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CUVÂNT ÎNAINTE
Stimaţi locuitori şi apropiaţi ai comunei Întregalde, am deosebita plăcere de a vă
prezenta „Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014-2020”
Pentru ca o comunitate să se dezvolte, iar dezvoltarea să fie durabilă și echilibrată, este
necesară o strategie de dezvoltare la nivel local care să corespundă nevoilor reale identificate.
În acest sens este nevoie de opinia dumneavoastră pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Locală, astfel încât aceasta să reprezinte o previziune realistă și un program de dezvoltare al
comunei pe o perioadă de 6 ani.
În contextul unei analize ample, am ţinut cont de factorul uman care este elementul
principal în identificarea nevoilor şi oportunităţilor de care are nevoie comuna noastră şi
tocmai de aceea vreau să vă mulțumesc că m-aţi sprijinit şi ajutat de fiecare dată să găsesc
soluţiile cele mai bune şi oportunităţile necesare pentru o continuă înflorire şi dezvoltare, din
toate punctele de vedere, a localităţii în care locuim şi pe care o reprezentăm cu mândrie. În
aceste condiții, de când mi-ați acordat încrederea dumneavoastră, am făcut tot posibilul de a
moderniza comuna Întregalde, astfel încât să se ridice la nivelul demn de comună integrată în
Uniunea Europeană.
Proiectele pe care le-am întreprins până în prezent și cele care vor urma, au fost făcute
cu scopul de a îmbunătăți viața dumneavoastră, dragi locuitori ai comunei Întregalde.
Mulţumesc tuturor celor ce au contribuit la elaborarea „Strategiei de dezvoltare locală
a comunei Întregalde pe perioada 2014-2020” şi ne-au ajutat să elaborăm un astfel de plan,
contribuind, pe de o parte, la dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor locale și
asigurând participarea şi contribuţia întregii comunităţi la consultările, dezbaterile şi sondajele
realizate de către echipa de consultanţi, pe de altă parte.
Vă reamintesc că această strategie are drept scop demararea şi finalizarea proiectelor
prin care vom reuşi să dezvoltăm comuna pe care o reprezentăm.
Îndeplinirea obiectivelor prezentei strategii reprezintă scopul principal al primarului şi
al tuturor compartimentelor din primărie.
Cu stimă,
Teodor Florea
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA ÎNTREGALDE

CAPITOLUL 1
STRATEGIA DE DEZVOLTAREA DURABILĂ
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1.1 ISTORIC
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai
multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat
valenţe politice precise în contextul globalizării.
În istoria recentă, prima semnalare a faptului că evoluţiile economice şi sociale ale
statelor lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinţele activităţii
umane asupra cadrului natural s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat
“Limitele creşterii” (Raportul Meadows). Documentul sintetiza datele privind evoluţia a cinci
parametrii (creşterea populaţiei, impactul industrializării, efectele poluării, producţia de
alimente şi tendinţele de epuizare a resurselor naturale), sugerând concluzia că modelul de
dezvoltare practicat în acea perioadă nu poate fi susţinut pe termen lung.
Problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările
comunităţii internaţionale începând cu prima Conferinţă a ONU asupra Mediului, de la
Stockholm în 1972 şi s-a concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi
Dezvoltare, instituite în 1985. Această Comisie a prezentat în 1987 un raport intitulat “Viitorul
nostru comun” în care s-a dat prima definiţie acceptată a dezvoltării durabile – “o dezvoltare
care satisface nevoile generaţiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de a-şi
satisface propriile nevoi”. Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări
integrate a factorilor politici şi decizionali, în care protecţia mediului şi creşterea economică pe
termen lung sunt considerate complementare şi reciproc dependente.
De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o
dimensiune politică globală, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinţa Mondială pentru
Mediu şi Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro în 1992, la Sesiunea Specială a Adunării
Generale ONU şi adoptarea Obiectivelor Mileniului în 2000, respectiv la Conferinţa Mondială
pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg în 2002. Conform principiului de gândire
globală şi acţiune locală, s-au conturat astfel, programe concrete de acţiune la nivel global şi
local ( Agenda 21 Locală).
“Agenda 21 Locală” promovează principiile dezvoltării durabile la nivelul
administraţiilor locale. Succesul acestui program este condiţionat de participarea publică a
comunităţii locale şi de promovarea dezvoltării descentralizate, oferind o abordare integrată a

Pagina 7

Material realizat de S.C. 15 PRODOR CONSTRUCT S.R.L.
2014

Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
problemelor sociale, economice şi de protecţie a mediului. Implementarea ei trebuie să
conducă

la definirea obiectivelor, politicilor şi acţiunilor care să facă posibilă creşterea

bunăstării şi dezvoltarea comunităţii locale.
Capitolul 28 al Agendei 21 provoacă toate comunităţile locale ca acestea să-şi creeze
propria lor agendă astfel încât aceasta să preia scopurile generale ale Agendei 21 pentru a le
transpune în planuri şi acţiuni concrete pentru o anumită localitate. Mecanismul de identificare
şi soluţionare a problemelor este reflectat în Planul Strategic de Acţiuni pentru Dezvoltare
Durabilă a localităţii.
România, ca parte semnatară a Convenției de la Rio, s-a angajat să întreprindă
demersuri pentru realizarea acestui document, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.

1.2 CONCEPT
Dezvoltarea durabilă este un concept holistic, care combină aspectele sociale,
economice și naturale, fiind implicată în două probleme mari ale omenirii: capacitatea de a
crea și cea de a distruge.
Domeniile principale ce caracterizează dezvoltarea durabilă sunt:
- domeniul economic (management eficient al resurselor) care are reperele: veniturile
familiei, productivitatea afacerilor, stabilitate, echitate și eficiență
- domeniul natural (menținerea unei baze naturale a vieții, prin reducerea încărcărilor cu
deșeuri a ecosistemului) care are reperele: sănătatea ecosistemului, prevenirea poluării,
biodiversitate și resursele naturale
- domeniul social (nevoile societății) care are reperele: participare, consultare, egalitate,
mobilitate socială și dezvoltarea instituțiilor.
Conceptul de dezvoltare economică durabilă reprezintă acea formă de dezvoltare
economică în cadrul căreia se urmărește ca satisfacerea cerințelor prezente de consum să nu
compromită sau să prejudicieze pe cele ale generațiilor viitoare. Preocupările tot mai
accentuate privind dezvoltarea economică durabilă sau viabilă, sunt legate de un complex de
probleme cu care se confruntă, în prezent omenirea, și anume: sărăcia în mijlocul belșugului;
degradarea mediului înconjurător, extinderea necontrolată a urbanizării; nesiguranța ocupării
unui loc de muncă; înstrăinarea tineretului; înlăturarea valorilor tradiționale; inflația, șomajul,
crize monetare, economice și geografice etc.
Pagina 8

Material realizat de S.C. 15 PRODOR CONSTRUCT S.R.L.
2014

Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
Conceptul de dezvoltare durabilă exprimă procesul de lărgire a posibilităților prin care
generațiile prezente și viitoare își pot manifesta pe deplin opțiunile în orice domeniu economic, social, cultural sau politic, omul fiind așezat în centrul acțiunii destinate
dezvoltării. Dezvoltarea economică durabilă presupune existența unor condiții economice,
culturale și de mediu favorabile. Dacă din perspectiva istorică condițiile economice au avut un
rol covârșitor în evoluția speciei umane, celelalte condiții nu mai pot fi astăzi ignorate,
componenta economică reprezentând însă factorul esențial al dezvoltării.
Elementul central al conceptului de dezvoltare durabilă este prezentat de interacțiunea
dintre populație, progres economic și potențialul de resurse naturale, evidențiindu-se ca
probleme esențiale: optimizarea raportului nevoi - resurse, obiective de atins, mijloace
necesare, pe baza compatibilității lor reciproce în timp și spațiu. Trebuie să fie conceput și
realizat un asemenea mediu economic care, prin intrările și ieșirile sale, se află în
compatibilitate dinamică cu mediul natural, dar și cu nevoile prezente și viitoare ale
generațiilor care coexistă și se succed.
Problema cheie a dezvoltării durabile o constituie reconcilierea între două aspirații
umane: necesitatea continuării dezvoltării economice și sociale, dar și protecția și îmbunătățirea
stării mediului, ca unică cale pentru bunăstarea atât a generațiilor prezente, cât și a celor
viitoare.

1.3 AGENDA LOCALĂ 21
Principiile care stau la baza întocmirii Agendei Locale 21 sunt :


Progresul social, condiţionat de recunoaşterea şi admiterea nevoilor fiecărui
individ;



Protejarea eficientă a mediului;



Utilizarea raţională a rezervelor naturale;



Păstrarea unui nivel ridicat de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă;

Avantajele Agendei Locale 21 sunt:


Dezvoltare descentralizată;



Promovarea de proiecte cheie pentru comunitatea locală;



Asigurarea cadrului pentru finanţarea proiectelor locale de infrastructură;
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Promovarea parteneriatului public-privat;



Implicarea tuturor reprezentanţilor comunităţii;

Instrumentele programului Agenda Locală 21 sunt:


Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă;



Planul Local de acţiune;



Portofoliul de Proiecte Prioritare.

Strategia Locală pentru Dezvoltare Durabilă este un document pe termen lung, realizat prin
efortul administraţiei publice şi prin implicarea instituţiilor locale. Structura cuprinde trei părţi:


Istoric şi capital natural (cadrul geografic, calitatea factorilor de mediu);



Capitalul antropic, situaţia economică a zonei;



Obiective propuse în vederea dezvoltării localităţii

Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Durabilă reprezintă planificarea reală pe
termen mediu şi lung în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în strategia locală. Măsurile
respective se concretizează prin programe şi proiecte.
Portofoliul de proiecte prioritare cuprinde acele programe şi proiecte care răspund
comunităţii locale şi care pot conţine indicatorii de implementare ce urmează a fi realizaţi în
viitorul apropiat.

1.4 DOCUMENTE CU CARACTER STRATEGIC REALIZATE LA
NIVELURI IERARHICE SUPERIOARE

1.4.1. Contextul naţional
Planul Naţional de Dezvoltare este un concept specific politicii europene de coeziune
economică şi socială (Cohesion Policy).
Planul Naţional de Dezvoltare reprezintă documentul de planificare strategică şi
programare financiară multianuală care orientează şi stimulează dezvoltarea economică şi
socială a ţării în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Planul
stabileşte drept obiectiv global reducerea cât mai rapidă a disparităților de dezvoltare socioeconomică dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene şi detaliază
Pagina 10

Material realizat de S.C. 15 PRODOR CONSTRUCT S.R.L.
2014

Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
obiectivele specifice ale procesului pe 6 direcţii prioritare care integrează direct/indirect
cerinţele dezvoltării durabile pe termen scurt şi mediu:


Obiectivul creşterii competitivităţii şi dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere
include, ca una dintre principalele subpriorităţi, îmbunătăţirea eficienței energetice şi
valorificarea resurselor regenerabile de energie în vederea reducerii efectelor
schimbărilor climatice;



Aducerea la standarde europene a infrastructurii de bază pune accentul pe dezvoltarea
durabilă a infrastructurii şi a mijloacelor de transport prin reducerea impactului asupra
mediului, promovarea transportului intermodal, îmbunătăţirea siguranţei traficului şi
protecţia elementelor critice de infrastructură;



Proprietatea privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prevede îmbunătăţirea
standardelor de viaţă pe baza asigurării serviciilor de utilităţi publice, în special în
ceea ce priveşte gestionarea apei şi a deşeurilor; îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi
regionale ale managementului de mediu; conservarea biodiversităţii; reconstrucţia
ecologică; prevenirea riscurilor şi intervenţia în cazul unor calamităţi naturale;



Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman are în vedere promovarea
incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative pentru dezvoltarea unei pieţe a
muncii moderne şi flexibile, îmbunătăţirea relevanţei sistemului de educaţie şi formare
profesională pentru ocuparea forţei de muncă, stimularea culturii antreprenoriale;



Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol, silvic şi
piscicol conţine prevederi privind utilizarea raţională a fondului funciar, reabilitarea
ecologică a unor terenuri degradate sau poluate, siguranţa alimentară, bunăstarea
animalelor, încurajarea acvaculturii în zonele costiere;



Obiectivul de diminuare al disparităților de dezvoltare între regiuni şi în interiorul
acestora

1.4.2. Contextul Regiunii Nord-Vest
În ultima perioadă, în cadrul Comitetului Regional pentru Elaborarea în Parteneriat a
Planului de Dezvoltare Regională (CRP) 2014-2020, au avut loc grupuri de lucru tematice în
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vederea revizuirii analizei regionale socio-economice pentru elaborarea analizei SWOT,
revizuirea priorităţilor regionale pentru programarea şi formularea strategiei regionale de
dezvoltare pentru perioada 2014-2020.
Priorităţile regionale au fost stabilite în strânsă corelare cu cele din cadrul politicii
naţionale de dezvoltare, orientată spre atingerea obiectivului de coeziune economică şi socială
de către România în calitate de stat membru al UE.
România va beneficia de acces la fondurile care finanţează Politica de Coeziune,
Politica Agricolă şi Politica Europeană de Pescuit.
Prin elaborarea PDR şi a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 s-a creat
cadrul de planificare care stă la baza stabilirii eligibilităţii proiectelor ce vor fi finanţate în
regiune prin diferite programe. Partenerii regionali, precum şi alte instituţii, manifestă interes
faţă de conţinutul PDR, acesta constituind punctul de plecare în elaborarea altor documente
de programare sectoriale şi subsectoriale regionale:
- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu;
- Planul Regional pentru Gestionarea Deşeurilor;
- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic;
- Planul Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Strategia de dezvoltare este corelată cu politicile şi reglementările comunitare, precum
şi cu strategiile de dezvoltare la nivel naţional. Obiectivele sale prioritare sunt orientate în
principal spre domeniile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale şi ale fondurilor
europene care finanţează dezvoltarea rurală şi pescuitul.
În anul 2020 se vor reduce disparităţile de dezvoltare între regiunea de Nord-Vest şi
celelalte regiuni ale ţării în scopul creşterii nivelului de trai al cetăţenilor.

1.4.3. Contextul judeţului Alba
Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Alba reprezintă un document de politici
publice care are rolul de a trasa dezvoltarea pe termen mediu a judeţului. Strategia va fi un
instrument pentru autorităţile locale şi pentru comunitatea din judeţ care, acţionând în
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parteneriat, vor stabili direcţiile prioritare şi planurile de acţiune pentru concretizarea
investiţiilor în infrastructură, servicii sociale, educaţie, dezvoltare economică şi mediu.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare este creşterea economiei regionale prin
dezvoltare policentrică şi specializare funcţională pentru diminuarea disparităţilor intra –
regionale, respectiv inter-regionale, la nivel economic, social şi de mediu şi creşterea
standardului de viaţă regional.
Obiectivele specifice sunt următoarele:


Creşterea atractivităţii regiunii prin îmbunătăţirea competitivităţii activităţilor
inovatoare în scopul obţinerii unor produse cu valoare adăugată ridicată;



Creşterea accesibilităţii regiunii prin îmbunătăţirea infrastructurilor regionale ca suport
pentru susţinerea activităţilor economice şi sociale şi în polii de dezvoltare a regiunii;



Dezvoltarea resurselor umane pentru creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii,
prin modernizarea învăţământului, dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale şi
promovarea educaţiei adulţilor şi a formării continue;



Promovarea dezvoltării durabile şi diversificarea activităţilor din mediul rural



Asistenţă tehnică.

1.4.4. Programul Operaţional Regional (POR)
Programul Operaţional Regional implementează elemente importante ale Strategiei
Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind,
împreună cu celelalte Programe Operaţionale Sectoriale (POS), la realizarea obiectivului
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de
Referinţă şi anume diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre
România şi statele membre ale UE.
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale,
durabile şi echilibrate teritorial a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor
specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere,
îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile
României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.

Pagina 13

Material realizat de S.C. 15 PRODOR CONSTRUCT S.R.L.
2014

Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2014 - 2020 din bugetul de
stat şi bugetele locale, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
– unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.
În cadrul POR, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de
creştere - are ca obiectiv creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe
prin reabilitarea structurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv a serviciilor sociale,
precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri şi a
antreprenoriatului.

1.5 CADRUL LEGISLATIV PENTRU ELABORAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
Legislaţia europeană şi documentele strategice care stau la baza elaborării Strategiei
Locale de Dezvoltare a comunei Întregalde sunt:


Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuită



Agenda Locală 21, 1992



Politica de coeziune în sprijinul creşterii economice şi al locurilor de muncă –
Orientări



Strategia Europeană de Ocupare



Noua Strategie de Sănătate a Comunităţii Europene



Programul de Acţiuni al Comunităţii Europene în domeniul sănătăţii şi protecţiei
sociale



Cartea Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană



Declaraţia Universală a Drepturilor Copilului



Directiva pentru Tratament Egal



Directiva Operaţională pentru Securitatea Socială



Strategia Europeană de Ocupare



European Charter of Local Self-Government



Condiţionalităţi “ex-ante” pentru accesarea fondurilor europene 2014-2020 în
România



Coordonatele majore ale procesului de programare a fondurilor europene 2014-2020
în România
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Diagrama cadrului partenerial în România



Politica de Coeziune a UE 2014-2020



Strategia Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creştere inteligentă,
ecologică şi favorabilă incluziunii



Programul Naţional de Reformă al României 2011-2013



Programul de Convergenţă al României 2011-2014



Recomandarea privind Programul naţional de reformă din 2011 al României şi de
emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de Convergenţă actualizat al
României pentru perioada 2011-2014
Alte reglementări şi documente comunitare relevante avute în vedere la elaborarea
strategiei sunt:



REGULAMENTUL (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului
general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002
al Consiliului



REGULAMENTUL delegat (UE) al Comisiei din 29.10.2012 privind normele de
aplicare a Regulamentului (UE) Parlamentului European şi al Consiliului privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii



Rezumatul studiului de impact privind înlocuirea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006



Propunere de REGULAMENT de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit
şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire
a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1083/2006



Rezumat - propunere de regulament pentru modificarea Regulament (CE) nr.
1080/2006



Propunere de REGULAMENT privind dispoziţiile specifice aplicabile Fondului
european de dezvoltare regională şi obiectivului referitor la investiţiile pentru
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creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1080/2006


Rezumatul studiului de impact privind înlocuirea Regulamentului (CE) nr. 1081/2006



Propunere de REGULAMENT privind Fondul Social European şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006



Rezumat - propunere de regulament pentru modificarea Regulament ( CE) nr.
1084/2006



Propunere de REGULAMENT privind Fondul de coeziune şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1084/2006



Rezumat - propunere de Regulament – Cooperare teritorială europeană 2014-2020



Propunere REGULAMENT privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea
Fondului European de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială
europeană



Rezumat - propunere de Regulament – Grupările europene de cooperare teritorială
(GECT)



Propunere REGULAMENT de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare
europeană de cooperare (GECT) în ceea ce priveşte clarificarea, simplificarea şi
îmbunătăţirea constituirii şi punerii în aplicare a unor astfel de grupări



Al treilea raport de Coeziune – Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004



Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1260/1999 privind prevederile
generale ale Fondurilor Structurale



Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor şi Documentelor de
Programare pentru Fondurile Structurale



Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1260/1999 privind prevederile
generale ale Fondurilor Structurale



Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor şi Documentelor de
Programare pentru Fondurile Structurale



Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1685/2000 privind regulile
detaliate pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 în ceea ce priveşte
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eligibilitatea cheltuielilor aferente operaţiunilor co-finanțate de către Fondurile
Structurale


Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul
European de Dezvoltare Regională



Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul Social
European



Proiectele

de

regulamente

comunitare

privind

managementului

Fondurilor

Structurale şi de Coeziune în perioada 2007-2013


Proiectul Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului UE pentru Fondul
Social European



Proiectul Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului UE pentru Fondul
European de Dezvoltare Regională



Proiectul Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului UE pentru Fondul
Social European

1.6. SCOPUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Întregalde reprezintă un document
complex care oferă viziunea şi drumul pe care îl parcurge comunitatea locală pentru a crea „o
lume mai bună”. Este un document de lucru flexibil şi dinamic elaborat printr-un proces
participativ al comunităţii locale, în concordanţă cu priorităţile naţionale de dezvoltare
cuprinse în Planul Naţional de Dezvoltare. Aici ne regăsim aspiraţiile, dorinţele şi eforturile în
transformarea comunei Întregalde în cel mai dorit loc în care oricine ar dori să trăiască o viaţa
sănătoasă, îndreptată spre valorile de familie, cu grijă şi respect pentru viitorul generaţiilor
viitoare.
Strategia a fost elaborată pe experienţa acumulată în cadrul proiectului Agenda Locală
21 aplicând metodologia proprie administraţiei publice locale a comunei Întregalde şi
reprezintă un document programatic care răspunde nevoilor cetăţenilor şi îi responsabilizează
în fază de concepție cât şi în cea de implementare.
În acțiunile noastre privind transformarea comunei Întregalde vom folosi strategia
pentru a demonstra finanţatorilor locali, naţionali, europeni sau internaţionali coerenţa
acţiunilor noastre şi convergenţa proiectelor pentru care vom primi co-finanţare.
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Strategia este documentul care ne arată calea spre o dezvoltare durabilă. De abilitatea în
a folosi capacitatea comunităţii noastre, perseverenţa, profesionalismul, reconcilierea
indiferent de convingerile politice sau confesionale şi indiferent de vârstă, educaţie sau poziţie
socială, va depinde succesul punerii în practică a strategiei.

1.7. METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIEI
Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a comunei Întregalde pe perioada 2014-2020 a
fost elaborată pornind de la principiul de bază conform căruia acest document trebuie să
răspundă aspirațiilor comunităţii locale. Astfel, procesul de elaborare a strategiei a fost bazat
pe participarea comunităţii încă din faza de elaborare, printr-o largă implicare şi dezbateri
publice.
Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au
loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul
exterior şi fac posibilă abordarea pro-activă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de
dezvoltare teritorială.
Realizarea strategiei de dezvoltare locală se poate construi pe baza răspunsurilor la
următoarele întrebări fundamentale:
1. Care este situaţia reală a comunei?
2. La ce nivel am dori să ajungem?
3. Ce probleme trebuie să ridicăm şi cum ajungem la acest nivel?
4. Ce măsuri trebuie să luăm şi care este modul de acţiune pentru a ajunge la
nivelul dorit?
Răspunsurile la aceste întrebări se pot grupa în faze, realizându-se astfel un sistem
bine pus la punct.
În procesul elaborării şi implementării strategiilor de dezvoltare locală sunt implicaţi
următorii actori de pe plan local:


Administraţia publică locală



Comunitatea locală



Firme private



Reprezentanţii societăţii civile.
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Faza 1 – Colectarea datelor şi analiza acestora
Această fază constă în diagnoza şi analiza principalilor indicatori statistici din comuna
Întregalde. Principalele date trebuie să vizeze informaţii privind:


O prezentare succintă a zonei



Datele fizico-geografice



Caracteristicile generale ale economiei



Domeniul Social



Caracteristicile mediului.

Începerea demersului de planificare presupune studierea materialelor existente despre
comunitate. Documentele care au ajutat în faza culegerii datelor sunt:


Monografia comunităţii Întregalde



Planul urbanistic general / planurile urbanistice zonale



Strategia elaborată în trecut



Alte planuri/proiecte.

Pentru orice comunitate dintr-o regiune, documentele de referință în elaborarea unei
strategii de dezvoltare locală sunt: Planul de Dezvoltare Regională, Strategia de Dezvoltare
Judeţeană, Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional.
Prin urmare, pentru colectarea de informații cu privire la prezentarea comunei, s-au
studiat Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2014 - 2020, Programul de
Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014 - 2020, în faza de draft, Programul de Convergență
România 2011 – 2014, Strategia Europa 2020, precum și date statistice.
În această primă fază se urmăreşte:


Determinarea bazei economice



Evaluarea structurii pieţei forţei de muncă



Evaluarea nevoilor pieţei forţei de muncă



Examinarea oportunităţilor şi a constrângerilor dezvoltării economice



Examinarea/evaluarea capacităţii instituţionale locale.

Etapa culegerii datelor este una extrem de importantă pentru întreg procesul elaborării
strategiei de dezvoltare locală. Adunarea datelor se realizează pe două niveluri:
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Culegerea datelor direct de la cei pentru care se elaborează strategia de dezvoltare.
În această fază este important ca viitorul beneficiar să completeze ( cât mai exact
şi folosind date cât mai recente) formularul privind evaluarea localităţii sau a
zonei pentru care se elaborează planul de dezvoltare.



Documentarea care se face folosind surse statistice oficiale, cum ar fi: anuale
statistice, baze de date ale comisiilor judeţene sau naţionale de statistică, alte surse
şi statistici oficiale. Acest tip de date ne permite o încadrare mai bună a zonei întrun context mai larg.

La această cercetare au participat un număr de 128 persoane. Rezultatul cercetării a
constat într-un raport de cercetare care cuprinde o secțiune de probleme și efecte identificate
ale acestora, precum și ilustrare grafică sau tabelară a rezultatelor obținute.
Cercetarea calitativă desfăşurată a survenit din necesitatea unei formulări mai exacte a
problemelor investigate, prin obţinerea de informaţii de la persoane care deţin experienţa şi
cunoştinţele necesare. Acest tip de cercetare nu vizează cuantificarea reacţiilor persoanelor
investigate şi nici nu poate fi supusă unor interpretări de natură statistică, ci urmăreşte
explorarea şi înţelegerea atitudinilor, comportamentelor, motivaţiilor. A fost elaborat un
chestionar în care participanţii sunt încurajaţi să îşi exprime liber propriile opinii faţă de
principalele teme supuse discuţiei. Pe baza chestionarelor completate a fost realizată analiza
datelor.
Plecând de la această bază de date urmează un alt pas important pentru elaborarea
planului de dezvoltare şi anume analiza SWOT. Specificul analizei SWOT presupune studiul
concomitent al caracteristicilor interne şi a influenţelor mediului extern, ţinând cont atât de
factorii pozitivi, cât şi de cei negativi.
Faza 2 – Stabilirea strategiei de dezvoltare locală
Această fază cuprinde stabilirea scopurilor şi criteriilor de dezvoltare, identificarea
posibilităţilor de acţiune, respectiv dezvoltarea unei strategii pe obiective operaţionale de
dezvoltare.
În urma analizei SWOT sunt identificate punctele tari şi cele slabe, oportunităţile de
dezvoltare, dar şi pericolele existente la nivelul comunităţii Întregalde.
Faza 3 – Selectarea proiectelor de dezvoltare locală
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În această fază sunt prevăzute programele şi proiectele de dezvoltare care vor fi incluse
în strategia de dezvoltare. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, funcţie de gradul de implicare
a agenţiilor de dezvoltare, de perioada necesară pentru implementare şi de locul acestora pe
agenda persoanelor sau a organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor.
Faza 4 – Pregătirea planului de dezvoltare general şi implementarea acestuia
În această fază se stabileşte orarul pentru implementarea programului de dezvoltare, se
precizează nevoile de natură financiară, respectiv se derulează programul general de
dezvoltare.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde va fi instrumentul de lucru al
administraţiei publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea,
decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe
parcurs să existe abateri datorate urgențelor sau avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni
în anumite momente.
Strategia de dezvoltare locală se dorește a fi un ghid de prezentare a tuturor
obiectivelor de dezvoltare, indicând totodată direcțiile de dezvoltare specifice și în final
detaliate în acțiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice
locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat adaptarea
tuturor propunerilor de acțiuni, în final, strategia de dezvoltare locală fiind în consens cu
aspirațiile locuitorilor comunei Întregalde. Importanța acestui aspect este dată atât de
certitudinea implicării viitoare a comunității locale în implementarea strategiei de dezvoltare
locală, cât și de posibilitatea asumării depline și conștiente a acesteia.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA ÎNTREGALDE

CAPITOLUL 2
PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI ÎNTREGALDE
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2.1 ISTORIC, TRADIȚII ȘI AŞEZARE GEOGRAFICĂ

2.1.1. Istoric
Comuna Întregalde fiind o comună de munte, nu există o documentaţie precisă despre
originea acesteia, dar din spusele bătrânilor reiese că primele aşezări omeneşti au început să
apară pe la mijlocul secolului al XVI-lea. Tot din versiunile populaţiei s-ar zice că primii care
şi-au aşezat lăcaşurile pe vatra actualului sat Popeşti ar fi fost oameni urmăriţi de autorităţile
acelei vremi, dar aceste date nu sunt întemeiate întrucât datele existente în arhiva bisericilor
de la Întregalde şi Dealul Geoagiului atestă faptul că în anii 1742-1774 existau aşezări
omeneşti pe toata valea Gălzii. O altă versiune este că obiceiurile, tradiţiile locuitorilor în ceea
ce priveşte agricultura, meşteşugurile şi portul scot în evidenţă o perioadă mai îndelungată
decât datele construirii bisericilor. Asemănarea lăuntrică îndelungată dintre locuitorii comunei
noastre şi ceilalţi locuitori din comunele de munte existente în partea nordică şi vestică a
comunei ne permite să conchidem că actualii locuitori sunt de origine germană, venind în
această comună din partea de nord-vest. Aceasta este întărită şi de faptul că cele mai vechi căi
de acces cunoscute sunt potecile şi cărările care fac legătura cu Mogoș, Zlatna, Câmpeni şi
Aiud.
În ceea ce priveşte denumirea comunei, există următoarea versiune: denumirea
comunei provine de la existenţa celor două ape care curg pe o parte din teritoriul comunei,
Găldiţa - care izvorăşte de la poalele masivului Negrileasa şi Găldişoara - care izvorăşte de pe
teritoriul comunei Mogoş. Aceste râuri străbat aproape paralel comuna, fiind despărţite doar
de un versant muntos. Ele se unesc în punctul Florești. Fiind vorba despre Găldiţa şi
Găldişoara, nu este exclus ca vechii locuitori sa fi numit localitatea de centru Întregalde.
Satele care formează comuna Întregalde îşi trag denumirea de la numele oamenilor care
populează, de exemplu: primii oameni care s-au stabilit în satul Necrileşti se numeau
Necreala, în satul Popeşti se numeau Popa, în satul Modoleşti se numeau Modol etc.
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2.1.2. Tradiţii
O componentă importantă a vieţii satului este cultura, aceasta contribuind în mod
specific la creşterea gradului de atractivitate a mediului rural pentru toate categoriile populaţiei
şi în special pentru populaţia tânără.
În ultimii ani, s-a putut constata o continuă degradare a mediului cultural al României
pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea bugetului public
cât şi din partea finanţatorilor privaţi.
Patrimoniul cultural al satului românesc reprezintă o sursă importantă de dezvoltare,
atât la nivel regional cât şi la nivel local, simbolismul fiind esenţial pentru identitatea culturală
reprezentată prin valori, obiceiuri şi îndeletniciri, credințe şi simboluri împărtășite de către
comunitate.
Conservarea tradițiilor, culturii şi a obiceiurilor din mediul rural reprezintă mijloace de
creştere a potențialului turistic în multe alte ţări. Având în vedere că majoritatea turiştilor
străini care ne vizitează ţara caută să trăiască experienţa “vieţii la ţară” cu tot ceea ce implică
acest lucru, păstrarea şi conservarea culturii tradiţionale în mediul rural reprezintă un element
obligatoriu care trebuie luat în calcul în procesul de dezvoltare rurală.
Din păcate însă, lipsa infrastructurii culturale, precum şi a unei strategii de dezvoltare
pe termen mediu şi lung a turismului la nivel local, au dus la o insuficientă exploatare a
potenţialului turistic.
Tradiţiile şi obiceiurile contribuie substanţial la întregirea potenţialului de valori
spirituale. Integrată în cea mai mare parte în zona geografică a Munţilor Apuseni, bazinul văii
Galda se suprapune zonei etnografice a "Mocănimii" cu întreaga exprimare materială,
spirituală şi dialectică (lingvistică): costum popular, dansul specific "Mocăneasca" - dans
„sărac” în mișcări ample. Ritmul melodiei şi mișcarea preponderentă (bătaia ritmică a tălpilor
pe loc restrâns), oglindeşte specificul psihologic la care îşi are contribuţia relieful ce reduce
orizontul.
Portul naţional feminin este alcătuit din rochie (fustă) neagră în culori închise sau
poale albe din pânză cu cusături la tiv. Peste acestea sunt, în faţă "perpeta" (sau sorţul) diferite
ca împodobire. În spate se poartă zadia care este mai îngustă ca sorţul şi diferind ca
împodobire. Cămaşa, are guler îngust cusut cu modele în jurul gâtului iar partea de jos este
foarte creaţă (mai ales în faţă) şi cu modele verticale pe piept. Mânecile de asemenea sunt
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largi, strânse la cot cu un şnur şi cusute cu modele. Partea de jos este în formă de clopot şi se
numeşte fodor. Peste cămașă se poartă cojocul (pieptar cu sân) cusut cu modele pe partea din
faţă şi parţial în spate. Femeile îşi poartă părul acoperit cu basmale de diferite mărimi, cu sau
fără

ciucuri,

de

culoare

neagră,

cusute

cu

modele

de

diferite

culori.

