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Capitolul 1. Aspecte introductive 
 

1.1. Preambul 
 

Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Cricău pentru 

perioada 2014 – 2020. Lucrarea include rezultatele unui proces de cercetare și analiză laborios, 

la care au participat membrii comunității locale și autoritățile publice locale. 

Strategia de dezvoltare a comunei Cricău definește o imagine clară a obiectivelor 

strategice și a căilor de operaționalizare a acestora, pe care administrația publică locală 

împreună cu principalii actori locali și le-au asumat pentru orizontul de timp al anului 2020. 

Strategia de dezvoltare reprezintă un document important pentru dezvoltarea viitoare a 

comunei Cricău, un document de sprijin al administraţiei publice pentru a se pune în slujba 

comunității locale. 

Procesul de elaborare a documentului strategiei a fost unul complex și a necesitat 

implicarea principalilor actori locali, precum și utilizarea unei palete largi de instrumente 

metodologice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de dezvoltare ale comunei și teritoriului 

acesteia, și ulterior, selectării domeniilor prioritare și tipurilor de intervenții pentru perioada 

vizată de aceasta. Analizele, consultările publice derulate, implicarea proactivă a administraţiei 

publice locale au generat idei şi opinii valoroase, pe baza cărora s-au conturat elementele 

Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Cricău pentru perioada 2014 - 2020. 

Obiectivele prioritare ale studiului au fost identificarea principalelor probleme cu care se 

confruntă comunitatea, identificarea principalelor resurse pe care se poate baza dezvoltarea 

comunei şi principalele direcţii de dezvoltare pentru perioada la care face referire strategia. De 

asemenea, a fost evaluată situaţia privitoare la proiectele în implementare sau aflate la stadiu de 

idee de la nivelul administraţiei publice locale, în scopul finalizării cu success a acestora sau 

identificării de noi oportunități de finanțare. 

Au fost organizate dezbateri publice cu reprezentanţii administraţiei locale, instituţiilor 

publice, agenţilor economici şi ONG-urilor din comună, la care au fost prezentate, analizate şi 

dezbătute aspecte privind viziunea de dezvoltare pe termen mediu şi lung, s-au făcut propuneri, 
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au fost distribuite chestionare privind priorităţile de dezvoltare ale comunei, care au fost 

ulterior analizate, prelucrate şi centralizate şi care se regăsesc în documentul final. 

Realizarea Strategiei s-a bazat pe principiile participării, transparenţei, cooperării și 

coerenței, procesul presupunând o continuă colaborare şi consultare între autorităţile locale, 

furnizori de servicii publice, grupuri de lucru şi comunitatea locală, sector privat, sector 

nonguvernamental, cetăţeni şi mass-media. 

Strategia a fost elaborată punând un accent deosebit pe diagnosticarea stării actuale de 

dezvoltare socio-economică şi spaţială a judeţului Alba, precum şi pe conturarea unei viziuni de 

ansamblu, stabilind direcţiile de dezvoltare, obiectivele şi proiectele corelate cu liniile directoare 

europene, naţionale şi regionale, precum Strategia Europa 2020, Agenda Teritorială 2020, 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020, Cadrul Strategic Comun 

2014-2020 şi Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 pentru România. 

Prima parte a studiului include o prezentare generală a Comunei Cricău, din județul Alba, 

prezentare care face referință la următoarele componente: aşezarea geografică; relieful şi 

constituţia geologică; clima; reţeaua hidrografică; biodiversitatea; elementele de istorie a 

localităţii şi prezentarea patrimoniului Comunei Cricău, precum și date asupra evoluției 

demografice și structura administrativ teritorială a comunei. 

A doua parte a documentului include o abordare a principalelor domenii de dezvoltare 

ale comunei Cricău: economie locală, dezvoltarea rurală, administrație publică locală, protejarea 

mediului, politici fiscale, analiză SWOT a fiecărui domeniu, date și evoluții demografice cu 

furnizarea serviciului de educație, precum și serviciile publice. 

Pentru fiecare domeniu în parte sunt prezentate: 

➢ analiză-diagnostic a fiecărui domeniu/subdomeniu al dezvoltării localităţii (cu 

prezentarea situaţiei existente şi indicarea posibilităţilor de dezvoltare, prin 

adoptarea de politici privind domeniul/subdomeniul respectiv, grafice privind 

evoluția sau involuția activităților domeniului/subdomeniului); 

➢ analiză SWOT (prezentarea punctelor tari, a celor slabe, a oportunităţilor şi 

ameninţărilor/riscurilor specifice domeniului/subdomeniului respectiv); 

➢ definirea obiectivelor aferente domeniului/subdomeniului: obiective generale, 

obiective specifice şi obiective - măsuri operaţionale. 
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Viziunea dezvoltării Comunei Cricău a fost conturată pe baza reunirii în cadrul unei 

imagini unitare a obiectivelor generale specifice domeniilor abordate. Această viziune va fi 

transpusă în practică prin intermediul planurilor de acţiuni pentru perioada 2014 - 2020, 

(elaborate pentru fiecare domeniu/subdomeniu în parte) care includ: obiectivele operaţionale; 

încadrarea în timp şi responsabili, precum și indicarea principalelor surse potenţiale de 

finanţare. 

În cea de a treia parte a acestei versiuni a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei 

Cricău se va prezenta mecanismul de monitorizare a implementării acesteia, cu reliefarea 

componentelor instituționale, a structurii propuse pentru constituirea Parteneriatelor Strategice 

Locale ca principal mecanism consultativ în implementarea strategiei, precum și Portofoliul de 

proiecte destinat comunei Cricău, care să fie în concordanță cu principalele surse de finanțare.  

Strategia de dezvoltare este un instrument util autorităţii publice locale din mai multe 

perspective:  

✓ permite identificarea nevoilor de dezvoltare, respctiv a potenţialului de dezvoltare a 

zonei;  

✓ permite utilizarea eficientă a resurselor, prin direcţionarea acestora către priorităţile 

de dezvoltare stabilite;  

✓ permite identificarea unor soluţii la problemele cu care se confruntă şi 

operaţionalizarea acestora;  

✓ permite corelarea rațională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor 

investiționale, cu potențialul și capacitatea de susținere a capitalului natural; 

✓ permite modernizarea accelerată a sistemelor de educație, formare profesională și 

sănătate publică, ținând seama de evoluțiile demografice nefavorabile și de impactul 

acestora asupra pieței muncii;  

✓ permite atragerea de fonduri din surse rambursabile şi/ sau nerambursabile;  

✓ permite transparenţa decizională, elaborarea strategiei implicând un proces de 

consultare publică.  

Strategia constituie un instrument de politică publică cu caracter programatic, ce va fi 

supus unui proces de ajustare în intervalul de timp acoperit. Strategia va permite focalizarea şi 

ajustarea continuă a eforturilor administraţiei publice locale, orientate către satisfacerea 
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nevoilor locuitorilor comunei Cricău, către creşterea calităţii vieţii acestora, bazate pe 

promovarea identităţii locale. 

Pentru anul 2020 comuna Cricău își propune statutul de sat european, cu un cu un mediu 

socio-economic competitiv, cu o infrastructură dezvoltată care să ajute comunitatea, cu resurse 

umane capabile, pregătite profesional și adaptate realității socio-economice locale. Evoluția 

aceasta va putea fi posibilă plecând de la obiectivele Planului Național de Dezvoltare Rurală 

2020 care sustine că ”Satul românesc are viitor” dar și prin soluții strategice: 

✓ valorificarea durabilă a poziţiei geo-strategice şi a resurselor naturale a comunei; 

✓ păstrarea patrimoniului natural și cultural al zonei rurale pentru generațiile viitoare; 

✓ creşterea adaptabilităţii locuitorilor la particularităţile socio-economice locale şi 

promovarea incluziunii sociale;  

✓ facilitarea accesului la utilităţi, servicii de calitate în domeniile asistenţă socială, 

sănătate, educaţie și turism; 

✓ susţinerea culturii antreprenoriale şi a inovării, transformarea gospodăriilor ţărăneşti 

în ferme familiale comerciale modern; 

✓ dezvoltarea de ocupații neagricole în zona rurală;  

✓ implicarea transparentă și activă a instituţiilor, a comunității pentru dezvoltarea 

economico-socială echilibrată a comunei. 

Strategia de Dezvoltare a comunei Cricău oferă oportunitatea unui dialog real la nivelul 

comunității, atât între principalii actori locali, grupuri sociale, cât și între administrația locală și 

colectivitate. Cetățenii comunei au oportunitatea de a se informa asupra realităţilor locale, de a fi 

direct implicaţi în dezbaterile privind direcţiile de dezvoltare şi participând activ la realizarea 

acestora, pot aprecia corect rezultatele acţiunilor publice. Preocuparea pentru rezolvarea 

nevoilor comunităţii, pentru asigurarea prosperităţii locuitorilor prin furnizarea competentă şi 

eficientă de servicii specializate, precum și o dezvoltare economică în concordanță cu potențialul 

zonei, reprezintă misiunea administratiei publice locale din comuna Cricău. 

Necesitatea unui document care să exprime aspirațiile de dezvoltare ale comunității, care 

să abordeze onest problemele locale, care să se bazeze pe potențialul local de dezvoltare este 

eminentă. Strategia constituie tabloul general al problemelor și aspirațiilor comunității, a 

priorităților acesteia, un tablou neutru în raport cu promisiunile și orientările politice, dar care 
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trebuie să constituie sursa principală a programelor politice supuse electoratului, întrucât este 

întocmit de comunitate. 

Comuna Cricău din județul Alba este interesată de o abordare strategică și progresivă a 

dezvoltării sale datorită presiunii comunității care necesită un standard de viață mai ridicat, dar 

și pentru competiția între comune și regiuni pe piața internă. Un alt aspect este dorința de a oferi 

cât mai multe posibilități persoanelor care se reorientează către mediul rural,  și nevoia comunei 

de a-și pregăti integrarea în rețelele interne de zone de dezvoltare și a face față competiției la o 

altă scară. 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (bazată pe experiența 

inițiativei LEADER în cadrul dezvoltării rurale) vizează creșterea eficacității și a eficienței 

strategiilor de dezvoltare teritorială, delegând procesul de luare a deciziilor și de punere în 

aplicare către un parteneriat local format din actorii din sectorul public și cel privat, și din actorii 

societății civile. Definirea ascendentă a nevoilor de dezvoltare, a obiectelor și direcțiilor de 

acțiune locale trebuie să țină cont de prioritățile stabilite în documentele programatice naționale 

și regionale. 

Pentru elaborarea acestui document, echipa implicată a primit un sprijin substanţial şi 

constant din partea unui număr mare de persoane şi instituţii, sprijin concretizat în oferirea de 

informaţii, exprimarea de opinii, formularea de clarificări etc. Tuturor acestor persoane dorim să 

le mulţumim pentru susţinerea acordată! 

ACTORI LOCALI / INSTITUŢII CONSULTATE: 

✓ Consiliul Local Cricău, Primarul și Viceprimarul comunei; 

✓ Aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Cricău; 

✓ Poliţia comunei Cricău; 

✓ Unitățile de învățământ de pe raza comunei Cricău, 

✓ Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru; 

✓ Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba  

✓ Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba; 

✓ Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Alba; 

✓ Casa Județeană de Pensii Alba; 
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✓ Consiliul Județean Alba;  

✓ Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Alba; 

✓ Direcția Județeană de Statistică Alba;  

✓ Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

✓ Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

✓ Institutul Național de Statistică; 

✓ Instituția Prefectului – Județul Alba; 

✓ Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba; 

✓ alți actori locali.  

 

1.2. Metodologia procesului de planificare 

 

Orice comunitate fie ea rurală sau urbană promovează o viziune strategică și o politică de 

dezvoltare durabilă pe termen scurt, mediu și lung în ceea ce privește acțiunile sale viitoare. 

Inexistența unei viziuni coerente și consistente de evoluție, duce la regresul comunității, la o 

activitate administrativă haotică, la lipsa unei reforme a instituțiilor comunității, la lipsa 

eficientizării administrației publice locale, la imposibilitatea dezvoltării capacității 

administrative de aplicare a politicilor europene, în cadrul căreia se pot rata oportunități și se 

consumă irațional resurse prețioase. 

Proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când sunt în 

concordanță cu un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 

Planificarea strategică este şi trebuie să fie animată de dorinţa de a construi cel mai bun 

viitor posibil pentru comunitatea cercetată şi beneficiarii acesteia pe care ar trebui să îi 

deservim. Trebuie să aibă la bază convingerea fermă că se poate mai bine şi să devină o căutare 

asiduă a acestui mai bine. Chiar dacă în acest proces se pornește adesea de la ce ştim să facem cel 

mai bine (abordare pozitivă), planificarea strategică duce la rezultate spectaculoase doar atunci 

când este motivată de o nemulţumire şi insatisfacţie cronică faţă de situaţiia prezentă şi o 

dorinţă puternică de a construi un viitor mai bun. 
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Planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a 

unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze 

oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii. 

Proiectul de planificare strategică la nivelul comunei Cricău reprezintă un proces 

ambitios și dificil, care vizează definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunității pe o 

perioadă de 7 ani. Etapele metodologice principale sunt următoarele: 

a) Realizarea analizei preliminare (audit) - Planificarea strategică presupune o 

analiză preliminară a caracteristicilor comunităţii vizate. 

b) Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii (Viziune şi 

obiective strategice). Pasul al doilea se referă la stabilirea unei viziuni asupra 

dezvoltării strategice a comunei Cricău. Această viziune trebuie să ţină seama de 

elementele principale ale analizei preliminare. 

c) Analiza sectorială a domeniilor strategice principale. Această analiză se realizează 

pe domenii, iar în cadrul fiecărui domeniu au fost elaborate sinteze de lucru pe baza 

cărora au fost organizate dezbateri. 

d) Articularea documentului strategic. Acest document strategic principal a fost 

elaborat în urma definirii strategiilor sectoriale bazate pe sintezele de lucru şi 

dezbateri. 

e) Monitorizare şi evaluare: Activitatea de monitorizare constă în colectarea continuă 

a informaţiei cu scopul de a corecta deficienţele, evaluarea progreselor intermediare 

şi în oferirea de informaţii despre evoluţia indicatorilor de performanţă. 

De asemenea, trasarea noilor obiective pe termen scurt, mediu şi lung, au avut la bază 

obiectivele Europa 2020:  creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, 

dar s-a ţinut cont şi de obiectivele Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României 

2013-2020-2030, Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020; Planului 

Naţional de Dezvoltare a României şi Planului Naţional de Dezvoltare a Regiunii Centru 

2014 – 2020, Strategiei de dezvoltare a județului Alba 2014 - 2020. 

Conform Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile 

comune sunt propuse o serie de mecanisme care să încurajeze abordarea integrate în ceea ce 

privește programarea în vederea coordonării și obținerii de sinergii în timpul punerii în aplicare. 
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Conform regulamentului, sunt prevăzute două mecanisme pentru a facilita dezvoltarea unor 

abordări la nivel local și sub-regional: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunității și invențiile teritoriale integrate pentru FEDR, FSE și Fondul de Coeziune. 

Metodologia mai presupune și următoarele elemente: 

✓ Analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunităţi, ameninţări) şi analiza PESTEL; 

✓ Identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT; 

✓ Elaborarea de strategii sectoriale care să răspundă problemelor strategice identificate; 

✓ Modalităţi de evaluare a rezultatelor pe termen mediu şi lung. 

Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii, la care au fost invitate să ia parte toate 

părţile interesate. Sintezele au fost modificate pe baza acestor dezbateri, pentru că ele trebuie să 

reflecte realitatea şi să reprezinte dorinţele şi interesele comunităţii. 
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1.3. Caracteristici generale ale comunei Cricău 
 

1.3.1. Accesul în comuna Cricău 
 

Drumul judeţean traversează satele Miceşti, Şard - în prelungire spre Zlatna, Abrud - apoi 

prin satul Ighiu, atinge marginea satului Bucerdea Vinoasă, marginea satului Craiva Nouă sau 

Craiva de Jos (aşezare nouă prin mutarea unor gospodorii din satul vechi Craiva), trece prin 

partea de răsărit a satului Cricău în prelungire spre Galda de Jos pe care o tranversează făcând 

legătura cu drumul naţional D.N. 1 la locul numit "Făgădaile Gălzii". În trecut acestă şosea purta 

numele de "Via magna", iar în anul 1346 este cunoscută cu numele de "Via lapidea" (şoseaua de 

piatră) care se întindea pe malul Mureşului. Cursul acestui râu avea un alt traseu. Galda de Jos-

Oiejdea-Cricău-Şard-Miceşti-Alba Iulia, dealul Bilagului rămânând în stânga lui ca o popină 

clasică rezultată din părăsirea vechiului curs al Mureşului.  

Legătura satelor comunei cu reşedinţa de comună sunt asigurate de D.C.72 Craiva-Cricău 

şi D.C.73 Tibru-Cricău. 

 

 

Harta Nr.1 – Accesul înspre comuna Cricău din orașul Alba Iulia 
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Oraşele cele mai apropiate de comuna Cricău sunt: 

✓ Municipiul Alba Iulia – 16 km; 

✓ Orașul Teiuș – 11 km; 

✓ Orașul Aiud – 24 km; 

✓ Orașul Zlatna – 36 km; 

✓ Municipiul Cluj Napoca – 90 km; 

✓ Municipiul Târgu Mureș – 112 km; 

✓ Municipiul Sibiu – 98 km. 

1.3.2. Cadrul geografic al comunei Cricău 

Din punct de vedere geografic, comuna Cricău este situată în partea centrală a judeţului 

Alba, în partea estică a Munţilor Trascăului până la marginea culoarului Mureşului. Munţii 

Apuseni ocupă partea de NV a judeţului Alba pe o arie destul de însemnată. Limita lor faţă de 

depresiunile Alba Iulia, Turda şi Orăştie este marcată de localităţile Măhăceni -  Ciugudul de Jos - 

Livezile - Stremţ- Cricău - Ighiu - Alba Iulia - Blandiana. Aşezarea din Cricău a fost atestată 

documentar în 1206 printr-un privilegiu dat de regele Andrei al II-lea pentru saşii colonizaţi în 

Cricău, Ighiu şi Romos sub numele de “Karako”. Comuna Cricău este compusa din trei sate: 

Cricău, Craiva și Tibru, cu o populație totală de 1912 locuitori, conform recensământului 

populației din anul 2011. Satul Cricău este centru de reşedinţă al comunei Cricău – cu satele 

aparţinătoare Tibru situat la 3 km depărtare şi satul Craiva situat la 2 km depărtare. 
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Harta Nr.2 – Poziţionarea geografică a comunei Cricău  

Vecinii comunei Cricău, de acelaşi rang administrativ, sunt: 

✓ Comuna Galda de Jos spre nord-est;  

✓ Comuna Întregalde la nord-vest şi în extremitatea vestică; 

✓ Comuna Ighiu la sud. 

Teritoriului comunei Cricău urmează pe direcţia vest- nord-vest - est-sud-est îngustele 

bazine hidrografice ale văilor ce poartă numele celor trei sate componente (dinspre nord spre 

sud Tibrul, Cricăul şi Craiva). Axa lungă a teritoriului comunei măsoară circa 15 km, între Dealul 

Drocului şi Cânepiştile din Şesul Şardului, în apropierea confluenţei dintre cursurile (azi 

canalizate) ale Craivei şi Cricăului. Lăţimea maximă a teritoriului nu depăşeşte 4 km în linie 

dreaptă.  

Foto Piatra Craivei  

Descrierea limitei începe, oarecum aşteptat, din partea cea mai accesibilă şi cea mai joasă 

a teritoriului comunei, adică de la confluenţa Cricăului cu Craiva. De aici, cu unele unghiuri pe 

care le face, se îndreaptă liniar prin şes spre nord-nord-vest prin „Şesul Gălzii", alungând la 

drumul judeţean care duce la Cricău. De aici, merge drept spre nord- vest până ajunge la panta 

(glacisul) de sub culmea care străjuieşte, pe stânga. Valea Tibrului. De aici, limita de comună şi 

de hotar a Tibrului coincide perfect cu cumpăna de ape de pe stânga acestei văi până departe 

spre munte în Dealul Tibrului, la cotele 937 şi 949 m, de unde limita trece pe cumpăna de vale a 

Cricăului. Mai întâi urmează prima culme culcaroasă miocenă, după care, dincolo de un torent 

adânc stins, care coboară înspre Tibru după care se înscrie pe culmea prelungă a Delului Tibrului 

ajungând la cota 664 m deasupra cătunului Lupşeni aflat pe cealaltă parte a cumpenei de ape.  
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După aceasta spre nord-vest, altitudinea cumpenei de apă creşte progresiv la peste 770 

m, atingând apoi 886 m în vârful Gruiului Trăsnit. De aici, se îndreaptă direct spre vest trecând 

succesiv peste câteva vârfuri de peste 900 şi chiar 1000 m. Limita îşi întrerupe înaintarea spre 

vest, în vârful Drobului sau Drogului, denumire care,  alături de „bulzuri", este atât de frecventă 

în Munţii Apuseni, pentru masivele de calcar albe, ce amintesc de drobii de sare sau de caş. Acest 

vârf. de fapt un mic platou calcaros care face trecerea spre bazinul Întregaldelor, este punct de 

hotar şi deţine cea mai înaltă  cotă pe teritoriul comunei de 1178 m  înălţime. Limita se întoarce 

spre est, alcătuind hotarul de miazăzi al comunei, mai întâi coincizând cu cumpăna de ape de pe 

dreapta Văii Cricău. 

  

Harta Nr.2 – Poziţionarea geografică a comunei Cricău 

în cadrul judeţului Alba 

 

Teritoriul comunei Cricău se încadrează în două unităţi geografice distincte: Munţii 

Trascăului, în partea de vest şi centrală, şi Culoarul Turda-Alba Iulia, în treimea sa de est, care 

include vastul şes al Şardului şi capetele dealurilor de la ieşirea celor trei văi care o străbat. Într-

o ierarhie regională efectuată la nivel superior putem spune că treimea răsăriteană a teritoriului 

său este inclusă depresiunii Transilvaniei, iar partea centrală şi apuseană Munţilor Apuseni. 

Culoarul Turda-Alba Iulia este o depresiune vastă, care alcătuieşte, în cea mai mare parte 

contactul Depresiunii Transilvaniei cu Munţii Apuseni sudici. Ea corespunde în cea mai mare 
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parte Văii Mureşului între confluenţa sa cu Arieşul şi spre sud-vest se prelungeşte cu aşa-

numitul Culoar Orâştie aflat dincolo de îngustarea de la Tărtăria. Este una dintre cele mai 

importante căi de comunicaţie a Transilvaniei, fiind străbătut de o şosea şi o cale ferată, care 

asigură legătura facilă, dintre sud-vestul şi nordul Transilvaniei, accesul relativ rapid la acestea 

fiind un avantaj destul de mare pentru localităţile aflate în lungul râurilor care coboară din 

Munţii Trascău. 

 

Relieful și vegetația 

Relieful şi de aici întreg ansamblul de condiţii geografice de pe teritoriul comunei Cricău 

este marcat de contrastul existent între şesul aluvial al Şardului şi al Mureşului în acelaşi timp 

care se extind în partea de est şi relieful muntos adiacent Trascăului care cuprinde partea 

centrală şi vestică. De aici a rezultat o diversificare pe măsură a ocupaţiilor locuitorilor, 

corespunzătoare varietăţii deosebite pe care o prezintă cadrul natural. Cea mai coborâtă 

altitudine de pe teritoriul comunei se află pe cursul pârâului Cricăului, la ieşirea din teritoriul ei 

administrativ, iar cele mai ridicate sunt dale de klippele (olistolitele) calcaroase care ies la iveală 

din flişul cretacic şi anume Piatra Craivii 1074 m, Fabianul 1064 m, Sfredelaşul 1133 m, ca şi de 

colţul muntelui Drocul care face parte din creasta principală a Trascăului, cu 1177 m. Altitudinea 

medie a teritoriului comunei este de aproximativ 480 m (care nu, este însă media aritmetică a 

extremelor, ci media tuturor înălţimilor, calculate pe bazinele hidrografice adiacente). 

Hidrografia 

Cele trei văi ale comunei Cricău nu reprezintă cursuri importante din punct de vedere 

hidrologic. Debitele sunt mici şi destul de variabile, la Cricău putând a fi estimat ca 1,2 m³/s 

medie multianuală. În cazul Craivii şi Tibrului, debitele sunt chiar mai mici. Din cauza situării 

construcţiilor deasupra nivelului albiei cu peste 5 m, mai ales în cazul ultimelor două râuri, 

efectele eventualelor viituri sunt minimale. 

 Clima 

Clima este continental moderată, sub influenţa vânturilor de vest şi a procesului de 

fohnizare a aerului, care se caracterizează prin veri călduroase şi lungi şi ierni mai blânde. 

În zonă se fac resimţite procesele de fohnizare a aerului, care au loc la periferia vestică a 

Munţilor Apuseni. Acestea îşi datoresc prezenţa influenţei circulaţiei vestice, în timpul căreia 
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masele de aer mai umede de origine oceanică traversând Munţii Apuseni, cu înălţimi ce depăşesc 

1800 m, pierd umezeala, astfel încât în descendenţa lor pe versanţii estici se încălzesc şi se usucă 

determinând un timp senin, absenţa precipitaţiilor şi uşoare fenomene de încălzire. 

Tot ca o consecinţă a prezenţei fohnului în zonă se remarcă o durată prelungită de strălucire a 

soarelui de 2000-2100 ore/an, fapt ce determină valori medii anuale de radiaţii solare peste 120 

Kcal/cmp. 

Temperatura medie anuală a aerului are valori cuprinse între 8° şi 9° C mai coborâte pînă 

la 5°-6°C în zona înaltă. Cele mai scăzute temperaturi se întâlnesc în luna ianuarie -3° C, iar cele 

mai ridicate în luna iulie 21 °C. Primele zile cu temperaturi <0° C se înregistrează în jurul datei 

de 21 februarie, iar ultima în jurul datei de 21 noiembrie. Nebulozitatea are aici valori medii 

anuale mai scăzute de 5-5,5 zecimi iar pe înălţime până la 6 zecimi. Numărul zilelor senine 

variază între 155 şi 160 anual. 

Precipitaţiile medii multianuale sunt de până la 600 mm cu maxim în iunie, aproximativ 

100 mm şi minimum la sfârşitul iernii (februarie 20 mm). Anual se înregistrează 125-135 zile cu 

precipitaţii din care 20-30 zile cu ninsoare. 

Vântul reflectă cel mai bine circulaţia generală a atmosferei şi are direcţia dominantă din 

spre sud-vest 14-18% urmată de cea de nord 5-6% sau de vest 4-5% iar calmul atmosferic este 

de aproximativ 50-60%. 

O caracteristică aparte a climei o constituie existenţa topoclimatului cu efect de fohn 

prezent pe versanţii estici ai Munţilor Trascăului caracterizat prin primăveri timpurii, veri calde 

şi senine, precipitaţii reduse, toamne lungi şi însorite, condiţii care îmbunătăţesc potenţialul 

turistic natural al zonei. 
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1.3.3. Cadrul istoric al comunei Cricău 

 

Comuna Cricău, formată din satele  Cricău,  Craiva şi Tibru este o vatră românească  de   

viţă veche. Vetrele vechi ale Cricăului, Craivei şi Tibrului sunt la poalele cetăţii dacice de pe 

masivului stâncos  Piatra Craivii. 

✓ Craiva : Craiva de Sus, adică Craiva Veche a fost situată la circa 4 km de stâncă. Drumul  de 

acces spre cetatea apulilor de  aici  porneşte. 

✓ Cricău: Craucurile, toponim potrivit ca o mănuşă pentru numele de Cricău, aflate pe Valea 

Cricăului sunt la cca 1000 m de masivul stâncos. Rugozitatea vocală a acestui toponim ne  

trimite, fonetic, spre limba dacă. Zona numită Bogoloi, situată pe Valea Cricăului, în 

apropiere de cetatea dacică Piatra Craivii, prezintă urme de locuire a băştinaşilor noştri 

din timpurile îndepărtate.  

✓ Tibru: Bogoloiul şi Fiaşul Tibrului se află la 1000, respectiv 1500 de metri faţă de 

versantul  abrupt al cetăţii de pe Piatra Craivii. Fragmentele  ceramice, cât  şi substrucţiile 

antice de aici sunt dovezi certe ale unor  aşezări dace.   
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Cetăţile dacice sunt la fel de puternice şi frumoase ca şi cele greceşti sau romane. 

Aşezările romane s-au dezvoltat în jurul castrelor, iar cele dace sunt ca o salbă de mărgele în 

jurul unei cetăţi care le veghea şi apăra. Este exemplul satelor care împrejmuiesc cetatea apulilor 

de pe Piatra Craivii, de pe teritoriul comunei Cricău,  jud. Alba.  În secolul  I  e.n.  în  poemul 

„Consolatio ad Liviam” Ovidiu, poet latin scria despre „Dunărea cea violentă şi îndepărtatul 

Appulus dacic” iar, Ptolemeu vorbind despre Dacia şi locuitori ei ne-a lăsat o hartă cu 

principalele cetăţi din Dacia . Apoulonul  este marcat la 46 grade şi 15 minute longitudine si 46 

grade şi 40 min latitudine, foarte, foarte aproape de amplasamentul cetăţii dacice de pe Piatra 

Craivii. 

Cetatea a fost construită în secolul II î.e.n în timpul regelui dac Robobostes. 
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Fortificaţia de pe platou (1078 m altitudine) are dimensiunile de 67x36m cu ziduri de 3 m 

lățime, aşezate direct pe stânca nivelată. Tehnica de construire a zidurilor este diferită de  

cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, deoarece blocurile de piatră cioplite  paralelipipedic au şi câte 

un stâlp vertical tot din piatră, la distanţa de circa 1,5m . Paramentele erau legate între ele  cu  

scoabe din lemn  transversale şi longitudinale, între  care  era  bătătorit  pământ  şi  piatră 

sfărâmată. Cetatea apulilor străjuia cursul mijlociu al Mureşului, al Râului Ampoi şi  Munţii  

Metaliferi  pentru  metalele feroase şi neferoase (în  speţă  aur  şi  argint). 

   Totdeauna în vecinătatea fortificaţiilor dacice se găsesc templele dacice. Cetatea 

Apulilor a fost şi un puternic centru spiritual, dovadă fiind trei  sanctuare  rectangulare cu  plinte 

de piatră şi încă un templu dezafectat. În preajma anului 1250 peste zidurile  cetătii  apulilor s-a 

construit cetatea medievală Piatra Caprii (Piatra  Craivii). Muntele Piatra Caprii (Piatra  Craivii), 

în vechime, era cuprins în Districtul Muntelui Tibru (în districtu montis Tybri vocati). Despre 

Cricău şi Tibru doi arheologi - Ackner şi Cserni -  menţionează  un drum roman, un castru roman 

şi o puternică colonie romană. Siturile arheologice ale Tibrului relevă o ţesere  pe  verticală,  într-

o  adâncime mică de două coate, a peste 5000 de ani de continuitate (neolitic, bronz, fier, 

ceramici dace, romane, ev mediu timpuriu şi tot aşa până în perioada modernă). 