Portul naţional bărbătesc are ca piesă principală cioarecii (pantaloni din ţesătură de lână
făcută în casă) şi cămaşa din cânepă lucrată în război, cusută cu modele la guler şi piept. La
mijloc este strânsă cu o curea lată numită şerpar. Peste cămaşă se pune pieptarul bătut (cusută
partea din faţă), deschis pe lateral, pe umăr.
Muzica, obiceiurile folclorice (şezători, claca, obiceiul de nuntă, colindatul), toate
acestea reprezintă un real interes etnofolcloric (turistic) care deşi nu poseda atributul
perenităţii obiectivelor naturale, prin succesiunea regulată în timp, asigură menţinerea şi
perpetuarea lor continuă.
Colindatul, "Jocul cu Capra", Pluguşorul, Horele ţărăneşti, Clăcile şi şezătorile,
Nunţile, Târgul, Colindele sunt obiceiuri tradiţionale care exprimă bucuria oamenilor cu
ocazia sărbătorilor sau evenimentelor satului. Colindele vestesc şi preamăresc naşterea lui
Iisus, venit pe lume ca să mântuiască oamenii de păcate.
De Crăciun, cete de colindători (copii) pornesc în grupuri mici să colinde din casă în
casă în ajunul şi prima zi a Crăciunului. Dacă gazdele îi primesc copii vor avea parte de
obişnuitele daruri: colaci, cozonaci, nuci, mere şi chiar bani.
Adevăratul colindat se desfășoară însă în seara şi noaptea de Crăciun. Colindătorii
tineri se adună în cete bine organizate, având cu ei "capra" şi muzicanţi instrumentişti. Intraţi
în curtea gospodarilor, colindătorii strigă strigături pentru a-i primi în casă. Dacă sunt primiţi,
colindă şi joacă fetele şi femeile din casă. Gazdele îi răsplătesc, după obicei, iar ei îi invită la
hora ţărănească organizată de ei a doua sau a treia seară de Crăciun.

2.1.3. Aşezarea geografică
Comuna Întregalde, este situată în partea centrală a judeţului Alba, la poalele
Munţilor Trascău, în bazinul superior al Râului Galda şi Galdița iar o parte tributara bazinului
Râmeţ, la o altitudine ce variază între 600 si 900 metri, fiind dominată de Vârful Capra cu o
altitudine de 1.211 metri şi Muntele Cetii cu 1.234 metri..
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Prin așezarea sa geografică, comuna este situată în marea majoritate pe malul celor
două râuri ce străbat comuna: râul Găldiţa - pe malul acestuia se găsesc satele Necrileşti şi
Sfîrcea, iar pe râul Galda sunt situate satele Ghioncani şi Ivăniş. La o distanţă de aproximativ
1.5km de centrul comunei aceste două râuri, Galda şi Găldiţa se unesc. De aici în jos se găsesc
satele Întregalde, care este şi reşedinţa de comună, şi o parte din Modoleşti; o parte din acest
sat, Modoleşti, se întinde pe un afluent al râului Galda numit Ghalcer. În partea nordică a
acestui afluent se află satele: Dealul Geoagiului, Mărineşti, Ilieşti şi Popeşti, iar în partea de
nord-vest se găseşte satul Teceşti.
Din prezentările de mai sus putem spune că parte din comuna Întregalde este aproape
izolată de centrele urbane. De la centrul comunei există un singur drum parţial modernizat
paralel cu râul Galda, care face legătura cu oraşele Alba-Iulia şi Teiuş, dar cu toate acestea,
comuna Întregalde nu este declarată zonă defavorizată.
Vecinătățile teritoriului administrativ al comunei Întregalde sunt:
în nor-vest - comuna Mogoş;
în nord - comuna Râmeţ;
în est - comunele Stremţ şi Galda de Jos;
în sud-est - comuna Ighiu;
în sud - comuna Meteş;
în sud-vest - oraşul Zlatna.

2.2. CLIMA
Comuna Întregalde se caracterizată printr-un climat temperat continental moderat cu
ușoare nuanţe de excesivitate şi etajare în funcţie de altitudine.
Clima este determinată de circulaţia generală a atmosferei, de configuraţia reliefului şi de
structura suprafeţei active.
Temperatura medie multianuală este de +7,5°C care scade până la +5°C la înălţimi de
peste 1200m. Cele mai coborâte temperaturi se înregistrează în ianuarie şi sunt de -5°C, iar
cele mai ridicate în iulie de +17°C. Zilele de iarnă cu temperaturi sub 0°C sunt aproximativ
100-120 pe an.
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Precipitaţiile medii anuale sunt de 700 mm, care pe înălţimi urcă până la 900-1000mm, cu
un maxim pluviometric în iulie(circa 1000mm) şi un minim în februarie (sub 50mm).
Precipitaţiile sub formă de zăpadă se înregistrează circa 50 de zile pe an, stratul de zăpadă se
menţine cam 80-100 zile pe an şi grosimea medie a acestuia este de aproximativ 30-40cm.
Vânturile dominante bat din Vest în timpul verii, determinând veri umede şi calde, şi din
Nord-Est iarna care determină ierni geroase şi relativ secetoase.
Analizând condiţiile climatice de-a lungul unui an se observă că acestea oferă condiţii
favorabile practicării turismului montan.

2.3. RESURSE PRIMARE ŞI SECUNDARE

2.3.1. Resurse hidrografice
Resursele de apă ale României sunt reduse faţă de media europeană şi nu au o repartiție
spaţială şi temporală uniformă.
Calitatea acestora este mai puţin afectată în prezent de consumul de îngrășăminte din
agricultură şi mai mult de infrastructura precară a sistemelor de canalizare şi epurare a apei în
spaţiul rural.
Râul Galda este apa curgătoare care drenează teritoriul comunei Întregalde. Acest
afluent al Mureşului, pe dreapta, îşi are izvoarele de la o altitudine de 1120m în versantul estic
al Negrilesei Mogoşului (1361m), de pe teritoriul comunei Mogoş. Are o lungime totală de
43km, o panta medie de 21‰ şi coeficientul de sinuozitate de 1,28. Suprafaţa bazinului
hidrografic este de 250 kmp iar altitudinea medie este de 681 m. Până la ieşirea din Cheile
Întregalde şi din comuna Întregalde străbate 22 km şi primeşte numeroşi afluenţi, densitatea
reţelei hidrografice fiind de 0,8km/kmp. Are numeroşi afluenţi , unii de mai mică importanţă
dar care în timpul ploilor devin periculoşi prin revărsări ce afectează drumurile şi terenurile
agricole. Pe partea dreaptă primeşte Scorobaia şi Tisa, apoi Găldiţa, iar pe stânga Diesa,
Thiopul, Valea lui Coman şi Gîlceava.
Găldiţa este unul din cei mai mari afluenţi ai Gălzii cu o lungime de 12 km iar
suprafaţa bazinului hidrografic de24 kmp. Are un curs asimetric şi reprezintă limita dintre două
unităţi montane: Munţii Trascăului şi Munţii Metaliferi. Înainte de confluenţa cu Galda, valea
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Găldiţei taie o bază de calcare formând chei pitoreşti. Tot aici primeşte un mic pârâiaş, pârâul
Turcului care la rândul ei şi-a creat chei spectaculoase.
Gâlceava este un afluent mai important pe stânga al văii Gălzii, înainte de a intra în
chei. Acesta izvorăşte din zona satului Ilieşti de la o altitudine de 1190m, are o lungime de 6
km iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 10 kmp.
Partea de nord-est a comunei Întregalde este drenată de afluenţi ai râului Geoagiu şi de
cursul superior al Văii Cetii.

2.3.2. Vegetaţia şi fauna
Învelişul vegetal prezintă o mare varietate dată de expoziţia versanţilor, natura rocii şi
altitudinea care determină etajarea vegetaţiei.
Zona mai înaltă este ocupată de pădurile de fag în amestec cu gorun, iar pe unele creste
apare pinul silvestru şi molidul.
Pajiştile secundare ce ocupă locul fostelor păduri de fag defrişate, aparţin formaţiei de
păiuşcă, iarba vântului şi ţepoşica.
Subetajul gorunetelor este dezvoltat în partea inferioară cu specia caracteristică gorun
sau cerul şi stejarul.
În zona stâncăriilor din Cheile Întregaldei, Piatra Caprei şi Cheile Găldiţei se întâlnesc
păduri de conifere la o altitudine joasă, ca efect al inversiunilor termice. Pădurile care apar pe
tot cuprinsul comunei, sunt deseori întrerupte de pajişti, fâneţe şi terenuri agricole. Acestea
apar în asociaţie cu alte specii foioase precum: carpenul, paltinul, frasinul, teiul, alunul, etc.
Stratul ierbos al acestor păduri este constituit din păiuşul roşu. Versanţii golaşi şi
însoriţi, cu substrat de bolovăniş şi pietriș, cu expoziţie nord-vestică, sudică şi sud-estică sunt
acoperiţi de pajişti şi stâncărie alcătuite predominant din coada iepurelui, ovăscior şi o specie
de colilie. Local pe versant apar pâlcuri de arbuşti, diferite specii de scoruş, mojdrean, cetină
de negi, o specie de măceş.
Masivul sudic ce culminează în Vârful Pleşa Caprei constituie partea cea mai
interesantă din chei, întrucât pe versantul nordic vegetează floarea de colţ, la una din
altitudinile cele mai joase din ţară (500-810m).
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Poiana narciselor de la Tecşeşti conservă o specie ocrotită de mare efect peisagisticnarcisa, numită de localnici roşculiţă. Rezervaţia se află în satul Tecşeşti fiind proprietate
particulară folosită ca livadă de localnicul Ion Petric. În trecut narcisele erau abundente în toate
aceste pajişti, arealul Tecşeşti-Fulgerişte-Bigla Mare fiind citat în literatura botanică printre
cele mai reprezentative areale cu narcise din Munţii Apuseni, însă datorită păşunatului excesiv
numărul lor a scăzut foarte mult, în multe sectoare fiind aproape dispărute.

Pădurile comunei Întregalde sunt populate cu animale precum: căprior, vulpe, mistreţ,
pisica sălbatică ce constituie un bogat fond cinegetic.
În regiunile calcaroase se întâlnesc: fluturaşul de stâncă, mierla de piatră, lăstunul de
stâncă. O atracţie deosebită o reprezintă fauna piscicolă: păstrăvul indigen, zglăvoaca, lipanul
şi moioaga.
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2.3.3. Solul
Datorită caracteristicilor geologice, a morfologiei şi a factorilor externi şi învelişul
pedogeografic a avut evoluţia sa.
În zona carstică din Munţii Trascăului predomină rendzine şi rendzine litice, litosoluri
rendzinice, cu o textură grosieră, drenaj bun cu slabe elemente nutritive, sol bun pentru păduri,
păşuni şi fâneţe.
Solurile predominante sunt rendzinele cu apariţia frecventă a rocii sub formă de creste,
abrupturi, grohotişuri şi blocuri calcaroase. Pereţii calcaroşi sunt lipsiţi de stratul continuu de
sol, iar pe unele poliţe sau dezvoltat soluri humico-calcice, foarte subţiri, constituite dintr-o
pâslă de rădăcini şi resturi organice. Pe rocile necarbonatice s-au format soluri brune acide şi
brune podzolide.
În zona flişului cretacic, Munţii Metaliferi, predomină soluri muntoase brune luvice în
asociaţie cu solurile brune şi mezobazice, brune acide. Acestea au o textură mijlocie şi
grosieră, reacţie acidă, sol bun pentru păşuni fâneţe şi culturi agricole.
În zona de luncă a văilor se întâlnesc soluri aluvionare de luncă, azonale, mai bogate în
substanţe nutritive, folosite pentru culturi agricole şi fâneţe.
Pe teritoriul comunei Întregalde nu se întâlnesc substanţe minerale utile, în cantităţi
semnificative, care să facă obiectul unor exploatări.

2.4. ORGANIZAREA SPAŢIALĂ

2.4.1. Încadrarea în teritoriu şi aşezarea geografică
Comuna Întregalde este alcătuită din unsprezece sate componente având ca bază
condiţiile economice, sociale, culturale, geografice şi demografice. Satele componente ale
comunei sunt: satul Întregalde care este şi sat reşedinţă de comună, satul Modoleşti, satul
Necrileşti, satul Sfîrcea, satul Ghiocani, satul Ivăniş, satul Dealul Geoagiului, satul Tecşeşti,
satul Popeşti, satul Ilieşti şi satul Marineşti.
Se întinde pe o suprafață de 82,86 km2, populația întregii comune fiind de 637 de
locuitori conform Recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011.
Pagina 30

Material realizat de S.C. 15 PRODOR CONSTRUCT S.R.L.
2014

Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
2.4.2. Infrastructura
Principala arteră de circulație care străbate comuna este DJ 107K, pe care se află
înșiruite localitățile Modoleşti, Întregalde, Ivăniş ,Ghioncani si DJ 106H –Întregalde şi
Necrileşti .
Drumurile judeţene DJ 107K şi DJ 106H sunt drumuri pietruite care necesită reparaţii
în unele porţiuni; drumurile comunale şi vicinale sunt de pământ.
Drumurile comunei (lungime în kilometri):
Nr.
crt.
1.

2.

Categoria de drum

Localizare

Lungime

Drumuri de pământ (comunale)

Tecşeşti -Ilieşti

12 km

Modoleşti- Dealul
Geoagiului
Întregalde –Pârâul
Teopului
Întregalde - Dealul Comarnicilor
Necrileşti - Poiana
Ascunsă
Necrileşti - Ciumerna

6 km

Necrileşti-Capatana

4 km

Ivăniş-Necrileşti

4 km

Ghioncani - Poiana
Narciselor
Ghioncani a-pârâul
Borzeştilor
Dealul Geoagiului Ivascani
Tecşeştii - Capul
Muntelui
Tecşeşti - Coasta

3 km

Drumuri de pământ (vicinale)

5 km
4 km
3 km
3 km

4km
4 km
3 km
3 km

2.4.3. Locuinţele şi patrimoniul cultural istoric
Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Alba Iulia, situaţia
locuinţelor la nivelul anului 2011 în comuna Întregalde este evidenţiată în următorul tabel:
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INDICATOR

VALOARE

Locuinţe existente – total

402

Locuinţe în proprietate majoră de stat

-

Locuinţe în proprietate majoră privată

402

Suprafaţă locuibilă – mp

12881

Suprafaţa locuibilă – proprietate majoritară de stat - mp

-

Suprafaţa locuibilă – proprietate majoritară privată - mp

12881

Deşi are o economie preponderent agrară, turismul ar putea contribui din plin la
relansarea economică, comuna Întregalde dispunând de un fond turistic construit de excepţie,
care din păcate este foarte puţin valorificat. Întâlnim următoarele biserici vechi :
Întregalde: Biserica Ortodoxă Sfântul Ilie
Însemnarea de pe Antologhionul de Râmnic, 1752, din patrimoniul său, îi consemnează
datarea din 5 iulie 1774, tot aceasta atestând, indirect, biserica anterioară, deşi conscripţia lui
Bucow nu semnalează străvechea aşezare.
În secolul al XIX-lea edificiul a fost reparat, cu unele intervenţii importante asupra
structurii originale, mai ales a părţii de vest, care a fost alungită.
Planul construcţiei este dreptunghiular, cu absidă decroşată, poligonală cu cinci laturi.
Pronaosul este acoperit cu tavan drept, însă în zona grinzilor care susţin turnul clopotniţă, s-au
intercalat, în faza reparaţiilor, mici bolti semicilindrice, încadrând o calotă eliptică situată sub
turn. Deasupra naosului este o boltă semicilindrică, retrasă pe o bârnă, ce reazemă pe console
cioplite, ca cele de la exterior. Grinzile masive ale bolţii naosului se îmbină în coadă de
rândunică cu cele ale timpanului. Absida are o boltă semicilindrică intersectată în planul
poligonal prin intermediul unor suprafeţe plane, în console.
Din întreg edificiul numai pereţii şi bolta altarului au rămas aparenţi, indicând însă
existenţa decorului pictat şi sub stratul de tencuială al navei.
Temele iconografice ale absidei sunt: Sfânta Troiţă înconjurată de serafimi,
Arhanghelul Mihail şi Arhanghelul Gavril cu cete îngereşti; năframa Veronicăi, prezentată de
arhangheli; pe pereţi: Arhidiaconul Laurenţie; Viziunea Patriarhului Petru al Alexandriei;
procesiune de arhierei.
Autorul picturii căruia îi aparţin şi icoanele împărăteşti, din 1789, este zugravul Simion
de la Alba Iulia.
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Biserica Sfântul Ilie-localitatea Întregalde
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Ghioncani: Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae-A fost construită în anul 1877
Necrileşti: Biserica Ortodoxă Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril
Pe un deal, de pe nordul văii, sub vârful Căpăţânii, se află biserica construită în 1946,
pe locul unde s-au succedat şi lăcaşurile anterioare.
Este pe plan dreptunghiular, cu absida decroşată poligonală cu cinci laturi, cu
clopotniţă peste pronaos. Bolta semicilindrică peste naos, retrasă pe o bârnă şi tavan drept
peste absidă. Pereţii la interior sunt în curs de pictare cu pictură bizantină ortodox, începută în
anul 2012 de către pictorul Slevaş Dorin. Această construcţie a înlocuit biserica din 1842-1843,
care după spusele localnicilor a fost vândută. În patrimoniul cultural şi artistic al bisericii se
păstrează mărturii certe despre o ctitorie anterioară, aceasta, ca şi satul, nefiind semnalate lui
Bucow, sau de vreo altă sursă documentară ulterioară, aşezarea figurând în dicţionarul istoric
printr-o singură menţiune din 1954, cătun Întregalde.
Mărturiile sunt constituite din mai multe categorii de obiecte: icoane, cărţi, sfeşnice.
Troiţa adusă, după 1916, din susul văii, unde a fost cimitirul vechi şi aşezată pe sud de
biserică. Pe centrul ei a fost fixată o tăbliţă cu comemorarea eroilor.

Sfârcea: Biserica Ortodoxă Înălţarea la cer
Piatra de temelie a acestei biserici a fost pusă în anul 1998, pictura fiind realizată între
anii 2010-2014, de către pictorul Slevaş Dorin.

Dealul Geoagiului: Biserica Ortodoxă Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril
Biserica din Dealu Geoagiului este cea mai izolată biserică veche de lemn din județul
Alba. Se poate ajunge fie din satul Tecșești (8 km, care se pot parcurge doar pe jos sau pe cal)
sau din centrul de comună Întregalde. Deși panourile informative amplasate de Consiliul
Județean Alba indică 4 km până la biserică, distanța este aproape dublă, 4 km fiind doar până
la panoul de prezentare a monumentului istoric, amplasat nu lângă biserică, ci lângă singurele
case care mai sunt locuite. Modalitățile de transport sunt aceleași, pe jos sau pe cal.
Numeroasele „păraie” cate traversează drumul fac ca și accesul pe jos să fie foarte greoi.
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Ca numeroase alte cătune din Munții Apuseni, Dealul Geoagiului este pe cale de
dispariție. Bătrânii s-au stins în tăcere, iar cei în putere, lipsiți de mijloace de a-și câștiga
existența, de drumuri de acces, izolați în cele 4-5 luni de iarnă, s-au împrăștiat în alte localități
din țară sau în afara ei. În valea aflată sub culmea pe care e situată biserica mai există o singură
casă locuită. Școala, aflată în imediata vecinătate a bisericii, e pustie, ca și numeroasele case
dărăpănate. Biserica, aflată la 1600 de m altitudine, e îngrijită de un crâsnic în vârstă de 83 de
ani, care vine călare de la câțiva km.
Edificată în anul 1742, conform unei inscripții de pe ancadramentul intrării (“1742,
Panta Crăciun meșter”), biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” are
un plan simplu, dreptunghiular, cu pronaos, naos și absida poligonală cu cinci laturi. Naosul și
absida sunt acoperite cu câte o boltă în leagăn, cea a altarului fiind intersectată pe est la capătul
laturilor lungi, printr-un timpan, racordat cu restul laturilor printr-o suprafață trapezoidală.
Pereții la exterior, cu excepția absidei, păstrează bârnele aparente, reliefându-se consolele, a
căror crestături pornesc de la simpla cioplire, la retragerile succesive, în unghi drept, ajungând
la profilul « cap de cal ». În secolul al XIX-lea a fost ridicată peste pronaos o clopotniță
scundă, iar pe latura de sud o prispă cu arcade semicirculare și stâlpi sculptați.
Pereții interiori ai navei, inclusiv bolta, au fost tencuiți, pictura, ascunsă astfel, putând
fi imaginată după aceea de pe tâmplă, cu chipuri frumoase și o plăcută paletă coloristică. Cele
două registre, cu medalioane, foarte deteriorate, sunt urmate de friza apostolilor, înșiruiți pe
fundal de dealuri și separați prin câte un copac. Chipurile sfinților din hram sunt reprezentate
pe suprafața Decroșurilor, deasupra unui decor de flori, care se repetă pe spațul dintre intrări.
Pictura tâmplei, ce desparte naosul de altar, icoanele împărătești (Maria cu pruncul, Deisis,
Sfânta Troiță de la Mamvri și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril), împreună cu icoanele
prăznicar datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și au fost atribuite lui Simion Zugravul
din Bălgrad.
Din inventarul patrimonial al lăcașului mai pot fi semnalate: icoanele pe sticlă, jilțurile
crestate, sfeșnicele din secolul al XVIII-lea, tipăriturile de București, mărturii ale relațiilor
dintre români, ce au cuprins cele mai izolate așezări transilvănene.
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Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril
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Popeşti: Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae
Tecşeşti: Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe

2.4.4. Serviciile comunitare de interes public
2.4.4.1. Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare
În comuna Întregalde nu există alimentare cu apă potabilă şi sistem de canalizare.
Localnicii se alimentează din surse proprii, calitatea apei fiind periclitată de lipsa instalațiilor
de canalizare şi epurare a apelor uzate şi datorită depozitării necorespunzătoare a gunoaielor.

2.4.4.2. Serviciul de alimentare cu gaze naturale şi termoficare
Alimentarea cu gaze naturale nu există în comuna Întregalde.

2.4.4.3. Alte servicii comunitare
Comuna Întregalde dispune de reţea de energie electrică în următoarele localităţi:
Întregalde, Dealul Geoagiului, Ghioncani, Ivăniş, Modoleşti, Necrileşti, Sfârcea şi Tecşeşti.
Satele: Popeşti, Mărineşti şi Ilieşti nu sunt electrificate.
Reţeaua de telefonie fixă este prezentă în toate localităţile comunei.
Telefonia mobilă este prezentă în comuna Întregalde prin diverși operatori, având grade
diferite de acoperire.
Internet există doar la Primăria Întregalde. De asemenea, locuitorii celorlalte sate ale
comunei au acces la internet prin operatorii de telefonie mobilă.
Televiziunea prin antene satelit este accesibilă în toate localitățile comunei Întregalde.
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2.5. ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU

Spaţiul rural românesc se caracterizează prin resurse naturale aflate într-o stare de
conservare în general bună, printr-un nivel ridicat de biodiversitate, asociat unei diversități de
habitate şi ecosisteme, de păduri şi de peisaje agricole valoroase dar, în același timp,
menţinerea acestor valori naturale şi lupta împotriva schimbărilor climatice, va fi una dintre
marile provocări ale viitorului apropiat.
Teritoriul României este alcătuit din trei tipuri de relief, prezentate într-o proporție
relativ egală – câmpie, dealuri şi munți, cu un nivel de diversitate pedo-climatică şi geografică
ridicat.
România deţine un mediu natural în cadrul căruia se integrează vaste arii rurale care se
remarcă, în general, printr-o bună stare de conservare a resurselor naturale de sol şi apă, prin
varietatea peisajelor tradiţionale şi printr-o remarcabilă diversitate biologică. De asemenea,
România are o moştenire naturală unică, reprezentată în principal de Munţii Carpaţi şi de
către una din cele mai importante zone umede din Europa, Delta Dunării.
Diversitatea de specii şi habitate, respectiv varietatea peisajelor rurale tradiţionale sunt
o rezultantă a restructurării agriculturii (trecerea în ultimii 16 ani de la un număr mic de ferme
comerciale mari la milioane de gospodării familiale de dimensiuni mici), a reîntoarcerii la un
tip de agricultură tradiţională şi implicit a aplicării de practici agricole extensive.
Dezvoltarea economică din ultima perioadă de timp din România nu a prea ţinut
seama de respectarea cerinţelor specifice în domeniul protecției mediului. Din această cauză,
în acest moment, comuna Întregalde, ca de altfel întreaga Românie, nu beneficiază de
infrastructura corespunzătoare protecţiei mediului. În concluzie, putem afirma că în România
nu există o educaţie civică similară nivelului Uniunii Europene.
O sursă permanentă de poluare a aerului o constituie autovehiculele şi utilajele care
prin arderea combustibilului produc o poluare continua cu dioxizi şi oxizi de carbon etc.
Pe teritoriul comunei Întregalde nu au fost identificate alte surse semnificative de
poluare a aerului care sa justifice o reţea de supraveghere a calităţii aerului.
Având în vedere situația existentă în ceea ce privește mediul înconjurător în comuna
Întregalde, precum și atribuțiile ce îi revin în conformitate cu Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al
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comunei Întregalde a înțeles importanța unei viziuni pe termen mediu și lung și a decis
conturarea unui set de obiective și acțiuni specifice în vederea elaborării unui program pentru
protecția mediului înconjurător, în conformitate cu reglementările naționale și europene
referitoare la dezvoltarea durabilă.

2.6. ECONOMIA LOCALĂ
România se bucură de un potenţial de dezvoltare important, însă nefolositor. Cu o
suprafaţă totală de 238 mii km2 şi o populație de peste 21 milioane de locuitori, România
reprezintă 6 % din suprafaţa totală a Uniunii Europene şi 4 % din populaţia acesteia.
Investiţiile şi competitivitatea din România constituie însă elemente care trebuie îmbunătăţite,
pentru a se reuşi o accelerare a creşterii economice şi asigurarea unei convergenţe a veniturilor
cu cele din UE.
După înregistrarea unui declin important, către sfârşitul anilor 1990, economia
românească si-a reluat creşterea începând cu anul 2000 şi a înregistrat o rată anuală medie de
creştere de 5%. Vârful acestei evoluţii a fost atins în 2004, înregistrând o rată de creştere a
PIB- ului de 8.5% faţă de anul anterior.
PIB-ul a înregistrat în 2010 (date semidefinitive) o valoare de 522561.1 milioane lei,
ajungând în 2011 la 578551.9 milioane lei, la 143688.7 milioane lei în al patrulea trimestru al
anului 2012, respectiv la 442262.5 milioane lei în trimestrul III al anului 2013.
Evoluţia PIB în 2013, în al treilea trimestru, a fost în creştere.
Între anii 2001-2008, evoluţia PIB s-a realizat în salturi, având evoluţii pozitive.
Începând cu anul 2009, sub efectul crizei economico-financiare, s-a declanşat diminuarea
creşterii economice.
Agricultura, silvicultura şi piscicultura au avut in 2011 o contribuție de 11.3%.
În anul 2012, pe primele șase luni s-au menținut aceleași tendinţe cu precizarea că
agricultura cu celelalte componente a marcat un recul îngrijorător la final de an cu rezultatele
concretizate în evoluţia PIB.
În anul 2013, după datele trimestrului III, s-a observat o creştere a agriculturii,
silviculturii şi pisciculturii cu 4.1 % faţa de trimestrul III din anul precedent. Activităţile de
servicii, industrie, construcţii şi impozitele nete pe produs împreună, au avut o contribuţie
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decisivă la scăderea PIB, ceea ce înseamnă un fapt negativ pentru economia României care
deşi s-a restructurat, a renunțat la o serie de subramuri ale industriei, angajându-se pe făgașul
dezvoltării producției serviciilor, al construcțiilor ş.a.m.d., nu a reuşit să facă faţă efectelor
distrugătoare ale crizei, corelate şi cu inexistenţa unui plan de guvernare anticriză adecvat.
Subliniem că au avut o influenţă negativă asupra scăderii PIB toate ramurile economiei
naţionale, mai puţin agricultura, vânătoarea şi silvicultura, pescuitul şi piscicultura.
Zonele rurale dispun de un potenţial de creştere substanţial şi au un rol social vital.
Conform definiţiei din legislaţia naţională, zonele rurale din România acoperă 87.1 % din
teritoriul ţării, cuprinzând 45.1% din populaţie (la 1 iulie 2005, conform indicatorilor
Institutului Naţional de Statistică) şi anume 9.7 milioane de locuitori.
Densitatea medie a populaţiei din zonele rurale a rămas relativ constantă de-a lungul
anilor (la circa 45.1 locuitori/ km2). Definiţia OCDE pentru noţiunea de ruralitate conduce la
cifre uşor diferite, însă permite comparaţiile pe plan internaţional.
Deşi asemănătoare din punctul de vedere al distribuţiei în teritoriu, populaţia României
are un nivel de ruralitate mult mai pronunțat, ponderea populaţiei rurale din România reflectă
incidenţa mai mare a acesteia faţă de alte ţări din UE, unde aşezările rurale sunt mai puţin
populate şi la scară mai redusă, ca alternativă faţă de concentrările urbane. Multe dintre aceste
comunităţi păstrează structura socială şi modul tradiţional de viaţă.
Principalele activităţi economice pe raza comunei sunt agricultura, creşterea animalelor
şi comerţul. Funcţia economică agricolă se materializează în comună prin producţia agricolă
vegetală şi producţia animalieră, în condiţiile unei dezvoltări reduse a prelucrării primare a
acestor produse, acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populaţiei
locale, şi mai puţin pentru valorificări pe piaţa liberă. Lipsa unei agrotehnici avansate din
gospodăriile ţărăneşti, practicate pe loturi mici de teren, constituie impedimente privind
ridicarea producţiei agricole şi animaliere din cadrul comunei. De asemenea, vor trebui
soluţionate greutăţile pe care le întâmpină populaţia în valorificarea pe piaţa liberă a produselor
agricole în principalele centre de desfacere din zonă, situate la distanţe mari de comuna
Întregalde.
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2.6.1. Forța de muncă şi şomajul
Creşterea economică recentă, concentrată în mare parte în sectoarele urbane, nonagricole ale economiei, atrage populaţia activă în zonele urbane. Migrarea în exterior a
populaţiei rurale tinere, alături de îmbătrânirea populaţiei rurale, conduce la un declin al forţei
de muncă disponibile din spaţiul rural.
Populaţia rurală activă a scăzut cu aproape 7% în perioada 2002-2005, ajungând la
circa 4.5 milioane, în timp ce populaţia activă urbană a crescut cu 3%. În cifre absolute, rata de
ocupare a urmat îndeaproape această tendinţă, aproximativ 4.2 milioane de persoane având
locuri de muncă în zona rurală.
Rata de ocupare a populaţiei din mediul rural, raportată la totalul populaţiei active
rurale, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, a scăzut cu 6.8 % în perioada 1998-2005,
atingând procentul de 61.6 % în anul 2005.
Ratele de participare şi ocupare crescute din zonele rurale maschează şomajul ascuns.
Rata de participare din zonele rurale depăşeşte cu 5-10 % nivelul din zonele urbane în perioada
2002-2005, deşi se înscrie pe o curbă descendentă.
Convergenţa dintre ratele de participare rurală şi urbană a fost o consecință a
îmbătrânirii constante a populaţiei rurale şi a atractivităţii crescute a pieţei muncii din spaţiul
urban.
Rata de ocupare din zona rurală depăşeşte şi ea, cu un procent semnificativ, pe cea din
zona urbană, rezultatul fiind o rată a şomajului rural mult mai scăzută ( 5.2 % ) decât cea a
șomajului din spațiul urban ( 8.8 % ).
Numărul actual al şomerilor din spaţiul românesc este 744.000, în timp ce numărul
actual al şomerilor din spaţiul rural reprezintă 33% din numărul total. În loc să reflecte
existenţa unor ocazii de angajare mai bune, rata de ocupare ridicată din zona rurală indică o
ocupare insuficientă – persistentă – a forţei de muncă din această zonă.
Majoritatea locurilor din spaţiul rural lucrează pe cont propriu, în special în agricultură,
unde productivitatea şi veniturile medii continuă să rămână scăzute, aşa cum le indică
ponderea ridicată a ocupării ( 32.2%) faţă de contribuţia acestui sector la PIB ( 14 % ).
În profil regional, tendinţele privind gradul de ocupare al populaţiei din totalul
populaţiei active se reflectă diferit, în funcţie de specialitatea socio-economică zonală şi de
transformările complexe ce au avut loc în cadrul economiei naţionale, ca urmare a procesului
de restructurare.
Pagina 41

Material realizat de S.C. 15 PRODOR CONSTRUCT S.R.L.
2014

Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
2.6.2. Industrie
Industria contribuie cu circa 24% la Produsul Intern Brut şi asigură 26% din locurile de
muncă din judeţ. Sectorul industrial este dominat de ramurile industriei prelucrătoare (88,2%
din cifra de afaceri totală din industrie), în timp ce industria extractivă şi cea energetică deţin
doar 2,9%, respectiv 8,9%. Dacă în anul 2006, producţia industrială a judeţului reprezenta, în
preţuri comparabile, doar 36,9% din nivelul înregistrat în 1990, în 2009 producţia industrială
era la peste 86% din valoarea celei din 1990. Această creştere rapidă este rezultatul apariţiei, în
ultimii 5 ani, a unor noi unităţi industriale cu capital străin.
În comuna Întregalde industria este reprezentată de societăţile comerciale care
desfăşoară activităţi de comerţ.