În prezent accesul la Cetatea Apulilor de pe Piatra Craivii se poate face pe drumul marcat 

de pe Valea Cricăului (drum forestier) sau pe drumul marcat din Craiva. 1 

 

                                                           
1 http://www.dacoromania-alba.ro/nr66/cricau.htm 
 

http://www.dacoromania-alba.ro/nr66/cricau.htm
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1.3.4. Cadrul economic al comunei Cricău 
 

Teritoriul administrativ al comunei Cricău este compus din: CRICĂU - reşedinţă de 

comună şi localităţile aparţinătoare Craiva şi Tibru, iar principala activitate economică este 

agricultura cu cele două ramuri ale sale: cultura mare şi creşterea animalelor. 

Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Cricău este de 5063 ha (anul 2013) din 

care 208 ha intravilan, 4755 ha extravilan iar suprafaţa agricolă este de 2581 ha. Localitatea 

Cricău are o suprafaţă de 2798 ha din care suprafaţa arabilă este de 1320 ha. 

Din totalul teritoriului administrativ terenurile ocupate de păduri sunt în suprafaţă de 

1706,19 ha, 65 ha reprezintă alte suprafeţe (curţi şi clădiri, terenuri neproductive, terenuri 

acoperite de ape). 

 

 

Ramurile economiei cu pondere semnificativă în comună sunt: 

Agricultura şi creşterea animalelor 

Ocupaţiile tradiţionale ale cricăuanilor, agricultura şi creşterea animalelor s-au dezvoltat 

în strânsă interdependenţă, întrucât cultivarea pământului necesită un număr mare de vite şi o 

cantitate considerabilă de îngrăşăminte naturale, strict necesare solului sărac. Furnizând forţa 

de tracţiune necesară lucrării pământului, materii prime pentru industria casnică textilă şi 

produse alimentare, creşterea animalelor şi agricultura sunt ocupaţii de bază ale locuitorilor. 
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La Cricău terenul se împarte în: arabil, păşuni, fânaţe, păduri, vii. Satul a fost colectivizat, 

iar procesul de reîmproprietărire s-a dovedit a fi benefic. Pregătirea pământului în vederea 

semănatului începe din vară, imediat după ce se seceră grâul. Prima maşină de semănat în Cricău 

a fost folosită în anul 1937. 

În urmă cu peste o jumătate de veac uneltele folosite pentru cultivarea pământului erau: 

plugul din lemn cu roţi, grapa, sapa, maşina de semănat, coasa, furca, grebla, secera, batoza etc. 

Multe dintre ele se folosesc şi în prezent. 

 

Creşterea animalelor 

Este ocupaţia cu rol important în menţinerea unităţii şi stabilităţii gospodăriei, este 

condiţionată de lucratul fânului ca activitate primordială şi cultivarea plantelor ca sursă 

complementară. 

Creşterea oilor este o ocupaţie veche din moşi-strămoşi. Aproape fiecare gospodărie are 

între 3-20 oi, pe total localitate, ca urmare a recensământului animalelor din 2002, s-au 

înregistrat 1460 capete ovine. Primăvara între 1-10 mai oile "se îmbrânzesc", adică se dau 

ciobanilor din sat în grijă. Ele se duc la pădure unde se amenajează stâna. 

Prelucrarea fibrelor textile 

O activitate casnică importantă în Cricău a fost prelucrarea fibrelor textile şi 

confecţionarea celor două sortimente de produse: textile de casă şi ţesături pentru 

îmbrăcăminte. Importanţa diferitelor materiale textile în viaţa de toate zilele a determinat 

interesul permanent pentru tehnicile de cusut, ca şi cele de înfrumuseţare a produselor. 

Ca şi în alte ocupaţii, termenii privind prelucrarea fibrelor textile fac parte din fondul 

originar al limbii : indrea, pânză fiind dacici, iar furcă (furca), fus (fusus), caier (caiulus), canură 

(cannula), ghem (glemus), iţă (licium), spată (spatha), vergea (virgella), răşchitor (rasciare), ţese 

(texere), suveică (tendicula), urzoi (ordine), pănură (pinnula) etc. latini. 

Ţesăturile subtiri s-au confecţionat din cânepă şi in, cărora li s-a alăturat bumbacul tors, 

iar cele mai groase şi mai călduroase din lână. Pentru brodat şi confecţionarea unor ţesături fine 

s-a mai folosit mătasea. În vederea asigurării durabilităţii fibrelor, acestea se selecţionau cu grijă 

şi apoi se torceau, după cerinţele variatelor materiale care se ţeseau din ele. 
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Cânepa şi inul s-au cultivat pe suprafeţe mai mici Inul avea fibre mai fine, din care se 

făceau ţesături mai frumoase ; dar cânepa era mai productivă şi se prelucra mai uşor. De aceea, 

puţine au fost gospodăriile care nu aveau o cânepişte : mai mică unde erau mai puţini, mai mare 

unde erau mai mulţi. Cânepa se mai semăna şi prin porumbişti, unde creştea viguroasă, 

furnizând fibre mai lungi şi mai groase, întrebuinţate pentru confecţionarea funiilor (folosite 

pentru legarea carului ce transporta notreţ) şi ştrengurilor (folosite pentru legarea vitelor). 

Pieptenii, în formă de lopăţică cu dinţi lungi de fier, erau uneltele mai vechi folosite 

pentru selecţionarea fibrelor de in, cânepă şi lână. 

Femeile erau nedespărţite de furca de tors. Acestea torceau nu numai acasă, ci şi mergând 

pe drum ori păzind animalele, în şezători, etc. 

Uneltele pentru tors erau furca şi fusul. Furcile erau lungi, până la doi metri, şi late. 

Caierul pentru a nu se răsuci pe furcă era legat cu aţa furcii. Furcile erau înfrumuseţate cu 

migală, cu sculpturi, mai ales cele pe care la dădeau feciorii fetelor, care le păstrau cu grijă ca 

amintire. 

Astăzi femeile îşi găsesc foarte puţin timp pentru ţesut. Posibilităţile materiale nu sunt în 

favoarea lor, moda nu mai este un atu, după cum nici timpul nu le mai este aliat ; ca peste tot 

covoarele persane şi carpetele pluşate au monopolizat gustul oamenilor. 

Lâna era la fel de importantă în economia ţărănească ca şi cânepa şi inul. 

Uneltele folosite pentru torsul lânii erau aceleaşi ca si la cânepă. Părul pentru urzeală se 

torcea mai subţire, cu firul mai răsucit, iar canurile se torceau mai gros şi nu aşa de tare răsucite, 

ca să cedeze capetele firelor la finisarea ţesăturilor păroase. Unele fire se torceau ţinându-se 

fusul în sus, ca să nu se răsucească prea tare ; numai urzelile se torceau în jos. 

Din lână se confecţionau : învelitori pentru dormit (pături, ţoale, etc.), acoperitori (lipidee, 

păretare etc.), mijloace sau anexe pentru transporturi (traiste, desagi, foi de pus sub şa, etc.), 

pănură, haba, cătrinţe, chişchinee, etc. 

1.3.5. Cadrul socio – demografic al comunei Cricău 
 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Cricău se ridică la 1.912 

locuitori, în mica creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
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2.097 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (94,51%), cu o minoritate 

de romi (1,46%). Pentru 3,66% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct 

de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,46%), cu o minoritate 

de baptiști (2,09%). Pentru 3,61% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

La nivelul comunei Cricău s-a identificat o scădere constantă, nesemnificativă a populaţiei 

în decursul ultimilor ani ca urmare a contextului economic, al locurilor de muncă care nu 

acoperă necesitatea populație şi al migraţiei excesive a tinerilor care odată ce au absolvit studiile 

nu se mai întorc în comună. Apropierea comunei față de municipiul Alba Iulia şi față de zona 

industrială Sântimbru - Galda de Jos a contribuit decisiv la fluctuația mică de depopulare a 

comunei dea lungul ultimilor ani, oamenii preferând să facă naveta decât să se mute la oraș unde 

costurile de întreținere sunt mai ridicate. 

Urmărind graficul care ne prezintă situația sporului natural, putem observa o scădere a 

numărului nou născuților 19 in 2013 față de 27 în 2007 , dar și a persoanelor decedate 32 în 

anul 2013, față de 54 în anul 2007, ceea ce este in concoranță cu scădearea continuă a populației, 

astfel spornul natural este negativ – 27 pentru anul 2007 și – 13 pentru anul 2013. 

 

Graficul nr.  1  Piramida populației, Comuna Cricău 2014 
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Piramida anului 2014 arată o stabilizare a populaţiei adulte şi o reducere semnificativă a 

efectivului populaţiei tinere. Se pot observa, de asemenea, alte fenomene demografice în 

desfăşurare: îmbătrânirea populaţiei - excedent feminin la grupa de vârstă peste 65 ani, 

reducerea continuă a populaţiei tinere care formează baza, populaţie care nu va fi înlocuită 

corespunzător în următorii ani (grupele 0-19 ani au efective cu mult mai mici decât grupele mai 

mari 20 - 29 ani). 

 

Populaţia comunei Cricău pe grupe de vârstă din 2014 (Graficul Nr.2) 
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Sporul natural al comunei Cricău perioada 2001 – 2013 (Graficul Nr.3) 

Sporul natural definit ca diferență între numărul născuților vii și cel al decedațiilor într-

un an, acest indicator relevă creșterea sau diminuarea naturală a populației. 

Efectivul populației este influențat de sporul natural negativ care s-a menținut constant. 

Situația demografică din alte țări europene arată că șansele de revigorare demografică prin 

creșterea numărului de nașteri sunt foarte mici, tendința fiind de scădere continua a numărului 

de copii pe care o familie decide să îi aibă. Sporul natural va scădea în continuare prin efectivele 

mari de populație cu vârsta peste 70 ani, numărul deceselor va crește iar cel al născuților vii va 

scădea sau se va menține la același nivel. 

Șomajul 

Şomajul ridicat din comuna Cricău are două cauze principale: lipsa locurilor de muncă la 

nivel de comună dar şi de județ, accesul scăzut la locuri de muncă din localitățile din jur (în 

special datorită lipsei posibilităților financiare de a căuta activ un loc de muncă, de exemplu 

datorită  banilor necesari pentru deplasare la interviuri în alte localități).  Şomerii din Cricău au 

studii medii şi diferite calificări, experiențe multiple şi vechime pe piața muncii.   

O problemă  majoră  cu care se confruntă  persoanele  șomere o reprezintă, firesc, situația 

financiară. Indemnizația de somaj este mai scăzută decât salariul câștigat anterior, iar nevoile au 

rămas aceleași. Aceste persoane sunt susținute şi ajutate în general de familie, fie de soț/soție 

sau părinți, care locuiesc în multe cazuri în aceeași gospodărie, banii fiind administrați la comun. 
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Ca o rezolvare la problemele pe care le au în găsirea unui loc de muncă,  șomerii din Cricău iau în 

calcul  şi munca în afara  țării. Sunt persoane care au mai muncit în alte  țări europene. Comuna 

Cricău nu prezintă  date oficiale legat de migrația externă  în ultimii ani. Cu toate acestea, munca 

în străinătate pentru perioade delimitate este o sursă importantă de venit pentru cei care nu își 

găsesc oportunități mai bune de lucru.  

În procesul de selecție, şomerii întâmpină o serie de motive din cauza cărora nu sunt 

selectați:    

▪ Discriminarea pe criteriul vârstei;  

▪ Problema transportului (a navetei); 

▪ Studiile sau calificările necorespunzătoare cerințelor pieței; 

▪ Lipsa experienței în domeniu;  

▪ Lipsa de seriozitate a angajatorilor şi abuzurile de la locul de muncă din perioadele de 

probă sau de angajare. 

 

1.4. Cadrul strategic 

1.4.1 Profilul strategic al comunei Cricău 

Ca majoritatea studiilor, strategiilor și planurilor de dezvoltare naționale și europene 

abordate în momentul de față și Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Cricău trebuie să 

țină cont de politicile Strategiei Europa 2020 și anume: 

 

creștere economică 
inteligentă

• educație;
• cercetare inovare;
• societate digitală;

creștere economică 
durabilă

• o Europă eficientă din 
punct de vedere al 
utilizării resurselor;

• o politică industrială 
pentru era globalizării;

creștere economică 
favorabilă 
incluziunii

• o agendă pentru noi 
competențe și noi locuri 
de muncă;

• o platformă europenană 
pentru combaterea 
sărăciei;
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Principalele obiective strategice pe care și le propune comuna Cricău, acoperă atât 

aspectele competitivității comunei, care trebuie să dezvolte potențialul agricol în concordanță cu 

potențialul agroturistic, cât și aspectele accesibilității facile către serviciile publice. 

 

 

 

Obiectivul strategic  1: Comuna Cricău mai DINAMICĂ și COMPETITIVĂ

Comuna Cricău poate să dezvolte printr-o strategie corespunzătoare un mediu
economic specific şi să atragă investitori, să crească accesibilitatea, mobilitatea şi să
ofere un cadru de parteneriat pentru administraţie, mediul de afaceri şi ONG-uri.

Este imperios necesară valorificarea
oportunităților agricole și non agricole
identificate la nivelul comunei prin păstrarea
unui echilibru intre activitățile economice și
mediul natural.

Creșterea și valorificarea oportunităților de
dezvoltare a infrastructurii comunei, a
infrastructurii agricole în concordanță cu
agroturismul și silvicultura.

Obiectivul strategic  2: Comuna Cricău mai ACCESIBILĂ și CALITATIVĂ

Comuna Cricău are posibilitatea și trebuie crească standardul de calitate a vieţii pentru toţi
cetăţenii comunei, să asigure o infrastructură de calitate în toate cele 3 sate componente, să
asigure servicii publice corespunzătoare pentru toate categoriile de vărstă şi să asigure un
climat de siguranţă în randul comunităţii.

La nivelul administrației publice locale Cricău
este important ca toți cetățenii să beneficieze
de servicii publice de calitate, indiferent de
natura lor.

Un rol decisiv îl prezintă gradul de satisfacție
și siguranța (în toate domeniile: social,
educațional, economic, etc.) manifestată în
rândul cetățenilor la nivelul comunei.
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În urma analizelor şi dezbaterilor organizate la nivelul consiliului local al comunei Cricău 

pe fiecare domeniu şi cu factorii de decizie, a fost creionată o viziune de dezvoltare a comunei 

pornind de la următoarele elemente: 

 

Obiectivul strategic  3: Comuna Cricău mai ATRACTIVĂ și cu  IMAGINE

Un punct important pentru creşterea economică şi atractivitatea comunei o reprezintă
oportunităţile culturale, turistice şi de agrement care pot sporii confortul locuitorilor
comunei Cricău. Adiacent, acest fapt conduce la creşterea şi atractivitatea turistică a zonei,
precum și la creearea unei imagini pozitive a comunei și a unui brand.

Este decisivă consolidarea trecutului istoric a
comunei Cricău, cu așezarea de la Piatra
Craivei, dublat de valoarea culturală și
potențialul agroturistic al satelor
componente.

Se propune dezvoltarea comunei în principal pe
acest obiectiv strategic, creearea unui brand al
economiei locale, protejarea mediului, promovarea
valorilor autentice, drumul vinului și întărirea
culturii locale în context național și european.

importanța 
sectorului 
agricol și 

non agricol 
pentru 

dezvoltarea 
economică

importanța 
istorică, 

culturală și 
a cadrului 

natural 
antropicdezvoltarea 

unui mediu 
local plăcut 

pentru 
comunitate 

şi pentru 
vizitatori

importanţa 
crescută ce 

trebuie 
acordată 

infrastructurii,  
turismului și 

agroturismulu
i

dezvoltarea 
structurii 

administrative 
publice locale 
care să devina 
mai eficientă, 
mai eficace, 

transparente şi 
predispusă la 

nevoile 
cetăţenilor

activismul în 
rândul 

cetăţenilor şi 
implicarea 

lor în 
dezvoltarea 
comunitară
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În cadrul unei comunități precum comuna Cricău există mai multi factori de decizie care 

au un rol decisiv pentru dezvoltarea durabilă a comunității. Acesti factori au o pondere mai mare 

sau mai mică în funcție de capacitatea de influență, având scopul de dezvoltare și de creștere 

economică. 

Analiza factorilor de decizie a cuprins şi câteva întrebări cheie la nivelul comunităţii din 

comuna Cricău în vederea stabilirii nivelul şi importanţa implicării fiecărui factor în planul 

strategic de dezvoltare. 

 

Factorul de decizie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea Publică 

Locală 

Care sunt asteptările factorului de decizie? 

✓ realizarea planului  de dezvoltare  strategică;  

✓ promovarea imaginii instituţiei pe care o reprezintă;  

✓ dezvoltarea durabilă a comunei Cricău; 

Ce facem pentru a îndeplinii aşteptările factorului de 

decizie ? 

✓ respectarea întocmai a strategiei elaborate;  
✓ oferirea de informaţii periodice despre stadiul 

acţiunii;  
✓ implicare activă; 

Ce se va întâmpla dacă aşteptările acestuia nu sunt 

îndeplinite ? 

✓ nu va participa din  punct de vedere  financiar; 

În ce mod ne influenţează factorul de decizie ?  

✓ în mod esenţial. Fără contribuţia financiară/ materială a 

acestuia nu se pot îndeplini obiectivele; 

Care sunt aşteptările noastre faţă de factorul de decizie 

analizat? 

✓ transparenţă;  

✓ susţinere materială/ financiară;  

✓ cooperare; 

Importanţa factorului de decizie pentru succesul 

strategiei:  puţin – 1; important – 2; foarte important – 3; 

3 
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Factorul de decizie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenţii economici 

Care sunt asteptările factorului de decizie? 

✓ promovarea imaginii agentului economic (firmei);  

✓ accesarea de fonduri, finanţări, dezvoltare şi 

prosperitate; 

Ce facem pentru a îndeplinii aşteptările factorului de 

decizie ? 

✓ informări despre proiecte, programe de finanţare;  

✓ cooperare în realizarea proiectelor;  

✓ publicitate; 

Ce se va întâmpla dacă aşteptările acestuia nu sunt 

îndeplinite? 

✓ nu va participa din punct de vedere financiar; 

✓ nu se va implica;  

✓ va pune în pericol realizarea proiectelor; 

În ce mod ne influenţează factorul de decizie?  

✓ contribuţia financiară a acestora influenţează 

amploarea acţiunilor; 

Care sunt aşteptările noastre faţă de factorul de decizie 

analizat? 

✓ cooperare; 

Importanţa factorului de decizie pentru succesul 

strategiei:  puţin – 1; important – 2; foarte important – 3; 

2 

 

Factorul de decizie: 

 

 

 

Care sunt asteptările factorului de decizie? 

✓  promovarea obiectivelor acestora ; 

Ce facem pentru a îndeplinii aşteptările factorului de 

decizie ? 

✓ armonizare interese  ONG / comunitate; 
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Factorul de decizie: 

 

 

 

 

 

 

Biserica 

Care sunt asteptările factorului de decizie? 

✓ o bună convieţuire a oamenilor; 
Ce facem pentru a îndeplinii aşteptările factorului de 

decizie ? 

✓ competenţă prin activităţile desfăşurate  

✓ implicare activă; 

Ce se va întâmpla dacă aşteptările acestuia nu sunt 

îndeplinite? 

✓ nu ne va ajuta în dezvoltarea spiritului civic al 

cetăţeanului; 

În ce mod ne influenţează factorul de decizie?  

✓ la nivelul mentalităţi grupului ţintă; 

Care sunt aşteptările noastre faţă de factorul de decizie 

 

O.N.G. 

Ce se va întâmpla dacă aşteptările acestuia nu sunt 

îndeplinite? 

✓ neimplicare în accesarea unor finanţări specifice;  

✓ riscul nerealizării impactului dorit asupra unor grupuri 

ţintă specifice; 

În ce mod ne influenţează factorul de decizie?  

✓ indirect; 

Care sunt aşteptările noastre faţă de factorul de decizie 

analizat? 

✓ o bună colaborare; 

Importanţa factorului de decizie pentru succesul 

strategiei:  puţin – 1; important – 2; foarte important – 3; 

2 
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analizat? 

✓ o bună implicare în viaţa comunităţii; 

Importanţa factorului de decizie pentru succesul 

strategiei:  puţin – 1; important – 2; foarte important – 3; 

2 

 

 

Factorul de decizie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţii de 

învăţământ 

Care sunt asteptările factorului de decizie? 

✓  să promoveze şi să educe tinerii în spiritul competiţiei şi 

al implicării în viaţa societăţii civile; 

Ce facem pentru a îndeplinii aşteptările factorului de 

decizie ? 

✓ ne facem datoria şi ne motivăm strategia pe înţelesul lor, 

putem vorbi de o traducere a evenimentelor, dar mai 

ales a implicaţiilor pe care acestea le au asupra vieţii 

tinerilor; 

Ce se va întâmpla dacă aşteptările acestuia nu sunt 

îndeplinite? 

✓ dacă nu reuşim să cooptăm de partea noastră acest 

factor de decizie atunci e foarte greu sa reuşim o 

transformare durabilă şi definitivă.; 

În ce mod ne influenţează factorul de decizie?  

✓  în mod esenţial implicarea acestui factor conduce la 

reuşită; 

Care sunt aşteptările noastre faţă de factorul de decizie 

analizat? 
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✓ implicare activă în dezvoltarea imaginii comunei;  

✓ conştientizare / implicarea directă a tinerilor – 

beneficiari direcţi ai dezvoltării; 

Importanţa factorului de decizie pentru succesul 

strategiei:  puţin – 1; important – 2; foarte important – 3; 

3 

 

 

Factorul de decizie: 

 

 

 

 

 

 

 

Mass Media 

Care sunt asteptările factorului de decizie? 

✓  să se realizeze o campanie transparenta, ampla şi 

realistă, pe termen lung cu rezultate cuantificabile; 

Ce facem pentru a îndeplinii aşteptările factorului de 

decizie ? 

✓ ne îndeplinim strategia mediatizând fiecare acţiune pe 

care o desfăşurăm, facem publice planurile strategice şi 

suntem foarte deschişi la toate întrebările pe care mass 

media le adresează; 

Ce se va întâmpla dacă aşteptările acestuia nu sunt 

îndeplinite? 

✓ riscul unei imagini deformate a procesului de dezvoltare 

durabilă; 

✓ neimplicare activă a grupurilor ţintă, datorată lipsei 

comunicării; 

În ce mod ne influenţează factorul de decizie?  

✓ în mod esenţial deoarece el este cel care influenţează în 

modul cel mai sigur şi amplu grupul ţintă; 

Care sunt aşteptările noastre faţă de factorul de decizie 

analizat? 

✓ o colaborare fructuoasă şi promovarea comunei precum 
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şi a turismului local; 

Importanţa factorului de decizie pentru succesul 

strategiei:  puţin – 1; important – 2; foarte important – 3; 

3 

 

 

Factorul de decizie: 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean 

Care sunt asteptările factorului de decizie? 

✓ dezvoltarea durabilă a zonei; 

Ce facem pentru a îndeplinii aşteptările factorului de 

decizie ? 

✓ ne implicăm, informăm şi ne consultăm cu acest factor 

de decizie; 

✓ reducerea costurilor proprii pentru anumite proiecte; 

Ce se va întâmpla dacă aşteptările acestuia nu sunt 

îndeplinite? 

✓ întârzieri în realizarea unor proiecte şi în sprijinul major 

al acestui factor; 

În ce mod ne influenţează factorul de decizie?  

✓ direct; 

Care sunt aşteptările noastre faţă de factorul de decizie 

analizat? 

✓ acordare de avize, aprobări 

✓ implicare financiară; 

Importanţa factorului de decizie pentru succesul 

strategiei:  puţin – 1; important – 2; foarte important – 3; 

3 
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Factorul de decizie: 

 

 

 

 

 

 

Furnizorii de utilităţi 

Care sunt asteptările factorului de decizie? 

✓ reducerea costurilor proprii; 

Ce facem pentru a îndeplinii aşteptările factorului de 

decizie ? 

✓ implicare activă; 

Ce se va întâmpla dacă aşteptările acestuia nu sunt 

îndeplinite? 

✓ calitate slabă a serviciilor; 

În ce mod ne influenţează factorul de decizie?  

✓ interese comune şi complementare; 

Care sunt aşteptările noastre faţă de factorul de decizie 

analizat? 

✓ pune la dispoziţie informaţii; 

✓ sprijin în obţinerea de avize / acorduri / autorizaţii 

Importanţa factorului de decizie pentru succesul 

strategiei:  puţin – 1; important – 2; foarte important – 3; 

2 

 

 

Factorul de decizie: 

 

 

 

Care sunt asteptările factorului de decizie? 

✓ ocuparea forţei de muncă; 

Ce facem pentru a îndeplinii aşteptările factorului de 

decizie ? 

✓ informare / consultare /participare; 
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A.J.O.F.M.  

Ce se va întâmpla dacă aşteptările acestuia nu sunt 

îndeplinite? 

✓ Îngreunarea procesului de ocupare a forţei de muncă 

disponibile; 

În ce mod ne influenţează factorul de decizie?  

✓ Indirect; 

Care sunt aşteptările noastre faţă de factorul de decizie 

analizat? 

✓ transparenţă; 

✓ furnizare de informaţii; 

Importanţa factorului de decizie pentru succesul 

strategiei:  puţin – 1; important – 2; foarte important – 3; 

2 

 

 

Factorul de decizie: 

 

 

 

 

 

Agenția Județeană 

pentru Plăți și 

Inspecție Socială   

Care sunt asteptările factorului de decizie? 

✓ extinderea serviciilor sociale; 

Ce facem pentru a îndeplinii aşteptările factorului de 

decizie ? 

✓ promovare proiecte de interes social;  

Ce se va întâmpla dacă aşteptările acestuia nu sunt 

îndeplinite? 

✓ neimplicare; 

În ce mod ne influenţează factorul de decizie?  

✓ direct; 

Care sunt aşteptările noastre faţă de factorul de decizie 
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analizat? 

✓ sprijin cooperare,  

Importanţa factorului de decizie pentru succesul 

strategiei:  puţin – 1; important – 2; foarte important – 3; 

2 

 

Analiza documentelor strategice şi a datelor statistice a identificat următoarele 

caracteristici ale comunei Cricău: 

Caracteristici pozitive identificate Caracteristici negative identificate 

✓ prezența unui potențial agricol și non 
agricol; 

✓ insuficienta coordonare şi comunicare între 

agenţii economici, autorităţile locale, ONG-

uri şi alţi actori din comunitatea locală; 

✓ existența unui potențial turistic, agroturistic 

și cultural în comună; 

✓ dificultăţi majore legate de gestionarea 

eficientă a resurselor locale (resurse 

turistice, materiale, umane);  

✓ existenţa unui potenţial al mediului 

asociativ; 

✓ slaba reprezentare şi promovare a 

intereselor comunei Cricău la nivel 

judeţean şi national; 

✓ vecinătatea cu zona industrială Galda și 

apropierea relativa față de orașul reședință 

de județ 

✓ lipsa asocierii în vederea industrializării 

producției agricole; 

Analiza profilului strategic la nivelul 

acestor caracteristici „pozitive” prezintă 

atuuri ale comunităţii comunei Cricău care 

exploatate corespunzător vor oferii 

comunităţii posibilitatea de a deveni o 

comună prosperă, tipic europeană, care să 

ofere soluţii şi perspective favorabile 

pentru toţi membrii comunităţii. 

Analiza profilului strategic la nivelul 

caracteristicilor ”negative” prezintă 

minusurile cu care se confruntă 

comunitatea din Cricău, care 

neexploatate și imbunătățite vor duce la 

un regres continuu în randul populației 

si la dezvoltarea unei imagini cenuși a 

comunei, din care populația își va dorii 

să migreze. 
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În urma analizei procesului, a caracteristicilor pozitive şi negative identificate s-au 

desprins următoarele concluzii care au stat la baza creionării acestui document strategic: 

▪ Comuna Cricău din judeţul Alba se confruntă cu problemele specifice unei comunități 

rurale de șes. Comunitatea locală trebuie să se implice activ, să-şi asume această 

poziţionare geografică şi să o folosească în scopul dezvoltării locale; 

▪ Dezvoltarea durabilă a comunei Cricău nu reprezintă  doar o problemă a autorităţilor 

locale ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii (companii, firme, asociaţii, ONG-uri 

etc.) de a defini obiective strategice şi de a le transpune în măsuri şi obiective 

operaționale eficiente; 

▪ Comuna Cricău deţine un potenţial semnificativ în ceea ce priveşte dezvoltarea unor 

activităţi agricole și non agricole (de altă natură); se bazează pe un potenţial turistic - 

geografic recunoscut, resursă umană calificată și în urma cursurilor de formare 

profesională desfăşurate în ultimi 3 ani pe programe europene (industrie agricolă, 

lucrători comerciali,  creşterea animalelor,  prelucrarea cărnii. etc). 

▪ Necesitatea dezvoltării și formării unei administraţii publice locale mai performante în 

vederea dezvoltării strategice a comunei; 

▪ Succesul strategiei la nivel tactic şi operaţional depinde de capacitatea comunităţii din 

Cricău de a forma grupuri comune de lucru (administraţie - grupuri interesate) care să 

implementeze programele structurate la nivel strategic, să le monitorizeze, evalueze şi 

corecteze în timp. 

1.4.2. Analiza P.E.S.T.E 
 

PESTE este acronimul englezesc de la Political, Economic, Social, Technical, Ecological.  

Analiza PESTE este o metodă de evaluare a expunerii comunei Cricău la influenţa 

factorilor contextuali. Acest tip de analiză are în vedere influenţele externe generate de factorii 

politici şi legislativi, de mediul socio-economic, de modificările tehnologice şi de mediu de la 

nivel regional, naţional şi chiar internaţional asupra dezvoltării comunei.  
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Factorul politic 

Factorii politici care pot să influenţeze capacitatea de dezvoltare a comunei Cricău sunt 

formaţiunile politice aflate la guvernare la nivel național şi programul de guvernare a acestora. 

Priorităţile stabilite de factorii politici pot direcţiona dezvoltarea comunei Cricău spre un sector 

sau altul sau pot favoriza dezvoltarea altor localităţi în detrimentul comunităţii din Cricău. 