2.6.3. Agricultură
Județul Alba este situat în partea centrală a României, cu o suprafață de 624.167 hectare
(2,6% din suprafața României). Solul fertil al regiunii a determinat apariția, încă din trecutul
îndepărtat, a așezărilor omenești. Valea Mureșului, cu afluenții săi, Arieș, Sebeș, Cugir și
regiunile învecinate au constituit zone agricole favorabile creșterii animalelor, exploatării
forestiere, îndeosebi agriculturii (cereale, legume și fructe) și viticulturii.
Activitățile de bază desfăşurate sunt în domeniul agriculturii în comuna Întregalde.
Suprafaţa totală: 8185 ha din care: Suprafaţa agricolă:2300 ha


Suprafaţă arabilă –104 ha



Suprafaţă păşuni –1231 ha



Suprafaţă fâneţe –945. ha



Suprafaţă neproductivă 3643 ha



Păduri 2218 ha

Suprafața neagricolă a comunei este de5895.ha.
Efectivele de animale au scăzut în perioada de tranziţie. Desfiinţarea sau privatizarea
cooperativelor agricole de producţie şi a fermelor de stat au avut drept rezultat apariţia unor
modificări structurale semnificative. Neputând utiliza spaţiile şi dotările tehnice din fostele
unităţi de producţie intensivă, micii agricultori s-au bazat pe creşterea animalelor, în principal
pentru consum propriu.
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Locuitorii comunei Întregalde deţin (capete):
-

Bovine 687

-

Porcine 75

-

Ovine

-

Păsări 2151

-

Cabaline 49

1179.

Suprafeţe cultivate şi producţia principalelor culturi:
SUPRAFAŢA

PRODUCŢIA ÎN

CULTIVATĂ (ha)

TONE

Porumb

2,39

2,5

Legume

5,95

-

Cartofi

95,60

478

CULTURA

În ceea ce priveşte parcul de tractoare şi maşini agricole, la nivelul comunei Întregalde,
acesta nu există. La începutul anului 2015 existau în dotare:
- Căruţe -43
Ocupaţia de bază a locuitorilor rămâne creşterea animalelor în gospodării individuale,
valorificarea lor şi a produselor animaliere fiind pe piaţa liberă. Practicându-se o agricultură
specific montană, locuitorii comunei folosesc atelaje tradiţionale (pluguri cu tracţiune
animală, care şi căruţe), îngrăşăminte organice precum şi păşuni şi fâneţe naturale. Așadar,
putem spune că se practică o agricultură ecologică cu produse de bună calitate.
Pentru sprijinirea familiilor de agricultori, s-a înfiinţat "Asociaţia Crescătorilor de Taurine
Întregalde", iar in vederea obţinerii unor randamente ridicate (îmbunătăţirea raselor de bovine
şi a produselor obţinute) o parte din gospodarii s-au dotat cu utilaje pentru producţia animală
şi vegetala, prin acordarea de facilităţi în achiziționarea lor (motocositori, aparate de muls
electrice, generatoare de curent etc).
În comuna Întregalde nu există însă un centru de colectare, prelucrare și comercializare a
produselor agricole, nici hală agroalimentară.
Târgul de mărfuri se organizează odată pe lună, în a treia săptămână, în ziua de joi.
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2.6.4. Turism
Frumuseţea locurilor, puritatea aerului, bunătatea şi sufletul oamenilor, este o vatră a
spiritului românesc, un popas pentru cei care îl străbat. Rezervaţiile naturale: Cheile Întregalde,
Cheile Galdiţei şi Turcului, Cheile Tecșeștilor, Piatra Cetii şi Poienile cu narcise din Tecşeşti
(conform Legii 5/2000) împreună cu obiectivele turistice descrise mai jos sunt naturaleţea în
care

omul

făcut

n-a

modificări

însemnate.

Obiective turistice aparținătoare cadrului natural, prin numărul mare şi valoarea turistică
deosebită, contribuie hotărâtor la zestrea turistică naţională, ele impunând castrul în această
zonă, ca relief turistic de prim rang.
Cheile şi defileurile se constituie alături de peşteri ca obiective turistice de interes major.
Prof. Pompei Cocean clasează cheile din bazinul Galda drept complexe morfologice ce
funcţionează ca un obiectiv turistic unic. Fiecare dintre cheile: Întregaldelor, Galdiţei,
Turcului, reprezintă resurse şi obiective turistice individuale. Distanţele reduse dintre ele,
accesibilitatea lejeră, creează condiţii favorabile vizitării lor în bloc şi în orice anotimp al
anului.
Cheile Galdiţei, au luat naştere prin intersectarea râului Galdiţa cu pintenul calcaros al
Comarnicilor, având forma unui contrafort şi acoperit iniţial de flis. Valea s-a adâncit continuu
şi după înlăturarea flisului, probabil din cauza unor fenomene endocarstice, s-a stabilit
rezistenţa planșeelor, ducând la prăbuşiri. S-a format astfel cheia al cărei caracter este clar şi
unanim acceptat, pe o lungime de 1 km.

Cheile Găldiţei
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Cheile Întregaldelor, se desfăşoară în aval de localitatea Modoleşti, (aparţinând comunei
Întregalde) extremitatea vestica a sectorului de cheie corespunde intrării văii în munţii
Trascău, alcătuiţi din calcare tithonice, care spre Modoleşti intră în contact cu formaţiunile
flisoide, reprezentaţi de un facies macroconglomeratic.
Versantul stâng al cheii având expoziţie sudică se prezintă extrem de spectaculos, datorită
varietăţii microreliefului rezidual, alcătuit din:


creste zimţate,



turnuri stâlpi,



forme piramidale,



spintecături,



grote,



resturi de marmite etc.

Versantul drept se prezintă în cea mai mare parte împădurit. Din loc în loc răsar vârfuri
colţuroase, guri de peşteră, poduri naturale şi grohotişuri ce înaintează spre pădure formând o
adevărată, "mare de grohotiș".
În ansamblul ei Cheia Întregaldelor impresionează prin apropierea şi verticalitatea
versanţilor, dar în special prin fascinantele microforme ce se retrag spre înălţimi; mărturii ale
sistemului de modelare morfoclimatic periglaciar. Prin frumuseţea şi sălbăticia peisajului,
constituie o rezervaţie naturală de 403 ha în cuprinsul căreia vegetează renumita floare de colţ
(nthopodium alpinum varietate intregaldense) aici întâlnindu-se la cea mai joasa altitudine din
ţară, zada (larix decidua), garofiţa albă (dianthus speculifolius).
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Cheile Întregalde
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Cheile din Bazinul Turcului sunt săpate de pârâul omonim şi afluenţii săi, pârâu care se
varsă în Găldiţa cam la jumătatea sectorului de chei. Pârâul Turcului are bazinul situat
în întregime în zona calcaroasă, având forma unei căldări uriaşe ramificându-şi afluenţii ca
"nervurile unei frunze" (I. Popescu Argeșel). Cheia principală dezvoltată de pârâul Turcului
măsoară 200 m lungime, reţinând atenţia prin elementele morfologiei de detaliu: abrupturi,
creste, lapiezuri, vârfuri ascuţite ce ies deasupra pădurii de fag forme acumulative reprezentate
de grohotişuri pleistocene, majoritatea fixate, de sub care ţâşnesc izvoare cu un debit relativ
mare.

Cheile Turcului
Cheia Tecșeștilor
Râul Cetea reprezintă afluentul cel mai lung al Gălzii (15 km), străbătând culmile
calcaroase, adaugă la patrimoniul turistic al bazinului Galda încă două sectoare de chei: Cheia
Tecşeştilor şi Cheia Cetii.
Cheia Tecşeştilor aparţine comunei Întregalde, numele ei provenind de la satul omonim,
situat în amonte. Are o lungime de aproape 500 m, şi o orientare generală vest-est, mai
puţin dezvoltată pe verticală, datorită amplasării ei în apropierea obârşiei văii care a săpat-o.
Morfologia versanţilor este reprezentată prin abundenţa formelor reziduale (lapiezuri verticale,
limbi de grohotiș) prezente în deosebi pe versantul stâng, cel drept fiind mult mai împădurit.
Cheia

Tecşeştilor

este

denumită

de

localnici

Cotul

lui

Miron.
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Cheile Tecșești
Avenurile
În bazinul Galda sunt localizate două interesante avenuri denumite de localnici
"sunători" sau "cântători" purtând numele generic de "găuri".
Gaura fără fund, dezvoltată la 1118 m altitudine în Piatra Cetii, are o deschidere cu un
diametru de 10 m şi o adâncime de aproape 70 m. Se prezintă ca o dolină în formă de pâlnie la
partea superioara, mai jos lărgindu-se treptat.
Al doilea aven este localizat în Platoul Poienii Ascunse la 1010 m, neatingând însă
dimensiunile primului aven (16 m adâncime) (I. P. Argeșel).
Peşterile
Identificate în bazinul Galda sunt în număr de 36 în zona Masivului Ciumerna şi Cheile
Întregaldelor. O parte din acestea sunt însă de mici dimensiuni sau situate în locuri
inaccesibile, fapt care reduce substanţial valoarea turistică potenţială.
Peștera Bisericuţa
Este situată pe versantul drept al Găldiţei, sub vârful Ciuha, la 1150 m altitudine.
Accesul se face pe drumul Întregalde - Necrileşti, urmându-se poteca folosită de localnici
pentru ieșirea în Ciumerna. Este o fosilă, relativ uscată cu galerii dispuse pe doua nivele a
căror lungime constatată este de 310m, şi o deschidere de cca. 8 m. Probabil înfăţişarea şi
poziţia ei stranie i-a atras numele de "popa" iar peşterii numele de "Bisericuţa". Oferă condiţii
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de vizitare în orice anotimp şi cu orice fel de echipament, dar numai în etajul superior, etajul
inferior necesitând echipamente speciale de alpinism.

Peştera Bisericuţa
Peşterile de la Poiana Ascunsă sunt în număr de trei:
Peştera nr. 1 situată la 1120 m altitudine, sub Colţul Poienii este accesibilă pe o distanţă
de câţiva zeci de metri. Prezintă o ramificaţie scurtă în partea dreaptă, unde se află scurgeri
parietale deosebite, una denumită sugestiv "orga".
Peştera nr. 2 se află la sud cu 150 m, într-un punct mai greu accesibil.
Peştera nr. 3 este o mică grotă de 10 - 12m lungime, situată mai la sud.
Peşterile din Cheile Întregalde sunt în general de mici dimensiuni şi apar la diferite
altitudini pe ambii versanţi cu abrupturi şi creste, omniprezente în toată zona montană a
bazinului Galda. Datorită înclinării mari a versanţilor, ei se prezintă cu roca undă la suprafaţă,
fapt ce sporeşte valoarea poziţională în cadrul peisajului, stârnind interesul atât pentru turism
cât şi pentru amatorii de alpinism.
Obiectivele turistice antropice se constituie drept elemente derivate din procesul de
intercondiţionare a omului cu muntele (carstul) statornicit în această zonă încă de multe secole.
Elemente ale culturii materiale şi spirituale prezente aici, prezintă o mare varietate având o
valoare deosebită. Ele demonstrează încă o data permanenţa şi continuitatea poporului roman
în spațiul carpatin (V. Cucu 1984).
Deschisă în 21 noiembrie 2006, Expoziţia Etnografică, se află într-o clădire veche care
până în 1960 a funcţionat ca şcoală a satului. Ea adăposteşte o mulţime de obiecte tradiţionale
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gospodăriilor locului. Interiorul casei ţărăneşti prezintă: masa cu scaunele, laviţa, patul, lăzile
de zestre, blidarul, lingurarul, vase din lemn şi ceramică diversă, chindeie de pereţi, icoane pe
sticlă şi lemn, cruci din lemn, costume populare. De asemenea cuprinde unelte şi obiecte legate
de ocupaţiile femeilor şi bărbaţilor, documente, monede şi bancnote, cărţi şi obiecte religioase.
Toată creaţia populară, materială şi spirituală, realizată cu îndemânare şi măiestrie,
moştenită din străbuni, atestă bogăția vieţii şi frumuseţea spirituală a locuitorilor din zonă care
şi astăzi ştiu să păstreze nealterate tradiţiile.

Biserici:


Biserica Ortodoxă Sfântul Ilie din satul Întregalde



Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae din satul Ghioncani



Biserica Ortodoxă Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din satul Necrileşti



Biserica Ortodoxă Înălţarea la cer din satul Sfârcea



Biserica Ortodoxă Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din satul Dealul
Geoagiului



Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae din satul Popeşti



Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe din satul Tecşeşti

2.6.5. Comerţ şi servicii
În ceea ce priveşte reţeaua de prestări servicii, aceasta nu este foarte dezvoltată. Există
societăţi comerciale care activează în domeniul comerţului.
Magazinele şi bufetele fac parte din activitatea de servicii la nivelul comunei Întregalde.
În comuna Întregalde activează următorii agenţi economici:
Nr.
crt.
1.

Lista firmelor

Domenii de activitate

S.C. BALCAN S.R.L.

COMERT

2.

S.C. KATY CRIST STAR S.R.L.

COMERT

3.

I.I. FLOREA MARINELA

COMERT
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2.6.6. Dezvoltarea edilitară
În comuna Întregalde, proiectele de dezvoltare derulate sau în curs de derulare sunt
prezentate în tabelul următor:

Nr. Crt.

Denumire lucrare
”PROIECT

1.

INTEGRAT

BULDOEXCAVATOR

DE

ŞI

Stadiu
ACHIZIŢIE

ORGANIZAREA

FINALIZAT

SĂRBĂTORII SF. ANDREI ÎN LOCALITATEA
ÎNTREGALDE
MODERNIZARE

2.

ORIZONTALĂ,

ŞI

EXTINDERE

CĂMIN

NECRILEŞTI , COMUNA

PE

ÎN CURS DE

CULTURAL

DERULARE

ÎNTREGALDE

,JUDEŢUL ALBA

2.7. CAPITALUL SOCIAL
2.7.1. Populaţia
Conform recensământului realizat în anul 2011, populaţia comunei Întregalde se ridică
la 637 de locuitori. Suprafaţa totală este de 82,86 km2 , iar densitatea populaţiei este de 8,40 de
locuitori/km2.
Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Alba pentru anul 2011, în
comună există 402 clădiri organizate, toate fiind în proprietate privată.
Structura pe vârste a populației comunei Întregalde este redată în tabelul și figura de
mai jos:
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Structura pe vârste a populației comunei Întregalde
Categorie

Total

0-4 ani

5

5-9 ani

12

10-14 ani

10

15-19 ani

15

20-24 ani

34

25-29 ani

42

30-34 ani

35

35-39 ani

36

40-44 ani

43

45-49 ani

58

50-54 ani

28

55-59 ani

29

60-64 ani

43

65-69 ani

54

70-74 ani

54

75-79 ani

63

80-84 ani

39

85 ani și peste

37

Populația totală

637
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Așadar, în comuna Întregalde, populația este distribuită relativ uniform pe toate
categoriile de vârstă, existând copii și tineri de până la 19 ani (6,59%), persoane apte de
muncă, cu vârste între 20 și 39 de ani (23,08%), 24,80% dintre persoane au vârsta cuprinsă
între 40-59 de ani, 33,59% sunt cu vârsta cuprinsă între 60-79 de ani dar și persoane cu vârstă
mai înaintată (peste 80 de ani), 11,94%.

Distribuția populației comunei Întregalde pe vârste

11.94%

6.59%

23.08%
33.59%

24.80%

0-19 ani

20-39 ani

40-59 ani

60-79 ani

peste 80 ani
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În ceea ce privește distribuirea populației pe etnii, majoritatea locuitorilor comunei
Întregalde sunt români, în procent de 94,80%, 14,27% din populaţie este de etnie necunoscută,
iar 0,17% au altă etnie.

Distribuţia populaţiei comunei Întregalde pe etnii
5.03% 0.17%

94.80%

Români

Necunoscută

Altă etnie

Componenţa confesională a comunei Întregalde
1.39%

5.38% 1.03%

92.20%

Ortodocşi

Adventişti de ziua a şaptea

Necunoscută

Altă religie
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2.7.2. Starea de sănătate
Serviciile medicale de urgenţă sunt asigurate de către unităţile de ambulanță din Alba
Iulia.
Rețeaua publică de ocrotire a sănătății de pe raza comunei cuprinde: dispensarul
comunal care este ne funcţional, doi medici şi un tehnician veterinar.
În vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei din comună, se impun anumite
cerinţe în domeniile:


Descurajarea avorturilor;



Planificarea modernă;



Protecţia femeilor gravide şi a familiei;



Acţiuni de educare pentru sănătate din partea medicilor din cadrul cabinetelor
medicale individuale şi al farmaciei.

2.7.3. Educaţia formală şi informală
Învăţământ
Pentru dezvoltarea rurală, omul are o importanţă deosebită. Educaţia, cunoştinţele şi
calificarea influenţează dezvoltarea rurală şi diversificarea economiei rurale. Îmbunătăţirea şi
menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază reprezintă un element cheie în
dezvoltarea socio-economică. Cu toate acestea, pentru o dezvoltare bună, formarea
profesională are o mare influenţă.
Educaţia şi formarea sunt esenţiale pentru comunităţile rurale, dar în ceea ce priveşte
infrastructura şcolară există discrepanţe evidente. Deşi se poate spune că numărul de şcoli din
mediul rural depăşeşte necesităţile populaţiei, calitatea educaţiei este redusă, pe de o parte din
cauza slabei dotări a infrastructurii educaţionale, iar pe de altă parte din cauza nivelului de
pregătire/experienţă al profesorilor.
Cele mai multe dintre şcoli au nevoie de renovări, mobilier, utilităţi de bază şi material
didactic.
Instituţiile de învăţământ din spaţiul rural, reprezentate de grădiniţe, unităţi primare şi
gimnaziale sunt dotate la un nivel bun.
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Tehnologia IT şi echipamentele hardware şi software sunt rar întâlnite în cadrul şcolilor
din spaţiul rural în timp ce echipamentul necesar formării profesionale sau pentru ucenici este
învechit sau lipseşte. O problemă suplimentară o constituie dificultatea de a atrage personal
calificat în zonele rurale.
Infrastructura sistemului educaţional a comunei Întregalde este asigurată de următoarea
unitate şcolară:

Nr. Crt.

Denumire

Număr
elevi

1.

Școala Gimnazială Întregalde

26

Sistemul de învățământ preşcolar este structurat într-o singură grădiniţă:


Grădiniţa Întregalde - 5 copii;

Pregătirea elevilor este asigurată de colectivul de cadre didactice format din:


Doi învăţători



Un educator



Şapte profesori

Cultură
Cultura este un domeniu care poate contribui în mod specific la creşterea gradului de
atractivitate a satului pentru populaţia tânără, reprezentând o componentă importantă a vieţii
satului. Mijloacele prin care se transmite cultura în mediul rural sunt: căminele şi alte
aşezăminte culturale, bibliotecile, cinematografele, radioul, televiziunea şi internetul.
Mediul cultural al României continuă să se degradeze tot mai mult datorită reducerii
sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea bugetului public, cât şi din partea
finanţatorilor privaţi.
Această situaţie a căpătat aspecte alarmante în multe zone rurale, unde majoritatea
căminelor culturale ( cca 97 % ) beneficiază de un sediu propriu, dotarea fiind nesatisfăcătoare
(pentru cca 80 % ) sau și-au încetat activitatea şi servesc altor destinaţii.
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Pe teritoriul comunei Întregalde există două cămine culturale în localităţile Întregalde şi
Necrileşti, biblioteca comunală care se află în clădire cu Primăria şi biblioteca şcolii care se
află în clădirea cu Şcoala din Întregalde.
În data de 20 iulie se sărbătoreşte Hramul Bisericii „Sfântul Ilie” din localitatea
Întregalde, în data 8 noiembrie se sărbătoreşte Hramul Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril” din localitatea Necrileşti, în data de 6 decembrie se sărbătoreşte Hramul Bisericii
„Sfântul Nicolae” din localitatea Ghioncani, tot în data de 6 decembrie se sărbătoreşte Hramul
Bisericii „Înălţarea la cer” din localitatea Sfârcea, în data de 23 aprilie se sărbătoreşte Hramul
Bisericii „Sfântul Gheorghe” din localitatea Tecşeşti, în data de 8 noiembrie se sărbătoreşte
Hramul Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril” din localitatea Dealul Geoagiului iar în
data de 6 decembrie se sărbătoreşte Hramul Bisericii „Sfântul Nicolae” din localitatea Popeşti.
Comuna Întregalde organizează pe data de 30 noiembrie Sărbătoarea Sfântului Andrei.

2.7.4. Ordinea publică şi protecţia civilă
Asigurarea ordinii şi liniştii publice
La nivelul comunei Întregalde, ordinea şi liniştea publică sunt asigurate prin activităţile
desfăşurate de către postul comunal de Poliţie Întregalde. Singurul lucrător al postului de
poliţie soluţionează petiţii, sesizări ale cetăţenilor comunei şi aplică acolo unde este cazul,
contravenţii.
Pentru prevenire, se fac permanent controale. De asemenea supravegherea circulaţiei
rutiere este asigurată tot de postul comunal de Poliţie, care este dotat cu un autoturism ce
asigură patrularea pe raza comunei.
Comuna Întregalde nu dispune de un compartiment de Poliţie Comunitară.
Protecţia civilă
Protecţia civilă este asigurată prin Serviciul Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al comunei Întregalde, având următoarele atribuţii:


desfăşurarea de acţiuni de informare şi instruire privind cunoaşterea regulilor şi
măsurilor de apărare împotriva dezastrelor;



verificarea modului de aplicare a normelor, a dispoziţiilor şi a măsurilor care
privesc apărarea împotriva dezastrelor;
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acţiuni

de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor,

salvarea,

acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate de
dezastre;


acordarea ajutorului, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în
pericol în caz de inundaţii, alunecări de teren, accidente, explozii, precum şi în
caz de dezastre.

Serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Întregalde are acces la
unele dotări, însă acestea sunt precare trebuind îmbunătăţite, respectiv aduse la standarde
comunitare.
Dotările serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă la finalul anului 2014 constau în
o motopompă, pichet PSI, generator, moto-ferăstrău şi buldo-excavator.
La nivelul comunei sunt întocmite şi aprobate:


Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;



Planul de evacuare al comunei Întregalde în situaţii de urgenţe civile generate
de dezastre.

2.7.5. Asistenţa socială
Asistenţa socială presupune un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a
răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii
unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei şi
protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea
incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.
Pe plan local, domeniul asistenței sociale este bine reprezentat, urmărindu-se cu prioritate
că toate cazurile să fie rezolvate la nivelul Primăriei Întregalde, fără a se depăşi termenele
legale de soluţionare a petiţiilor. Numai în situaţii deosebite, cazurile sunt preluate de către
alte instituţii abilitate. În cursul anului 2014, situaţia s-a prezentat după cum urmează:


Dosare cuprinzând ajutorul social în plată – 9 dosare



Alocaţii de susţinere a familiei (cu doi părinţi) – 2 dosare



Asistenţi personali – 3 dosare
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De asemenea se acordă ajutoare de urgenţă atunci când acestea sunt solicitate şi
există bază legală. În altă ordine de idei, Primăria Întregalde se preocupă ca, prin atragerea de
sponsorizări şi din alte surse legal constituite, să ofere un sprijin material familiilor aflate în
dificultate.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA ÎNTREGALDE

CAPITOLUL 3
PROBLEMELE ŞI POTENŢIALUL COMUNEI ÎNTREGALDE
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Identificarea problemelor cu care se confruntă comuna Întregalde, respectiv
potenţialul de dezvoltare al acesteia, s-a bazat atât pe utilizarea unor mijloace de cercetare de
birou, dar mai ales pe desfăşurarea unor cercetări adresate locuitorilor comunei, respectiv
reprezentanţilor locali implicaţi în dezvoltarea acesteia.
Obiectivul general al cercetărilor adresate reprezentanţilor locali a constat în
identificarea percepţiei reprezentanţilor comunităţii faţă de nivelul curent de dezvoltare al
comunei Întregalde şi în trasarea unor direcţii de dezvoltare viitoare a comunei. Din
necesitatea de a obţine o înţelegere cât mai profundă şi detaliată a aspectelor pe care le
presupune obiectivul menţionat, abordarea metodologică propusă a combinat cercetarea
calitativă, focalizată pe desfăşurarea unei şedinţe de tip focus-grup, cu cercetarea cantitativă,
axată pe aplicarea unui chestionar.

3.1. COORDONATE ALE CERCETĂRII CALITATIVE
ADRESATE REPREZENTANŢILOR LOCALI AI COMUNEI
ÎNTREGALDE

Cercetarea calitativă desfăşurată a survenit din necesitatea unei formulări mai exacte a
problemelor investigate, prin obţinerea de informaţii de la persoane care deţin experienţa şi
cunoştinţele necesare. Acest tip de cercetare nu vizează cuantificarea reacţiilor persoanelor
investigate şi nici nu poate fi supusă unor interpretări de natură statistică, ci urmăreşte
explorarea şi înţelegerea atitudinilor, comportamentelor şi motivaţiilor.
În acest context, am organizat la sediul Primăriei Întregalde o şedinţă de tip focus-grup,
cu o durată de două ore, la care au participat 9 persoane, reprezentanţi ai comunităţii locale
din comuna Întregalde, aceştia asigurând grupului o structură eterogenă din punct de vedere al
profilului participanţilor – reprezentanţi ai Primăriei Întregalde, consilieri locali, reprezentanţi
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ai sistemului educaţional (profesori şi educatori care predau la şcolile şi grădiniţele din
comună), reprezentanţi ai Bisericii, reprezentanţi din mediul local de afaceri, respectiv
reprezentanţi ai sistemului de asistenţă socială.
A fost elaborat un ghid de interviu menit să puncteze şi să dirijeze discuţia de grup,
participanţii fiind încurajaţi să îşi exprime liber propriile opinii faţă de principalele teme
supuse discuţiei:
■ Nivelul de trai al locuitorilor din comuna Întregalde şi schimbările survenite în
ultimii ani în nivelul de trai al acestora
■ Principalele puncte slabe şi probleme cu care se confruntă comuna
■ Principalele atuuri ale comunei Întregalde
■ Tipurile de proiecte aflate în derulare la momentul actual la nivelul comunei
■ Principalele tipuri de proiecte a căror implementare ar fi utilă pentru
dezvoltarea comunei Întregalde, în conformitate cu principalele atuuri,
probleme, oportunităţi şi ameninţări cu care se confruntă comuna.
O primă temă de discuţie abordată în cadrul şedinţei de focus-grup a fost cea referitoare
la nivelul de trai al locuitorilor comunei Întregalde şi la eventualele schimbări care au fost
constatate în ultimii ani în această direcţie. Participanţii la discuţie au fost de părere că, în
medie, nivelul de trai al locuitorilor din comună este unul mediu, existând “şi câteva vârfuri,
dar şi câteva situaţii realmente dramatice”, situaţiile dramatice menţionate referindu-se la
existenţa câtorva familii caracterizate ca fiind “delăsate”, care nu pot fi ajutate deoarece nu
manifestă nici cea mai mică dorinţă de a-şi îmbunătății nivelul de trai. De asemenea,
participanţii au apreciat că sunt absolut evidente evoluţiile favorabile care s-au înregistrat din
1990 şi până în prezent, evoluţii materializate atât prin schimbările pozitive aduse
gospodăriilor oamenilor din comună, cât şi prin schimbările pozitive ale comunei, în
ansamblul său.
În opinia reprezentanţilor comunităţii locale, nivelul de trai al oamenilor din comuna
Întregalde a crescut uşor faţă de nivelul anului 2012; în plus, s-a constatat că “sunt evidente
aspiraţiile oamenilor pe direcţia creşterii nivelului lor de trai”. S-a făcut referire la faptul că
în comună există aspecte care pot fi dezvoltate, “important e să le dezvolţi, iar nucleul s-a
dezvoltat deja.”.
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În contextul discuţiei despre nivelul de trai al locuitorilor comunei, s-a afirmat că există
discrepanţe semnificative între ştachetele ridicate şi nivelul extrem de scăzut al implicării
voluntare a oamenilor din comunitate, aceste discrepanţe generând în rândul unor locuitori ai
comunei o stare permanentă de frustrare, de neîmpliniri, care a determinat apariţia unor
discuţii şi controverse. În legătură cu implicarea scăzută a oamenilor din comună, s-a
menţionat dificultatea modificării mentalităţii indivizilor, în sensul că este foarte greu să iei
oamenii de la nivelul clasei întâia şi să îi determini să conştientizeze că realităţile şi
mentalităţile s-au schimbat şi că este esenţială implicarea fiecăruia pentru a dobândi o viaţă
mai bună.
În plan economic, una dintre principalele probleme menţionate a fost cea a dificultăţii
atragerilor investitorilor în comună, specificându-se că dată fiind conjunctura economică din
ultimii ani, “foarte greu am reuşit să găsim investitori, faţă de alte comune; este foarte greu
să aduci acum investitori... nu sunt create facilităţi pentru atragerea de investitori în comuna
noastră”.
O altă problemă de factură economică este dată de insuficienta valorificare a
antreprenoriatului, în pofida posibilităţii de accesare a unor fonduri nerambursabile pentru
iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri proprii. Locuitorii comunei au dat dovadă de reticenţă în
privinţa accesării fondurilor nerambursabile, reticenţă care provine nu doar din lipsa
resurselor materiale, ci şi “din procedura extrem de greoaie şi de costisitoare de multe ori...
unui potenţial interesat de fonduri îi este foarte greu să facă nu ştiu câte drumuri la Alba
Iulia”. Participanţii la discuţie consideră că birocraţia aferentă demersului de accesare a
fondurilor este foarte mare şi complexă atât la nivelul României, cât şi cea stabilită de
Uniunea Europeană şi în consecinţă ar trebui să se intervină în direcţia simplificării
procedurilor de accesare a fondurilor.
Comuna se confruntă cu probleme în planul agriculturii. Producătorilor locali le este
foarte greu să se descurce individual, de aceea ar trebui ajutaţi şi financiar. Deşi o parte a
locuitorilor din comună ar putea fi ajutaţi să devină producători de legume bio, cu siguranţă
“ar exista probleme legate de desfacerea produselor, este foarte greu să le comercializezi”,
dat fiind că “nu există centre de colectare interesate de aşa ceva, nu este bine pus la punct
sistemul de colectare a produselor bio, nu este bine pusă la punct piaţa de desfacere a
acestora”. Mai mult decât atât, numeroşi consumatori încă cred că preţul produselor bio este
nejustificat, manifestând scepticism faţă de producătorii produselor bio. În opinia
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participanţilor, alte obstacole care stau în calea dezvoltării agriculturii se referă la faptul că
“nu mai există nici o fabrică care să proceseze legumele și băncile au reticenţă în acordarea
creditelor”. În acest context s-a considerat că ar fi necesare “o creditare ieftină pentru
agricultură şi centre pentru colectarea mărfii”.
O altă problemă menţionată a fost cea a lipsei unei infrastructuri care să sprijine
dezvoltarea turistică a comunei. Reprezentanţii comunităţii locale au identificat trei categorii
de vizitatori interesaţi

de comuna Întregalde: categoria turiştilor pe care îi interesează

condiţiile de drum şi locul de campare, categoria turiştilor interesaţi de participarea în
pelerinaje, în cadrul unui circuit ecleziastic, respectiv “categoria specială a cercetătorului
care vine cu ochiul luminat şi pune în valoare ceea ce găseşte”.
În planul infrastructurii, a fost menţionată problema cea mai gravă ca fiind drumurile,
care în unele zone sunt impracticabile, problema reţelelor de apă şi canalizare la nivelul
întregii comune. Reprezentanţii comunităţii sunt de părere că dacă se vor soluţiona
principalele lipsuri ale comunei Întregalde, atunci s-ar putea să se întoarcă şi tinerii plecaţi în
străinătate sau la oraş. În ceea ce priveşte iluminatul public şi cel casnic, s-a menţionat că
principalele probleme constau în nivelul ridicat al consumului, iluminatul public lipsind în
localităţile: Popeşti, Mărineşti şi Ilieşti.
Unele dintre problemele cu care se confruntă comuna Întregalde reprezintă de fapt
probleme cu care se confruntă întreaga comunitate rurală românească. O astfel de problemă
este cea a îmbătrânirii satului românesc şi a migraţiei spre mediul urban.
Lipsa populaţiei de vârstă şcolară reprezintă o altă problemă a comunităţii rurale, fiind
argumentată şi de drama părinţilor care pleacă la muncă în străinătate lăsându-şi copiii în sat
în grija rudelor apropiate sau chiar singuri. Calitatea procesului educaţional are de asemenea
un caracter problematic şi nu doar în mediul rural, ci la nivel naţional. În contextul în care
“forţa de muncă a viitorului apropiat, este cea a oamenilor pregătiţi, şcoliţi”, s-a afirmat că
“Marea durere este că şcoala românească merge încă pe acumulări informaţionale
cantitative... şi nu pe valorizări ale potenţialului copilului, spre aplecarea lui, spre
îndemânarea lui, adică nu este îndreptată spre practică... suntem făuritori de diplome care nu
au niciun fel de acoperire în planul dezvoltării economice şi substanţial materiale a unei naţii
din mijlocul căreia ai plecat.” S-a mai menţionat lipsa şcolilor profesionale, care în trecut
aveau menirea de a-i ajuta pe elevi să deprindă abilităţi practice.
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O altă problemă specifică întregului mediu rural românesc constă în degradarea valorilor
şi principiilor oamenilor.
În ceea ce priveşte principalele atuuri ale comunei, corelate cu potenţialele
oportunităţi care ar putea să derive din acestea, în opinia reprezentanţilor comunităţii locale
comuna Întregalde “prezintă nişte oportunităţi deosebite”.
Comuna Întregalde are o poziţionare geografică deosebită, relieful variat, bogăţia apelor,
pădurilor şi păşunilor au favorizat dezvoltarea unui sistem ocupaţional complex, care a
asigurat necesităţile vieţii oamenilor din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.
Proximitatea faţă de mediul urban este un dezavantaj al comunei Întregalde, în
momentul de faţă, şi datorită stării drumului judeţean, fiind situată la o distanţă de 40
kilometri faţă de orașul Alba Iulia.
Conform opiniei reprezentanţilor comunităţii locale, comuna Întregalde prezintă un
potenţial turistic deosebit. În acest plan, comuna dispune de câteva locuri deosebite, au fost
menţionate: Biserica de lemn "Sfântul Ilie" - Întregalde din anul 1774, Biserica de lemn
"Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" - Dealu Geoagiului din anul 1742; rezervaţii naturale:
Poienile cu narcise de la Tecşeşti, Rezervaţia de Floare de colţ, Peştera Bisericuţa, Cheile
Întregalde, Cheile Turcului, Cheile Găldiţei, Cheile Tecşeştilor; Expoziţia Etnografică
deschisă în 21 noiembrie 2006 , se află într-o clădire veche lângă primărie care până în 1960 a
funcţionat ca şcoală a satului. Ea adăposteşte o mulţime de obiecte tradiţionale gospodăriilor
locului. Interiorul casei ţărăneşti prezintă: masa cu scaunele, laviţa, patul, lăzile de zestre,
blidarul, lingurarul, vase din lemn şi ceramică diversă, chindeie de pereţi, icoane pe sticlă şi
lemn, cruci din lemn, costume populare. De asemenea cuprinde unelte şi obiecte legate de
ocupaţiile femeilor şi bărbaţilor, documente, monede şi bancnote, cărţi şi obiecte religioase.
Toată creaţia populară, materială şi spirituală, realizată cu îndemânare şi măiestrie,
moştenită din străbuni, atestă bogăția vieţii şi frumuseţea spirituală a locuitorilor din zonă care
şi astăzi ştiu să păstreze nealterate tradiţiile; zone care merită valorificate pentru a profita de
oportunitatea dată de fenomenul de „evadare din blocuri” al locuitorilor din Alba Iulia şi nu
numai. Oamenii doresc să evadeze din oraş la sfârşit de săptămână şi se vor îndrepta în acest
scop şi spre Alba Iulia. Dată fiind frumuseţea acestor locuri, se pot organiza drumeţii prin
pădure, aspect ce subliniază oportunitatea marcării drumurilor din pădure ca trasee turistice.
 Biserica Ortodoxă Sfântul Ilie din satul Întregalde


Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae din satul Ghioncani
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Biserica Ortodoxă Sfinţilor Arhangheli din satul Necrileşti



Biserica Ortodoxă Înălţarea la cer din satul Sfârcea



Biserica Ortodoxă Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril din satul Dealul
Geoagiului



Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae din satul Popeşti



Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe din satul Tecşeşti

Participanţii la discuţie consideră că sunt multe lucruri care se pot face pe direcţia
dezvoltării turistice a comunei, menţionând că “este important ca cineva să le semnaleze,
altcineva să le accepte şi apoi din acest melanj de idei să apară ceva care să fie benefic
pentru oamenii din comună”.
În plus, reprezentanţii comunităţii apreciază că dezvoltarea turismului şi agroturismului
va lua amploare o dată cu punerea în practică a unui proiect, care va sprijini dezvoltarea unei
infrastructuri corespunzătoare şi atunci “vor exploda turismul şi agroturismul” pentru că
turiştii vor putea beneficia de “condiţiile de oraş în liniştea de la ţară”.
Comuna Întregalde prezintă un mic potenţial şi pentru dezvoltarea agriculturii.
Terenurile din comună se pretează la practicarea unei agriculturi ecologice. Faţă de perioada
2009-2010 când gradul de lucrare al pământului era de 40%, în prezent acest grad a crescut la
90%, această creştere fiind atribuită într-o mare măsură, desigur şi subvenţiilor de la APIA.
Locuitorii comunei care practică agricultura ar putea fi încurajaţi să devină producători de
legume bio, dar în acest caz ar fi absolut necesare stabilirea unor parteneriate cu lanţuri de
magazine, deoarece în caz contrar este foarte dificil pentru un singur producător să se
descurce pe cont propriu.
Deşi comuna se confruntă cu problema lipsei locurilor de muncă, s-a menţionat că totuşi
există suficiente oportunităţi pentru cel care vrea să muncească pentru a-şi asigura traiul
cotidian; “în condiţiile unui realism care nu trebuie pus sub semnul întrebării, fiecare dintre
cei care sunt capabili să muncească îşi poate găsi ceva de muncă la nivel de subzistenţă;
nimeni nu te va face gazdă, dar ca să poţi să trăieşti, ai de lucru dacă vrei”.
În planul serviciilor şi infrastructurii de sănătate, situaţia comunei este evaluată
defavorabil de către reprezentanţii comunităţii, în comună existând doar doi medici veterinari.
În comuna Întregalde funcţionează o şcoală, o grădiniţă şi două bibliotecă. Starea
satisfăcătoare a acestora nu elimină însă necesitatea unor noi îmbunătăţiri. În strânsă legătură
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cu sistemul educaţional, deşi se manifestă tendinţa reducerii numărului de elevi, comuna
Întregalde încă mai are copii şi dascăli pregătiţi.
Din acest punct de vedere, s-a concluzionat că în comună este nevoie de elevi şi de
metode care să asigure educaţia şi disciplina acestora. S-a menţionat că fuga de
responsabilităţi şi pasarea acestora se aplică inclusiv educaţiei copiilor, în sensul că există
părinţi care nu acordă suficientă atenţie situaţiei şcolare a copiilor, conform ideii “de-aceea lam trimis la şcoală, să-l înveţe şcoala” şi află de-abia la sfârşitul anului şcolar că situaţia
şcolară a copiilor este dezastruoasă. Se consideră că este necesară o colaborare mult mai
strânsă între părinţii copiilor şi celelalte elemente implicate în educaţia elevilor.
Comuna Întregalde are experienţa unor proiecte finalizate și a unor proiecte aflate în
derulare la momentul actual la nivelul comunei. Între proiectele care au fost deja finalizate
se regăseşte următorul:
 ,,Proiect integrat de achiziţie buldo-excavator şi organizarea sărbătorii
Sfântului Andrei în localitatea Întregalde”
În prezent, la nivelul comunei sunt în derulare următoarele proiecte:


Modernizare şi extindere pe orizontală, cămin cultural Necrileşti, comuna
Întregalde, județul Alba

În continuare, reprezentanţilor comunităţii locale li s-a solicitat să propună câteva tipuri
de proiecte a căror implementare ar fi utilă pentru dezvoltarea comunei Întregalde în
perioada următoare. Printre proiectele propuse s-au regăsit următoarele:
■ Modernizarea drumurilor comunale
■ Introducerea reţelei de apă
■ Introducerea reţelei de canalizare
■ Crearea unui parc industrial
■ Crearea unor spaţii de joacă
■ Reabilitarea bisericilor monument şi apoi includerea acestora într-un
circuit turistic
■

Dezvoltarea turismului
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Reprezentanţii comunităţii locale au fost rugaţi să precizeze modul în care îşi
imaginează comuna Întregalde într-un orizont de timp de 10-20 de ani şi să precizeze dacă au
o viziune pentru dezvoltarea comunei. Pe baza temelor de discuţie abordate anterior, s-a
concluzionat că există premise semnificative pentru dezvoltarea comunei Întregalde. Se
consideră că punctele tari ale comunei şi oportunităţile care derivă din acestea vor fi din nou
valorificate. Reprezentanţii comunităţii locale îşi imaginează comuna prinsă într-un circuit
rutier extrem de important, cu o infrastructură bine pusă la punct, cu o zonă centrală care să
arate ca în orice mic oraş din vest, cu zone verzi, cu parcuri şi spaţii de joacă pentru copii, cu
un centru medical bine pus la punct, cu asistenţa socială foarte bine dezvoltată, cu gospodării
curate, îngrijite şi amenajate cu bun gust.

3.2. COORDONATE ALE CERCETĂRII CANTITATIVE
ADRESATE LOCUITORILOR COMUNEI INTREGALDE
Cercetarea cantitativă adresată locuitorilor comunei Întregalde a vizat identificarea
opiniilor acestora referitoare la problemele şi potenţialul de dezvoltare al comunei. A fost
vizată populaţia adultă, neinstituţionalizată. Au fost desfăşurate 128 de interviuri cu locuitori
ai comunei, selecţia acestora fiind probabilistică.
Principalele obiective care au fost urmărite prin intermediul cercetării cantitative
desfăşurate au fost:


Identificarea percepţiei locuitorilor comunei privind situaţia actuală comparativ cu
situaţia din anul precedent, respectiv privind nivelul de trai al locuitorilor comunei



Identificarea situaţiei curente a comunei Întregalde, din punctul de vedere al
locuitorilor comunei cu privire la o paletă largă de aspecte specifice pentru cinci
domenii de dezvoltare: infrastructură, mediu, economie, social, administraţie publică
locală.
Chestionarul utilizat drept instrument de cercetare a fost conceput într-o manieră care

să permită atingerea obiectivelor menţionate. Majoritatea întrebărilor incluse în chestionar au
fost întrebări închise, punând la dispoziţia respondenţilor variante predefinite de răspuns din
care să aleagă varianta care reflectă cel mai bine propriile opinii. Astfel, de exemplu,
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respondenţii au fost solicitaţi să aprecieze situaţia curentă din comuna Întregalde faţă de o
serie de aspecte specifice celor cinci domenii – infrastructură, mediu, economie, social,
administraţie publică locală – utilizând în acest scop întrebări închise de tip scală, în cinci
puncte, variantele de răspuns fiind “foarte proastă”, „proastă”, „nici proastă nici bună”,
„bună” şi „foarte bună”.
Structura eșantionului investigat în funcție de vârsta respondenților indica faptul că 1,56%
dintre persoanele analizate se regăsesc în categoria de vârstă 10-20 de ani, 2,35% dintre
persoanele analizate se regăsesc în categoria de vârstă 21-30 ani, 3,91% dintre persoanele
analizate se regăsesc în categoria 31-40 ani, 11,72% dintre persoanele analizate se regăsesc
în categoria 41-50 ani, 9,37% se regăsesc în categoria 51-60 de ani, 31,25% se regăsesc în
categoria 61-70 de ani, 25,78% se regăsesc în categoria71-80 de ani iar 14,06% dintre cei
investigați au vârsta mai mare de 80 de ani.

Distribuția grupului investigat în funcție de vârstă
[VALOARE]%
[VALOARE]%

[VALOARE]%
[VALOARE]%
[VALOARE]%
[VALOARE]%

Între 10-20 ani
Între 21-30 ani
Între 31-40 ani
Între 41-50 ani

[VALOARE]%

Între 51-60 ani
[VALOARE]%
Între 61-70 ani
Între 71-80 ani
> 80 ani

.
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În ceea ce priveşte ultima formă de învăţământ absolvită, 3,91% dintre cei chestionaţi
sunt fără şcoală, 33,6% sunt absolvenţi ai şcolii primare, 32,03% sunt absolvenţi ai şcolii
gimnaziale, 7,81% sunt absolvenți ai învăţământului liceal, 21,09% sunt absolvenţi ai şcolii
profesionale, 0,78% dintre respondenți au studii universitare iar tot 0,78% au studii
postuniversitare.

Distribuţia grupului investigat în funcţie de ultima formă de
învâţământ absolvită
[VALOARE]%;
[VALOARE]%;
[VALOARE]%;

Fără şcoală

[VALOARE]%;
Şcoala primară

[VALOARE]%;

[VALOARE]%;
Şcoala gimnazială

[VALOARE]%;
Învățământul liceal
Şcoala profesională
Studii unversitare
Studii
postunversitare/doctorat
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În ceea ce privește distribuția grupului investigat în funcție de ocupație, 57,03% dintre
persoanele investigate sunt pensionari, 5,47% lucrează în sectorul de stat, 3,91% lucrează în
sectorul privat, 10,16% lucrează în agricultură, 1,56% sunt șomeri, 0,78% lucrează temporar
în străinătate, 1,56% sunt muncitori sezonieri, 0,78% sunt studenţi iar 18,75 dintre persoanele
chestionate sunt casnice.

Distribuţia grupului investigat în funcţie de ocupaţie
Casnică

18.75%

Student

0.78%

Muncitor sezonier

1.56%

Lucrător temporar în străinătate

0.78%

Șomer

1.56%

Pensionar
În agricultură
În sectorul privat

În sectorul de stat

57.03%
10.16%
3.91%
5.47%
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Atunci când au fost rugați să aprecieze situația din prezent a comunei Întregalde prin
comparație cu situația de acum 4 ani, foarte puţini din cei investigați (9,38%) au considerat că
situația din prezent a comunei este mai bună comparativ cu cea de acum 4 ani, 58,59% dintre
respondenți au considerat că situația din prezent este aceeaşi cu cea de acum 4 ani iar 32,03%
sunt de părere că situația comunei este mai proastă comparativ cu cea de acum 4 ani.

Situaţia comunei în prezent comparativ cu cea de acum 4 ani

[VALOARE];
[VALOARE];
[VALOARE];

Mai proastă

Aceeaşi

Mai bună
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În ceea ce privește nivelul de satisfacție al locuitorilor față de felul în care trăiesc,
16,40% s-au declarat “mulţumiţi”, 49,22% s-au declarat „parţial mulțumiți” iar 34,38% s-au
declarat „nemulțumiți”.

Cât sunteţi de mulţumiţi faţă de felul în care trăiţi?
49.22%

34.38%

16.40%

Nemulțumit

Parțial mulțumit

Mulțumit
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Referitor la nivelul de trai al oamenilor din comună din ultimii patru ani, 70,31%
dintre respondenți au fost de părere că „a rămas la fel”, 23,44% consideră că „s-a înrăutățit”
iar 6,25% dintre respondenți consideră că nivelul de trai „s-a îmbunătățit” în ultimii 4 ani.

Cum s-a modificat, in ultimii 4 ani, nivelul de trai al
oamenilor din comuna?
[VALOARE]%

[VALOARE]%

[VALOARE]%;

S-a înrăutățit
A rămas la fel
S-a îmbunătățit
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La întrebarea unde ați vrea să se stabilească copii dumneavoastră în viitor, 60,94%
dintre respondenți își doresc ca aceștia să se stabilească la „oraș”, 11,72 % „în străinătate”,
12,5% „în acest sat”, 7,03% „în alt sat” iar 7,81% dintre cei intervievaţi nu au copii.

Unde aţi vrea să se stabilească copiii dvs. in viitor?

7.81%

12.5%

11.72%

În acest sat
În alt sat
În oraș
În străinătate
Nu am copii

7.03%

60.94%
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În ceea ce privește pământul, 8,88% dintre respondenți „l-au dat tot în arendă”,
77,03% „sunt proprietari și își muncesc singuri pământul”, 2,20% „o parte îl muncesc singuri
şi o parte este arendat”, 0,78% dintre respondenţi „nu sunt proprietari, dar au pământ în
arendă” iar 11,11% dintre respondenţi nu au pământ.

Aveţi pământ?
Nu am pământ
[NUME
11,11%
CATEGORIE];
[VALOARE]%;

[NUME
CATEGORIE];
[VALOARE]%;

[NUME
CATEGORIE];
[VALOARE]%;

[NUME
CATEGORIE]
[VALOARE]%;
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La întrebarea cum vă descurcați cu venitul, 60,16% dintre respondenți susțin că „le
ajunge numai pentru strictul necesar”, 38,28% susțin că „nu le ajunge nici pentru strictul
necesar” iar 1,56 4,5% susțin că venitul „le ajunge pentru un trai decent dar nu își permit
cumpărarea unor bunuri mai scumpe”.

Cum vă descurcaţi cu venitul?

Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne
permitem cumpararea unor bunuri mai
scumpe

1.56

Ne ajung numai pentru strictul necesar

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar

60.16

38.28
Procent
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Atunci când au fost rugați să aprecieze încrederea față de instituțiile publice 61,99%
dintre respondenți susțin că au cea mai mare încredere în „biserică”, 8,19% în „poliție”,
11,70% în „primărie”, 5,26 % în „şcoală”, 6,43 % în „dispensar” iar 6,43% dintre respondenţi
nu au nici un răspuns.

Care este instituţia în care aveţi cea mai mare încredere?
Nici un răspuns
Poliția
Dispensarul
Şcoala

6.43
8.19
6.43
5.26

Biserica
Primăria

61.99
11.70
Procent
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La această întrebare, cele mai multe persoane află programele și activitățile primăriei
„din zvonuri” (44,83%), 20,69% „de la primar/viceprimar”, 9,66% „de la preot”, 13,79% „de
la nimeni”, 6,89% „prin consilieri locali”, iar 4,14% „de la alţi funcţionari ai primăriei”.

Cum aflati despre programele si activitatile primariei?
De la nimeni
Consilieri locali

13.79
6.89

Preot
Alţi funcţionari ai
primăriei

9.66
4.14

Din zvonuri
Primar/viceprimar

44.83
20.69
Procent
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În următoarea secțiune a chestionarului, respondenților li s-a cerut să aprecieze, pe
baza unei scale de cinci puncte, situația curentă din comuna Întregalde relativ la o serie de
aspecte specifice pentru fiecare dintre cele cinci domenii de dezvoltare. Tabelele de mai jos
prezintă situația centralizată a răspunsurilor pentru fiecare dintre răspunsurile supuse atenției
fiind redate ponderile din totalul celor 128 de persoane investigate a celor care au optat pentru
fiecare variantă posibilă de răspuns în parte. Situația detaliată pentru fiecare aspect în parte,
însoțită de graficele corespunzătoare.

Cum apreciați situația Foarte Proastă Nici proastă,
din
proastă
nici bună
Comuna Întregalde
privind:
INFRASTRUCTURĂ
Starea drumurilor și a
trotuarelor din comună
80,47%
15,63%
3,12%
Starea drumurilor ce fac
legătura cu orașele din
apropiere
78,91%
17,19%
2,34%
Energia electrică
7,03%
Rețeaua de apă potabilă
10,94%
3,13%
Rețeaua de gaze naturale
Iluminat public
Accesul la telefonia fixă

Bună

Foarte Nu ştiu/
bună nu există

0,78%

-

-

1,56%

-

-

87,50%

3,13%

2,34%

5,46%

-

80,47%

17,97%

0,78%

-

-

-

81,25%

9,38%

8,59%

10,95%

42,18%

2,34%

26,56%

5,46%

10,94%

14,06%

46,88% 10,16%

12,50%

15,63%

23,44%

36,72% 10,94%

5,46%

3,91%

40,62%

9,38%

1,56%

29,69%

3,12%

39,06%

3,13%

-

37,50%

2,34%

39,84%

1,56%

-

38,28%

Accesul la telefonia
mobilă
7,81%
Parcuri și spații verzi
14,84%
Locuri de agrement
17,19%
Spații de joacă pentru
17,98%
copii
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Cum apreciaţi situaţia în comună privind infrastructura de
bază?

38.28
Spaţii de joacă pentru copii

1.56
2.34

39.84
17.98
37.50

Locuri de agrement

3.13
3.12

39.06
17.19

1.56
Parcuri şi spaţii verzi

29.69
9.38

3.91
5.46

Accesul la telefonia mobilă

10.94

23.44
7.81 15.63
10.16 12.50

36.72

46.88

Accesul la telefonia fixă
5.46
2.34
Iluminat public

Reţeaua de gaze naturale

40.62
14.84

14.06
10.94
26.56
42.18

10.95
8.59
9.38

81.25

0.78
17.97
80.47

5.46
3.13
10.94

Reţeaua de apă potabilă

2.34
3.13

87.50

Energia electrică

Starea drumurilor ce fac legatura cu
oraşele din apropiere

7.03
1.56
2.34

17.19
78.91

Starea drumurilor si trotuarelor din
comuna

0.78
3.12

15.63
80.47

Procent
Nu ştiu/Nu există

Foarte bună

Bună

Nici proastă, nici bună

Proastă

Foarte proastă
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Cum apreciați situația
din
Comuna Întregalde
privind:
MEDIU
Rețeaua de distribuție a
apei și canalizare

Foarte Proastă Nici
Bună Foarte Nu pot
proastă
proastă,
bună răspunde/
nici bună
nu știu

19,53%

2,34%

-

9,38%

10,93%

44,53%

17,97%

1,57%

-

-

-

41,41%

-

78,13%

-

Curățenia din comună
Servicii de colectare a
gunoiului si deșeurilor
Calitatea aerului

28,13% 6,25%
-

0,78%
80,46%

-

6,25% 52,34%

-

Cum apreciaţi situaţia din comună cu privire la impactul
comunităţii asupra mediului

Servicii de
colectare a
gunoiului și…

52.34

6.25

Calitatea aerului

41.41
80.46
1.57
0.78

Curăţenia din
comună
Reţeaua de
distribuţie a apei şi
canalizare
Nu știu/nu pot aprecia

17.97

6.25

28.13

44.53

10.93
9.38

78.13
Procent

2.34

19.53
Foarte bună

Bună

Nici proastă, nici bună

Proastă

Farte proastă
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Cum apreciați situația din
Foarte Proastă
Comuna Întregalde privind: proastă
ECONOMIE
Oportunitățile de a găsi un loc
de muncă
79,69%
Numărul
și
diversitatea
întreprinderilor
mici
și
mijlocii
60,16%
Capacitatea de atragere a
investitorilor
57,03%

-

-

-

2,34%

35,93%

-

-

-

3,91%

38,28%

3,13%

-

-

1,56%

21,88%

37,5%

35,94%

-

-

32,03%

33,6%

2,34%

-

2,34%

10,94%

36,72%

49,22%

0,78%

-

24,22%

1,56%

-

0,78%

3,91%

14,84%

35,16%

30,47%

-

3,91%

32,03%

2,34%

1,56%

-

2,34%

7,81%

39,06%

38,29%

0,78%

2,34%

3,13%

11,72%

71,09%

14,06%

-

-

6,25%

26,56%

56,25%

8,59%

-

2,35%

7,82%

39,06%

52,34%

0,78%

-

-

Hale agroalimentare și târguri
de animale
15,62%
Potențialul comunei pentru
dezvoltarea
afacerilor
în
sectorul serviciilor
61,73%
Posibilitatea de a face
cumpărături în comună
11,72%

Valorificarea
zonelor
obiectivelor turistice

Foart Nu
e
ştiu/ nu
bună există

17,97%

Suprafețele
agricole
din
4,68%
comună
Calitatea culturilor și dotarea
cu echipamente agricole
29,69%
Creșterea animalelor
2,34%
Prelucrarea și comercializarea
de produse din producția
agricolă/animală existentă
69,53%

Numărul de turiști care
vizitează comuna
Unități de cazare pentru turiști

Nici
Bună
proastă,
nici bună

și
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Cum apreciaţi poziţia comunei din punctul de vedere al situaţiei
economice?
Valorificarea zonelor și obiectivelor
turistice

Unități de cazare pentru turiști

0.78
52.34
7.82
2,35 8.59

Posibilitatea de a face cumparaturi în
comună

56.25

26.56

6.25

Numărul de turiști care vizitează
comuna

39.06

14.06

71.09

3.13 11.72
2,34 0.78
7.81
11.72
1,56 2.34

Potențialul comunei pentru dezvoltarea
afacerilor în sectorul serviciilor

Nu
ştiu/
nu
există

38.29
39.06

32.03

Hale agroalimentare și târguri de
animale

3,91

Prelucrarea și comercializarea de
produse din producția…

0.78
1.56

14.84
15.62

Foart
e
bună

61.73

30.47
35.16

Bună

24.22
69.53

Creșterea animalelor

0.78

49.22
36.72

10.94

Calitatea culturilor și dotarea cu
echipamente agricole

2.34
2.34

Suprafețele agricole din comună
4.68

Capacitatea de atragere a investitorilor

Nici
bună,
nici
proast
ă
Proas
tă

33.6
32.03
29.69
35.94
37.5
21.88

1,56

38.28

3.13

57.03

Numărul și diversitatea intreprinderilor
mici și mijlocii

3,91

Oportunitățile de a găsi un loc de munca

2,34

35.93
60.16
17.97

Procent
79.69
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Cum apreciați situația din
Foarte Proastă Nici
Bună Foarte Nu pot
Comuna Întregalde privind: proastă
proastă,
bună răspun
nici bună
de/ nu
știu
SOCIAL
Serviciile de sănătate oferite
de personalul dispensarelor
7,03%
55,47%
28,13%
9,37%
Dotarea dispensarelor

25,78%

61,72%

10,94%

1,56%

-

-

0,78%

2,34%

-

-

63,29%

7,03%

45,32%

45,31
%

-

-

8,59%

42,98%

45,31
%

0,78%

-

7,03%

46,87%

-

-

-

28,91%

1,56%

-

32,03%

40,62%

3,91%

-

0,78%

38,28%

17,97%

-

-

4,69%

42,19%

1,56%

46,88%

8,59%

-

0,78%

68,75%

17,97%

13,28%

-

-

Posibilitatea de a cumpăra
medicamente
33,59%
Serviciile
educaționale
furnizate de școlile din
comună
2,34%
Serviciile
educaționale
furnizate de grădinițele din
comună
2,34%
Aspectul și frecvența utilizării
căminului cultural
3,91%
Aspectul bisericilor
Organizarea de evenimente
culturale în comună
22,66%
Posibilitățile de practicare a
activităților sportive
39,06%
Nivelul infracționalității

42,19
%
69,53
%

Persoanele fără loc de muncă
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Care este părerea dumneavoastră cu privire la serviciile sociale
oferite locuitorilor?
13.28

Persoanele fără loc de muncă

17.97
68.75

Nivelul infracționalității

0.78
8.59
46.88
1.56
4.69

42.19

Posibilitățile de practicare a activităților
sportive
Organizarea de evenimente culturale în
comună

38.28
39.06
0.78
3.91

32.03
1.56

Serviciile educaționale furnizate de
grădinițele din comună
Serviciile educaționale furnizate de școlile din
comună

Posibilitatea de a cumpăra medicamente

40.62
22.66
69.53

Aspectul bisericilor

Aspectul și frecvența utilizării căminului
cultural

Nu
știu/n
u pot
apreci
a
Foarte
bună

17.97

28.91

Bună

42.19
46.87

7.03
3.91
0.78

45.31
42.98

8.59
2.34

Nici
proast
ă,nici
bună

45.31
45.32

7.03
2.34

63.29

2.34
0.78

Proast
ă

33.59
1.56
Dotarea dispensarelor

10.94
25.78

Serviciile de sănătate oferite de personalul
dispensarelor

9.37
7.03

61.72

28.13
55.47

Procent
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Cum apreciați situația din
Comuna Întregalde privind:

Foarte Proastă Nici
Bună
Nu ştiu/
proastă
proastă,
nu
nici bună
există
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Informarea locuitorilor comunei
cu privire la oportunitățile de
angajare, afaceri, etc.
11,72% 24,22%
50%
14,06%
Modul de încasare a taxelor
locale
10,94%
58,59%
30,47%
Liniștea și ordinea publică

-

2,43%

50,7%

39,84%

7,03%

Care este părerea dumneavoastră cu privire la aparatul
administrativ?
7.03

Liniștea și ordinea
publică

50.7

2.43
30.47

Modul de încasare a
taxelor locale
Informarea
locuitorilor comunei
cu privire la
oportunitățile de…

39.84

58.59

10.94
1

14.06
24.22

50

11.72

Foarte bună
Bună
Nici bună, nici proastă
Proastă
Foarte proastă

Procent
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Următoarea întrebare din chestionar a fost o întrebare deschisă, prin intermediul căreia
persoanelor investigate li s-a solicitat să menționeze principalele cinci probleme care
consideră că ar trebui rezolvate la nivelul comunei Întregalde.

Care credeţi că sunt cele mai grave probleme pentru
localitatea dvs? Menţionaţi cinci dintre cele mai
importante

Starea drumurilor

Cursuri de calificare

[PROCENT]
[PROCENT]

Decolmatarea paraielor
[PROCENT]
[PROCENT]

[PROCENT]

[PROCENT]

[PROCENT]

[PROCENT]
[PROCENT]

Invazia animalelor salbatice
Lipsa cabinetelor medicale
Lipsa curentului electric

[PROCENT]
Lipsa farmaciei
[VALOARE]%
Lipsa internetului
[PROCENT]
[PROCENT]
[PROCENT]

Lipsa locurilor de munca
Lipsa mijloacelor de transport

15%

Lipsa pazei satesti
Lipsa retelei de apa, canal
Lipsa retelei de iluminat public

[PROCENT]
[PROCENT]

Lipsa serviciilor de colectare a
gunoiului menajer
Nici un raspuns
Starea drumurilor
Valorificarea animalelor
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Următoarea întrebare din chestionar a fost o întrebare deschisă, prin intermediul căreia
persoanelor investigate li s-a solicitat să menționeze cinci măsuri care ar trebui luate de
primărie pentru ca lucrurile să meargă mai bine în comuna Întregalde.

Care credeţi că ar fi cele mai importante cinci măsuri
care ar trebui luate de PRIMĂRIE pentru ca lucrurile
să meargă mai bine în comuna în care trăiţi?

[PROCENT]
[PROCENT]

[PROCENT]

[PROCENT]
Asigurarea pazei satesti

Atragerea investitorilor

[PROCENT]

Extinderea retelei de curent
electric
Extinderea retelei de iluminat
[PROCENT]
public
Infiintare cabinete medicale

[PROCENT]
[PROCENT]

[PROCENT]
Infiintare farmacie

Introducerea internetului

Nici un raspuns
[PROCENT]
Promovarea obiectivelor
turistice
Reabilitarea drumurilor
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La următoarea întrebare din chestionar respondenților li s-a solicitat să menționeze ce
schimbări ar face în comuna în care trăiesc.

Ce aţi schimba daca aţi fi primar?

Ajutarea oamenilor saraci

Alimentare la retelele: apa,
gaz, canalizare
[PROCENT]
[PROCENT]

[PROCENT]

Crearea de locuri de
munca, atragerea de
[PROCENT]
investitori
[PROCENT]
Decolmatarea paraielor
[PROCENT]
[PROCENT]
Dezvoltarea turismului

[PROCENT]
[PROCENT]

Dispensar, farmacie

Drumuri, trotuare

Nici un raspuns

Scoala, camin cultural
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA ÎNTREGALDE

CAPITOLUL 4
ANALIZA SWOT A COMUNEI ÎNTREGALDE
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Analiza SWOT reprezintă un instrument de analiză strategică, menit să prezinte într-o
formă clară şi succintă punctele tari (Strengths), punctele slabe (Weaknesses), oportunităţile
(Opportunities) şi ameninţările (Threats) comunei Întregalde. Punctele tari şi punctele slabe
derivă din mediul intern al comunităţii şi din resursele acesteia, în timp ce oportunităţile şi
ameninţările provin din mediul extern, comunitatea neavând vreo influenţă asupra acestor
factori. Oportunităţile şi ameninţările pot fi potenţiale sau reale. Se urmăreşte valorificarea
adecvată a unor elemente ale punctelor tari, pentru a fructifica oportunităţile, respectiv
remedierea punctelor slabe în scopul diminuării probabilităţii de producere a ameninţărilor. În
esenţă, analiza SWOT permite identificarea răspunsurilor la întrebarea “Unde se află comuna
Întregalde în prezent?”.
În vederea realizării unei analize cât mai realiste şi eficiente, s-a elaborat câte o analiză
SWOT a comunei Întregalde pentru fiecare dintre cele cinci domenii strategice abordate:
infrastructură, mediu, economie, social, respectiv administraţie publică locală, iar ulterior, pe
baza acestora, a fost întocmită analiza SWOT integrată a comunei, care nu îşi propune să aibă
un caracter exhaustiv, ci să ofere o grupare sintetică a celor mai importante puncte tari, puncte
slabe, oportunităţi şi ameninţări care se manifestă la nivelul comunei Întregalde.
Elaborarea analizei SWOT aferente comunei Întregalde s-a bazat pe analiza de date
statistice din surse organizate şi realizate de consultant, pe analiza rezultatelor obţinute în
urma desfăşurării cercetării calitative (şedinţa de tip focus-grup cu reprezentanţi ai comunităţii
locale), respectiv pe analiza rezultatelor înregistrate în urma desfăşurării cercetărilor
cantitative (aplicarea de chestionare aceloraşi reprezentanţi ai comunităţii, respectiv a
locuitorilor comunei).

Pagina 92

Material realizat de S.C. 15 PRODOR CONSTRUCT S.R.L.
2014

Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
4.1. ANALIZA SWOT PENTRU DOMENIUL STRATEGIC
INFRASTRUCTURĂ

PUNCTE TARI


Comuna

este

PUNCTE SLABE

străbătută

de



drumul județean DJ 107K, DJ


Existenţa

reţelei

de

mare faţă de oraşul Alba Iulia;


106H și drumuri comunale;

Localizarea comunei la distanţă

energie

Localităţile comunei Întregalde
sunt

aşezări

de

munte,

cu

electrică;

caracteristici specifice zonelor

Existenţa reţelei de iluminat

muntoase, cu un areal întins pe o

public;

suprafaţă



Acces bun la telefonia fixă;

intravilan bine determinat;



Acces cu diferite grade de





mare,

neavând

un

Stare foarte proastă a drumurilor

acoperire la telefonia mobilă în

care fac legătura cu oraşele din

toate localităţile comunei;

apropiere;



Acces la cablu TV;



Internet
Întregalde

există
şi


la

de

internet

prin

a

trotuarelor din

comună;

asemenea

operatorii

necorespunzătoare

drumurilor şi

Primăria

locuitorii comunei au acces la

Stare



Lipsa reţelei de energie electrică
şi iluminat public în localităţile:

de

Popeşti, Mărineşti şi Ilieşti;

telefonie mobilă;


Componente învechite ale reţelei
de iluminat public;



Lipsa reţelei de gaz;



Lipsa reţelei de apă potabilă;



Lipsa reţelei de canalizare;



Lipsa parcurilor de joacă pentru
copii;
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Insuficiente

locuri

de

agrement în comună;


Lipsa serviciului de salubritate,
de colectare si transport deşeuri,
gospodăriile nu sunt dotate cu
pubele;



Lipsa mijloacelor moderne de
stingere a incendiilor;



Lipsa

unor

puncte

sanitare

moderne


Lipsa unui cabinet medical uman,
a unui cabinet stomatologic şi a
unei

farmacii

în

comuna

Întregalde
OPORTUNITĂȚI


Modernizarea

AMENINȚĂRI

drumurilor



Lipsa resurselor materiale pentru

comunale;

îndeplinirea



Reabilitarea trotuarelor;

investiţii propuse în domeniul



Reabilitarea reţelei de iluminat

infrastructurii


public;




Fonduri

obiectivelor

insuficiente

de

sau

Introducerea reţelei de iluminat

inexistente pentru finanţarea sau

public în localităţile: Popeşti,

cofinanţarea

Ilieşti, Mărineşti;

infrastructură

Amenajarea

parcurilor

şi

a



lucrărilor

de

Instabilitatea politică şi lipsa de

spaţiilor verzi;

continuitate a politicilor publice



Introducerea reţelei de gaz

şi fiscale



Introducerea

reţelei

de



alimentare cu apă potabilă în
toate localităţile comunei;


Introducerea reţelei de canalizare
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în toate localităţile comunei


Înfiinţarea unui cabinet medical
uman,

a

unui

cabinet

stomatologic şi a unei farmacii
în comuna Întregalde


Înfiinţarea

unui

serviciu

de

salubritate în comuna Întregalde


Posibilităţi de a folosi unele
clădiri

publice

în

folosul

cetăţenilor


Amenajarea

unui

centru

de

consiliere pentru cetăţeni

4.2. ANALIZA SWOT PENTRU DOMENIUL STRATEGIC MEDIU

PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

Din punct de vedere geografic

unei

reţele

de

canalizare şi a unei staţii de

limita a două unităţi montane

epurare în comună;


Lipsa unui sistem de canalizare a

şi Munţii Trascăului la sud şi est;

apelor pluviale prin şanţuri şi

Comuna

rigole;

Întregalde

este

amplasată în bazinul hidrografic



Inexistenţa

comuna Întregalde se află la
Munţii Metaliferi la vest şi nord






Gradul ridicat al poluării cu

Mureş, pe cursul pâraielor Galda

noxe, de la autoturismele care

şi Găldiţa;

trec permanent prin zonă;

Este o zonă cu un potenţial
turistic remarcabil;



Nu există educaţie şi respect faţă
de protecţia mediului (gunoiul
menajer se aruncă la întâmplare,
în

special

în

marginile
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localităţilor

şi

a

apelor

curgătoare);


Lipsa realizării de cursuri de
ecologizare în cadrul școlilor din
comună;



Lipsa

ONG-urilor

pentru

protecţia mediului;


Arderea miriștilor;



Utilizarea în cantități exagerate a
gunoiului de grajd;



Utilizarea fertilizanților chimici
în agricultură;



Defrișarea suprafețelor forestiere;



Lipsa serviciilor de salubrizare;

OPORTUNITĂȚI






AMENINȚĂRI

Realizarea reţelei de canalizare şi





Înrăutăţirea calităţii factorilor de

a unei staţii de epurare şi tratare a

mediu

apelor reziduale în comună;

fertilizanţilor agricoli;

Construirea

sistemului

de



Lipsa

prin

unor

utilizarea

programe

de

canalizare a apelor pluviale prin

informare şi instruire a populaţiei

şanţuri şi rigole;

şi investitorilor despre agenţii

Gospodărirea eficientă a cadrului

naturali şi sintetici care ar putea

natural (sol, subsol) ar duce la

polua zona;


protejarea mediului;




Lipsa unor instalaţii şi sisteme de

Implementarea legislaţiei privind

prevenire

protecţia mediului;

calamităţilor naturale;

Mediu

optim

pentru

ferme



a

poluării

şi

Pericole care ameninţă mediul

zootehnice;

natural: păşunatul, braconajul,

Reamenajarea zonelor verzi şi

recoltarea neautorizată a unor

extinderea lor;

specii de plante;

Elaborarea

unei

strategii

de
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mediu

de

către

un

ONG

specializat;


Implicarea copiilor şi tinerilor în
organizarea muncii de voluntariat
pentru

curăţirea

comunei

cu

elevii şi profesorii de la şcolile
din comunitate;

4.3. ANALIZA SWOT PENTRU DOMENIUL STRATEGIC
ECONOMIE

PUNCTE TARI


Activitatea economică a comunei



Resurse financiare insuficiente;

Întregalde are la bază ocupaţia



Valorificare

principală
agricultura
animalelor:




PUNCTE SLABE

a

locuitorilor:
şi

creşterea

bovine,



a

antreprenoriatului;


Practicarea unei agriculturi de
subzistență

ovine,

concretizată

în

porcine şi păsări crescute în

productivitatea și profitabilitatea

gospodăriile populaţiei;

redusă a producătorilor agricoli;

Proximitatea

față

de

mediul



Dificultăți legate de prelucrarea și

urban (oraşul Alba la 40 km);

comercializarea

Existenţa în comună a unui

realizate

număr semnificativ de tineri care

agricolă/animală existentă;

reprezintă forţă de muncă ;


redusă



produselor
producția

din

Inexistența în comună a unui

Existența în comună a unor

centru de colectare, prelucrare și

terenuri și spații adecvate pentru

comercializare

dezvoltările economice;

agricole;

Potențialul

comunei

pentru



produselor

Număr redus al turiștilor care
vizitează comuna;

dezvoltarea afacerilor în sectorul
serviciilor ;

a



Grad scăzut al accesării de
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Preocuparea autorităților locale
pentru sprijinirea și stimularea

fonduri europene;


dezvoltării mediului de afaceri;





Condiții

naturale

halelor

agroalimentare;

favorabile



Inexistenţa ofertei turistice în

agriculturii, în special pentru

comună: există o singură cabană

culturi de porumb, cartofi şi

turistică la Întregalde cu 16 locuri

legume;

de cazare, cu servicii învechite;

Potențial pentru obținerea de



Nivel scăzut de valorificare a

produse agricole ecologice ;

zonelor şi obiectivelor turistice

Potențial

din comună;

semnificativ

dezvoltarea

pentru

turismului

și

a



anului, având în vedere peisajul

Posibilități scăzute de a face
cumpărături în comună;

agroturismului pe tot parcursul



Inexistenţa



Existenţa

de

utilaje

agricole

montan si tradiţiile din comuna

învechite, pe raza comunei nu

Întregalde;

este nici un tractor;

Ospitalitatea

înnăscută

a



locuitorilor din mediul rural;

Infrastructura
zonele

de

acces

spre

este

slab

turistice

dezvoltată,

unul

impedimentele

din
dezvoltării

turismului în zonă;


Promovarea turistică insuficientă
şi unităţi turistice nemodernizate;
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OPORTUNITĂȚI


Crearea

unui

parc

AMENINȚĂRI
industrial

în comună;


Crearea

unui

birou

unic



Instabilitatea legislativă;



Instabilitatea cursului valutar;



Rata ridicată



Crearea

şi



dezvoltarea



de

informare

în

privinţa



Complexitatea

şi

dificultatea

procedurilor birocratice pentru

distribuţie;

obţinerea finanţărilor;

Promovarea obiectivelor turistice



Intensificarea

mediului

din comună prin construirea

concurenţial

Centrului de Informare Turistică;

defavorizeze anumite sectoare

Construirea

tradiţionale;

unui

complex


Dezvoltarea

sectorului



Creșterea



interesului

pentru

să

Migraţia forţei de muncă spre
Reducerea ponderii populaţiei
active şi îmbătrânirea acesteia;

de servicii specifice mediului
rural;

poate

mediul urban sau în străinătate;

IMM-

urilor în domenii de producţie şi



redus

la reţele regionale de producţie şi

turistic şi de agrement;


la

normelor europene;

centre de colectare a legumelor



Grad

al agricultorilor

unor

şi fructelor şi conectarea acestora

dobânzii

credite;

pentru sprijinirea antreprenorilor
din comună;

a

Izolarea comunei din punct de
vedere

al

accesului

la

produsele ecologice, naturale și

infrastructură care conduce la

tradiționale;

depopularea zonei;
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4.4. ANALIZA SWOT PENTRU DOMENIUL STRATEGIC
SOCIAL

PUNCTE TARI




PUNCTE SLABE

Existenţa în comună a unei şcoli



şi a unei grădiniţe în localitatea

un cabinet medical uman cu un

Întregalde;

medic de familie şi o asistentă

Calitate

bună

a

medicală ;

serviciilor

educaţionale furnizate de şcolile



şi grădiniţele din comună;


Dotări

nesatisfăcătoare



În comuna Întregalde nu există
un cabinet stomatologic cu un
medic

ale

şcolilor din comună;


În comuna Întregalde nu există

Existenţa în comună a doua

stomatolog

şi

nici

farmacie;


Distanţa mare faţă de oraşul

biblioteci: biblioteca școlară şi

Alba Iulia, cu rol important în

cea comunală;

satisfacerea nevoilor de asistenţă

În comuna Întregalde există doi

medicală şi socială, educaţie,

medici şi un tehnician veterinar;

cultură;


Număr în scădere al elevilor
cuprinşi în învăţământul primar
şi cel gimnazial, pe fondul
reducerii

demografice

a

populaţiei;


Sistem educaţional incomplet –
nu există liceu în comună;



Inexistenţa unui centru Afterschool;



Nivel relativ scăzut al pregătirii
şcolare

şi

profesionale

a

locuitorilor comunei;


Posibilităţi medii de practicare a
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sporturilor în comună;
OPORTUNITĂȚI


AMENINȚĂRI

Înfiinţare, modernizare şi dotare



Bilanţ demografic negativ;

cabinet medical în comună;



Îmbătrânirea populaţiei;



Înfiinţare farmacie în comună;



Accentuarea



Îmbunătăţirea serviciilor publice

migrare a populaţiei spre mediul

de asistenţă socială;

urban;







Reabilitarea

şcolilor

şi



fenomenului

de

străinătate

a

migrare

Reabilitarea căminelor culturale

populaţiei

din comuna Întregalde;

rămânând în grija bunicilor sau a

Programe de formare și instruire

altor rude;

locuitorilor

managementul
și

active,

copiii

comunei

în



Riscul de abandon şcolar;

producției

și



Deteriorarea stării generale de

valorificării în domeniul agricol;
Amenajarea

în

de

grădiniţelor din satele comunei;

a



Accentuarea

fenomenului

dotarea

unui

centru de joacă și agrement

sănătate a populației;


Pierderea tradițiilor locale odată
cu trecerea timpului;

pentru copii;


Extinderea

cimitirelor

şi

construirea de capele în cadrul
acestora;
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4.5. ANALIZA SWOT PENTRU DOMENIUL STRATEGIC
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

Grad ridicat de satisfacţie al



Caracter

modest

al

site-ului

reprezentanţilor locali investigaţi

Primăriei Întregalde, informaţii

cu

insuficiente

privire

la

calitatea

personalului

Primăriei

şi

neactualizate

postate pe site;

Întregalde;


Grad ridicat de satisfacţie al
reprezentanţilor locali investigați
referitor

la

informarea

locuitorilor comunei cu privire la
oportunităţile

de

angajare,

afaceri, etc.;


Situaţie bună a liniştii şi ordinii
publice în comună;



Existenţa unui site al Primăriei
Întregalde;



Experienţă
proiecte

cu

în

derularea

finanţare

de

de
la

Uniunea Europeană şi bugetul de
stat;
OPORTUNITĂȚI


Dezvoltarea

unor

AMENINȚĂRI

relaţii

de



parteneriat în scopul dezvoltării


Desfăşurarea

unor

programe

de training pentru funcţionarii

personalului

din

sectorul bugetar;


instituţionale;

Reducerea

Migrarea personalului calificat
către alte instituţii publice;



Lipsa unei culturi a implicării
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publici;

cetăţenilor

Crearea unei platforme pentru

comunităţii;

în

problemele

facilitarea accesului cetățenilor la
informații;


Proiecte de înfrăţire ale comunei
cu localităţi din străinătate şi
utilizarea

schimburilor

de

experienţă;


Implicarea
specializate
anumitor

ONG-urilor
în

rezolvarea

probleme

ale

comunităţii;
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4.6. ANALIZA SWOT INTEGRATĂ A COMUNEI ÎNTREGALDE

PUNCTE TARI


Comuna este străbătută de drumul județean DJ 107K, DJ 106H și drumuri
comunale;



Existenţa reţelei de energie electrică;



Existenţa reţelei de iluminat public;



Acces bun la telefonia fixă;



Acces cu diferite grade de acoperire la telefonia mobilă în toate localităţile
comunei;



Acces la cablu TV;



Internet există la Primăria Întregalde şi de asemenea locuitorii comunei au
acces la internet prin operatorii de telefonie mobilă;



Din punct de vedere geografic comuna Întregalde se află la limita a două
unităţi montane Munţii Metaliferi la vest şi nord şi Munţii Trascăului la sud
şi est;



Comuna Întregalde este amplasată în bazinul hidrografic Mureş, pe cursul
pâraielor Galda şi Găldiţa;



Este o zonă cu un potenţial turistic remarcabil;



Activitatea economică a comunei Întregalde are la bază ocupaţia principală a
locuitorilor: agricultura şi creşterea animalelor: bovine, ovine, porcine şi
păsări crescute în gospodăriile populaţiei;



Proximitatea față de mediul urban (oraşul Alba la 40 km);



Existenţa în comună a unui număr semnificativ de tineri care reprezintă
forţă de muncă ;



Existența în comună a unor terenuri și spații adecvate pentru dezvoltările
economice;



Potențialul comunei pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul serviciilor ;



Preocuparea autorităților locale pentru sprijinirea și stimularea dezvoltării
mediului de afaceri;
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Condiții naturale favorabile agriculturii, în special pentru culturi de porumb,
cartofi şi legume;



Potențial pentru obținerea de produse agricole ecologice ;



Potențial semnificativ pentru dezvoltarea turismului și a agroturismului pe tot
parcursul anului, având în vedere peisajul montan si tradiţiile din comuna
Întregalde;



Ospitalitatea înnăscută a locuitorilor din mediul rural;



Existenţa în comună a unei şcoli şi a unei grădiniţe în localitatea Întregalde;



Calitate bună a serviciilor educaţionale furnizate de şcolile şi grădiniţele din
comună;



Dotări nesatisfăcătoare ale şcolilor din comună;



Existenţa în comună a doua biblioteci: biblioteca școlară şi cea comunală;



În comuna Întregalde există doi medici şi un tehnician veterinar;



Grad ridicat de satisfacţie al reprezentanţilor locali investigaţi cu privire la
calitatea personalului Primăriei Întregalde;



Grad ridicat de satisfacţie al reprezentanţilor locali investigați referitor la
informarea locuitorilor comunei cu privire la oportunităţile de angajare,
afaceri, etc.;



Situaţie bună a liniştii şi ordinii publice în comună;



Existenţa unui site al Primăriei Întregalde;



Experienţă în derularea de proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană şi
bugetul de stat;

PUNCTE SLABE


Localizarea comunei la distanţă mare faţă de oraşul Alba Iulia;



Localităţile comunei Întregalde sunt aşezări de munte, cu caracteristici
specifice zonelor muntoase, cu un areal întins pe o suprafaţă mare, neavând
un intravilan bine determinat;



Stare foarte proastă a drumurilor care fac legătura cu oraşele din apropiere;



Stare necorespunzătoare a drumurilor şi trotuarelor din comună;



Lipsa reţelei de energie electrică şi iluminat public în localităţile: Popeşti,
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Mărineşti şi Ilieşti;


Componente învechite ale reţelei de iluminat public;



Lipsa reţelei de gaz;



Lipsa reţelei de apă potabilă;



Lipsa reţelei de canalizare;



Lipsa parcurilor de joacă pentru copii;



Insuficiente locuri de agrement în comună;



Lipsa serviciului de salubritate, de colectare si transport deşeuri,
gospodăriile nu sunt dotate cu pubele;



Lipsa mijloacelor moderne de stingere a incendiilor;



Lipsa unor puncte sanitare moderne



Lipsa unui cabinet medical uman, a unui cabinet stomatologic şi a unei
farmacii în comuna Întregalde



Inexistenţa unei reţele de canalizare şi a unei staţii de epurare în comună;



Lipsa unui sistem de canalizare a apelor pluviale prin şanţuri şi rigole;



Gradul ridicat al poluării cu noxe, de la autoturismele care trec permanent
prin zonă;



Nu există educaţie şi respect faţă de protecţia mediului (gunoiul menajer se
aruncă la întâmplare, în special în marginile localităţilor şi a apelor
curgătoare);



Lipsa realizării de cursuri de ecologizare în cadrul școlilor din comună;



Lipsa ONG-urilor pentru protecţia mediului;



Arderea miriștilor;



Utilizarea în cantități exagerate a gunoiului de grajd;



Utilizarea fertilizanților chimici în agricultură;



Defrișarea suprafețelor forestiere;



Lipsa serviciilor de salubrizare;



Resurse financiare insuficiente;



Valorificare redusă a antreprenoriatului;



Practicarea unei agriculturi de subzistență concretizată în productivitatea și
profitabilitatea redusă a producătorilor agricoli;
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Dificultăți legate de prelucrarea și comercializarea produselor realizate din
producția agricolă/animală existentă;



Inexistența în comună a unui centru de colectare, prelucrare și comercializare
a produselor agricole;



Număr redus al turiștilor care vizitează comuna;



Grad scăzut al accesării de fonduri europene;



Inexistenţa halelor agroalimentare;



Inexistenţa ofertei turistice în comună: există o singură cabană turistică la
Întregalde cu 16 locuri de cazare, cu servicii învechite;



Nivel scăzut de valorificare a zonelor şi obiectivelor turistice din comună;



Posibilități scăzute de a face cumpărături în comună;



Existenţa de utilaje agricole învechite, pe raza comunei nu este nici un
tractor;



Infrastructura de acces spre zonele turistice este slab dezvoltată, unul din
impedimentele dezvoltării turismului în zonă;



Promovarea turistică insuficientă şi unităţi turistice nemodernizate;



În comuna Întregalde nu există un cabinet medical uman cu un medic de
familie şi o asistentă medicală ;



În comuna Întregalde nu există un cabinet stomatologic cu un medic
stomatolog şi nici farmacie;



Distanţa mare faţă de oraşul Alba Iulia, cu rol important în satisfacerea
nevoilor de asistenţă medicală şi socială, educaţie, cultură;



Număr în scădere al elevilor cuprinşi în învăţământul primar şi cel
gimnazial, pe fondul reducerii demografice a populaţiei;



Sistem educaţional incomplet – nu există liceu în comună;



Inexistenţa unui centru After-school;



Nivel relativ scăzut al pregătirii şcolare şi profesionale a locuitorilor
comunei;



Posibilităţi medii de practicare a sporturilor în comună;



Caracter modest al site-ului Primăriei Întregalde, informaţii insuficiente şi
neactualizate postate pe site;
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OPORTUNITĂȚI


Modernizarea drumurilor comunale;



Reabilitarea trotuarelor;



Reabilitarea reţelei de iluminat public;



Introducerea reţelei de iluminat public în localităţile: Popeşti, Ilieşti,
Mărineşti;



Amenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi;



Introducerea reţelei de gaz;



Introducerea reţelei de alimentare cu apă potabilă în toate localităţile
comunei;



Introducerea reţelei de canalizare în toate localităţile comunei



Înfiinţarea unui cabinet medical uman, a unui cabinet stomatologic şi a unei
farmacii în comuna Întregalde



Înfiinţarea unui serviciu de salubritate în comuna Întregalde



Posibilităţi de a folosi unele clădiri publice în folosul cetăţenilor



Amenajarea unui centru de consiliere pentru cetăţeni



Realizarea reţelei de canalizare şi a unei staţii de epurare şi tratare a apelor
reziduale în comună;



Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale prin şanţuri şi rigole;



Gospodărirea eficientă a cadrului natural (sol, subsol) ar duce la protejarea
mediului;



Implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;



Mediu optim pentru ferme zootehnice;



Reamenajarea zonelor verzi şi extinderea lor;



Elaborarea unei strategii de mediu de către un ONG specializat;



Implicarea copiilor şi tinerilor în organizarea muncii de voluntariat pentru
curăţirea comunei cu elevii şi profesorii de la şcolile din comunitate;



Crearea unui parc industrial în comună;



Crearea unui birou unic pentru sprijinirea antreprenorilor din comună;



Crearea şi dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor şi fructelor şi
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conectarea acestora la reţele regionale de producţie şi distribuţie;


Promovarea obiectivelor turistice din comună prin construirea Centrului de
Informare Turistică;



Construirea unui complex turistic şi de agrement;



Dezvoltarea sectorului IMM-urilor în domenii de producţie şi de servicii
specifice mediului rural;



Creșterea interesului pentru produsele ecologice, naturale și tradiționale;



Înfiinţare, modernizare şi dotare cabinet medical în comună;



Înfiinţare farmacie în comună;



Îmbunătăţirea serviciilor publice de asistenţă socială;



Reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor din satele comunei;



Reabilitarea căminelor culturale din comuna Întregalde;



Programe de formare și instruire a locuitorilor comunei în managementul
producției și valorificării în domeniul agricol;



Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și agrement pentru copii;



Extinderea cimitirelor şi construirea de capele în cadrul acestora;



Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în scopul dezvoltării instituţionale;



Desfăşurarea unor programe



Crearea unei platforme pentru facilitarea accesului cetățenilor la informații;



Proiecte de înfrăţire ale comunei cu localităţi din străinătate şi utilizarea

de training pentru funcţionarii publici;

schimburilor de experienţă;


Implicarea ONG-urilor specializate în rezolvarea

anumitor probleme ale

comunităţii;
AMENINȚĂRI


Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii
propuse în domeniul infrastructurii



Fonduri insuficiente sau inexistente pentru finanţarea sau cofinanţarea
lucrărilor de infrastructură



Instabilitatea politică şi lipsa de continuitate a politicilor publice şi fiscale



Înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu prin utilizarea fertilizanţilor
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agricoli;


Lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi investitorilor
despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea polua zona;



Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi calamităţilor
naturale;



Pericole care ameninţă mediul natural: păşunatul, braconajul, recoltarea
neautorizată a unor specii de plante;



Instabilitatea legislativă;



Instabilitatea cursului valutar;



Rata ridicată a dobânzii la credite;



Grad

redus

de

informare

al agricultorilor în privinţa normelor

europene;


Complexitatea şi dificultatea procedurilor birocratice pentru obţinerea
finanţărilor;



Intensificarea mediului concurenţial poate să defavorizeze anumite sectoare
tradiţionale;



Migraţia forţei de muncă spre mediul urban sau în străinătate;



Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia;



Izolarea comunei din punct de vedere al accesului la infrastructură care
conduce la depopularea zonei;



Bilanţ demografic negativ;



Îmbătrânirea populaţiei;



Accentuarea fenomenului de migrare a populaţiei spre mediul urban;



Accentuarea fenomenului de migrare în străinătate a populaţiei active, copiii
rămânând în grija bunicilor sau a altor rude;



Riscul de abandon şcolar;



Deteriorarea stării generale de sănătate a populației;



Pierderea tradițiilor locale odată cu trecerea timpului;



Reducerea personalului din sectorul bugetar;



Migrarea personalului calificat către alte instituţii publice;



Lipsa unei culturi a implicării cetăţenilor în problemele comunităţii;
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA ÎNTREGALDE

CAPITOLUL 5

VIZIUNEA PRIVIND DEZVOLTAREA
COMUNEI INTREGALDE
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Viziunea de dezvoltare a comunei Întregalde trebuie să reflecte ceea ce comunitatea
intenţionează să realizeze pe termen lung şi totodată trebuie să asigure menţinerea echilibrului
între cei trei piloni ai dezvoltării durabile locale – dezvoltarea socială, dezvoltarea economică
şi protejarea mediului înconjurător.
Comuna Întregalde doreşte să devină o comunitate atractivă şi agreată, comparabilă ca
nivel de dezvoltare cu localităţile de dimensiuni similare din ţările vest-europene, o
comunitate care îşi propune să le ofere membrilor săi un nivel de trai confortabil, cu un mediu
adecvat formării, muncii şi petrecerii timpului liber, cu acces la servicii sociale de calitate.
Modernizarea căilor de circulaţie, includerea comunei în circuite rutiere extrem de
importante, atragerea de investitori care să valorifice resursele comunei, să creeze locuri de
muncă pentru oamenii din comună şi să determine creşterea prosperităţii, atragerea de turişti
care să se bucure de obiectivele turistice ale zonei, dezvoltarea serviciilor medicale, creşterea
calităţii actului educaţional desfăşurat în şcolile comunei, dezvoltarea unui sistem de asistenţă
socială foarte bine pus la punct, dezvoltarea centrului civic cu parcuri, spaţii verzi şi locuri de
joacă pentru copii, şi nu în ultimul rând, stimularea gradului de implicare civică a fiecăruia
dintre locuitorii comunei – acestea sunt reperele viziunii de dezvoltare a comunei Întregalde
pentru perioada 2014-2020.
Exprimată în formă concisă, viziunea privind dezvoltarea comunei Întregalde constă în
“dezvoltarea infrastructurii, îmbunătăţirea mediului, diversificarea economiei, utilizarea
durabilă a terenurilor agricole şi forestiere, având ca obiectiv final creşterea calităţii vieţii
locuitorilor comunei Întregalde.”
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA ÎNTREGALDE

CAPITOLUL 6
DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE COMUNEI
ÎNTREGALDE PENTRU PERIOADA 2014-2020
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Dezvoltarea strategică a comunei Întregalde vizează cinci domenii strategice cheie:
infrastructura, mediul, economia, domeniul social, administraţia publică locală. Pentru fiecare
dintre cele cinci domenii s-a stabilit câte un obiectiv general strategic, după cum se poate
observa în figura de mai jos

Domeniul strategic - INFRASTRUCTURĂ
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în sprijinul dezvoltării socioeconomice durabile

Domeniul strategic - MEDIU
Îmbunătățirea calității mediului înconjurător și asigurarea unei valorificări
durabile a resurselor naturale

Domeniul strategic - ECONOMIE
Creșterea capacității inovatoare și competitivității mediului de afaceri local

Domeniul strategic - SOCIAL
Dezvoltarea socială și culturală durabilă și echilibrată a comunității și
creșterea calității vieții

Domeniul strategic - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Creșterea capacității instituționale de acțiune a administrației publice locale
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În scopul atingerii obiectivelor corespunzătoare celor cinci domenii strategice, comuna
Întregalde trebuie să îşi focalizeze eforturile pe direcţii de dezvoltare concrete.
Astfel, în cadrul fiecăruia dintre cele cinci domenii strategice - infrastructură, mediu,
economie, social, administraţie publică locală - au fost identificate anumite direcţii de
dezvoltare prioritare, iar pentru fiecare direcţie de dezvoltare în parte au fost stabilite
obiective specifice. Comuna Întregalde vizează atingerea obiectivelor specifice prin
intermediul implementării unor proiecte, fructificând în acest scop oportunităţile de finanţare
europene şi naţionale disponibile. În continuare, pentru fiecare domeniu strategic, se prezintă
în formă detaliată direcţiile de dezvoltare, obiectivele specifice, precum şi tipurile de proiecte
care permit îndeplinirea obiectivelor.

6.1. DIRECŢII DE DEZVOLTARE PENTRU DOMENIUL
STRATEGIC - INFRASTRUCTURĂ
Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt infrastructura de
transport, infrastructura energetică, infrastructura de comunicaţii şi dezvoltarea urbană.
Obiectivul general strategic: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul
dezvoltării socio-economice durabile.

6.1.1. Direcţia de dezvoltare - Infrastructura de transport
Obiectiv specific:


Modernizarea infrastructurii de transport

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului sunt:


Modernizarea drumurilor comunale



Reabilitarea trotuarelor



Modernizarea drumurilor de exploataţie forestieră



Managementul şi optimizarea traficului rutier
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6.1.2. Direcţia de dezvoltare - Infrastructura energetică
Obiectiv specific:


Modernizarea şi extinderea infrastructurii energetice
Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului sunt:



Reabilitarea şi extinderea reţelei de iluminat public (eficientizarea consumului de
energie electrică)

6.1.3. Direcţia de dezvoltare - Infrastructura de comunicaţii
Obiectiv specific:


Dezvoltarea telecomunicaţiilor şi îmbunătăţirea accesului la Internet

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului sunt:


Conectarea la Internet prin conexiuni broadband a instituţiilor publice din comună şi
promovarea conceptelor de e-guvernare, e-educaţie, e-sănătate



Extinderea accesului la Internet a locuitorilor comunei prin înfiinţarea unui punct de
acces la Internet în cadrul Primăriei Întregalde

6.1.4. Direcţia de dezvoltare - Dezvoltare rurală
Obiective specifice:


Asigurarea accesului la o locuinţă decentă



Modernizarea centrului civic

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Asigurarea accesului la o locuinţă decentă”


Construirea de locuinţe de serviciu pentru păstrarea specialiştilor în comună (personal
medical, personal didactic, etc.)



Construirea unor locuinţe sociale pentru familiile tinere sau aflate în dificultate
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Obiectivul specific “Modernizarea centrului civic”


Amenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi în toate satele comunei



Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii în toate satele comunei



Construirea unor spaţii de parcare amenajate în localitatea Întregalde



Dotarea cu mobilier urban în toate satele comunei

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri comunale



Mărirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului public, energiei
electrice şi realizarea de economii privind consumul de energie



Îmbunătăţirea trotuarelor în vederea creşterii posibilităţilor de circulaţie a
pietonilor



Accesul locuitorilor comunei la locuri de muncă, servicii de sănătate, servicii
educaţionale, cultură, sport şi agrement



Acces la parcurile de joacă şi de recreere a tuturor copiilor din comună



Creşterea calităţii vieţii populaţiei comunei şi îmbunătăţirea stării de sănătate a
locuitorilor datorită petrecerii timpului în aer liber.

6.2. DIRECŢII DE DEZVOLTARE PENTRU DOMENIUL
STRATEGIC - MEDIU

Obiectivul general strategic: Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi asigurarea unei
valorificări durabile a resurselor naturale

Obiectivele specifice:
-

Dezvoltarea managementului de calitate al apei

-

Dezvoltarea unui sistem eficient de management al deşeurilor

-

Protejarea şi îmbunătăţirea factorilor de mediu

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea pentru obiectivul
„Dezvoltarea managementului de calitate al apei” sunt:
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Construirea sistemului de canalizare în toate localităţile comunei a apelor pluviale prin
şanţuri şi rigole



Introducerea reţelei de alimentare cu apă în toate localităţile comunei



Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor comunei cu privire la efectele
negative ale unei gestionări necorespunzătoare a deşeurilor



Programe de management al calităţii aerului



Promovarea utilizării surselor de energie alternativă

 Promovarea practicilor de agricultură ecologică
 Creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor comunei privind aspectele legate de
educația ecologică și protecția mediului
Dezvoltarea unui sistem eficient de management al deşeurilor:


Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor comunei cu privire la efectele
negative ale unei gestionări necorespunzătoare a deşeurilor



Implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor

Protejarea şi îmbunătăţirea factorilor de mediu:


Programe de management al calităţii aerului



Promovarea utilizării surselor de energie alternativă



Promovarea practicilor de agricultură ecologică



Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor comunei privind aspectele legate de
educaţia ecologică şi protecţia mediului

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarelor efecte:


Accesul populaţiei la infrastructura edilitară



Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei



Reducerea poluării



Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei



Reducerea riscului de inundaţii
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6.3. DIRECŢII DE DEZVOLTARE PENTRU DOMENIUL
STRATEGIC - ECONOMIE
Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt mediul de
afaceri, agricultura, turismul şi agroturismul, respectiv forţa de muncă.
Obiectivul general strategic: Creşterea capacităţii inovatoare şi competitivităţii mediului
de afaceri local
6.3.1. Direcţia de dezvoltare Mediul de afaceri
Obiectivele specifice:


Dezvoltarea mediului de afaceri local



Stimularea iniţiativelor antreprenoriale
Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea mediului de afaceri local”



Crearea unui parc industrial în comună



Acordarea de facilităţi pentru investitori, în funcţie de natura activităţii şi beneficiile
pe care aceştia le-ar putea aduce bugetului local



Sprijinirea dezvoltării de IMM-uri care să valorifice resursele naturale ale comunei şi
care să răspundă nevoilor comunităţii



Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităţilor non-agricole



Facilitarea accesului la utilităţi pentru întreprinderi



Stimularea introducerii şi utilizării tehnologiei informaţiilor şi comunicării



Crearea unor baze de date la nivel local cu activele disponibile (imobile libere, terenuri
care pot fi concesionate, etc.)