Actualul program de guvernare prevede foarte multe obiective care, odată îndeplinite, vor avea 

multiple efecte asupra comunei Cricău. Principalele obiective care ar putea aduce schimbări 

majore asupra comunităţii sunt: 

➢ Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 care va asigura identificarea 

priorităţilor reale ale mediului rural românesc şi concentrarea fondurilor doar pe 

proiecte din cadrul prioritar; 

➢ Încurajarea tipului de agricultură de nişă (de exemplu agricultura ecologică şi 

produsele tradiţionale); 

➢ Întreprinderea demersurilor necesare la nivel european pentru creşterea plăţilor 

directe astfel încât să se reducă decalajul faţă de statele membre vecine, dar şi să 

conducă la creşterea competitivităţii fermierilor români în ansamblul Uniunii 

Europene. 
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Factorul economic 

 

Cresterea economică a fost în 2013 una dintre cele mai mari din UE ceea ce este o 

performanţă pentru România. Mai mult, deşi UE face eforturi importante pentru a ieşi din criză, 

principalii indicatori macroeconomici în România au în prezent valori care indică o bună 

stabilitate economică. Astfel, deficitul bugetar este de 2,5% din PIB, deficitul de cont curent 

aproape 2% din PIB, inflaţia în jur de 2%, datoria publică aproximativ de 38% din PIB, costul la 

împrumuturile de stat au scăzut iar cursul de schimb nu a înregistrat fluctuaţii semnificative. 

Trebuie menţionat faptul că dezvoltarea economică reprezintă un concept cantitativ-

calitativ cu o sferă de cuprindere mult mai largă decât cel de creştere economică. În timp ce 

cresterea economică se măsoară printr-un număr restrâns de indicatori, dintre care cel mai 

important este ritmul de creștere a PIB-ului, dezvoltarea economică implică asigurarea unui 

echilibru dinamic pe termen lung, proiectarea unor traiectorii de creştere sustenabilă care să se 

bazeze pe utilizarea optimă a tuturor resurselor disponibile, dezvoltarea continuă a potenţialului 

inovativ şi a capitalului uman, crearea şi dezvoltarea unor institutii puternice care să favorizeze 

creşterea economică şi, evident, dar nu în ultimul rând, asigurarea unei repartiţii judicioase a 

veniturilor şi a avuţiei.2 

Potenţialul economic al zonei are în vedere valorificarea resurselor locale. Dintre acestea 

fără îndoială capitalul uman este cea mai valoroasă resursă. Comuna dispune însă de posibilităţi 

de dezvoltare a agriculturii, industriei mici, agroturismului (turismul de tranzit către Cetatea 

Alba Carolina şi drumul vinului către Jidvei) şi serviciilor. Valorificarea potenţialului economic 

depinde însă de iniţiativa privată în domeniu, de implicarea autorităţilor în vederea atragerii 

investitorilor, prin crearea unui mediu de afaceri corespunzător. 

Este foarte important pentru comunitatea din Cricău ca rata şomajului să rămână 

constată la nivelul comunei, iar odată cu cursurile de formare profesională și de dezvoltare 

antreprenorială efectuate prin programele europene să se dezvolte şi mici afaceri unde 

populaţia va putea să muncească. 

                                                           
2 http://www.zf.ro/zf-24/cresterea-economica-este-necesara-dar-nu-si-suficienta-pentru-a-asigura-dezvoltare-
economica-11895580 
 

http://www.zf.ro/zf-24/cresterea-economica-este-necesara-dar-nu-si-suficienta-pentru-a-asigura-dezvoltare-economica-11895580
http://www.zf.ro/zf-24/cresterea-economica-este-necesara-dar-nu-si-suficienta-pentru-a-asigura-dezvoltare-economica-11895580
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Pentru administraţia publică locală modificarea principalilor indicatori macroeconomici 

pe parcursul anului bugetar poate determina rectificări ale bugetului iniţial aprobat pentru anul 

în curs. 

 
 

Factorul Social 
 

În zonele rurale activitatea principală o reprezintă agricultura, astfel că o mare parte a 

populaţiei rurale este ocupată în agricultură şi obţin venituri din această activitate. Datorită 

suprafeţelor mici de teren agricol, a lipsei utilajelor agricole şi a accesului la credite, multe  

exploataţii agricole sunt de subzistenţă. Pentru crearea de locuri de muncă şi pentru creşterea 

veniturilor populaţiei rurale se impune diversificarea activităţilor şi promovarea afacerilor la  

scară mică. 

Dezvoltarea exploataţiilor agricole şi a întreprinderilor neagricole ar trebui să aibă drept 

scop promovarea ocupării forţei de muncă şi crearea de locuri de muncă de calitate în zonele 

rurale, menţinerea locurilor de muncă deja existente, reducerea fluctuaţiilor sezoniere. Ar trebui 

încurajate atât proiectele care integrează simultan agricultura şi turismul rural, prin promovarea 

turismului durabil în zonele rurale, cât şi investiţiile în surse de energie regenerabile. 

Astfel factorul social ca şi celelalte prezintă un rol decisiv în dezvoltarea comunităţii 

locale a comunei Cricău are rolul de a promova incluziunea socială, a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice în zonele rurale. Pe lângă acestea este foarte importantă facilitarea 

diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă 

pentru încurajarea dezvoltării în aceasta zonă rurală. 

 

Factorul tehnic 

 

Reglementările europene sau naţionale cu privire la nivelul minim de dezvoltare 

tehnologică din întreprinderi reprezintă unul dintre factorii externi importanţi în dezvoltarea 

economică a comunei. Impunerea unor standarde tehnologice greu de susţinut din punct de 

vedere financiar de către întreprinderi poate duce la închiderea majorităţii dintre acestea, însă 

poate duce şi la o creştere a calităţii serviciilor şi produselor furnizate şi la o reducere a 

impactului asupra mediului înconjurător. 
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Un număr însemnat din nevoile identificate sunt priorităţi direct legate de creşterea  

competitivităţii. Acestea includ necesitatea unor acţiuni pentru a îmbunătăţi performanţa  

economică şi accesul pe piaţă - a fermelor - prin modernizarea şi restructurarea acestora,  

creşterea volumului producţiei agricole de calitate, stimularea continuării modernizării  

unităţilor de prelucrare şi comercializare, inclusiv diversificarea, extinderea şi promovarea  

producţiei agricole şi alimentare cu valoare adăugată mare, a mărcilor alimentare de calitate 

prin achiziţionarea şi dezvoltarea de noi tehnologii. 

Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi posibilitatea achiziţionării acestora (conform 

Strategiei Europa 2020) este un factor important cu influenţă directă asupra administraţiei 

publice locale, aplicarea celor mai bune tehnologii (hardware şi software) putând reduce 

costurile de funcţionare şi stimulând creşterea calităţii serviciilor publice furnizate. 

 

Factorul ecologic 

 

Hazardele naturale reprezintă unul dintre factorii de mediu cel mai greu de controlat. În 

cadrul factorilor de mediu ce pot influenţa dezvoltarea viitoare a comunei Cricău, trebuie luate 

în considerare fenomenele meteorologice extreme, dar şi alte tipuri  de catastrofe naturale 

precum inundaţiile sau alunecările de teren.  

Normele europene privind protecţia mediului sunt un alt factor extern. Spre exemplu, de 

la 1 septembrie 2010 a fost interzisă comercializarea becurilor incandescente de 75 waţi, după 

ce în urmă cu un an s-a dispus aceeaşi măsură în ceea ce priveşte becurile de 100 waţi. Astfel, 

magazinele din întreaga Uniune Europeană nu vor mai avea voie sa le vândă, populaţia fiind 

nevoită să cumpere becuri ecologice, fluorescente.  

În ceea ce priveşte obiectivului „20/20/20” în materie de climă/energie din cadrul 

Strategiei Europa 2020 cu obiectivele specifice: 

➢ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel putin 20% faţă de nivelurile din 1990; 

➢ creşterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final de energie;  

➢ cresterea cu 20% a eficienţei energetice; 

Astfel printr-o nouă modalitate de abordare a acestui factor comunitatea din Cricău va avea de 

câştigat, politicile promovate de către administraţiile publice centrale în concordanţă cu cele a 
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Uniunii Europene vor dezvolta un mediu de trai mai sănătos şi vor reduce consumul de resurse 

naturale(lemn), atât de vitale pentru viitorul comunităţii. 
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Capitolul 2. Conceptul strategic de dezvoltare pe domenii 

OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a fost realizată pe baza consultării comunității prin 

aplicarea de chestionare, din care reiese interesul acesteia pentru obiectivele prezentei strategii.  

Opinia locuitorilor a fost cunoscută utilizând metodele de cercetare formală cu cele două 

ramuri: cantitativă și calitativă.  

Astfel, în ceea ce privește: 

 cercetarea calitativă, operatorii au utilizat aplicarea de chestionare; 

 cercetarea cantitativă a fost realizată prin utilizarea anchetelor;  

 instrumentul de colectare a datelor din anchetă este chestionarul aplicat 

cetățenilor comunei Cricău; 

 formele evaluative luate în considerare sunt ratingurile însumate; 

 eșantionarea de tip neprobabilistic – accidental s-a făcut în funcție de numărul de 

locuitori ai comunei, iar la final s-au analizat rezultatele și s-au interpretat.  

În procesul de elaborare a obictivelor de dezvoltare se va ține cont de următoarele 

aspecte: 

▪ Stimularea creării de locuri de muncă prin dezvoltarea sectorului privat și 

atragerea de noi investiții; 

▪ Atragerea de investiții în scopul modernizării și reabilitării infrastructurii;  

▪ Implicarea comunitatii locale in dezvoltarea comunei; 

▪ Transformarea mediului natural în unul care să susțină o economie diversificată și 

o bună calitate a vieții, prin programe și acțiuni de ecologizare; 

▪ Promovarea și prezentarea comunei Cricău și a oportunităților ei pe piața locală, 

regională, națională și internațională. 

▪ Asigurarea unei administrații publice profesioniste. 

 Prin construirea sistemului de obiective ale strategiei comunei Cricău s-a reușit 

conturarea viziunii generale pe 7 ani și a rezultatului dorit al procesului planificării strategice. 

Totodată, direcțiile strategice definite permit gruparea corespunzătoare a măsurilor de 

dezvoltare identificate, care, prin implementare, vor duce la realizarea misiunii strategiei de 

dezvoltare a zonei. Sistemul de obiective construit permite, totodată, măsurarea rezultatelor. S-a 

avut în vedere faptul că unul din scopurile principale ale conceptului de dezvoltare strategică a 

comunei Cricău este și acela de a reprezenta un instrument de promovare economică a zonei 

implicând un spectru larg de măsuri, care vizează îmbunătățirea dezvoltării economice a 

localității și implicit, creșterea atractivității acesteia.  
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Implicarea tuturor partenerilor, cum ar fi societatea civilă, administrația publică locală 

sau grupuri interesate, este direcția cea mai stabilă pentru implementarea imediată a 

obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală. 

În aceste condiții Strategia începe de la următoarele idei de bază: 

 evidențierea domeniilor de bază ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Cricău: 

domeniul social, sănătate, domeniul educației, domeniul cultural, religie și sport, 

domeniul infrastructură, domeniul economic, domeniul privind protectia mediului 

inconjurator; 

 creșterea veniturilor bugetului local în termeni reali, îmbunătățirea sistemului de 

colectare a impozitelor și taxelor; 

 crearea de locuri de muncă având ca efect reducerea șomajului, pe fondul creșterii 

economice în toate domeniile competitive; 

 creșterea veniturilor reale ale populației; 

 dezvoltarea semnificativă a sectorului întreprinderilor mijlocii și mici ca urmare a 

facilităților acordate precum și prin sprijinirea participării acestora la proiecte bazate pe 

investiții publice sau realizate cu finanțare externă. 

 Toate acestea demonstrează faptul că noțiunea strategică trebuie exprimată în termeni și 

aspecte care să garanteze creșterea economică, a bazei de impozitare, crearea de locuri de 

muncă și îmbunătățirea calitații mediului de viață al comunitatii. 

Forma strategică de dezvoltare se transpune astfel printr-o dezvoltare economică 

datorată poziției geostrategice a comunei, determinată de atragerea de investitori, de activități 

economice și organizații în zonă. În acest scop trebuie urmate două direcții prioritare: 

îmbunătățirea imaginii, a calității vieții și facilități de atragere a firmelor private (prin investiții 

în infrastructură, oferta de terenuri și clădiri, facilitati fiscale etc). 

 

OBIECTIVE GENERALE 

  

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locale a comunei Cricău sunt: 

▪ Garantarea condiților pentru crearea unor activități rentabile în agricultură; 

▪ Împădurirea terenurilor neproductive și a terenurilor degradate; 

▪ Optimizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport; 

▪ Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeană; 

▪ Optimizarea sistemului de sănătate local; 
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▪ Garantarea accesului neîngrădit al populației și al consumatorilor economici la infrastructură 

(apă, distribuție gaze, căi de transport); 

▪ Dezvoltarea turismului și a sectorului conex; 

▪ Adaptarea la standardele europene a școlilor și grădinițelor; 

▪ Combaterea excluderii și dezechilibrelor sociale și creșterea ratei de ocupare prin crearea de 

noi oportunități investiționale. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 

1. Agricultură și dezvoltare rurală 

 

Agricultura 

 

• Sustinerea înființării de ferme familiale formate prin cumpărarea sau arendarea de 

terenuri agricole; 

• Asigurarea unei baze tehnico-materiale moderne și performante; 

• Ameliorarea efectivelor de animale și îmbunătățirea tehnologiilor de exploatare; 

• Promovarea produselor agricole naturale în conformitate cu standardele europene; 

• Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care prelucreaza materii prime oferite de 

agricultură; 

• Dezvoltarea mediului de afaceri pentru intreprinzatorii din agricultura. 

 

 

2. Infrastructură și Mediu 

Transport 

 

• Modernizarea drumurilor comunale;  

• Pietruirea drumurilor comunale și de exploatare agricolă; 

• Lucrări de întreținere a drumurilor comunale; 

• Dezvoltarea infrastructurii de transport în scopul extinderii racordării comunei la 

principalele axe naționale.  

 

Utilități 

 

• Creșterea eficienței și a calității serviciilor publice de gospodărire comunală; 

• Realizare rețele de alimentare cu apă potabilă; 
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• Realizarea retelei de canalizare; 

 

Sănătate 

 

▪ Dotarea unităților medicale cu aparatură și echipamente moderne, în scopul 

îmbunătățirii și diversificării serviciilor oferite; 

▪ Supravegherea permanentă a focarelor de risc din mediu și a populației supuse la 

diferite noxe, cu scopul de a preveni apariția îmbolnăvirilor determinate de aceste 

cauze; 

▪ Asigurarea pentru întreaga populație a comunei a serviciilor publice care 

influențează igiena personală - accesul la apa potabilă de calitate și în cantitate 

suficientă; 

▪ Încurajarea inițiativei particulare în sistemul medical; 

▪ Unirea eforturilor locale pe aspecte ale planificării familiale și ale sănătății 

copilului; 

▪ Implicarea comunităților locale în atragerea de surse de finanțare pentru 

completarea fondurilor alocate. 

 

Mediu 

 

▪ Îmbunătățirea factorilor de mediu la nivelul comunei; 

▪ Organizarea unor cursuri de educație civică și ecologică în școli și comunitate; 

▪ Aplicarea de măsuri coercitive împotriva celor care depozitează deșeuri din 

gospodărie în locuri nepermise; 

▪ Evaluarea posibilităților de colectare selectivă a deșeurilor; 

▪ Amplasarea de coșuri pentru păstrarea curățeniei; 

▪ Amenajarea de spații verzi în toate satele comunei; 

▪ Introducerea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor; 

▪ Creșterea capacității de participare a publicului la luarea deciziilor; 

▪ Accesul publicului la informația de mediu în vederea conștientizării problemelor de 

mediu și creării unei atitudini civice. 