Desfăşurarea unei comunicări eficiente cu toţi investitorii interesaţi



Organizarea unui dialog real între reprezentanţii autorităţii publice locale şi cei ai
mediului de afaceri pentru a identifica noi oportunităţi

Obiectivul specific “Stimularea iniţiativelor antreprenoriale”


Crearea unui birou unic pentru sprijinirea antreprenorilor din comună
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Promovarea programelor guvernamentale pentru stimularea înființării micro
întreprinderilor



Promovarea culturii antreprenoriale în rândul populaţiei comunei

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Atragerea investitorilor în comună



Încurajarea agenţilor economici locali pentru dezvoltarea afacerilor în comună



Locuitori mai bine informaţi cu privire la oportunităţile de demarare de noi afaceri



Creşterea numărului de locuri de muncă în comună şi reducerea şomajului



Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei



Creşterea competitivităţii economice generale pe raza comunei Întregalde

6.3.2. Direcţia de dezvoltare - Agricultură
Obiectivele specifice:


Dezvoltarea agriculturii moderne, prin trecerea de la practicarea unei agriculturi de
subzistenţă la o agricultură comercială



Consiliere şi instruire în domeniul agricol

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea agriculturii moderne, prin trecerea de la practicarea unei
agriculturi de subzistenţă la o agricultură comercială”


Înfiinţarea unei structuri asociative a producătorilor agricoli din comună, în scopul
creşterii eficienţei economice a exploataţiilor agricole, a puterii de negociere pe pieţele
de desfacere şi a valorificării superioare a producţiei



Crearea şi dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor şi fructelor şi conectarea
acestora la reţelele regionale de producţie şi distribuţie



Sprijinirea agriculturii ecologice



Îmbunătăţirea parcului auto de maşini şi utilaje agricole al comunei



Înfiinţarea unui sistem de irigaţii
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Înfiinţarea unor centre de prestări servicii pentru agricultură (reparaţii utilaje furnizare,
seminţe, îngrăşăminte, etc.)



Înființarea unei hale agroalimentare

Obiectivul specific “Consiliere şi instruire în domeniul agricol”


Diseminarea informațiilor privind standardele europene în domeniul agricol,
zootehnic şi ecologic şi existenţa surselor de finanțare europene în cadrul politicii
agricole comune



Susţinerea sectorului agricol local prin acţiuni de conștientizare a populaţiei cu privire
la efectele benefice ale consumului produselor locale

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Practicarea agriculturii în conformitate cu standardele de mediu şi tehnice în vigoare



Creşterea productivității agriculturii



Creşterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în agricultură

6.3.3. Direcţia de dezvoltare - Turism şi agroturism
Obiectivele specifice:


Dezvoltarea infrastructurii turistice



Transformarea obiectivelor culturale din comuna Întregalde în obiective turistice,
inclusiv includerea lor într-un circuit turistic



Promovarea comunei Întregalde

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii turistice”


Dezvoltarea infrastructurii de cazare pentru asigurarea unui minim de spaţii de cazare
în zonă (stimularea înfiinţării de pensiuni turistice şi agroturistice şi amenajarea unui
spaţiu de campare)



Înfiinţarea unor unităţi de alimentaţie publică pentru susţinerea activităţii de turism



Construirea unui Centru de informare şi promovare turistică
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Obiectivul specific “Transformarea obiectivelor culturale din comuna Întregalde în obiective
turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic”


Promovarea turismului cultural şi de agrement



Introducerea comunei Întregalde în circuite turistice culturale



Implementarea şi dezvoltarea agroturismului şi a turismului ecologic



Crearea şi organizarea de evenimente şi acţiuni axate pe specificul local



Schimburi cultural-turistice şi proiecte de înfrăţire a comunei cu alte localităţi din ţară
şi străinătate

Obiectivul specific “Promovarea comunei Întregalde”


Promovarea comunei prin mass-media la nivel local şi naţional



Elaborarea a diferite materiale de prezentare şi promovare a comunei (broşuri, pliante,
catalog de promovare a comunei, site web de promovare, monografia comunei,
broşură într-o limbă de circulaţie internaţională, etc.)

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Creşterea numărului de turişti pe raza comunei Întregalde



Realizarea unor circuite turistice care să cuprindă principalele obiective turistice de
pe raza comunei



Crearea de locuri de muncă



Atragerea de noi investitori în comună



Atragerea de noi venituri pentru administraţia publică locală

6.3.4. Direcţia de dezvoltare - Forţa de muncă
Obiectivele specifice:
Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi integrarea pe piaţa muncii a
grupurilor dezavantajate.
Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului menţionat sunt:


Programe de formare, perfecţionare, recalificare, reconversie profesională a adulţilor
în vederea satisfacerii nevoilor locale ale pieţei muncii şi promovării adaptabilităţii
angajaţilor
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Programe de consiliere şi orientare profesională pentru şomeri



Promovarea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele cu risc ridicat de excluziune



Programe de formare şi instruire a locuitorilor comunei în managementul producţiei şi
valorificării în domeniul agricol

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Creşterea nivelului de instruire şi calificare al locuitorilor comunei



Creşterea ratei de ocupare a populaţiei comunei

6.4. DIRECŢII DE DEZVOLTARE PENTRU DOMENIUL
STRATEGIC - SOCIAL
Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt sănătatea, protecţia
socială, educaţia şi formarea, cultura şi cultele, sportul şi agrementul.
Obiectivul general strategic: Dezvoltarea socială, culturală durabilă şi echilibrată a
comunităţii şi creşterea calităţii vieţii

6.4.1. Direcţia de dezvoltare - Sănătate
Obiectivele specifice:


Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale



Facilitarea accesului la serviciile medicale pentru grupurile vulnerabile



Educarea locuitorilor comunei privind starea de sănătate în scopul creşterii stării
de sănătate a acestora

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale”


Înfiinţarea şi dotarea unor cabinete umane în comuna Întregalde



Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul sănătății prin atragerea unor
specialiști cărora să li se ofere anumite facilități (locuință, mijloc de transport
adecvat zonei, teren agricol, etc)



Înfiinţarea şi dotarea unor cabinete stomatologice
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Înfiinţarea şi dotarea unor farmacii



Înfiinţarea şi dotarea la nivel local a unui serviciu pentru urgenţe medicale



Crearea unei baze de date referitoare la starea de sănătate a populaţiei din comună

Obiectivul specific “Facilitarea accesului la serviciile medicale pentru grupurile vulnerabile”


Înfiinţarea unor noi servicii de sănătate (cabinet de planificare familială, centru
pentru consiliere antialcool, antifumat)

Obiectivul specific “Educarea locuitorilor comunei privind starea de sănătate în scopul
creşterii stării de sănătate a acestora”


Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea sănătăţii populaţiei



Derularea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei referitor la importanţa
efectuării analizelor medicale periodice



Derularea unor campanii de informare-comunicare-educare în rândul elevilor
comunei privind igiena, educaţia sexuală, practicarea unui stil de viaţă sănătos,
precum şi efectele unor deprinderi nocive pentru sănătate - fumatul, consumul de
alcool, consumul de droguri



Iniţierea unor parteneriate ale autorităţii publice locale cu ONG-uri specializate pe
probleme de sănătate

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Asigurarea accesului la servicii medicale a tuturor locuitorilor comunei



Creşterea stării de sănătate a locuitorilor comunei

6.4.2. Direcţia de dezvoltare - Protecţie socială
Obiectivele specifice:


Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale



Protecţia familiilor aflate în dificultate, a persoanelor cu probleme sociale sau cu
handicap

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale”
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 Îmbunătăţirea serviciilor publice de asistenţă socială
 Construirea de locuinţe sociale pentru grupurile dezavantajate
 Dotarea cu echipamente speciale a unităţilor în care se prestează servicii sociale
 Iniţierea de parteneriate public-private cu sectorul ONG şi de parteneriate cu
autorităţi publice locale pentru servicii specializate adresate persoanelor cu
handicap, servicii specializate adresate copiilor în dificultate şi care provin din
familii monoparentale
 Dezvoltarea unui serviciu de asistenţă socială pentru nevoile speciale ale copiilor
care provin din familii monoparentale sau care sunt lăsaţi în grija rudelor de către
părinţii plecaţi la muncă în străinătate
Obiectivul specific: “Protecţia familiilor aflate în dificultate, a persoanelor cu probleme
sociale sau cu handicap”


Acordarea de sprijin material familiilor aflate în dificultate



Acordarea ajutoarelor sociale la zi persoanelor cu handicap grav pentru toate
persoanele îndreptăţite conform legii

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:
 Oferirea de servicii de calitate de asistenţă socială pentru persoanele cu
dezabilități sau care fac parte din grupuri vulnerabile din comună

6.4.3. Direcţia de dezvoltare - Educaţie şi formare
Obiectivele specifice:
 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale
 Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivelul comunei
 Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice din unităţile de
învăţământ
Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii educaţionale”
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Reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor din satele comunei



Construire şi dotare şcoli, grădiniţe şi creşe în comuna Întregalde



Construire after-school în comuna Întregalde



Amenajarea spaţiilor de joacă ale grădiniţelor



Înfiinţarea cabinetelor medicale în şcoli şi grădiniţe

Obiectivul specific “Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivelul comunei”


Desfăşurarea de programe de consiliere şi orientare şcolară în scopul reducerii
fenomenelor de absenteism şi abandon şcolar



Desfăşurarea unor programe de tip “a doua şansă” destinate persoanelor care au
părăsit şcoala de timpuriu



Promovarea spiritului și culturii antreprenoriale în educație



Promovarea spiritului civic în educație

Obiectivul specific “Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice din unităţile de
învăţământ”


Desfăşurarea unor programe de formare în psihopedagogie aplicată



Sprijinirea şcolilor din comună în vederea desfăşurării unor parteneriate şi proiecte de
schimb de experienţă în domeniul învăţământului, axate pe activităţi ca vizite de
studiu, sesiuni de formare, conferinţe, seminarii, schimburi de experienţă şi bune
practici, şcoli de vară etc.

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului de educaţie şi instruire al
elevilor din comună



Accesul la educaţie gratuită a tuturor copiilor din comună



Asigurarea numărului de locuri necesare elevilor comunei

6.4.4. Direcţia de dezvoltare - Cultura şi cultele
Obiectivele specifice:


Dezvoltarea infrastructurii culturale
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Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru păstrarea identităţii şi moştenirii
culturale a comunei



Sprijinirea cultelor religioase şi a lăcaşelor de cult

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii culturale”


Reabilitarea şi extinderea căminelor culturale



Construire şi dotare cămine culturale în comuna Întregalde



Extinderea şi modernizarea bibliotecii din comună - creşterea fondului de carte al
bibliotecii, crearea unei biblioteci virtuale

Obiectivul specific “Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru păstrarea identităţii şi
moştenirii culturale a comunei ”


Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună



Identificarea unor obiecte de cult, costume populare, unelte agricole şi meşteşugăreşti
specifice comunei



Înfiinţarea unor centre de promovare a meşteşugurilor tradiţionale



Editarea unui ziar local

Obiectivul specific “Sprijinirea cultelor religioase şi a lăcaşelor de cult”


Reabilitarea interioară şi exterioară a bisericilor din comună



Construirea de capele şi extinderea cimitirelor

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi culturale



Organizarea unui număr mai mare de evenimente culturale



Revigorarea mediului cultural



Consolidarea obiceiurilor şi tradiţiilor comunei, pentru a fi transmise mai departe
tinerelor generaţii

6.4.5. Direcţia de dezvoltare - Sport şi agrement
Obiectivele specifice:
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Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea sportului



Dezvoltarea cadrului necesar pentru desfăşurarea activităţilor de agrement şi recreere

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea sportului


Organizarea periodică a unor competiţii sportive, pe diferite categorii de vârstă şi pe
diferite sporturi

Obiectivul specific “Dezvoltarea cadrului necesar pentru desfăşurarea activităţilor de agrement
şi recreere”


Înfiinţarea unor centre de recreere pentru tineret



Înfiinţarea unei asociaţii a pensionarilor



Identificarea de noi posibilități de petrecere a timpului liber, valorificarea peisajului și
a spațiilor deschise existente (ex. Efectuarea de drumeții prin pădure și marcarea
drumurilor din pădure ca trasee turistice)

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Desfăşurarea activităţilor sportive de către locuitorii comunei în condiţii optime de
confort şi siguranţă



Asigurarea unor standarde minimale de recreere şi

agrement pentru locuitorii

comunei

6.5. DIRECŢII DE DEZVOLTARE PENTRU DOMENIUL
STRATEGIC - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt reforma
administraţiei publice locale, respectiv ordinea publică şi protecţia civilă.
Obiectivul general strategic: Creşterea capacităţii instituţionale de acţiune a
administraţiei publice locale
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6.5.1. Direcţia de dezvoltare - Reforma administraţiei publice locale
Obiectivele specifice:


Îmbunătăţirea capacităţii administrative a administraţiei publice locale



Îmbunătăţirea relaţiei administraţie publică locală - cetăţeni



Îmbunătăţirea tehnicii din dotare

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Îmbunătăţirea capacităţii administrative a administraţiei publice locale”


Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene în perioada 2014-2020, axată pe:
continuarea implementării proiectelor aflate în derulare; urmărirea în permanență a
surselor de finanțare active pentru care comuna Întregalde este aplicant eligibil;
creșterea permanentă a portofoliului de proiecte, prin întocmirea de proiecte noi, în
conformitate cu prioritățile de dezvoltare locală ale comunei.



Desfăşurarea unor programe de training pentru funcţionarii publici



Realizarea de parteneriate, schimburi de experienţă, activităţi de înfrăţire cu alte
comunităţi rurale din judeţ, ţară sau străinătate;



Elaborarea unor studii şi statistici privind evoluţia populaţiei în comună,
disponibilitatea resurselor umane, potenţialul economic al comunei etc, ca instrument
de asistare decizională în cadrul procesului de identificare a unor noi oportunităţi de
investiţii.

Obiectivul specific “Îmbunătăţirea relaţiei administraţie publică-cetăţeni”


Realizarea unui ghid de bune practici în relaţia cu cetăţenii



Creşterea nivelului de informare, consultare şi participare la deciziile locale a
cetăţenilor şi mediului de afaceri din comună



Activarea spiritului civic al cetăţenilor şi al conştiinţei apartenenţei la comunitate
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Conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa implicării individuale pentru
dezvoltarea economică a comunei, la problemele de menţinere a curăţeniei în comună
şi de gestionare a deşeurilor

Obiectivul specific “Îmbunătăţirea tehnicii din dotare”


Achiziţia de aplicaţii informatice pentru toate serviciile furnizate din cadrul
administraţiei publice locale, pentru îmbunătăţirea procesului de furnizare a serviciilor
către populaţie



Actualizarea

şi

îmbunătăţirea

conţinutului

site-ului

Primăriei

Întregalde,

www.primariaintregalde.ro


Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei Întregalde prin standardizarea elementelor
de identitate vizuală (materiale informative, formulare tip, adrese, răspunsuri)

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor din administraţia publică locală
referitor la gestionarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă



Servicii de calitate oferite locuitorilor comunei de către funcţionarii Primăriei
Întregalde



Eficientizarea activităţii funcţionarilor Primăriei comunei



Locuitorii comunei vor fi mai bine informaţi cu privire la toate aspectele legate de
comună - evenimente, oportunităţi de finanţare, taxe şi impozite locale etc.

6.5.2. Direcţia de dezvoltare - Ordine publică şi protecţie civilă
Obiectivele specifice:


Îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică



Îmbunătăţirea activităţilor de protecţie civilă

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică”


Reactualizarea planurilor de ordine şi siguranţă a comunei pentru identificarea şi
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contracararea factorilor de risc la adresa ordinii publice


Îmbunătăţirea calităţii activităţilor de relaţii publice, cu accent pe soluţionarea
reclamaţiilor



Acţiuni comune pentru prevenirea şi depistarea delictelor



Înfiinţarea unui compartiment de Poliţie comunitară

Obiectivul specific “Îmbunătăţirea activităţilor de protecţie civilă”


Dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Întregalde
cu echipamente necesare pentru intervenţiile în caz de dezastre



Conştientizarea şi instruirea cetăţenilor referitor la cunoaşterea regulilor şi măsurilor
de apărare împotriva dezastrelor

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Compartimentul de voluntariat pentru situații de urgență mai bine dotat tehnic, cu
posibilități de menținere a funcțiilor instituțiilor vitale, a condițiilor de comunicare
directă și de intervenție în timp real, în scopul utilizării optime a resurselor aflate la
dispoziție în caz de necesitate.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA ÎNTREGALDE

CAPITOLUL 7
PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE
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DOMENIUL STRATEGIC - INFRASTRUCTURĂ
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul dezvoltării socio-economice durabile
Direcţia

Măsuri / Tipuri de proiecte

Obiective

Surse de
finanţare

specifice

realizare

Modernizarea

■

Modernizarea drumurilor comunale

FEADR, prin

infrastructurii de

■

Reabilitarea trotuarelor

PNDR

transport

■

Managementul şi optimizarea traficului rutier

Buget local

Infrastructura

Modernizarea

■

Reabilitarea şi extinderea reţelei de iluminat public FEADR, prin

energetică

infrastructurii

Infrastructura
de transport

(eficientizarea consumului de energie electrică)

energetice
Infrastructura
de
comunicaţii

Dezvoltarea

■

2014-2020

PNDR

Conectarea la Internet prin conexiuni broadband a FEDR, prin

2014-2020

instituţiilor publice din comună şi promovarea POS

şi îmbunătăţirea

Internet

2014-2020

Buget local

telecomunicaţiilor

accesului la

Termen de

conceptelor de e-guvernare, e-educaţie, e-sănătate
■

CCE

Extinderea accesului la Internet a locuitorilor Buget local
comunei prin înfiinţarea unui punct de acces
la
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la Internet în cadrul Primăriei Întregalde
Dezvoltare
urbană

■

Asigurarea
accesului

la

o

locuinţă decentă

Construirea de locuinţe de serviciu pentru păstrarea Buget de stat

2014-2020

specialiştilor în comună (personal medical, personal Buget local
didactic etc.)
■

Construirea de locuinţe

sociale pentru familiile

tinere sau aflate în dificultate
Modernizarea

■

centrului civic

satele comunei
■

Amenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi în toate FEADR, prin

2014-2020

PNDR

Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii în Buget local

toate satele comunei
■

Construirea unor spaţii de parcare amenajate în

localitatea Întregalde
■

Dotarea cu mobilier urban în toate satele comunei
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DOMENIUL STRATEGIC - MEDIU
Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul dezvoltării socio-economice durabile
Direcţia

Măsuri / Tipuri de proiecte

Obiective
specifice
Dezvoltarea

Surse de
finanţare

■ Construirea sistemului de canalizare în toate localităţile FC,

managementului comunei

prin

Termen de
realizare
2014-2020

POS

de calitate al apei ■ Introducerea reţelei de alimentare cu apă în toate Mediu
localităţile comunei

Buget local

■ Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor
comunei cu privire la efectele negative ale unei
gestionări necorespunzătoare a deşeurilor
■ Programe de management al calităţii aerului
■ Promovarea utilizării surselor de energie alternativă

■ Promovarea practicilor de agricultură ecologică
■ Creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor
comunei privind aspectele legate de educația
ecologică și protecția mediului
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Dezvoltarea unui ■ Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor FC,

prin

2014-2020

sistem eficient de comunei cu privire la efectele negative ale unei gestionări Mediu
management al necorespunzătoare a deşeurilor
deşeurilor

Buget local

■ Implementarea unui sistem de colectare selectivă a

Protejarea și

deşeurilor
■ Programe de management al calităţii aerului

FC,

îmbunătățirea

■ Promovarea utilizării surselor de energie alternativă

POS Mediu

factorilor de

■ Promovarea practicilor de agricultură ecologică

FEADR, prin

mediu

prin

2014-2020

■ Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor PNDR
comunei privind aspectele legate de educaţia ecologică şi Buget local
protecţia mediului
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DOMENIUL STRATEGIC - ECONOMIE
Obiectiv strategic 3: Creşterea capacităţii inovatoare şi competitivităţii mediului de afaceri local
Direcţia
Obiective
Măsuri / Tipuri de proiecte
Surse de
finanţare
FEADR, prin

Mediul de

specifice
Dezvoltarea

■ Crearea unui parc industrial în comună

afaceri

mediului de

■ Acordarea de facilităţi pentru investitori, în funcţie PNDR

afaceri local

de natura activităţii şi beneficiile pe care aceştia le-ar FEDR,
putea aduce bugetului local

Termen de
realizare
2014-2020

prin

POS

■ Sprijinirea dezvoltării de IMM-uri care să valorifice CCE
resursele locale ale comunei
■ Diversificarea economiei locale prin sprijinirea
activităţilor non-agricole
■ Facilitarea accesului la utilităţi pentru întreprinderi
■ Stimularea introducerii şi utilizării tehnologiei
informaţiilor şi comunicării
■ Crearea unor baze de date la nivel local cu activele
disponibile (imobile libere, terenuri care pot fi
concesionate, etc.)
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■ Desfăşurarea unei comunicări eficiente cu toţi
investitorii interesaţi
■ Organizarea unui dialog real între reprezentanţii
autorităţii publice locale şi cei ai mediului de afaceri
pentru a identifica noi oportunităţi
■ Crearea

Stimularea
iniţiativelor

unui

birou

unic

pentru

sprijinirea FEADR, prin

antreprenorilor din comună

antreprenoriale

2014-2020

PNDR FSE,

■ Promovarea programelor guvernamentale pentru prin POS DRU
stimularea înfiinţării micro-intreprinderinderilor
Buget local
■ Promovarea

culturii

antreprenoriale

în

rândul Fonduri private

populaţiei comunei

Fonduri
guvernamentale
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Agricultură

Dezvoltarea

■ Înfiinţarea unei structuri asociative a producătorilor FEADR, prin

agriculturii

agricoli din comună, în scopul creşterii eficienţei PNDR Buget

moderne, prin

economice a exploataţiilor agricole, a puterii de local

trecerea de la

negociere pe pieţele de desfacere şi a valorificării

practicarea unei
agriculturi de
subzistenţă la o
agricultură
comercială

2014-2020

superioare a producţiei
■ Crearea şi dezvoltarea unor centre de colectare a
legumelor şi fructelor şi conectarea acestora la reţele
regionale de producţie şi distribuţie
■ Sprijinirea agriculturii ecologice
■ Îmbunătățirea parcului auto de mașini și utilaje
agricole al comunei
■ Înfiinţarea unui sistem de irigaţii
■ Înfiinţarea unor centre de prestări servicii pentru
agricultură

(reparaţii

utilaje,

furnizare

seminţe,îngrăşăminte etc.)
■ Înfiinţarea unei hale agroalimentare
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Consiliere şi

■ Diseminarea

informaţiilor

standardele FSE, prin POS 2014-2020

privind

instruire în

europene în domeniul agricol, zootehnic şi ecologic şi DRU

domeniul agricol

existenţa surselor de finanţare europene în cadrul Fonduri
guvernamentale
politicii agricole comune
■ Susţinerea sectorului agricol local prin acţiuni de
conştientizare a populaţiei cu privire la efectele

Turism şi
agroturism

benefice ale consumului produselor locale
Dezvoltarea

■ Dezvoltarea

infrastructurii

de

cazare

pentru FEADR, prin

2014-2020

asigurarea unui minim de spaţii de cazare în zonă PNDR Buget

infrastructurii

(stimularea

turistice

înfiinţării

de

pensiuni

turistice

şi local

agroturistice şi amenajarea unui spaţiu de campare)
■ Dezvoltarea unor unităţi de alimentaţie publică pentru
susținerea activității de turism
■ Construirea unui Centru de informare şi promovare
turistică
■
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Transformarea

■ Promovarea turismului cultural, religios, de agrement FEADR, prin

obiectivelor

■ Introducerea comunei Întregalde în circuite turistice PNDR Buget

culturale din

culturale

comuna Întregalde
în obiective

lor

într-un circuit
turistic
Promovarea
comunei
Întregalde

local

■ Implementarea şi dezvoltarea agroturismului şi a
turismului ecologic

turistice inclusiv
includerea

2014-2020

■ Crearea şi organizarea de evenimente şi acţiuni axate
pe specificul local
■ Schimburi cultural-turistice şi proiecte de înfrăţire a
comunei cu alte localităţi din ţară şi străinătate
■ Promovarea comunei prin mass-media la nivel local şi FEADR, prin
■ Dezvoltarea
turismului şcolar prin organizarea unor PNDR Buget
naţional
(taberea de
creaţie
pentruşi pictură,
pentru
■ tabere
Elaborarea
diferite
materiale
instrumente
de local
promovarea
etc.) pliante,
prezentare şimeşteşugurilor
promovare a tradiţionale
comunei (broşuri,

2014-2020

■ Crearea
organizarea
de evenimente
şi acţiuni
catalog şi de
promovare
a comunei,
site axate
web
pe
localmonografia comunei, broşură într-o
despecificul
promovare,
Schimburi
cultural-turistice
şi proiecte de
înfrăţire a
limbă de
circulaţie internaţională,
etc.)
comunei cu alte localităţi din ţară şi străinătate
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Forţa de

Creşterea gradului

muncă

de ocupare a forţei
de muncă şi

satisfacerii nevoilor locale ale pieţei muncii şi

integrarea pe piaţa
muncii a grupurilor
dezavantajate

■ Programe de formare, perfecţionare, recalificare, FSE, prin POS 2014-2020
DRU
reconversie profesională a adulţilor în vederea
promovării adaptabilităţii angajaţilor
■ Programe de consiliere

şi

orientare profesională

pentru şomeri
■ Promovarea

oportunităţilor

de

ocupare

pentru

persoanele cu risc ridicat de excluziune
■ Programe de formare şi instruire a locuitorilor
comunei în managementul producţiei şi valorificării
în domeniul agricol
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DOMENIUL STRATEGIC – SOCIAL
Obiectiv general strategic 4: Dezvoltarea socială şi culturală durabilă şi echilibrată a comunităţii şi creşterea calităţii vieţii
Direcţia

Măsuri / Tipuri de proiecte

Obiective

Surse de
finanţare

specifice
Sănătate

realizare

Îmbunătăţirea

■ Înfiinţarea şi dotarea unor cabinete umane

infrastructurii de
sănătate şi a

Termen de

■ Asigurarea

necesarului

de

resurse

umane

FEDR, prin

2014-2020

în POR

domeniul sănătăţii prin atragerea unor specialişti Buget local

serviciilor

cărora să li se ofere anumite facilităţi (locuinţă, Fonduri

medicale

mijloc de transport adecvat zonei, teren agricol etc.) guvernamentale
■ Înfiinţarea şi dotarea unor cabinete stomatologice
■ Înfiinţarea şi dotarea unor farmacii
■ Înfiinţarea la nivel local

a unui

serviciu pentru

urgenţe medicale
■ Crearea unei baze de date referitoare la starea de
sănătate a populaţiei din comună
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Facilitarea accesului
la serviciile medicale
pentru grupurile

■ Înfiinţarea unor noi servicii de sănătate (cabinet de FSE, prin POS DRU

2014-2020

planificare familială, centru pentru consiliere
antialcool, antifumat)

vulnerabile
Educarea locuitorilor

■ Organizarea

unor

evenimente

publice FSE, prin POS DRU

pentru promovarea sănătăţii populaţiei

comunei privind
starea de sănătate în

2014-2020

Fonduri

■ Derularea unor acţiuni de conştientizare a guvernamentale

scopul creşterii stării

populaţiei

referitor

la

importanţa

de sănătate a acestora

analizelor medicale periodice

efectuării

■ Derularea unor campanii de informare-comunicareeducare în rândul elevilor comunei privind igiena,
educaţia sexuală, practicarea unui stil de viaţă
sănătos, precum şi efectele unor deprinderi nocive
pentru sănătate - fumatul, consumul de alcool,
consumul de droguri
■ Iniţierea unor parteneriate ale autorităţii publice
locale cu ONG-uri specializate pe probleme de
sănătate
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Protecţie
socială

Dezvoltarea
infrastructurii de
servicii sociale

■

Îmbunătăţirea

serviciilor

publice

de

asistenţă FSE, prin POS DRU

socială
■

2014-2020

FEADR, prin PNDR

Construirea de locuinţe sociale pentru grupurile

dezavantajate
■

Dotarea cu echipamente speciale a unităţilor în care

se prestează servicii sociale
■

Iniţierea de parteneriate public-private cu sectorul

ONG şi de parteneriate cu autorităţi publice locale
pentru

servicii

handicap,

specializate adresate persoanelor cu

servicii

specializate adresate copiilor în

dificultate şi care provin din familii monoparentale
■

Dezvoltarea unui serviciu de asistenţă socială

pentru nevoile speciale ale copiilor care provin din
familii monoparentale sau care sunt lăsaţi în grija
rudelor de către părinţii plecaţi la muncă în străinătate
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Acordarea de sprijin material familiilor aflate în Buget local

Protecţia familiilor

■

aflate în dificultate,

dificultate

a persoanelor cu

■

probleme sociale

handicap grav pentru toate persoanele îndreptățite

sau cu handicap

conform legii

2014-2020

Acordarea ajutoarelor sociale la zi persoanelor cu

■ Reabilitarea școlilor şi grădinițelor din satele comunei FEADR, prin PNDR 2014-2020

Educaţie şi

Dezvoltarea

formare

infrastructurii

■

educaționale

comuna Întregalde

Construire şi dotare şcoli, grădiniţe şi creşe în Buget local

■ Construire after-school în comuna Întregalde
■ Amenajarea spațiilor de joacă ale grădinițelor
■ Înființarea cabinetelor medicale în școli şi grădiniţe
Diversificarea
serviciilor
educaţionale
furnizate la nivelul
comunei

■

Desfăşurarea de programe de consiliere şi orientare FSE, prin POS DRU 2014-2020

şcolară în scopul reducerii fenomenelor de absenteism şi Buget local
abandon şcolar
■

Desfăşurarea unor programe de tip “a doua şansă”

destinate persoanelor care au părăsit şcoala de timpuriu
■

Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în

educaţie
■

Promovarea spiritului civic în educaţie
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Perfecţionarea şi
formarea continuă a
cadrelor didactice

■

Desfăşurarea

unor

programe

de

formare

în FSE, prin POS DRU 2014-2020

psihopedagogie aplicată
■

Sprijinirea

şcolilor

Buget local
din

comună

în

vederea

din unităţile de

desfăşurării unor parteneriate şi proiecte de schimb de

învăţământ

experienţă în domeniul învăţământului, axate pe activităţi
ca vizite de studiu, sesiuni de formare, conferinţe,
seminarii, schimburi de experienţă şi bune practici, şcoli

Cultura
cultele

şi

de vară etc.
Dezvoltarea
Infrastructurii
culturale

■ Extinderea şi modernizarea bibliotecii din comună - FEADR, prin PNDR 2014-2020
creşterea fondului de carte al bibliotecii, crearea unei Buget local
biblioteci virtuale
■ Reabilitarea şi extinderea căminelor culturale
■ Construire şi dotare cămine culturale în comuna
Întregalde
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Sprijinirea cultelor
religioase şi a
lăcaşelor de cult

■

Reabilitarea interioară şi exterioară a bisericilor din FEADR, prin PNDR 2014-2020

comună
■

Buget local

Construirea de capele şi extinderea cimitirelor

Creşterea

■ Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună

interesului

■ Identificarea unor obiecte de cult, costume populare, Buget local
unelte agricole şi meşteşugăreşti specifice comunei

locuitorilor
comunei pentru
păstrarea identităţii
şi moştenirii

■ Înfiinţarea

unor

centre

de

promovare

FEADR, prin PNDR 2014-2020

a

meşteşugurilor tradiţionale
■ Editarea unui ziar local

culturale a comunei
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DOMENIUL STRATEGIC - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Dezvoltarea
Organizarea
periodicădeaacţiune
unor competiţii
sportive,
FEADR,
prin PNDR
Sport general
şi strategic
Obiectiv
5: Creşterea■capacităţii
instituţionale
a administraţiei
publice
locale
Direcţia
Obiective
Măsuri /de
Tipuri
Surselocal
de finanţare
cadrului
necesar
pe diferite categorii
vârstădeşi proiecte
pe diferite sporturi
Buget
agrement
specifice
pentru
practicarea
Îmbunătăţirea
■ Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor FSE, prin POS DRU
Reforma
sportului
capacităţii
europene în perioada 2014-2020, axată pe:
FSE, prin PO DCA
administraţiei
publice locale administrative a
Dezvoltarea
administraţiei
cadrului necesar
publice locale
pentru desfăşurarea
activităţilor de
agrement şi
recreere

Continuarea implementării proiectelor aflate în Buget local
■ Înfiinţarea unor centre de recreere pentru tineret
derulare
■ Înfiinţarea unei asociaţii a pensionarilor
Urmărirea în permanenţă a surselor de finanţare
■ Identificarea de noi posibilităţi de petrecere a
active pentru care comuna Întregalde este aplicant
timpului liber, valorificarea peisajului şi a spaţiilor
eligibil; Creşterea permanentă a portofoliului de
deschise existente (ex. Efectuarea de drumeţii prin
proiecte, prin întocmirea de proiecte noi, în conformitate
pădure şi marcarea drumurilor din pădure ca trasee
cu priorităţile de dezvoltare locală ale comunei
turistice)
■ Desfăşurarea unor programe de training pentru

2014-2016
Termen de
realizare
2014-2020

2014-2020

funcţionarii publici
■

Realizarea de parteneriate, schimburi de experienţă,

activităţi de înfrăţire cu alte comunităţi rurale din judeţ,
ţară sau străinătate
■ Elaborarea unor studii şi statistici privind evoluţia
populaţiei în comună, disponibilitatea resurselor umane,
potenţialul economic al comunei etc, ca instrument de
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asistare decizională în cadrul procesului de identificare a
unor noi oportunităţi de investiţii
Îmbunătăţirea
relaţiei
administraţie
publică locală –
cetăţeni

■

Realizarea unui ghid de bune practici în relaţia cu FSE, prin PO DCS

cetăţenii
■

2014-2020

FSE, prin POS DRU

Creşterea nivelului de informare, consultare şi Buget local

participare la deciziile locale a cetăţenilor şi mediului de
afaceri din comună
■

Activarea spiritului civic al cetăţenilor şi al

conştiinţei apartenenţei la comunitate
■

Conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa

implicării individuale pentru dezvoltarea economică a
comunei, la problemele de menţinere a curăţeniei în
comună şi de gestionare a deşeurilor
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Îmbunătățirea
tehnicii din dotare