 

3. Economie, Comerț și Servicii 

 

▪ Stimularea investițiilor prin acordarea de facilități la nivel local; 
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▪ Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate în sfera producției și a 

prestărilor de servicii, astfel încât stimularea acestora să ducă la scăderea costurilor 

de producție și a serviciilor; 

▪ Susținerea întreprinderilor existente care fac față concurenței specifice economiei de 

piață; 

• Modernizarea comerțului stradal și a piețelor agro-alimentare importante; 

• Ridicarea nivelului calitativ și a calificării profesionale în domeniul comertului și 

serviciilor; 

• Sprijinirea dezvoltării serviciilor în domeniul turismului; 

• Dezvoltarea serviciilor și activităților productive din comuna de către întreprinzătorii 

locali. 

 

4. Turism 

 

• Crearea condițiilor pentru creșterea atractivității turistice a zonei; 

• Încurajarea cetățenilor prin acțiuni de informare și formare profesională în vederea 

deschiderii de pensiuni agroturistice și promovarea acestora. 

 

5. Educație și cultură 

 

Educație 

 

• Reabilitatea și modernizarea școlilor la nivel modern european; 

• Asigurarea unui management școlar și cultural profesionist; 

• Îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitatea de învățământ preșcolar și 

școlar prin: 

o Asigurarea din bugetul local și din alte fonduri l a sumelor necesare funcționării 

unităților școlare în condiții adecvate procesului de învățământ; 

o Alocarea de bani pentru lucrări de reparații ale clădirilor, fațadelor, de amenajare 

a curților școlilor; 

• Măsuri active de eliminare a abandonului școlar și reducerea numărului celor care au 

abandonat deja școala; 

• Accesul la educație al copiilor; reducerea rapida a abandonului scolar in ciclul primar si 

gimnazial. 

 
 

Cultura 
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• Reparația căminelor culturale; 

• Păstrarea și continuarea obiceiurilor străvechi; 

• Organizarea festivalurilor și festivităților tradiționale. 

 

6. Resurse Umane 

 

Populația și piața muncii 

 

• Asigurarea unei creșteri economice susținute, cu impact direct asupra creșterii 

numărului locurilor de muncă, bazată pe dezvoltarea agriculturii și a sectorului 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

• Promovarea de măsuri destinate prevenirii și combaterii șomajului în rândul 

tinerilor, în vederea creșterii ratei de ocupare a acestora; 

• Elaborarea de programe speciale adresate grupurilor de persoane care se 

confruntă cu dificultăți de integrare pe piața muncii: tineri, persoane cu handicap, 

persoane aflate în stare de vulnerabilitate socială; 

• Îmbunătățirea bazelor de date cu privire la oferta de locuri de muncă existente pe 

piața muncii. 

 

Servicii Sociale 

 

• Acoperirea cu servicii de asistență socială a tuturor categoriilor de populație; 

• Reducerea excluziunii sociale prin: 

• Integrare civică, ceea ce presupune a fi un cetatean egal intr-un sistem 

democratic; 

• Integrare economică; 

• Integrare socială, adică accesul la serviciile sociale furnizate de stat; 

• Integrare interpersonală, care presupune apartenența la o familie, un grup de 

prieteni, de vecini, la rețele interpersonale care să le asigure suport moral celor 

ce au nevoie de acestea. 

• Promovarea voluntariatului în domeniul asistenței sociale; 

• Servicii de protecție și susținere a tinerelor mame necăsătorite, pentru evitarea 

abandonului copilului; 

• Accelerarea rezolvării problemelor locative pentru familiile tinere și a celor cu 

venituri mici. 
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PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ 

 

CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 Strategia de dezvoltare durabilă ca instrument de planificare și implementare conține un 

set de remarci pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen determinat în scopul 

realizării obiectivelor generale stabilite într-o strategie. 

 Pentru îndeplinirea strategiei, Primăria Comunei Cricău, ca autoritate publică locală, 

trebuie să-și întărească capacitatea instituțională la toate nivelele de decizie și execuție. În acest 

sens se urmărește atragerea și furnizarea de resurse financiare suficiente și mobilizarea 

resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar și analizarea 

cadrului administrativ de alocare a responsabilităților. 

 Soluționarea problemelor curente, cât și a celor de perspectivă depinde în foarte mare 

măsură de gradul de competență al conducerii administrației publice locale. 

 Consolidarea capacitatii institutionale este un proces de durată în care administrația 

publică trebuie să acționeze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcționarului public față de 

accesul populației la activitatea administratiei. Astfel autoritatea locală s-a preocupat permanent 

de asigurarea și participarea la diverse programe de specializare a funcționarilor săi. O altă 

preocupare a autorității locale a fost armonizarea procedurilor administrative cu cele ale Uniunii 

Europene. 

 În ceea ce privește relația cu cetățeanul, autoritatea publică locală a demarat un proces de 

consultare a opiniei cetățenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2014-2020. 

 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE A PRIMĂRIEI 

 

 Condițiile de bază necesare în scopul dezvoltării social-economice rapide vizează: 

 Respectarea diversității și a problemelor specifice comunei;  

 Asigurarea participării populației la luarea deciziilor.  

 

 Se observă că în aceste condiții autoritatea publică locală este o interfață între cetățean și 

nivelul statal. Aceasta mai trebuie să elaboreze și să dezvolte un sistem de administrare bazat pe 

promovarea autonomiei locale reale și consolidarea cadrului instituțional. 
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Activitatea publică locală va fi orientată spre: 

 Dezvoltarea durabilă a localității se va realiza cu ajutorul tuturor locuitorilor pentru 

soluționarea problemelor comune; 

 Dezvoltarea infrastructurii comunității (alimentare cu apa, canalizare etc.) 

 Ajustarea cheltuielilor bugetare la posibilitățile reale de acumulare a veniturilor la buget; 

 Elaborarea, aprobarea și controlul strict asupra executării bugetului. 

 

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: 

 Organizarea licitațiilor de cumpărare pentru achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii 

pentru necesitatile instituției; 

 Stoparea creșterii volumului de cheltuieli; 

 Sporirea responsabilității persoanelor cu funcții de răspundere pentru depășirea limitelor 

stabilite de cheltuieli și utilizarea neeconomică a alocațiilor bugetare; 

 Reevaluarea întregului sistem de servicii publice și transmiterea unor activități către sfera 

privată. 

 

Consolidarea finanțelor publice: 

 Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităților social-economice 

și culturale ale populației pentru dezvoltarea teritoriului administrat; 

 Întreprinderea unor măsuri pentru acumularea veniturilor proprii și menținerea echilibrului 

bugetar; 

 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susținerea unor programe de interes local; 

 Susținerea dezvoltării antreprenoriatului ca forță motrice a economiei de piață. 

 

Stabilirea și promovarea parteneriatului: 

 Sprijinirea organizațiilor nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în folosul 

cetățeanului; 

 Participarea la proiecte investiționale comune cu sectorul economic în domeniile social, 

cultural și de mediu. 

 

Consolidarea managementului administrației publice locale constă în: 

a. Dezvoltarea managementul resurselor umane 

✓ Preocuparea autorității locale pentru pregătirea continua a funcționarilor publici pe 

domeniile prioritare dezvoltării comunei. 

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala 

✓ Identificarea unui sistem de training adecvat; 
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✓ Identificarea necesităților și oportunităților de instruire; 

✓ Corelarea necesităților cu potențialul uman existent. 

c. Folosirea eficientă a resurselor umane 

✓ Identificarea regulamentului de organizare și funcționare a personalului și a regulamentului 

de ordine internă; 

✓ Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite. 

d. Creșterea responsabilității și a independenței profesionale 

✓ Responsabilitatea funcționarilor publici în conformitate cu prevederile legale; 

✓ Conștientizarea importanței activității fiecarui angajat; 

✓ Transparența funcționării sistemului instituțional pentru fiecare angajat; 

✓ Acordarea de stimulente financiare în funcție de eficiența și competivitatea activităților 

depuse. 

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administrație și cetățean 

✓ Serviciul public orientat țn folosul cetățeanului; 

✓ Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntați cetățenii și agenții economici; 

✓ Întărirea și extinderea cadrului de participare a societății civile la procesul decizional; 

✓ Comunicarea operativă cu cetățenii comunei; 

✓ Implementarea unui sistem de management al calității; 

✓ Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie.  

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calității serviciilor publice 

✓ Administrarea corespunzătoare a banilor publici; 

✓ Programarea eficientă a cheltuielilor și veniturilor; 

✓ Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte și programe cu finanțare nerambursabilă. 

 

PROIECȚIA FINANCIARĂ 

 

 Bugetul local pentru următorii 7 ani nu poate fi exprimat cu exactitate din cauza faptului 

că planificarea strategică, din punct de vedere financiar, este greu de realizat. 

 Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependență față de bugetul de stat și 

necesitatea alocării unor sume care să permită asigurarea unui buget minim de funcționare. 
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2.1. Administrația publică locală 
 

2.1.1. Prezentare generală 

2.1.2. Evoluția grafică 

2.1.3. Analiza SWOT 
 

Administrația publică locală 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

➢ Relațiile de comunicare cu cetățeanul se fac 

prin personal specializat în relații publice; 

➢ Existența unui spațiu adecvat și dotat cu 

tehnică de calcul conectată la internet, 

pentru desfășurarea corespunzătoare a 

activităților APL; 

➢ În cadrul APL Cricău comunicarea internă se 

face respectând structura ierarhică, iar 

relațiile cu mediul exter sunt stabilite  prin 

măsuri legislative; 

➢ Activitatea pozitivă și vizibilă în ceea ce 

privește comunicărea autorității locale cu 

cetățenii; 

➢ Procedurile decizionale sunt bine stabilite şi 

cunoscute, tipurile de decizii sunt specifice 

unui astfel de sistem public, iar criteriile 

utilizate în procesul decizional sunt cele 

stabilite prin regulamentul intern de 

organizare; 

➢ Colaborarea cu primării externe din alte 

țări. 

 

 

➢ Lipsa fondurilor din bugetul local necesare 

realizării unor investiţii vitale; 

➢ Inexistența unor baze de date implementate 

in cadrul unui program informatic pentru 

imbunătățirea timpilor de comunicare cu 

cetățenii: 

➢ Lipsa unui birou de management a 

proiectelor sau a unei persoane specializate 

care să ofere acces la informaţii privind 

finanţarea prin programe ale UE în cadrul 

Administraţiei Publice şi a comunităţii 

locale din comuna Cricău; 

➢ Lipsa de echipamente specializate necesare 

în caz de situaţii de urgenţă; 

➢ Din punct de vedere al pregătirii 

personalului nu există un plan de instruire 

concret la nivelul instituţiei, bazat pe 

nevoile reale de formare, 

➢ Lipsa procedurilor şi standardelor, nu 

există un process eficientizat şi caracterizat 

de un circuit informaţional extins, ceea ce 

afectează timpii necesari luării deciziilor; 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Parteneriate cu alte administraţii publice 
locale (Consiliul Judeţean, Primăriile altor 
comune, etc.), preluarea modelelor de 

➢ Migrarea  persoanelor cu pregătire 

profesională din aparatul administrației 



                                               Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Cricău 2014 – 2020 
 

 56 

 

management şi administraţie precum şi 
pentru formarea personalului din 
administratia publică; 

➢ Conducerea APL a comunei Cricău formează 

o echipă care are experienţă în munca de 

conducere şi de administraţie publică și 

poate ajuta cetățanul în rezolvarea 

problemelor; 

➢ Posibilitatea  de a accesa fonduri 

guvernamentale și europene pentru 

organizarea de sesiuni de instruire în 

diverse domenii de activitate atât pentru 

administrația locală, cât și pentru mediul 

privat; 

➢ Accelerarea reformei instituţionale generată 

de procesul de aderare; 

➢ Necesitatea dezvoltării și aplicării 
principiului transparenței în activitatea 
desfășurată de instituțiile publice ale 
comunei Cricău; 

➢ Folosirea paginii web a Primăriei comunei 

Cricăuîn scopul de a face publice toate 

hotărârile Consiliului Local, întâlnirile cu 

cetățenii, investițiile propuse pentru 

comunitate și orice informație necesară 

bunei desfășurări a activității în cadrul 

comunei; 

➢ Dezvoltarea unor parteneriate publice - 

private la nivelul comunei Cricău în vederea 

implementării de proiecte comune care au 

ca scop creșterea economică a zonei; 

➢ Existenţa oportunităţilor de finanţare 

externă sau internă a proiectelor propuse de 

către APL; 

➢ Identificarea posibilității realizării unui 

proiect de benchmarking – prin compararea 

cu organismele similare din statele membre 

ale Uniunii Europene și România prin 

locale, în special spre mediul urban și în 

străinătate; 

➢ Utilizarea pe o scară relativ redusă a 

tehnologiilor  avansate; 

➢ Practicarea unor politici discriminatorii în 

alocarea resurselor locale; 

➢ Procedurile birocratice care măresc timpul 

şi costurile cu managementul public; 

➢ Implicarea ridicată a forţelor politice în 

managementul public; 

➢ Refuzul achitării unor taxe și impozite din 

partea cetățenilor, gradul de colectare a 

acestora este redus; 

➢ Gradul redus al implementării și implicării 

administrației locale în dezvoltarea și 

finalizarea unor proiecte de impact la 

nivelul comunității din Cricău; 

➢ Migrarea și scăderea numărului populației 

la nivelul comunei Cricău. 
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parteneriate, vizite de lucru, proiecte 

comune, indicatori, etc. 
 

 

 

2.1.4. Planul de acțiune și implementare – Măsuri operaționale 

 

 

Domeniul 

 

Administraţia publică locală 

Obiectivul General: 
 

Stabilirea unui program concret pentru dezvoltarea, eficientizarea şi 

actualizarea serviciilor administrative destinate  coimunităţii 

Obiective specifice: 

1. Înfiinţarea, dezvoltarea și eficientizarea capacităţii de intervenţie pentru 

situaţii de urgenţă 

a) Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu echipamente necesare 

în vederea intervenției corecte și eficiente asupra solicitărilor existente 

Descrierea proiectului: 

Achiziționarea unei autospeciale care poate să intervină în zona montană a comunei 

Cricău, dotată cu echipamente de intervenție pentru dezăpezire. Dotarea serviciului cu 

echipamente de descarcerare și intervenție rapidă, precum și a unui sistem de 

intervenție tip berbec; 

Se doreşte reactualizarea planului de riscuri existent în concordanţă cu schimbările 

climatice şi cu factorii care pot să îl influenţeze, precum şi cerinţe în vigoare pentru 

perioada actuală. De asemenea se doreşte echiparea serviciului de voluntari pentru 

situaţii de urgenţă cu echipamente (ex: echipamente de protecție, costume de salvare, 

căști, pompe submersibile); 

Termen de implementare: 2016 

b) Analiza sistemului de colectare pluvială  de pe principalele căi de acces 
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Descrierea proiectului: 

Analiza sistemului de hidranţi pe toată suprafaţa comunei, inclusiv în zonele adiacente  şi 

amplasarea acestora lângă obiectivele de interes economic, industrial şi instituţiile care 

deservesc administraţia publică, în vederea intervenţiei rapide şi în siguranţă a 

autospecialelor serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.  

Responsabil: Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă - Protecţie civilă;  

Termen de implementare: 2016 

c) Cursuri de formare profesională pentru  persoanele din cadrul serviciului de 

situatii de urgenţă și instruirea acestora de către entități competitive și abilitate 

Descrierea proiectului: 

Necesitatea instruirii periodice a personalului serviciului de voluntari pentru situaţii de 

urgenţă de către cadre abilitate şi specialişti în domeniu, astfel încât intervenţiile să fie 

efectuate cu un grad foarte ridicat de siguranţă şi precizie. 

Termen de implementare: 2016 

d) Analiza și reactualizarea planului de riscuri a serviciului voluntar pentru 

situații de urgență 

Descrierea proiectului: 

Se doreşte reactualizarea planului de riscuri existent în concordanţă cu schimbările climatice, 

şi cu factorii care pot să îl influenţeze, precum şi cerinţelor în vigoare pentru perioada actuală. 

2. Creșterea gradului de securitate a populaţiei de pe teritoriul comunei 

a) Scăderea ratei de infracţionalitate juvenilă şi cu autori necunoscuţi 

Descrierea proiectului: 

Scăderea ratei de infracţionalitate juvenilă prin educaţie. Pe langă aceasta se vor lua şi 

măsuri de ordin tehnic, mai precis supravegherea şi monitorizarea absenteismului şcolar 

în timpul orelor de curs cu camera video, precum şi patrule ale poliţiei locale în locaţiile 

din jurul unităţilor de învăţământ. 

Se vor monta camere cu supraveghere video în curţile tuturor școlilor din comuna Cricău 

precum și extinderea sistemului de monitorizare video în zonele aglomerate ale orașului 

și a zonelor cu grad mare de infracționalitate. 
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Termen de implementare: 2016 

b) Imbunătăţirea serviciilor poliţiei locale prin dotarea cu echipamente specifice 

Descrierea proiectului: 

Stabilirea unui protocol de colaborare a poliţiei naţionale cu poliţia locală şi cu 

jandarmeria pentru îmbunătăţirea serviciilor de securitate a cetăţenilor prin acţiuni de 

patrulare mixte precum și creșterea numărului de patrule mixte la nivelul comunității. 

Termen de implementare: 2016 

c) Îmbunătăţirea conditilor de lucru şi reamenajarea  sediului poliţiei  

Descrierea proiectului: 

Dotarea cu echipamente specifice a poliţiei locale pentru o mai bună intervenţie şi pentru 

desfăşurarea în cele mai bune condiţiii a activităţii. Achiziţionarea de ţinute, arme 

neletale conform cerinţelor, precum şi o autospecială pentru intervenţie rapidă la diferite 

evenimente locale dar şi în situaţii de misiune. (În prezent există doar o singură maşină 

care deserveşte mai mulţi poliţişti comunitari). 

Termen de implementare: 2016 

3. Creşterea eficienţei activităţilor operaţionale şi dotarea cu echipamente 

moderne  în cadrul administraţiei publice locale a comunei Cricău 

a) Corelarea bazelor de date la nivelul Primăriei Cricău  şi a celorlalte instituţii a 

administraţiei publice prin implementarea unui sistem informatic integrat 

Descrierea proiectului: 

Crearea bazelor de date la nivelul tuturor compartimentelor din administraţia publică 

locală şi corelarea acestora cu datele din teren în vederea emiterii de documente si 

scăderii timpului de răspuns. Necesitatea unui sistem informatic integrat pentru 

corelarea bazelor de date de la Cadastru – Registrul Agricol – Evidenţa populaţiei – Taxe 

şi impozite – Urbanism. 

Termen de implementare: 2016 

b) Îmbunătăţirea şi dezvoltarea  abilităţilor personalului  administraţiei publice 

locale în vederea oferirii unor servicii de calitate superioară ISO? 

Descrierea proiectului: 

Identificarea unor linii de finanţare și organizarea de cursuri de formare profesională 

continuă în vederea îmbunătăţirii competenţelor angajaţiilor din administraţia publică a 
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Comunei  Cricău  și a dobândirii de atestate specifice pentru fiecare angajat care lucrează 

cu sisteme informatice. 

Termen de implementare: 2018 

c) Achiziţionarea de echipamente şi softwere pt eficientizarea serviciilor oferite 

populaţiei de către administratie publică locală 

4. Dezvoltarea de relaţii parteneriale cu comune din Romania şi UE  

a) Dezvoltarea parteneriatelor existente   

Descrierea proiectului: 

Îmbunătăţirea parteneriatelor existente şi dezvoltarea acestora pe domenii de interes 

(economie - cultură – educaţie – sport – turism, etc), astfel încât comunitatea din Cricău 

să poată urma exemple pozitive ale comunităţilor din alte state europene spre o 

dezvoltare permanentă.  

Actori implicați: Comunele cu care are parteneriat Unitatea Administrativ Teritorială 

Cricău ; 

Termen de implementare: anual 

b) Dezvoltarea de noi parteneriate cu alte autorităţi locale ale României şi a  

Uniunii Europene  

Descrierea proiectului: 

Dezvoltarea de noi proiecte în cadrul programului de twining, program care oferă 

administraţiilor publice din ţara beneficiară posibilitatea de a lucra cu omologii lor din 

statele membre pentru a facilita transpunerea, consolidarea şi implementarea legislaţiei 

UE. 

Termen de implementare: anual 

5. Minimizarea perioadei de soluţionare a problemelor şi a timpului de răspuns 

către cetăţeni (audienţe, petiţii,  reclamaţii, autorizaţii,) 

a) Măsurarea gradului de satisfacție la nivelul administrației  publice 

Descrierea proiectului: 

Conceperea unui formular succint dar în același timp relevant pentru a măsura gradul de 

satisfacere a comunității locale în ceea ce privește serviciile oferite de administrația 

publică locală. Acest chestionar poate fii distribuit cetățenilor după finalizarea 



                                               Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Cricău 2014 – 2020 
 

 61 

 

activităților avute cu autoritățile administrației publice locale ale comunei  Cricău 

Termen de implementare: anual 

b) Actualizarea informațiilor privind activitatea administrației publice locale și 

postarea acesteia pe site-ul Primăriei comunei Cricău. 

Descrierea proiectului: 

Necesitatea actualizării constante a informațiilor referitoare la activitățiile administrației 

publice și postarea acestora pe site-ul primăriei comunei Cricău. Exemple: Hotărârile de 

Consiliul Local, afișele cu evenimentele importante din localitate și orice alte documente 

folosite de administrația publică și care prezintă interes pentru comunitatea locală. 

Actualizarea și îmbunătățirea site-ului primăriei.  

Termen de implementare: lunar 

c) Stabilirea unei intalniri publice odata la 2 luni organizata de Administratia 

Publica locala in care sa se dezbata principalele probleme si investitii la nivel 

local; 
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2.2. Dezvoltarea urbană (Urbanism și Infrastructură) 

2.2.1. Prezentare generală 

 

În ceea ce privește rețeaua de transport public, comuna este membră a asociației AIDA 

Transport Local - Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA) – Transport 

Local. Asociaţia a fost creată prin adeziunea Consiliilor locale din municipiul Alba Iulia şi 

comunele Ciugud, Sîntimbru, Galda de Jos, Întregalde, Cricău şi Ighiu în scopul organizării şi 

implementării unui sistem metropolitan de transport călători. Cele şase comune sunt conectate 

la sistemul de transport din Alba Iulia, beneficiind, astfel, de toate avantajele existente în prezent 

la nivelul reşedinţei judeţului. Organizarea este o premieră naţională, atât din punct de vedere a 

proiectului iniţiat, a arealului în care va fi dezvoltat, cât şi a condiţiilor moderne de transport.  

AIDA – Transport Local este prima asociaţie intercomunitară autorizată în România pentru a 

derula activităţi de transport public local. Decizia de autorizare a fost dată în 6 noiembrie 2009 

de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

(ANRSC). De asemenea, proiectul de transport călători ce va deservi o populaţie de aproximativ 

90.000 de persoane, este o premieră naţională. 

Comuna Cricău este deservită de și de firma, operator autorizat de transport, S.C. Livio 

Dario S.R.L din orașul Alba Iulia care efectuează curse de plecare spre Cricău și  curse de la 

Cricău la Alba Iulia. 

Interval 

orar 

Traseu Transport Public 

 

Capacitate de Transport 

05:10:00 TIBRU-CRICĂU Sus-BUCERDEA-Electrica-Autogară autobuz M2-min.27 locuri 

05:15:00* CRICAU-Stadion-Ampoi 3-Centru-Gara autobuz M2-min.27 locuri 
05:15:00 TIBRU-GALDA DE JOS(sat)-Ampoi 2-Electrica-Gară autobuz M3-min.70 locuri 

05:15:00 CRICĂU-Stadion-Ampoi 3-Centru-Gară autobuz M3-min.70 locuri 

05:45:00 CRICĂU Sus -Electrica-Gară autobuz M2-min.27 locuri 

05:50:00 TIBRU-GALDA DE JOS-Ampoi 2-Electrica-Gară autobuz M3-min.70 locuri 

05:55:00 Autogara-Electrica-CRICĂU Sus autobuz M3-min.70 locuri 

06:30:00 TIBRU-Stadion-Ampoi 3-Centru-Gară autobuz M3-min.70 locuri 

06:35:00 CRICĂU-Stadion-Ampoi 3-Centru-Gară autobuz M3-min.70 locuri 

07:45:00 Autogară-Electrica-BUCERDEA-CRICĂU Sus-TIBRU autobuz M3-min.70 locuri 

07:50:00 Autogara-Electrica-BUCERDEA-CRICAU Sus-TIBRU autobuz M3-min.70 locuri 
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10:00:00 Autogară-SARD-CRICĂU Pod-TIBRU-GALDA-Gară autobuz M2-min.27 locuri 

10:00:00 Gară-GALDA-TIBRU-CRICAU-IGHIU-Gară autobuz M3-min.70 locuri 

12:00:00 Autogară-Electrica-SARD-TIBRU autobuz M3-min.70 locuri 

13:10:00 TIBRU-BUCERDEA-Moților-Electrica-Gară autobuz M3-min.70 locuri 

13:10:00 TIBRU-CRICAU Sus-BUCERDEA-Electrica-Autogara autobuz M3-min.70 locuri 

13:15:00 CRICĂU Sus -Electrica-Gară autobuz M3-min.70 locuri 

14:30:00 Autogară-Electrica-ȘARD-TIBRU autobuz M3-min.70 locuri 

14:30:00 Autogară-Electrica-CRICĂU Sus autobuz M3-min.70 locuri 

15:15:00 CRICĂU Sus -Electrica-Gară autobuz M3-min.70 locuri 

15:15:00 TIBRU-Electrica-Gară autobuz M3-min.70 locuri 

16:00:00* Autogară-Electrica-CRICAU Sus autobuz M2-min.27 locuri 
16:00:00 Autogară-Electrica-GALDA-TIBRU autobuz M3-min.70 locuri 

16:00:00 Autogara-Electrica-CRICĂU Sus autobuz M3-min.70 locuri 

17:30:00 Autogara-Electrica-BUCERDEA-CRICĂU Sus-TIBRU autobuz M3-min.70 locuri 

18:00:00* CRICĂU Sus -Electrica-Gară autobuz M2-min.27 locuri 
18:45:00 TIBRU-CRICĂU Pod-Electrica-Autogară autobuz M3-min.70 locuri 

20:30:00* Autogara-Electrica-BUCERDEA-CRICAU Pod-TIBRU autobuz M2-min.27 locuri 

20:30:00* Autogara-Electrica-GALDA-TIBRU autobuz M2-min.27 locuri 
20:30:00 Autogară-Electrica-BUCERDEA-CRICĂU Pod-TIBRU autobuz M3-min.70 locuri 

21:10:00 TIBRU-CRICĂU Sus-BUCERDEA-Electrica-Autogară autobuz M3-min.70 locuri 

21:25:00 TIBRU-GALDA DE JOS-Ampoi 2-Electrica-Gară autobuz M3-min.70 locuri 

23:30:00 Autogara-Electrica-BUCERDEA-CRICĂU Sus-TIBRU autobuz M3-min.70 locuri 
 

*Linie de transport funcțională Sâmbăta și Duminica 

Salubrizarea comunei Cricău este realizată de către o firmă specializată în acest 

domeniu, se numește S.C. Salprest S.R.L. și deservește întreaga zonă a văii Tibrului, Cricăului şi 

Craivei, Gălzii. S.C. SALPREST S.R.L. prestează operațiile de precolectare, colectare și transport 

deșeuri menajere. 
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2.2.2. Evoluția grafică 

2.2.3. Analiza SWOT 
 

Dezvoltarea rurală  (Urbanism și Infrastructură) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

➢ Existența unei bune infrastructuri a 
transportului și a accesibilității în comună 
prin DN 74 și DN 1, continuând apoi pe 
drumul județean 107 H - asfaltat; 

➢ Legătura satelor comunei cu reşedinţa de 
comună sunt asigurate de D.C.72 Craiva-
Cricău şi D.C.73 Tibru-Cricău; 

➢ Așezarea liniară de-a lungul DJ107H a 
principalelor sate din comună, care permite 
realizarea rețelei de alimentare cu apă 
curentă; 

➢ Existența rețelei de alimentare cu  energie 
electrică 100 %; 

➢ Existența unei bune infrastructuri de 
comunicații IT, telefonie fixă și mobilă; 

➢ Alimentarea cu apă la nivelul comunei 
Cricău. 

➢ Existența unei stații de captare și epurare 
pentru satele aparținătoare. 

➢ Existenţa unor spaţii şi terenuri în zona 
limitrofă ce pot fi valorificate; 

➢ Poluare scăzută a aerului în comună 
datorită lipsei/retehnologizării unor agenţi 
poluatori;  

➢ Existenţa fondului forestier în imediata 
apropiere a comunei, care  contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii aerului;; 

➢ Colectarea selectivă a deșeurilor menajere 
la nivelul comunei Cricău. 

➢ Accesibilitatea facilă pentru principalele 
instituții ale  administrației publice locale a 
comunei Cricău; 

➢  

 

➢ Drumul de acces D.C.73 Tibru-Cricău este 

nemodernizat; 

➢ Drumuri neîntreținute corespunzător, care 
în urma unor fenomene climatice mai 
intense, devin nepracticabile și inaccesibile; 

➢ Rețeaua de alimentare cu apă se gaseste la 

nivelul satelor...... 

➢ Rețeaua de șanțuri pluviale și rigole 

insuficient dezvoltată și  subdimensionată; 

➢ Părți din infrastructura de energie electrică 
care sunt degradate; 

➢ Număr redus de mijloace de transport 
public adecvate pentru persoanele cu 
handicap; 

➢ Disfuncționalități majore privind 
funcționarea principalelor utilități în cadrul 
dispensarului, scolilor, căminului cultural 
din comună; 

➢ Lipsa echipamentelor pentru situații de 
urgență majoră; 

➢ Lipsa dotărilor căminului cultural 
(instalație sonorizare, mobilier, recuzită, 
grupuri sanitare); 

➢ Lipsa spațiilor de agrement, parc de joacă și 
de petrecere a timpului liber (sala de sport, 
teren de fotbal, club); 

➢ Inexistența unor spații special amenajate la 
nivelul comunei Cricău pentru depozitarea 
materialelor rezultate în urma demolării 
construcțiilor și a resturilor vegetale; 

➢ Lipsa unui sistem integrat al deşeurilor şi 
colectarea selectiva a acestuia; 

➢ Dotări insuficiente în  infrastructura 
educațională, cea de sănătate, cea culturală 
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și socială, în localitatea  (Tibru); 
➢ Lipsa unui sistem video de supraveghere 

stradală în puncte cheie și a instituților 
publice. 