■ Achiziţia de aplicaţii informatice pentru toate FEDR,
serviciile din cadrul administraţiei publice locale, CCE

prin

POS

2014-2020

de

stat,

2014-2020

pentru îmbunătăţirea procesului de furnizare a
serviciilor către populaţie
■ Actualizarea şi îmbunătăţirea conţinutului site-ului
Primăriei Întregalde, www.primariaintregalde.ro
■ Crearea
Întregalde

unei
prin

identităţi

vizuale

standardizarea

a

Primăriei

elementelor

de

identitate vizuală (materiale informative, formulare
tip, adrese, răspunsuri)
Ordine

Îmbunătăţirea

publică și

climatului de

protecţie civilă ordine şi siguranţă
publică

■ Reactualizarea planurilor de ordine şi siguranţă a Bugetul
comunei

pentru

identificarea

şi

contracararea bugetul local

factorilor de risc la adresa ordinii publice
■ Îmbunătăţirea calităţii activităţilor de relaţii publice,
cu accent pe soluţionarea reclamaţiilor
■ Acţiuni comune pentru prevenirea şi depistarea
delictelor
■ Înfiinţarea unui compartiment de Poliţie comunitară
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Îmbunătăţirea
activităţilor
de protecţie civilă

■ Dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă al comunei Întregalde cu echipamente

Bugetul

de

stat,

2014-2020

bugetul local

necesare pentru intervenţiile în caz de dezastre
■ Desfăşurarea unor acţiuni de conştientizare şi
instruire a cetăţenilor referitor la cunoaşterea
regulilor

şi

măsurilor

de

apărare

împotriva

dezastrelor
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA ÎNTREGALDE

CAPITOLUL 8
STRUCTURI INSTITUȚIONALE DE IMPLEMENTARE,
MONITORIZARE ȘI EVALUARE
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Pentru a monitoriza progresele înregistrate prin implementarea proiectelor,
administrația publică locală (APL) trebuie să-și pună la punct un sistem coerent și concret de
urmărire a modului în care sunt realizate și mai ales a impactului pe care acestea le au asupra
comunității.
Abordarea acestei maniere implică însă și participarea altor instituții guvernamentale
și neguvernamentale, fără de care monitorizarea nu ar fi completă. În acest sens, recomandata
Agenție/structură de dezvoltare locală poate juca un rol determinant.
Este de preferat ca cele trei domenii (implementare, monitorizare și evaluare) să
reprezinte preocuparea unor structuri diferite, evitându-se cazurile în care aceleași structuri
îndeplinesc concomitent rolurile de implementare și evaluare.
La nivelul APL trebuie să funcționeze un mecanism de monitorizare a implementării
proiectelor pe axa: Primar - Viceprimar - Consiliul Local. De asemenea direcțiile din Primărie
trebuie să aibă sarcini precise în activitatea de monitorizare a proiectelor implementate.
Partea de evaluare trebuie să fie asigurată de organisme independente (de preferat din
afara APL) care urmăresc gradul de realizare a indicatorilor pentru fiecare din proiectele
implementate. Pe lângă aceasta, foarte importantă este evaluarea impactului produs de
respectivele proiecte asupra comunității locale. Este de subliniat că acest impact se poate
evalua după o perioadă relativ mare după implementarea proiectelor.
Indicatorii socio-economici structurați pe domeniile strategice, care trebuie urmăriți
anual sunt evidențiați în tabel.
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Domenii

Indicator

Instituții responsabile surse de date

INFRASTRUCTURA
Drumuri

Lungimea totală de drumuri europene,

RAADPP Alba

naționale, județene (Km)

CNADNR

Lungimea totală de străzi (Km)

Primăria

Sporul anual de drumuri (%)

Primăria

Rețele de distribuție Lungimea totală rețele de distribuție apă
(Km)
Lungimea

totală

rețea

canalizare

(Km)
Sporul anual rețele de distribuție apă (%)

Compania de Apă
Compania de Apă
Compania de Apă

Sporul anual rețele de distribuție căldură Furnizorul de servicii

Comunicații

(%)
Sporul anual rețea de canalizare (%)

Furnizorul de servicii

Număr total abonați rețele de comunicații

Furnizorii de servicii

Sporul anual al conectării la rețele de Furnizorii de servicii
Servicii publice

Locuinţe

comunicații (%)
Numărul total de cetățeni deserviți (anual) Primăria
Numărul de reclamații

Primăria

Număr de persoane fără locuință

DJS, Direcția patrimoniu

Persoane fără locuință (% din totalul

DJS, Direcția patrimoniu

populației rezidente în comună)
Prețul mediu al unei locuințe, raportat la DJS, Direcția patrimoniu
venitul mediu anual pe gospodărie
Locuințe fără acces la infrastructura
de bază (energie, apă, canalizare) (%)

Direcția Urbanism,
Companiile

locale

de
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distribuție
Suprafața de locuit pe locuitor (mp)

Direcția Urbanism

Rezidenți care achiziționează și dețin DJS
locuințe în proprietate
Populație care locuiește în locuințe DJS
sociale
Populație care locuiește în locuințe DJS
închiriate (%)
Număr de locuințe convenționale

Direcția Urbanism

Locuire în case (%)

Direcția Urbanism

Locuire în apartamente (%)

Direcția Urbanism

Locuire în alte tipuri de locuințe (%)

Direcția Urbanism

Numărul de locuințe nou construite anual Primăria
(locuințe sociale sau particulare)
Locuințe

conectate

la

rețeaua

de Compania de Apă

distribuție a apei potabile (%)
Locuințe

conectate

la

rețeaua

de Compania de Apă

canalizare
Locuințe conectate la rețeaua de energie ELECTRICA
electrică (%)
MEDIU
Numărul de zile în care concentrația de IPM
SO2

depășește

valoarea

maximă

admisibilă (125µg/m3)(media pe 24h)
Numărul de zile în care concentrația de IPM
NO2

depășește

valoarea

maximă

admisibilă (200mg/m3) (media pe 24h)
Numărul de zile în care concentrația de IPM
O3

depășește

valoarea

maximă

admisibilă (125µg/m3)(media pe 8h)
Emisiile de CO2/locuitor

IPM

Pagina 156

Material realizat de S.C. 15 PRODOR CONSTRUCT S.R.L.
2014

Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
Zgomot

Populație expusă nivelului de zgomot IPM
superior valorii de 65 dB (media pe 24h)

Apa

Numărul

de

determinări

parametrii

chimici

ai

privind DJST

apei

potabile

efectuate în decursul unui an care
depășesc valorile precise în standardele
internaționale (OMS)
Numărul

de

determinări

privind DJST

parametrii biologici ai apei potabile
efectuate în decursul unui an care
depășesc valorile prescrise în standardele
internaționale

(OMS

și

Directiva

80/778EEC)
Numărul

de

determinări

privind DJST

parametrii biologici ai apei recreaționale
(de îmbăiere) efectuate în decursul unui
an care depășesc valorile prescrise în
standardele internaționale (OMS)
Numărul

de

determinări

privind DJST

parametrii chimici ai apei recreaționale
(de îmbăiere) efectuate în decursul unui
an care depășesc valorile prescrise în
standardele internaționale (OMS)

Clima

Consumul anual de apă/locuitor (m3)

Furnizorul de servicii

Numărul de zile cu precipitații (media

IPM
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pe an)
Zile cu soare (media pe an)
Cantitatea

Managementul
deșeurilor

de

IPM

deșeuri

solide IPM

(menajere și industriale) colectată Serviciul de Salubritate
anual (tone / locuitor)
Deșeuri
solide (menajere

și IPM

industriale) procesate la gropile de Serviciul de Salubritate
gunoi, incineratoare și unități de
reciclare (%)
Volumul materialelor reciclate
Cantitatea

de

deșeuri

Serviciul de Salubritate
solide Serviciul de Salubritate

colectate anual
Procentul deșeurilor reciclate în Serviciul de Salubritate
unități specializate
Numărul de arbori plantați anual
Utilizarea terenurilor

Primăria Direcția

Silvică
Creșterea suprafeței spațiilor verzi, Primăria
anual
Numărul de terenuri de sport în Primăria
fiecare localitate
Spații verzi cu

acces

public Direcția Urbanism

(m2/locuitor)
Distribuția utilizării terenurilor (%) Direcția Urbanism
și

terenuri

intravilan
Suprafața

neutilizate
rurală

(%)

în

destinată Direcția Urbanism

activităților specifice de amenajare a
teritoriului și conservare (%)
Densitatea
populației(locuitori/ DJST
Transportul local

km2)
Distribuția utilizării mijloacelor de Compania Locală
transport,

autobuz,

autoturism,

bicicletă (%)
Caracteristici ale transportului (scop, Compania Locală
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distanță și mijloc de transport)
Numărul de automobile înregistrate local Poliția Rutieră
/1000 locuitori
Numărul de accidente

rutiere

cu Poliția Rutieră

consecințe grave (decese, răniri grave)
Nr. mediu de pasageri în vehicule Poliția Rutieră
Energia

motorizate
Consumul total pe categorii de surse de DJS
energie (cărbune, gaz, electrică, petrol)
Consumul anual de energie electrică pe DJS
locuitor (kW / locuitor)
Consumul anual de gaze naturale pe DJS
locuitor (m^/ locuitor)
Consumul anual de energie pe domenii DJS
de

activitate

(industrie,

transport,

locuințe) (%)
ECONOMIC
Distribuția forței de muncă (femei / AJOFM
bărbați) pe sectoare
PIB/locuitor la nivel local

Adm. Financiară

Numărul de companii cu sediul în ONRC
comună
Numărul de firme înregistrate anual

ONRC

Spații comerciale și birouri neocupate

Primăria

Numărul de turiști/an înregistrați în IJT
unitățile de cazare
Cifra de afaceri a companiilor private ONRC
(Euro)
Numărul de firme pe domenii de ONRC
activitate (producție, comerț-servicii)
Aportul la PIB al firmelor în funcție de

ONRC

domeniul de activitate (industrie –
agricultură – turism)
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SOCIAL
Populația

Volumul investițiilor anuale (Euro)

ONRC

Volumul investițiilor străine (Euro)

ONRC

Populația totală distribuită pe sexe și DJS
grupe de vârstă
Populație cu vârsta sub 16 ani (%) și DJS
populație cu vârsta peste vârsta medie de
pensionare (%)
Numărul de persoane care părăsesc DJS
comuna
Numărul de persoane care intră în DJS
comună
Populația de origine română (% din DJS
total)

Gospodării

Forța de muncă

Alte naționalități (% din total)

DJS

Total gospodării
Mărimea medie a gospodăriilor
Gospodării cu o persoană (%)

DJS
DJS
DJS

Gospodării cu familie (%)

DJS

Gospodării deținute de pensionari
Populația activă (femei, bărbați, total)

DJS
AJOFM

Personal angajat (femei, bărbați, total)

AJOFM

Rata activității (femei/bărbați/total)

AJOFM

Numărul total de șomeri
Rata şomajului (pe sexe)
Șomeri bărbați/femei (%)

AJOFM
AJOFM
AJOFM

Șomeri pe o perioadă mai mare de 1 an AJOFM
(%)

Șomeri cu vârsta sub 25 ani (%)

AJOFM

Numărul de locuri de muncă nou AJOFM
create
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Veniturile populației

Venitul mediu pe gospodărie
Distribuția

DJS

veniturilor DJS

(femei/bărbați)
Număr de familii cu venit peste DJS
valoarea

medie

a

veniturilor

corespunzătoare unui trai decent
Număr de familii cu venit sub DJS
valoarea

medie

a

veniturilor

corespunzătoare unui trai decent
Gospodării cu venituri mai mici de DJS
jumătate din venitul mediu pe
economie
Gospodării
Cultura și recreere

fără

autoturism DJS

proprietate personală
Rata anuala de vizionare

a Direcția Cultură

spectacolelor
Numărul de biblioteci publice și Direcția Cultură
cărți împrumutate anual
Facilități recreaționale pe cap de Primăria
locuitor (Parcuri, instalații sportive Direcția Județeană pentru
acoperite și în aer liber)
Rata anuală de utilizare

Tineret și Sport
a Primăria

facilităților recreaționale

Direcția Județeană pentru

Număr de medici

Tineret și Sport
DJSP

Frecvența și specificul bolilor

DJSP
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Numărul total de persoane în evidență DJSP
Speranța

de

viață

la

naștere DJSP

(femei/bărbați)
Rata mortalității infantile

DJSP
Rata mortalității datorate afecțiunilor Poliția
cardiovasculare și respiratorii, pentru
persoane sub 65 de ani
Securitatea
pacea socială

si

Numărul de crime înregistrate /1000
locuitori pe an
Infracțiuni comerciale

Poliția

înregistrate Poliția

/1000 locuitori pe an
Furturi de/din automobile înregistrate Poliția
/1000 locuitori pe an
Educație

Numărul de grădinițe (publice și Inspectoratul Școlar
private) /1000 locuitori
Absolvenți

ai

cursurilor

de Inspectoratul Școlar

învățământ liceal care au trecut
examenul de bacalaureat (%)
Absolvenți

ai

cursurilor

de Inspectoratul Școlar

învățământ liceal care nu au trecut
examenul de bacalaureat (%)
Absolvenți

ai

învățământ

liceal

cursurilor
care

de Inspectoratul Școlar

urmează

cursurile de învățământ superior (%)
Absolvenți

(bărbați/femei)

de Inspectoratul Școlar DJS

învățământ primar (%)
Absolvenți

(bărbați/femei)

de Inspectoratul Școlar DJS

învățământ secundar (%)
Absolvenți

(bărbați/femei)

de Inspectoratul Școlar DJS

învățământ liceal (%)
Absolvenți

(bărbați/femei)

ai Inspectoratul Școlar DJS

cursurilor de învățământ superior
(%)
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Absolvenți
cursurilor

(bărbați/femei)
de

ai Inspectoratul Școlar DJS

învățământ

postuniversitar (%)
Procentul persoanelor cu acces la Inspectoratul Școlar DJS
Computere Personale
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Număr de angajați în sectorul public Primăria
Cheltuiala publică anuală (Euro)

Primăria

Datoria publică (%)

Primăria

Gradul de încasare a obligațiilor Primăria
(taxe, impozite, etc.) (%)
Managementul
financiar

al Primăria

patrimoniului (bilanțul consolidat de
venituri și cheltuieli al Primăriei)
Numărul de angajați în Primărie

Primăria

Numărul de persoane din Primărie Primăria
instruite / an
Notații:


RAADPP – Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat



APL – Administraţia Publică Locală



CNADNR – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România



DJS – Direcţia Judeţeană de Statistică



DJST – Direcţia Judeţeană pentru sport şi tineret



AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă



ONRC – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului



DJSP – Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA ÎNTREGALDE

CAPITOLUL 9
PORTOFOLIU DE PROIECTE
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Portofoliul de proiecte s-a fundamentat pe cele 5 domenii strategice pe care s-a realizat
strategia de dezvoltare a comunei Întregalde, pe baza rezultatelor obținute în urma derulării
cercetărilor cantitative și calitative, precum și pe baza situației proiectelor care s-au
implementat sau sunt în curs de implementare în acest moment în comuna Întregalde.

9.1. DOMENIU STRATEGIC – INFRASTRUCTURĂ
Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei de drumuri de interes local în
comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Modernizarea

drumurilor

va

efecte benefice

avea

dezvoltării

de interes local

economice

asupra

viitoare

a

comunei, prin conectarea diferitelor zone la
drumurile locale,
rutiere

îmbunătățirea

legăturilor

cu comunele învecinate și cu satele

componente. Comuna Întregalde va deveni o
zonă de interes atât pentru investitori, cât și
pentru

turiștii

care

vizitează

sau
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tranzitează comuna.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:



reabilitarea și consolidarea rețelei de
drumuri



accesul populației la locuri de muncă,
medicale, educație, cultură,

servicii
recreere


fluidizarea transportului de mărfuri cu
impact

direct

asupra

dezvoltării

economice teritoriale echilibrate
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei
Participanții la trafic

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul

este

proiectului:

Strategia

de Dezvoltare Locală a comunei

cuprins

ca

obiectiv

în

Întregalde. De asemenea, în cadrul consultării
comunității
realizate
strategiei

reprezentative
în

procesul

a

de

comunei,

elaborare

a

de dezvoltare locală, majoritatea

populației intervievate a răspuns că este
importantă

modernizarea

drumurilor

de

interes local.
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Reabilitarea podurilor, şanţurilor şi trotuarelor din comuna Întregalde, județul
Alba

Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:
Țara:

Comuna Întregalde
România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: NU
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Refacerea

podurilor, şanţurilor şi trotuarelor

din

comună va avea efecte benefice în primul rând
asupra locuitorilor comunei Întregalde, dar și asupra
turiștilor care vizitează zona.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:



îmbunătățirea
trotuarelor

în

podurilor,

şanţurilor

vederea

şi

creșterii

posibilităților de circulație a pietonilor


dezvoltarea unei rețele de poduri, şanţuri
şi trotuare necesare comunei

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă reabilitarea podurilor, şanţurilor şi
trotuarelor din comuna Întregalde.
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
Introducerea, extinderea şi îmbunătăţirea rețelei de apă potabilă în comuna
Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Surse posibile de finanțare:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FC,
Programul Operațional Sectorial Mediu, FEADR
prin PNDR
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Introducerea, extinderea şi îmbunătăţirea sistemului
de alimentare cu apă potabilă, va avea efecte
benefice asupra dezvoltării economice a zonei prin:
-

vor fi revigorate domenii ca proiectarea și

construcțiile;
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

zona

va

deveni

mai

pentru

atractivă

investitori;
 accesul
populației
la infrastructura
edilitară
activitatea
acestora
va genera
venituri suplimentare
la



scăderea

factorilor

de

sănătatea populației
bugetul local.
 îmbunătățirea
condițiilor

risc

pentru

de

viață

populației comunei


scăderea factorului de poluare



reducerea efectelor unor riscuri naturale,
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cum ar fi inundațiile
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns
este

importantă

îmbunătăţirea

că

introducerea, extinderea şi

rețelei

de alimentare cu apă

potabilă în toate localităţile comunei.
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Amenajarea, regularizarea și decolmatarea pâraielor în comuna
Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile – FEADR

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se doreşte amenajarea,
regularizarea și decolmatarea șanțurilor din comună,

Obiective:

efectele acestei investiții fiind benefice în primul rând
locuitorilor comunei, dar și turiștilor ori persoanelor care
tranzitează comuna.

Rezultate ce se urmăresc a fi

Creșterea posibilităților de circulație a pietonilor

obținute

Preluarea apelor pluviale și prevenirea inundațiilor

Potențialii beneficiari ai
proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei
Realizarea studiului de fezabilitate

Activitățile proiectului:

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
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Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populației intervievate a
răspuns că este importantă amenajarea, regularizarea și
decolmatarea pâraielor în comuna Întregalde.
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
Amenajarea parcurilor și crearea de spații verzi în comuna Întregalde,
județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Prin realizarea acestui proiect se doreşte amenajarea
unor parcuri și crearea

de spații verzi pentru

locuitorii comunei, având ca scop creşterea calității
vieții locuitorilor din comună și îmbunătățirea stării
de sănătate a acestora prin petrecerea timpului în aer
liber.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute: Acces la parcurile de joacă și recreere a tuturor
copiilor comunei
Stimularea implicării părinților în educația copiilor
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi
din comună.
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
Modernizarea drumurilor de exploataţie forestieră în comuna Întregalde,
județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

drumurilor de exploataţie forestieră

Modernizarea
va

avea

economice

efecte benefice
viitoare

asupra

a comunei, prin conectarea

diferitelor zone la drumurile locale,
legăturilor

rutiere

dezvoltării
îmbunătățirea

cu comunele învecinate și cu

satele componente. Comuna Întregalde va deveni o
zonă de interes atât pentru investitori,
pentru

turiștii

care

vizitează

cât

și

sau tranzitează

comuna.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri de
exploataţie forestieră
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei
Participanții la trafic

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă modernizarea drumurilor de exploataţie
agricolă.
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
Extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de iluminat public în comuna Întregalde,
județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Îmbunătăţirea reţelei de iluminat public şi creşterea
randamentului energetic la sistemele de iluminat
Adaptarea

reţelei

de

iluminat

la

standardele

europene, în acord cu CIE 115/1995
Satisfacerea

cerinţelor

de

vizibilitate

pentru

drumurile publice conform cu norma română SR
13433/1999
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:



mărirea gradului de confort din punct de
vedere al iluminatului public



economii în ceea ce priveşte consumul de
energie
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Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei
Participanții la trafic

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunităţii
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de
iluminat public.

Pagina 178

Material realizat de S.C. 15 PRODOR CONSTRUCT S.R.L.
2014

Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
9.2. DOMENIUL STRATEGIC – MEDIU
Introducerea rețelei de canalizare și a unor stații de epurare și tratare a apelor
reziduale în comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:
Țara:

Comuna Întregalde
România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Surse posibile de finanțare:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FC,
Programul Operațional Sectorial Mediu, FEADR prin
PNDR
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Realizarea sistemului de canalizare și a unor stații de
epurare și tratare a apelor reziduale, va avea efecte
benefice asupra dezvoltării economice a zonei prin:
- vor fi revigorate domenii ca proiectarea și
construcțiile;
-

zona va deveni mai atractivă pentru

investitori, activitatea acestora va genera venituri
suplimentare la bugetul local.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute: Accesul populației la infrastructura edilitară, scăderea
factorilor de risc pentru sănătatea populației
Îmbunătățirea condițiilor de viață populației
comunei
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Scăderea factorului de poluare
Reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi
inundațiile
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare

a

strategiei

de dezvoltare locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns

că

este importantă realizarea rețelelor de canalizare
și stații de epurare și tratare a apelor reziduale în
comuna Întregalde.
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale prin șanțuri și
rigole în comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Surse posibile de finanțare:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FC,
Programul Operațional Sectorial Mediu, FEADR
prin PNDR
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Realizarea sistemului de canalizare a apelor pluviale
prin șanțuri și rigole, în comuna Întregalde, județul

Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Alba
Reducerea riscului de inundații
Securitatea și protecţia cetățenilor
Atragerea de investitori

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei
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Activitățile proiectului

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate
de

elaborare

a

comunității
în

procesul

strategiei de dezvoltare locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă construirea sistemului de canalizare a
apelor pluviale prin șanțuri și rigole în comună.
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Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din comuna Întregalde,
județul Alba
Identificare și localizare proiect
Tara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: DA
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FC,

Surse posibile de finanțare:

Programul Operaţional Regional, FEADR prin PNDR
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Sprijinirea eficienței energetice a clădirilor publice

Obiective:

deținute de autoritatea locală
Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor,
șarpantelor
Rezultate ce se urmăresc a fi
obținute

și

învelitoarelor,

inclusiv

măsuri

de

consolidare a acestora;
Reabilitarea

și

modernizarea

instalațiilor

pentru

prepararea și transportul agentului termic, apei calde
menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare;
Utilizarea surselor regenerabile de energie etc.

Potențialii beneficiari ai

Angajații sectorului public

proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Realizarea studiului de fezabilitate

Activitățile proiectului:

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
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Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populației intervievate a
răspuns că este importantă creșterea eficienței energetice
a clădirilor publice din comună.
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9.3. DOMENIUL STRATEGIC – ECONOMIE
Crearea unui parc industrial în comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEDR, POS CCE
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Atragerea investitorilor locali și străini prin crearea

Obiective:

unui parc industrial în comuna Întregalde, județul
Alba.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Atragerea investitorilor străini și amplificarea
relațiilor economice dintre firmele locale și cele
străine
Încurajarea agenților economici locali de a
dezvolta afaceri în comună
Creșterea numărului de locuri de muncă în
creșterea nivelului de trai al locuitorilor din
comună
Creșterea competitivității economice generale pe
raza comunei Întregalde
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Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă crearea unui parc industrial în comună.
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Crearea unui birou unic în comuna Întregalde, județul Alba, pentru
sprijinirea antreprenorilor din comună
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri

nerambursabile

–

FEDR, POS

CCE, POS DRU
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Accesul

locuitorilor

informații cu

comunei

Întregalde,

la

privire la demararea unei afaceri,

realizarea unui plan de afaceri și posibile surse de
finanțare pentru acestea.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Locuitori mai bine informați cu privire la
oportunitățile de demarare de noi afaceri
Crearea de noi întreprinderi
Simularea activităților economice pe raza comunei
Întregalde
Creșterea numărului de locuri de muncă în
comuna Întregalde

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
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Activitățile proiectului:

Elaborarea proiectului
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control

Justificarea necesității implementării

Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns

că

este importantă crearea unui birou unic pentru
sprijinirea antreprenorilor din comună.
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Crearea și dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor și fructelor, în
comuna Întregalde, județul Alba și conectarea acestora la rețele regionale de
producție și distribuție
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Îmbunătățirea posibilităților de comercializare a

Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

legumelor și fructelor din producție proprie
Centrele înființate vor asigura colectarea legumelor
și fructelor din producție proprie
Dezvoltarea unei rețele de comercializare a
produselor
Îmbunătăţirea posibilităţilor de conectare la rețelele
regionale de producție și distribuție
Îmbunătățirea promovării produselor din producție
proprie

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Turiștii comunei
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Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă crearea și dezvoltarea unor centre de
colectare a legumelor și fructelor în comună și
conectarea acestora la rețele regionale de producție
și distribuție.
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Crearea și dezvoltarea unor centre de colectare a silozurilor de cereale, în
comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Îmbunătățirea posibilităților de comercializare a

Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

silozurilor de cereale din producție proprie
Centrele înființate vor asigura colectarea silozurilor
de cereale din producție proprie
Îmbunătăţirea posibilităţilor de conectare la rețelele
regionale de producție și distribuție
Îmbunătățirea promovării produselor din producția
proprie

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Turiștii comunei
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Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă crearea și dezvoltarea unor centre de
colectare a silozurilor de cereale în comună.
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Construirea unei fabrici de biogaz prin folosirea deşeurilor regenerabile în
comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Construirea unei fabrici de biogaz prin folosirea
deşeurilor regenerabile

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Turiștii comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă construirea unei fabrici de biogaz prin
folosirea deşeurilor regenerabile în comună.
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Construire centru de îngrijire bătrâni în comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Construirea unui centru de îngrijire pentru bătrâni

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Turiștii comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă construirea unui centru de îngrijire
pentru bătrâni în comuna Întregalde.
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Construirea unei fabrici de materiale de construcţii în comuna Întregalde,
județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Construirea unei fabrici de materiale de construcţii

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă construirea unei fabrici de materiale de
construcţii în comuna Întregalde.
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Plantare pomi fructiferi în comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Plantare pomi fructiferi şi viţă de vie

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă plantarea de pomi fructiferi în comuna
Întregalde.
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Construirea unor abatoare de păsări şi animale în comuna Întregalde, județul
Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Construirea unor abatoare de păsări şi animale

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă construirea unor abatoare de păsări şi
animale în comuna Întregalde.
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Dezvoltarea meşteşugurilor şi artizanatului tradiţional în comuna Întregalde,
județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Dezvoltarea

meşteşugurilor

şi

artizanatului

tradiţional
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Organizarea de târguri ale meşteşugarilor sub forma
unei expoziţii cu vânzare
Organizarea de ateliere de lucru şi prezentări în
scopul promovării produselor şi serviciilor realizare
de meşteşugari

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Turiştii comunei
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Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă

dezvoltarea

meşteşugurilor

şi

artizanatului tradiţional în comuna Întregalde.
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Construire unitate multifuncţională de procesare a produselor vegetale şi
animale în comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Construire unitate multifuncţională de procesare a
produselor vegetale şi animale

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă construirea unei unităţi multifuncţionale
de procesare a produselor animale şi vegetale în
comuna Întregalde.
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Încurajarea creşterii animalelor în scopul comercializării produselor în comuna
Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Încurajarea

creşterii

animalelor

în

scopul

comercializării produselor
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă încurajarea creşterii animalelor în scopul
comercializării produselor în comuna Întregalde.
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Înfiinţarea unei pensiuni turistice şi dezvoltarea agroturismului în comuna
Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Dezvoltarea turismului rural

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Turiştii comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă înfiinţarea unei pensiuni turistice şi
dezvoltarea agroturismului în comuna Întregalde.
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Cadastrul general al comunei Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Evidenţa tuturor terenurilor şi construcţiilor de pe
teritoriul comunei Întregalde

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă realizarea cadastrului general în comuna
Întregalde.
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9.4. DOMENIUL STRATEGIC – SOCIAL

Reabilitarea dispensarului din comuna
Întregalde, județul Alba

Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: NU
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile - FEDR, POR
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Obiectivele

acestui

proiect

sunt:

Reabilitarea

dispensarului din comuna Întregalde.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Desfășurarea activității de asigurare a serviciilor
medicale la standardele impuse de legislația în
domeniu
Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanți
Îndrumarea și coordonarea către spitalele județene a
persoanelor aflate în stare critică
Realizarea controalelor de rutină cu privire la starea
de sănătate a populației
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Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Turiștii comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă reabilitarea dispensarului din comuna
Întregalde.
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Construire cabinet medical uman în comuna
Întregalde, județul Alba

Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile - FEDR, POR
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Obiectivele

acestui

proiect

sunt:

Construirea

cabinetului uman.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Desfășurarea activității de asigurare a serviciilor
medicale la standardele impuse de legislația în
domeniu
Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanți
Îndrumarea și coordonarea către spitalele județene a
persoanelor aflate în stare critică
Realizarea controalelor de rutină cu privire la starea
de sănătate a populației

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Turiștii comunei

Pagina 215

Material realizat de S.C. 15 PRODOR CONSTRUCT S.R.L.
2014

Strategia de dezvoltare locală a comunei Întregalde pentru perioada 2014 - 2020
Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
important proiectul: construirea unui cabinet uman
în comuna Întregalde.
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Construire cabinet stomatologic în comuna
Întregalde, județul Alba

Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile - FEDR, POR
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Obiectivele

acestui

proiect

sunt:

Construirea

cabinetului stomatologic.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Desfășurarea activității de asigurare a serviciilor
stomatologice la standardele impuse de legislația în
domeniu
Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanți
Îndrumarea și coordonarea către spitalele județene a
persoanelor aflate în stare critică

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Turiștii comunei
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Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
important construirea unui cabinet stomatologic în
comuna Întregalde.
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Îmbunătățirea serviciilor publice de asistență socială din comuna Întregalde,
județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FSE,
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor

Umane,

FEDR,

Programul Operaţional Regional
Buget local

Descrierea
proiectului
Fonduri guvernamentale
Obiective:

Prin

acest

proiect

se

urmărește

dezvoltarea

serviciilor publice de asistență socială din comuna
Întregalde
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Oferirea de servicii de calitate de asistență socială
pentru persoanele vârstnice din comună
Oferirea serviciilor de calitate de asistență socială
pentru persoanele cu dezabilități sau care fac parte
din grupuri vulnerabile, din comună.

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Turiștii comunei
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Activitățile proiectului:

Realizarea proiectului
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns

că

este importantă îmbunătățirea serviciilor publice
de asistență socială din comună.
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Reabilitarea şi modernizarea școlilor și grădinițelor din satele comunei
Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :
Categoria proiectului:

Întregald
Investiții:
NU
e
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Obiectivele acestui proiect sunt:
- lucrări de reabilitare a clădirilor
- dotarea cu echipamente didactice, echipamente
pentru pregătirea profesională, echipamente IT și
materiale specifice pentru documentare.
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Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Asigurarea calității procesului de învățământ
gratuit la educație

Accesul

a tuturor copiilor

comunei
Asigurarea numărului de locuri necesar școlarilor
Asigurarea unei educații individualizate care să
susțină nevoile și potențialul fiecărui copil
Crearea de noi locuri de muncă
Adaptarea la nevoi determinate de dorința de a
îmbunătăți gradul și calitatea ocupării forței de
muncă
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării
proiectului:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns
este

importantă

școlilor

că

reabilitarea şi modernizarea

și grădinițelor din toate satele comunei

Întregalde.
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Înființare after-school în comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Localitatea:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Lucrări de construcție a clădirii.
Obiective:

Dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru
pregătirea

profesională, echipamente IT și materiale

specifice pentru documentare.
Asigurarea calității procesului de învățământ
Accesul gratuit la educație a tuturor copiilor comunei
Asigurarea numărului de locuri necesar școlarilor
Rezultate ce se urmăresc a fi

Asigurarea unei educații individualizate care să susțină

obținute

nevoile și potențialul fiecărui copil
Crearea de noi locuri de muncă adaptarea la nevoile
determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și calitatea
ocupării forței de muncă

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Întregalde

proiectului:

Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
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Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populației intervievate a
răspuns că este important înființarea unui after-school în
comuna Întregalde.
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Reabilitarea și creșterea eficienței energetice a școlilor și grădinițelor din
comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: NU
Reparații/reabilitări: DA
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Lucrări de reabilitare a clădirilor
Obiective:

Dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru
pregătirea

profesională, echipamente IT și materiale

specifice pentru documentare.
Asigurarea calității procesului de învățământ
Accesul gratuit la educație a tuturor copiilor comunei
Rezultate ce se urmăresc a fi

Asigurarea numărului de locuri necesare preșcolarilor și

obținute

școlarilor
Asigurarea unei educații individualizate care să susțină
nevoile și potențialul fiecărui copil

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Întregalde

proiectului:

Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
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Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

Justificarea necesității

reprezentative a comunei, realizate

implementării proiectului:

elaborare

a

în

comunității
procesul

de

strategiei de dezvoltare locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă

reabilitarea şi creşterea eficienţei

energetice a școlilor și grădinițelor din comună.
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Împrejmuirea școlilor și grădinițelor din comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: DA
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Lucrări de împrejmuire a clădirilor aferente instituțiilor

Obiective:

de învățământ de pe teritoriul comunei.
Asigurarea

delimitării

spațiilor

Rezultate ce se urmăresc a fi

școlilor/grădinițelor din comuna Întregalde

obținute

Creșterea

gradului

de

protecție

a

aferente
școlarilor

și

preșcolarilor
Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Întregalde

proiectului:

Potențialii investitori
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic

Activitățile proiectului:

Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
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Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populației intervievate a
răspuns că este importantă împrejmuirea școlilor și
grădinițelor din comună.
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Programe de formare și instruire a locuitorilor comunei Întregalde în
managementul producției și valorificării în domeniul agricol
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FSE,
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Prin acest proiect se urmărește oferirea de programe
specializate

în

managementul

producției

și

valorificării în domeniul agricol, pentru locuitorii
comunei Întregalde
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute: Locuitorii comunei vor avea cunoștințele necesare
pentru valorificarea produselor pe care le dețin
Eficientizarea producției agricole
Eficientizarea valorificării produselor agricole
Potențialii beneficiari ai proiectului

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori

Activitățile proiectului

Realizarea proiectului
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Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea necesității implementării Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia
proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare

a

strategiei

de dezvoltare locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns
este

că

important ca în comuna Întregalde să se

organizeze programe de formare şi instruire a
locuitorilor

în

managementul

producţiei

şi

valorificării în domeniul agricol.
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Dotare sediu primărie – logistică şi programe, comuna Întregalde, judeţul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FSE,
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Prin acest proiect se urmărește dotarea sediului
primăriei cu logistică şi programe.

Rezultate ce se urmăresc a fi obținute: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de
personalul primăriei
Potențialii beneficiari ai proiectului

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori

Activitățile proiectului

Realizarea proiectului
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Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea necesității implementării Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia
proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare

a

strategiei

de dezvoltare locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns

că

este important proiectul: dotare sediu primărie.
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Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și agrement pentru copii în comuna
Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Prin realizarea acestui proiect se dorește să se
amenajeze un centru de joacă și recreere destinat
copiilor mici, se urmărește crearea unui spațiu
prietenos, familiar, care să stimuleze imaginația și
creativitatea. Un loc pictat în culori vii, o lume a
basmelor și a jucăriilor care îi întâmpină, stimulând
și educând simțul artistic al copiilor.
Prin implementarea acestui proiect, autoritatea
publică locală se așteaptă să atragă atenția celor cu
putere economică, pentru a demara proiecte de mai
mare amploare în comunitate.
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Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Acces la centru de joacă și recreere a tuturor
copiilor comunei
Stimularea implicării

părinților în

educația

copiilor
Desfășurarea numeroaselor activități artistice,
festive (sărbătorirea zilelor de naștere ale
copiilor), educative și

sportive

pentru

și

împreună cu copiii
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Agenții locali din comună

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă amenajarea și dotarea unui centru de
joacă și agrement pentru copiii din comună.
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Construirea de capele în cadrul cimitirelor din comuna Întregalde, judeţul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Prin

realizarea

acestui

proiect,

se

urmărește

construirea de capele în cadrul cimitirelor.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a
activităților religioase
Regenerarea mediului spiritual al comunei

Potențialii beneficiari ai proiectului

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori

Activitățile proiectului

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
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Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă

construirea

de

capele

în

cadrul

cimitirelor.
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Reabilitarea cimitirelor din comuna Întregalde, judeţul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Comuna :

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: NU
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Prin

realizarea

acestui

proiect,

se

urmărește

reabilitarea cimitirelor.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a
activităților religioase

Potențialii beneficiari ai proiectului

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori

Activitățile proiectului

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
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Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă reabilitarea cimitirelor.
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Organizarea de evenimente şi manifestări cultural-tradiţionale în comuna
Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiecte
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește promovarea,
tradițiilor și obiceiurilor locale și totodată menținerea
identității culturale.
Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publică

Obiective:

locală se așteaptă să atragă mai mulți turiști, dar și să
angreneze în organizarea evenimentelor culturale mai
mulți locuitori, în special tineri, astfel încât tradițiile și
obiceiurile zonei să se perpetueze.
Creșterea numărului de turiști
Rezultate ce se urmăresc a fi
obținute

Stimularea

implicării

tinerilor

în

organizarea

evenimentelor locale
Perpetuarea tradițiilor și a specificului cultural al
comunei Întregalde

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Întregalde

proiectului:

Potențialii turiști
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Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,

Justificarea necesității

realizate în procesul de elaborare a strategiei de

implementării proiectului:

dezvoltare

locală,

organizarea

de

evenimente

şi

manifestări cultural-tradiţionale, constituie un proiect de
o importanță ridicată pentru dezvoltarea comunei
Întregalde.
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Înfiinţare şi dotare muzeul satului în comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiecte
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește înfiinţarea şi

Obiective:

dotarea unui muzeu al satului în comuna Întregalde.
Rezultate ce se urmăresc a fi

Stimularea activităților de turism, prin promovarea

obținute

istoriei și a tradițiilor din comună.

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Întregalde

proiectului:

Potențialii turiști
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului

Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
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Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, înfiinţarea şi dotarea unui muzeu al
satului, constituie un proiect de o importanță ridicată
pentru dezvoltarea comunei Întregalde.
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Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminelor culturale din comuna
Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiecte
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: NU
Reparații/reabilitări: DA
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește reabilitarea,

Obiective:

modernizarea si dotarea căminelor culturale din comuna
Întregalde.
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminelor culturale

Rezultate ce se urmăresc a fi

Organizarea unui număr mai mare de sărbători şi

obținute

evenimente culturale

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Întregalde

proiectului:

Potențialii turiști
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic

Activitățile proiectului:

Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
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Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminelor culturale constituie un proiect de o importanță
ridicată pentru dezvoltarea comunei Întregalde.
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Restaurarea, conservarea și accesibilizarea patrimoniului cultural de interes
local și a așezămintelor monahale, comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect, se urmărește protejarea

Obiective:

obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local,
inclusiv așezăminte monahale.
Sprijinirea conservării patrimoniului local și a tradițiilor
are drept scop stimularea activităților de turism rural,
Rezultate ce se urmăresc a fi

precum și menținerea tradițiilor.

obținute

Regenerarea și menținerea moștenirii spirituale a
comunei
Creșterea atractivității zonei

Potențialii beneficiari ai
proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Turiștii comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
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Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate
dezvoltare

în

procesul
locală,

de

elaborare a strategiei de

restaurarea,

conservarea

și

accesibilizarea patrimoniului cultural de interes local şi a
aşezămintelor monahale este importantă.
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Construire sală de sport în comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiecte
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește construirea unei
săli de sport în scopul de a promova activităţile recreative

Obiective:

şi de a încuraja locuitorii comunei să adopte un stil de viaţă
sănătos dar şi de a încuraja organizarea de competiţii
sportive în comuna Întregalde.

Rezultate ce se urmăresc a fi

Accesul locuitorilor comunei la o sală de sport modern

obținute

amenajată.

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Întregalde

proiectului:

Potențialii turiști
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic

Activitățile proiectului:

Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
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Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, construirea unei săli de sport constituie
un proiect de o importanță ridicată pentru dezvoltarea
turismului comunei Întregalde.
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Amenajare terenuri sintetice de sport în comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiecte
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește amenajarea unor
terenuri sintetice de sport în scopul de a promova

Obiective:

activităţile recreative şi de a încuraja locuitorii comunei să
adopte un stil de viaţă sănătos dar şi de a încuraja
organizarea de competiţii sportive în comuna Întregalde.

Rezultate ce se urmăresc a fi

Accesul locuitorilor comunei la terenuri sintetice de sport

obținute

modern amenajate.

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Întregalde

proiectului:

Potențialii turiști
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic

Activitățile proiectului:

Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
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Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, construirea unor terenuri sintetice de
sport constituie proiecte de importanță ridicată pentru
dezvoltarea turismului comunei Întregalde.
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Reabilitarea monumentelor din comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiecte
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: NU
Reparații/reabilitări: DA
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește reabilitarea

Obiective:

monumentelor
Rezultate ce se urmăresc a fi
obținute

Comemorarea eroilor comunei.

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Întregalde

proiectului:

Potențialii turiști
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului

Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, reabilitarea monumentelor din comuna
Întregalde constituie un proiect de importanță ridicată
pentru dezvoltarea turismului comunei.
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Modernizare şi dotare sedii instituţii publice din comuna Întregalde, județul
Alba
Identificare și localizare proiecte
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește modernizarea şi

Obiective:

dotarea sediilor instituţiilor publice
Rezultate ce se urmăresc a fi
obținute

Îmbunătăţirea imaginii comunei

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Întregalde

proiectului:

Potențialii turiști
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului

Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, modernizarea şi dotarea sediilor
instituţiilor publice constituie un proiect de importanță
ridicată pentru dezvoltarea comunei Întregalde.
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Amenajarea pieţei de mărfuri şi a târgului de animale din comuna Întregalde,
județul Alba
Identificare și localizare proiecte
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește amenajarea pieţei

Obiective:

de mărfuri şi a târgului de animale
Rezultate ce se urmăresc a fi
obținute

Îmbunătăţirea condiţiilor de desfacere a produselor
Amenajarea unui spaţiu conform cerinţelor funcţionării
unei pieţe şi a unui târg de animale

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Întregalde

proiectului:

Potențialii turiști
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului

Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
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Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, amenajarea pieţei de mărfuri şi a
târgului de animale constituie un proiect de importanță
ridicată pentru dezvoltarea comunei Întregalde.
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Crearea unor surse de energie fotovoltaică pentru iluminatul public şi cel al
instituţiilor locale din comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiecte
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Crearea unor surse de energie fotovoltaică pentru

Obiective:

iluminatul public si cel al instituţiilor locale
Rezultate ce se urmăresc a fi

Prin realizarea acestui proiect se dorește economisirea

obținute

costurilor pentru energie

Potențialii beneficiari ai

Primăria comunei Întregalde

proiectului:

Instituţiile locale
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului

Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
Justificarea necesității

realizate în procesul de elaborare a strategiei de

implementării proiectului:

dezvoltare locală, crearea unor surse de energie
fotovoltaică pentru iluminatul public şi cel al instituţiilor
locale, este un proiect de o importanță ridicată pentru
dezvoltarea turismului comunei Întregalde.
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Construirea unui centru de informare turistică în comuna Întregalde, județul
Alba
Identificare și localizare proiecte
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește promovarea

Obiective:

turismului.
Rezultate ce se urmăresc a fi
obținute

Creșterea numărului de turiști

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Întregalde

proiectului:

Potențialii turiști
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului

Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
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Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De asemenea, în
Justificarea necesității
implementării proiectului:

cadrul consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, construirea unui centru de informare
turistică, este un proiect de o importanță ridicată pentru
dezvoltarea turismului comunei Întregalde.
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Amenajarea unui circuit de biciclete în comuna Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Alba

Comuna:

Întregalde

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR,

Surse posibile de finanțare:

Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește amenajarea
unui traseu pentru biciclete, care să cuprindă mai multe
sate ale comunei. Prin implementarea acestui proiect,

Obiective:

autoritatea publică locală se așteaptă să dezvolte
cicloturismul dar și să încurajeze activitățile recreative
și adoptarea unui mod de viață mai sănătos de către
locuitorii comunei.
Dezvoltarea cicloturismului și atragerea unui număr

Rezultate ce se urmăresc a fi

mai mare de turiști în comuna Întregalde;

obținute

Promovarea ciclismului și a unui mod de viață activ
printre locuitorii comunei.

Potențialii beneficiari ai

Potențialii turiști ai comunei

proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
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Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

Justificarea necesității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de

implementării proiectului:

elaborare

a

strategiei de dezvoltare locală,

amenajarea unui circuit pentru bicicliști are o
importanță

ridicată

pentru

dezvoltarea

comunei

Întregalde, în special din punct de vedere turistic.
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9.5. DOMENIUL STRATEGIC – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
LOCALĂ
Oferirea de programe de trening pentru funcționarii publici din comuna
Întregalde, județul Alba
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Obiectivul principal al acestui proiect constă în
oferirea de programe de instruire și specializare a
funcționarilor

din

cadrul

Primăriei

comunei

Întregalde, pentru oferirea unor servicii de cât mai
bună calitate.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Servicii de calitate oferite de funcționarii Primăriei
Întregalde
Eficientizarea activității funcționarilor Primăriei
comunei
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Potențialii beneficiari ai proiectului

Locuitorii comunei
Potențialii investitori
Agenții economici și instituțiile publice

Activitățile proiectului:

Elaborarea proiectului
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă oferirea de programe de training pentru
funcționarii publici din comună.
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Crearea unei platforme pentru facilitarea accesului cetățenilor comunei
Întregalde la informații
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :

Întregald

Categoria proiectului:

Investiții:
DA
e
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri

nerambursabile -FEDR,

Programul Operațional

Sectorial

Creșterea

Competitivității Economice
Buget local
Fonduri guvernamentale
Descrierea proiectului
Obiectivul proiectului constă în facilitarea

Obiective:

accesului cetățenilor comunei Întregalde la
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

informații
Locuitorii comunei vor fi mai bine informați cu
privire la toate aspectele legate de comunăevenimente, oportunități de finanțare, taxe și

Potențialii beneficiari ai proiectului:

impozite locale
Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Agenții economici și instituțiile publice din comună

Activitățile proiectului:

Elaborarea proiectului
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Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă crearea unei platforme pentru facilitarea
accesului

cetățenilor

comunei

Întregalde la

informații.
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Dotarea cu echipamente a serviciului voluntar pentru situații de urgență, din
cadrul comunei Întregalde, județul Alba

Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Întregalde

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Alba

Localitatea :
Categoria proiectului:

Întregalde
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de
urgență la nivelul comunei prin reducerea timpului
de intervenție pentru acordarea primului ajutor
calificat și pentru intervenții în situații de urgență inundații, incendii, înzăpeziri, etc.

Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Compartimentul de voluntariat pentru situații de
urgență mai bine dotat tehnic, cu posibilități de
menținere a funcțiilor instituțiilor vitale, a condițiilor
de comunicare directă și

de
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condițiilor de comunicare directă și de intervenție
în

timp

real,

în

scopul

utilizării optime a

resurselor aflate la dispoziție în caz de necesitate;
Personal mai bine instruit, având competență în
utilizarea echipamentelor moderne, a înaltei
tehnologii, în scopul eficientizării serviciilor
publice oferite cetățenilor.
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Întregalde
Potențialii investitori
Agenții economici și instituțiile publice din comună

Activitățile proiectului:

Elaborarea Memoriului Justificativ
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Întregalde. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă dotarea cu echipamente a serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă din cadrul
comunei Întregalde.
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ANEXA 1
PROBLEMELE ŞI POTENŢIALUL COMUNEI ÎNTREGALDE
- RAPORTUL CERCETĂRII CANTITATIVE ADRESATE
REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII -

Obiectivul general al cercetărilor adresate reprezentanţilor locali din comuna Întregalde
a constat în identificarea percepției reprezentanţilor comunităţii privitor la nivelul curent de
dezvoltare al comunei Întregalde şi în trasarea unor direcţii de dezvoltare viitoare a comunei.
În cadrul cercetării cantitative desfășurate, metoda de cercetare utilizată a fost sondajul,
eșantionarea fiind nealeatoare, bazată pe raționament, adică au fost vizați acei subiecți de la
care s-a considerat că se pot obține informaţii corecte.
Instrumentul de cercetare utilizat a fost un chestionar conceput astfel încât să permită
obţinerea unor răspunsuri utile pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.
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Rezultatele cercetării
Situaţia din comuna Întregalde privind aspectele specifice domeniului
Infrastructură
0,78% dintre respondenţi apreciază că starea drumurilor şi a trotuarelor din comună
este „bună”, 3,12% consideră că starea drumurilor este „nici proastă nici bună”, 15,63%
consideră că starea drumurilor este „proastă” iar 80,47% apreciază această situaţie ca fiind
„foarte proastă”.

Starea drumurilor și a trotuarelor din comună
3.12%

0.78%

15.63%

80.47%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună

Bună
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Starea drumurilor care fac legătura cu orașele din apropiere este „foarte proastă” în
opinia a 78,91% dintre respondenți, „proastă” în opinia altor 17,19%, nici proastă nici bună în
opinia altor 2,34% şi „bună” în opinia a altor 1,56% .

Starea drumurilor care fac legătura cu orașele din
apropiere
2.34%

1.56%

17.19%

78.91%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună

Bună
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Persoanele investigate consideră că situaţia energiei electrice din comună este „bună”
in proporție de 87,5%, 3,13% spun că este „foarte bună”, în timp ce alți 2,34% dintre
respondenți spun că nu ştiu sau nu există iar un procent de 7,03% dintre respondenți apreciază
situația energiei electrice din comună ca fiind „nici proastă, nici bună”.

Situația energiei electrice din comună
3.13%

2.34%
7.03%

87.5%

Nici proastă, nici bună

Bună

Foarte bună

Nu ştiu/nu există
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Situația rețelei de apă potabilă din comună este „foarte proastă” în opinia a 10,94%
dintre respondenți, 3,13% spun că este „proastă”, 5,46% spun că este „bună”, iar 80,47% spun
că nu există.

Situația rețelei de apă potabilă din comună

10.94%

3.13%
5.46%

80.47%

Foarte proastă

Proastă

Bună

Nu știu/Nu există
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Situația rețelei de gaze naturale din comună este „foarte proastă” în opinia a 17,97%
dintre respondenți, „proastă” în opinia a 0,78% dintre respondenți, iar 81,25% spun că este
„nu ştiu/nu există”.

Situaţia reţelei de gaze naturale

17.97%

0.78%

81.25%

Foarte proastă

Proastă

Nu ştiu/nu există
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Situaţia iluminatului public este considerată „bună” (42,18%), „nici bună, nici
proastă” (10,95%), „proastă” (8,59%), „foarte proastă” (9,38%), „foarte bună” (2,34%) de
către respondenți, iar 26,56% spun că nu există.

Situația iluminatului public din comună

9.38%
8.59%

26.56%

10.95%
2.34%

42.18%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună Bună
Foarte bună

Nu ştiu/nu există
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Doar 10,94% dintre cei investigați apreciază că situaţia accesului la telefonia fixă în
comună este „proastă”, 5,46% spun că este „foarte proastă”, 14,06% susțin că este „nici
proastă, nici bună”, 46,88% susțin că este „bună”, 10,16% spun că este „foarte bună” iar
12,50 „nu ştiu/nu există”.

Situația accesului la telefonia fixă din comună
5.46%

12.50%
10.94%
10.16%
14.06%

46.88%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună Bună
Foarte bună

Nu ştiu/nu există
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36,72% dintre ei consideră că situaţia accesului la telefonia mobilă este „bună”,
10,94% spun că este „foarte bună”, 23,44% dintre respondenţi spun că situaţia accesului la
telefonia mobilă nu este „nici proastă, nici bună”, 15,63% spun că este „proastă”, 7,81% spun
că situaţia este „foarte proastă” iar 5,46% dintre respondenţi spun că „nu ştiu/nu există”.

Situația accesului la telefonia mobilă din comună
5.46% 7.81%

10.94%
15.63%

36.72%

Foarte proastă

23.44%

Proastă

Nici proastă, nici bună Bună

Foarte bună

Nu știu/Nu există
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În ceea ce priveşte situaţia parcurilor şi a spațiilor verzi existente în comună, se constată
că 14,84% din cei intervievați consideră că situația parcurilor și a spațiilor verzi este „foarte
proastă”, 3,91% consideră că situația parcurilor și a spațiilor verzi este „proastă”, 9,38% spun că
situația este „bună”, 40,62% spun că situaţia „nu este nici bună, nici proastă”, 1,56% dintre ei
spun că este „foarte bună” iar 29,69% dintre cei chestionaţi spun că „nu ştiu/nu există”.

Situația parcurilor și spațiilor verzi din comună

14.84%

3.91%

29.69%

1.56%

9.38%

Foarte proastă

40.62%

Proastă

Nici proastă, nici bună Bună
Foarte bună

Nu ştiu/nu există
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37,50% dintre respondenți spun că „nu știu sau nu există” locuri de agrement în
comună, 3,12% apreciază situaţia locurilor de agrement din comună ca fiind „proastă”,
39,06% spun că situația din acest punct de vedere „nu este nici proastă, nici bună”, 17,19%
dintre respondenți spun că este „foarte proastă” iar 3,13% spun că situaţia locurilor de
agrement este „bună”.

Situația locurilor de agrement din comună

17.19%
3.12%
37.50%

39.06%
3.13%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună Bună
Nu ştiu/Nu există
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În ceea ce privește spațiile de joacă pentru copii existente în comună 2,30 % consideră
această situație „proastă”, 17,98% spun că această situaţie este „foarte proastă”, 39,84%
consideră că situația este „nici proastă nici bună”, 1,56% dintre respondenţi consideră
această situaţie ca fiind „bună” iar 38,28% dintre respondenţi spun că spaţiile de joacă pentru
copii nu există.

Situația spațiilor de joacă pentru copii din comună

17.98%
2.30%
38.28%

39.84%
1.56%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună Bună
Nu ştiu/nu există
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Situaţia din comuna Întregalde privind aspectele specifice domeniului Mediu

Cea mai mare parte a subiecţilor investigaţi, 78,13%, spun că rețeaua de distribuție a
apei şi canalizare din comună „nu există”, în timp ce 19,53% dintre respondenți o consideră „
foarte proastă” iar 2,34% spun că este „proastă”.

Situația rețelei de distribuție a apei și canalizare din
comună

19.53%
2.34%

78.13%

Foarte proastă

Proastă

Nu ştiu/Nu există
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Curățenia din comună este „bună” în opinia a 28,13% dintre respondenți, „foarte
bună” în opinia altor 6,25%, „nici bună nici proastă” în opinia altor 44,53%, 10,93% spun că
este „proastă”, 9,38% spun că este „foarte proastă” iar 0,78% „nu ştiu/nu pot răspunde”.

Situația curățeniei din comună
6.25% 0.78%
9.38%
10.93%
28.13%

44.53%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună

Bună

Foarte bună

Nu ştiu/nu pot răspunde
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Serviciile de colectare a gunoiului şi deșeurilor sunt „proaste” în opinia a 1,57% dintre
cei investigați, 17,97% spun că serviciile sunt „foarte proaste” iar 80,46% dintre cei
chestionaţi spun că serviciile de colectare a gunoiului şi deşeurilor nu există.

Situația serviciilor de colectare a gunoiului și deșeurilor

17.97%

1.57%

80.46%

Foarte proastă

Proastă

Nu ştiu/nu pot răspunde
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Calitatea aerului în comună este considerată „bună” și „foarte bună” de către 93,75%
dintre cei investigați iar 6,25% spun că această situaţie este „nici proastă, nici bună”.

Calitatea aerului

41.41%
52.34%

6.25%
Nici proastă, nici bună

Bună

Foarte bună
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Situaţia din comuna Întregalde privind aspectele specifice domeniului Economie
Din numărul total de persoane investigate 79,69% sunt de părere că situaţia privind
oportunităţile de găsire a unui loc de muncă în comuna Întregalde sunt „foarte proaste”,
17,97% clasifică această situaţie drept „proastă”, iar 2,34% dintre respondenţi spun că este „u
există”.

Oportunitățile de a găsi un loc de muncă
2.34%

17.97%

79.69%

Foarte proastă

Proastă

Nu ştiu/nu există
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60,16 % din totalul celor investigați apreciază că situaţia referitoare la numărul şi
diversitatea IMM-urilor existente în comună este „foarte proastă”, 35,93 % consideră că
această situație este „proastă” iar 3,91% spun că „nu ştiu/nu există”.

Numărul și diversitatea intreprinderilor mici și mijlocii
3.91%

35.93%
60.16%

Foarte proastă

Proastă

Nu ştiu/nu există
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Capacitatea de atragere a investitorilor în comună este „proastă” și „foarte proastă” în
opinia a marii majorități din persoanele investigate (96,09%).

Capacitatea de atragere a investitorilor
3.91%

35.93%
60.16%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună

Nu ştiu/nu există
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35,94 % dintre persoanele chestionate consideră că situaţia suprafeţelor agricole din
comună este „bună”, 37,5 % apreciază această situaţia ca fiind „nici bună, nici proastă”,
21,88% spun că situaţia este „proastă” iar 4,68% spun că situaţia este „foarte proastă”.

Suprafețele agricole din comună
4.68%

21.88%

35.94%

37.50%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună

Bună
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În ceea ce priveşte calitatea culturilor şi dotarea cu echipamente agricole 2,34 % dintre
reprezentanții comunităţii cred că situaţia comunei din acest punct de vedere este „bună”, 33,6
% apreciază că nu este „nici bună, nici proastă”, 32,03% apreciază că este „proastă”, 29,69%
apreciază că este „foarte proastă” iar 2,34% spun că „nu ştiu/nu există”.

Calitatea culturilor și dotarea cu echipamente agricole
2.34% 2.34%

29.69%
33.60%

32.03%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună Bună
Nu ştiu/nu există
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Situaţia comunei referitor la creşterea animalelor este „bună” în opinia a 49,22 % dintre
cei investigați, 0,78% spun că este „foarte bună”, 36,72% apreciază că situaţia comunei din
această perspectivă „nu este nici proastă, nici bună”, 10,94% apreciază că este „proastă”, iar
2,34% din totalul respondenților spun că este „foarte proastă”.

Creșterea animalelor
0.78%

2.34%

10.94%

49.22%
36.72%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună Bună

Foarte bună
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Cumulat, mai mult de jumătate dintre persoanele investigate consideră că situaţia
comunei referitoare la prelucrarea şi comercializarea de produse din producţia
agricolă/animală existentă este „foarte proastă” (69,53%) sau „proastă” (24,22%). Un alt
procent nesemnificativ, de 1,56%, este deținut de cei care apreciază situaţia comunei din acest
punct de vedere ca fiind medie, adică „nici proastă, nici bună”, 0,78% apreciază ca este
„foarte bună” iar 3,91% din cei chestionaţi spun că „nu ştiu/nu există”.

Prelucrarea și comercializarea de produse din producția
agricolă/animală existentă
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Situaţia halelor agroalimentare şi a târgurilor de animale din comună este „foarte
proastă” în opinia a 15,62% dintre cei chestionați, „proastă” conform părerii altor 14,84%,
30,47% spun că este „bună”, 35,16% spun că „nu este nici proastă, nici bună” iar 3,91%
dintre ei spun că „nu știu sau nu există”.

Hale agroalimentare și târguri de animale
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Referitor la potenţialul comunei pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul serviciilor,
cele mai multe dintre persoanele investigate, reprezentând 61,73% din totalul celor
investigați, cotează această situaţie drept „foarte proastă”, urmată de ponderea celor care
apreciază că situaţia comunei din acest punct de vedere ca fiind „proastă” (32,03%).

Potențialul comunei pentru dezvoltarea afacerilor în
sectorul serviciilor
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38,29%, consideră că posibilitatea de a face cumpărături în comună este „bună”,
0,78% spun că este „foarte bună”, 39,06 % apreciază că este „nici bună, nici proastă”, 7,81%
apreciază că este „proastă”, 11,72% spun că este „foarte proastă” iar 2,34% „nu știu sau nu
pot aprecia”.

Posibilitatea de a face cumpărătri în comună
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În procent de 11,75%, populația apreciază că situaţia comunei în privința numărului de
turişti care o vizitează este „proastă”, 3,13% consideră că situaţia comunei din acest punct de
vedere, este „foarte proastă”, 71,09% spun că situația „nu este nici proastă nici bună” iar
14,06% dintre respondenți spun că este „bună”.

Numărul de turiști care vizitează comuna
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Unităţile de cazare pentru turişti sunt apreciate ca fiind „bune” în proporţie de 8,59%
din totalul celor chestionaţi, 26,56% spun că sunt „proaste”, 6,25% „foarte proaste”, 56,25%
spun că unităţile de cazare pentru turişti sunt „nici proaste, nici bune” iar 2,35% spun că
unităţile de cazare „nu există”.
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Situaţia comunei în privința valorificării zonelor şi obiectivelor turistice este „foarte
proastă” în opinia celor investigați în procent de 7,82%, este „proastă” în opinia altor 39,06%
dintre respondenți, este „bună” în opinia altor 0,78% dintre respondenți iar 52,34% spun că
situaţia din acest punct de vedere nu este „nici proastă, nici bună”.

Valorificarea zonelor și obiectivelor turistice
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Situaţia din comuna Întregalde privind aspectele specifice domeniului Social
9,37% din totalul persoanelor investigate apreciază că starea serviciilor de sănătate
oferite de personalul dispensarului din comună este „bună”, 28,13% consideră ca fiind „nici
proastă nici bună”, 7,03% consideră ca fiind „foarte proastă” iar 55,47% consideră ca fiind
„proastă”.

Starea serviciilor de sănătate oferite de personalul
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Dotarea dispensarelor din comună este „bună” în opinia a 1,56% dintre persoanele
chestionate, ‚”nici bună nici proastă” conform părerii exprimate de alți 10,94% dintre cei
anchetați, 61,72% spun că este „proastă” iar 25,78% spun că este „foarte proastă”.
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63,29% dintre reprezentanții comunităţii sunt de părere că nu există posibilitatea de
cumpărare a medicamentelor din comună, alți 2,34% cataloghează această situaţie „nici bună
nici proastă”, 0,78% spun că situația este „proastă” iar 33,59% spun că este „foarte proastă”.

Posibilitatea de a cumpăra medicamente
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45,32% din persoanele investigate apreciază calitatea serviciilor educaționale oferite
de școlile din comună ca fiind „bună”, 2,34% spun că este „foarte proastă”, 45,32% spun că nu
este „nici proastă, nici bună” iar 7,03% dintre cei chestionaţi spun că este „foarte proastă”.

Serviciile educaționale furnizate de școlile din comună
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Calitatea serviciilor educaționale furnizate de grădinițele din comună este „bună”
conform părerii exprimate de 45,31% dintre locuitorii comunei, 0,78% spun că este „foarte
bună”, 42,98% spun că nu este „nici proastă, nici bună”, 2,34% spun că este „foarte proastă”
iar 8,59% apreciază această situaţie ca fiind „proastă”.

Serviciile educaționale furnizate de grădinițele din comună
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Referitor la aspectul şi frecvența utilizării căminului cultural din comună 42,19%
apreciază că această situaţie este „bună”, 7,03% spun că este „proastă”, 3,91% spun că este
„foarte proastă” iar 46,87% spun că situația „nu este nici proastă, nici bună”.

Aspectul și frecvența utilizării căminului cultural
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În ceea ce priveşte aspectul bisericilor din comună, cea mai mare parte a celor
investigați (69,53%) apreciază că situaţia acestora este „bună”, 1,56% dintre respondenți spun
că este „foarte bună” iar 28,91% apreciază această situaţie „nici bună nici proastă”.

Aspectul bisericilor
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Din numărul total de persoane investigate, 32,03% consideră că organizarea de
evenimente culturale în comună este „proastă”, 22,66% sunt de părere că situaţia organizării
acestui tip de evenimente în comună este „foarte proastă”, 0,78% spun că situația nu este „nici
proastă, nici bună”, 3,91% spun că este „bună” iar 0,78% „nu ştiu sau nu pot aprecia” această
situaţie.

Organizarea de evenimente culturale în comună
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Situaţia comunei referitor la posibilitățile pe care le oferă pentru practicarea
activităţilor sportive (fotbal, tenis, volei, etc.) este „proastă” în opinia a 38,28 % dintre
respondenți, 17,97% din aceștia apreciază că această situaţie „nu este nici proastă, nici bună”,
39,06% spun că este „foarte proastă” iar 4,69% „nu știu sau nu pot aprecia” această situație.

Posibilitățile de practicare a activităților sportive
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8,59% dintre persoanele investigate cred că situaţia comunei privind nivelul
infracționalității este „bună”, 46,88% apreciază situaţia comunei din acest punct de vedere ca
fiind „nici bună nici proastă”, 1,56% spun că este „proastă”, 42,19% spun că este „foarte
proastă” iar 0,78% „nu știu sau nu pot aprecia” această situație.

Nivelul infracționalității
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Peste jumătate dintre persoanele investigate (68,75%) cotează situaţia comunei privind
persoanele fără loc de muncă ca fiind „foarte proastă”, 17,97% văd situația ca fiind „proastă”
iar 13,28% dintre respondenți spun că această situaţie nu este „nici proastă, nici bună” .

Persoanele fără loc de muncă
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Situaţia din comuna Întregalde privind aspectele specifice domeniului
Administrație Publică Locală

Situaţia din comună privind informarea locuitorilor comunei cu privire la oportunităţile
existente de afaceri, de angajare, etc. este cotată drept „foarte proastă” de 11,72% dintre
respondenți, „proastă” de alți 24,22% dintre cei chestionați, 50% spun că situația „nu este nici
proastă, nici bună” iar 14,06% spun că este „bună”.

Informarea locuitorilor cu privire la oportunitățile de
angajare,afaceri
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Mai mult de jumătate dintre persoanele investigate (58,59 %) consideră că situaţia
privind modul de încasare al taxelor locale în comună este „nici proastă, nici bună”, 30,47%
spun că este „bună”iar 10,94% spun că este „proastă” .

Modul de încasare a taxelor și impozitelor
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Situaţia referitoare la liniștea şi ordinea publică din comună este „bună” potrivit
părerii exprimate de 39,84 % din cei investigați, „nici bună nici proastă” în opinia a 50,70%
dintre respondenți, 2,43% spun că este „proastă” iar 7,03 % „nu ştiu/nu există”.
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