➢ Insuficiența fondurilor din bugetul local 
necesare pentru lucrările importante de 
infrastructură și capacitatea scăzută a 
autorităților publice locale de a atrage 
surse externe de finanțare pentru acest 
segment; 

➢ Absenţa unui program coerent de 
informare privind protejarea mediului 
înconjurător (apă, aer, sol); 

➢ Absența în localitatea Craiva și Tibru a unor 
spații destinate sportului și agrementului; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Existența programelor  guvernamentale şi 
europene de stimulare a creării 
infrastructurii de  bază; 

➢ Participarea comunei la Grupul de Acţiune 
Locală (GAL) din Munţii Metaliferi, Trascău 
şi Muntele Mare; 

➢ Existenţa unor programe cu cofinanţare 
europeană orientate direct pentru protecţia 
mediului şi a naturii (Programul 
Operaţional Sectorial Mediu);  

➢ Necesitatea amenajării corespunzătoare și 

asfaltarea Drumului Comunal 73 care face 

legătură dintre Tibru-Cricău; 

➢ Posibilitatea folosirii Planului Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Alba; 

➢ Dezvoltarea  unor proiecte de construire a 

unor locuinţe sociale pe raza comunei 

Cricău; 

➢ Atragerea investitorilor prin oferirea de 
facilități pentru investiții pe teritoriul 
comunei Cricău; 

➢ Întocmirea unor contracte privind 
colectarea deșeurilor la nivelul comunei 
Cricău; 

➢ Colaborare mai stransă cu Consiliul Județan 

➢ Creșterea riscului abandonării și degradării 
fondului construit, prin emigrarea 
temporară a populației în alte zone ale 
României sau ale UE; 

➢ Bugetul redus, costurile ridicate ale 
documentațiilor preliminare (studii de 
prefezabilitate, fezabilitate, proiecte 
tehnice) și necesitatea cofinanțării 
proiectelor, poate impiedica accesarea 
fondurilor europene; 

➢ Lipsa unui plan de integrare a zonelor 
turistice într-un proiect de dezvoltare 
coerent; 

➢ Lipsa intervențiilor asupra clădirilor și 
spațiilor unde sunt desfășurate activitățile 
administrației publice duce în timp la 
degradarea și nefuncționalitatea lor; 

➢ Reticiența pe care o prezintă specialiștii în 
medicină, învățământ, administrație pentru 
mediul rural și condițiile precare pe care 
acesta le dezvoltă; 

➢ Transferul elevilor spre școala generală din 
satul Cricău și depopularea restului de școli 
din comună; 

➢ Cadrul legislativ instabil la nivel national și 
cu multe neconcordanțe, poate afecta 
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Alba pentru dezvoltarea unor proiecte 
integrate, în infrastrucură la nivel local. 
 

negative buna desfășurarea a activităților 
APL; 

➢ Insuficiența colaborare între administraţiile 

publice locale şi judeţene pentru 

promovarea unor proiecte și evenimente de 

interes local,  judeţean sau national. 
 

 

2.2.4. Planul de acțiune și implementare – Măsuri operaționale 

 

 

Domeniul 

Dezvoltarea rurală 
(Urbanism, Infrastructură, Servicii Publice și 

Dotări edilitare) 

Obiectivul General: 
 

1. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei pentru accesul facil 

al populaţiei, agenţilor economici şi a investitorilor la serviciile publice din comuna 

Cricău. 

Obiective specifice: 

a) Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 

b) Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii edilitare de circulaţie şi transport la 

nivelul comunei. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii străzilor comunale 

pe fiecare sat în parte Cricău, Craiva, Tibru. 

Descrierea proiectului:  
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii edilitare de circulaţie şi transport la nivelul 
comunei Cricău şi satele aferente. 
Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 

c) Reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor  la nivelul infrastructurii de bază 

a comunei  

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 

d)   Amenajarea/Reabilitarea spaţiilor pietonale și de parcări publice ale comunei   
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Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 

e)  Identificarea unor soluții concrete în ceea ce privește traficul greu desfăşurat la 

nivelul comunei prin transpotul de lemn şi piatră 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
f)  Amenajarea drumurilor de legătură pe care le are comuna cu celelalte comune 

limitrofe  

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 

g) Balastarea drumurilor de legătura între centru comunei Cricău şi drumurilor de 
exploatare agricolă 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
h) Modernizarea drumului comunal care face accesul la Piatra Craivei 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
        2. Amenajarea spaţiilor verzi,  a zonelor de agrement şi dotarea cu mobilier specific 

rural  

a) Amenajarea spaţiilor verzi din comună şi a peisagisticii parcurilor 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
b) Amenajarea de popasuri cu mobilier specific, pentru spaţiile de atracţie la nivelul 

comunei (izvoare, cascade, monumente culturale) 

Termen de implementare: 2017 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
c) Dotarea cu mobilier urban şi coșuri de gunoi la nivelul întregii comune 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
3. Stabilirea unor măsuri de ecologizare şi conservarea mediului înconjurător 

a) Realizarea de îmbunătăţiri funciare şi împăduriri pentru terenurile degradate 

(consolidări, decolmatări, împăduriri) 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
b) Amenajarea unor canale sau tuburi colectoare pentru  părăuri care vin de pe versanti 

şi pot afecata principalele căi rutiere 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
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c) Regularizarea văilor Tibrului, Cricăului şi Craivei  

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 

d) Dezvoltarea unui program de menţinere şi protectie a zonelor naturale şi de 

agreement (Piatra Craivei) 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
4.  Extinderea și modernizarea rețelelor publice de utilități la nivelul comunei 

a) Reamenajarea sistemelui de rigole pluviale și a tuburilor de scurgere 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
d) Conecterea la reţeaua de apă curentă a tuturor gospodăriilor din comună 
Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
f) Dezvoltarea unui program eficient  pt echiparea edilitara a retelei de iluminat public în 
concordanta cu factorii de mediu 
Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
g) Alimentarea cu apă potabilă a tuturor gospodăriilor din surse locale 
Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR 2014-2020, Buget național, Buget local 
5. Îmbunătăţirea serviciilor pentru transportului public în comun la nivelul comunităţii din 

Cricău 

a) Amenajarea corespunzătoare a staţiilor de aşteptare pentru transportul public local de 
călători la nivelul ficărui sat al comunei Cricău 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : Programul LEADER, Buget național, Buget local 
6. Modernizarea spaţiului public destinat târgurilor desfăşurate periodic în comună 

a) Modernizarea pieţei agro alimentare şi a târgului de animale la nivelul comunei 
Cricău 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : Programul LEADER, Buget național, Buget local 
7. Asigurarea accesului la servicii funerare în conformitate cu legea 

a). Construirea și dotarea de capele mortuare (funerare) în fiecare dintre satele 
componente ale comunei 
Termen de implementare: 2019 
Suse de finanțare : Programul LEADER, PNDR, Buget național, Buget local 
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2.3. Economia comunei Cricău 

2.3.1. Prezentare generală 

2.3.2. Evoluția grafică 

2.3.3. Analiza SWOT 
 

Economia  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

➢ Existența terenului agricol și avantajul 
prezentat de aceasta prin exploatarea 
efcientă la nivelul întregii comune; 

➢ Capitalul cultural reprezentat de Ruinele 
Cetății Dacice de la Piatra Craivii;  

➢ Atitudine pro-activă a populaţiei în 
rezolvarea unor probleme comunitare şi 
indivduale; 

➢ Proximitatea față de parcul industrial (Galda 
de jos – Oiejdea); 

➢ Diversitatea domeniilor economice 
reprezentate de către agenții economici 
active pe teritoriul comunei: 

- comerț; 
-producție: panificație,croitorie, 
executie mobilier, cherestea; 
 - exploatații forestiere; 
- asociații agricole de creștere a 
animalelor; 
- balastieră. 

➢ Gradul ridicat de adaptare pe piaţă al forţei 

de muncă cu pregătire și personal calificat 

în domeniul comercial - economic, 

preparatori carne si conserve, datorită 

cursurilor de formare profesională 

desfășurate la nivelul comunei de diferite 

ONG-uri; 

 

 

➢ Industria locală aplică tehnologii la nivel 

mediu; 

➢ Canalele de distribuție pentru mărfurile 

agricole sunt slab dezvoltate; 

➢ Infrastructura instituţională pentru 

sectorul privat este slab dezvoltată, 

aproape inexistentă (servicii financiare, 

servicii de consultanţă pentru începerea 

unei afaceri); 

➢ Capitalul cultural al comunei nu este 

valorificat şi există tendinţe de alterare, mai 

cu seama în privinţa arhitecturii caselor și a 

lipsei promovării Cetății Piatra Craivii; 

➢ Populaţia curent activă reprezintă jumătate 

din totalul populaţiei active (populaţie 

ocupată şi şomeri). Aceasta populaţie 

realizează venituri ocazionale sau venituri 

din cultivarea pământului, deşi se afla in 

zona informala a pieţei muncii; 

➢ Inexistenţa legăturilor cu unităţi de 

cercetare-dezvoltare la nivel local și 

național; 

➢ Gradul de colectare a impozitelor este 

relativ scăzut, mai cu seamă în cazul 

obligaţiilor fiscale ale întreprinderilor; 
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 ➢ Necorelarea bazei de date impozabilă cu 

cea materială, existentă în teren; 

➢ Numărul redus al investitorilor străini pe 

teritoriul comunei Cricău; 

➢ Lipsa unor terenuri aflate în proprietatea 

primăriei  în vederea punerii acestora la 

dispoziția potențialilor investitori; 

➢ Experiență redusă / lipsa de experiență a 

agenților economici locali, în domenii de 

actualitate pentru afaceri – marketing și 

management; 

➢ Insuficiența procesare locală a produselor 

vegetale și animale; 

➢ Veniturile populației se rezumă la cele 

rezultate din gospodărie și agricultura de 

subzistență, nefiind încurajați spre 

dezvoltare și tendința de a crește, sau 

asociere în vederea derulării de proiecte 

comune; 

➢ Lipsa de motivare pentru găsirea unui loc 

de muncă a persoanelor care primesc 

venitul minim garantat; 

➢ Spirit antreprenorial scăzut la nivelul 

comunei și teama de eșec, completat de o 

birocrație excesivă. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Existența și accesul facil la fondurile 
structurale pentru formare profesională, 
fonduri de dezvoltare a agriculturii și 
dezvoltare rurală din cadrul PNDR, 
programul POC 2014-2020; 

➢ Vecinătatea față de reședința de județ Alba 
Iulia care poate influența economic comuna 
Cricău; 

➢ Posibilități de îmbunătățire a infrastructurii 

de transport prin programele europene în 

vederea facilitării accesului către agenții 

economici locali și dinspre aceștia către 

➢ Stagflaţie (creştere economică scăzută şi 

inflaţie) ceea ce poate influenţa negativ 

cererea de forţă de muncă şi comenzile din 

industrie şi servicii; 

➢ Lipsa unor parteneriate strategice și a unor 

contracte între administrația publică locală 

și agenții economici private în vederea 

stabilirii unui procedeu mai simplificat, fără 

autorizații inutile, reducerea duratei de 

evaluare a cererilor şi de elaborare a 

deciziilor; 
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piețele de desfacere a producției; 

➢ Diversificarea activităților economice în 

special în sectorul serviciilor; 

➢ Stabilirea unui plan de dezvoltare 

comunitară pe termen scurt, mediu și lung 

care să includă principalele sectoare cu 

potențial de dezvoltare la nivelul comunei 

Cricău; 

➢ Dezvoltarea economică a comunei prin 

investiții în potențialul local al zonei (turism 

- agroturism, valorificarea culturilor de viță 

de vie, valorificarea produselor agro – 

alimentare). 

 

➢ Migrația tinerilor cu vârste fragede, care 

odată cu absolvirea liceului și înscrierea la 

facultate nu se mai întorc în comună; 

➢ Creşterea numărului de plecări a 

persoanelor cu competenţe profesionale, 

mai ales a tinerilor, spre Municipiul Alba 

Iulia sau în afara țării; 

➢ Adaptabilitatea scăzută la schimbare a 

agenților economici și a forței de muncă; 

➢ Lipsa resurselor de ordin financiar pentru 

susținerea cofinanțării proiectelor 

dezvoltate de agenții economici din zonă; 

➢ Management defectuos al piețelor de 

desfacere a produselor locale; 

➢ Normele şi legislaţiile de mediu care impun 

cheltuieli importante pentru intreprinderi 

în scopul funcționării conforme; 

➢ Munca sezonieră în care este activă 

majoritatea populației de etnie romă, se 

desfașoară în special în anotimpurile de 

primăvară și toamnă. 
 

 

 

2.3.4. Planul de acțiune și implementare – Măsuri operaționale 

 

 

Domeniul 

Economie 
(Buget – finanţe, Servicii, Industrie) 

Obiectivul General: 
 

Creşterea nivelului resurselor bugetare la nivelul comunei Cricău prin dezvoltarea 

sectorului economic. 

Obiective specifice: 

1. Creşterea resurselor bugrtare la nivel local 
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a) Implementarea unui program la nivelul primăriei pentru identificarea, corelarea și 

reducerea disparităţilor între baza impozabilă şi bază materială 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : Buget național, Buget local 

b) Atingerea unui grad mai mare de conştientizare a populaţiei cu privire la colectarea 

taxelor şi impozitelor locale 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : Buget național, Buget local 
c)   Necesitatea creşterii  gradului de încasare a taxelor şi impozitelor locale 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : Programul LEADER, Buget național, Buget local 

2. Necesitatea dezvoltării economice a comunei pentru creşterea veniturilor şi a bazei 

de impozitare 

a) Desemnarea unui compartiment din administraţia publică locală sau a unei persoane 

pentru relaţia cu potenţialii investitori 

Termen de implementare: 2017 
Suse de finanțare : Buget național, Buget local 
b)  Revitalizarea vieţii economice şi a economiei la nivelul comunei (dezvoltarea 

agriculturii, turismului şi a activităţilor economice cu specific local) 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
c) Valorificarea resurselor naturale  existente la nivelul comunei 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

3. Reducerea cheltuielilor de funcţionare la nivelul autorităţii publice locale în vederea 
creşterii bugetului de dezvoltare 

a) Cheltuieli de functionare mai mici prin reducerea cheltuielilor cu utilităţile 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : Buget național, Buget local 

b) Folosirea energiei alternative pentru reducerea cheltuielilor şi dezvoltarea de 

oportunităţi economice 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : POR, PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
4. Sprijinirea mediului de afaceri local şi a potenţialilor  investitori 

a) Efectuarea unui inventar public privind terenurile  libere destinate investiţiilor 
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Termen de implementare: 2017 
Suse de finanțare : Buget național, Buget local 
b) Identificarea unor imobile care pot să devină folositoare pentru posibile investiţii şi 

crearea unei baze de date cu aceasta. 
Termen de implementare: 2017 
Suse de finanțare : Buget național, Buget local 
5. Crearea şi promovarea unei imagini favorabile de sat european a comunei Cricău  

a) Promovarea imaginii comunei prin activităţi de informare şi promovare a 

oportunităţilor pe care le oferă 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
b) Realizarea şi amenajarea unui panou  publicitar la intersecţia E 81 cu DJ 107 H 

(”Făgădae”)   

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
c) Dezvoltarea imaginii de comună turistică şi culturală, identificarea de soluţii concrete,  

parteneriate în scopul dezvoltării locale 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

d) Stabilirea unor întâlniri periodice cu oamenii de afaceri din comună pentru 

dezvoltarea economiei locale 

Termen de implementare: anual 

e) Implicarea autorităţilor publice locale în vederea susţinerii comunei Cricău în 

proiecte de anvergura judeţene, naţionale şi includerea acesteia în programe de 

dezvoltare şi strategii naţionale 

Termen de implementare: anual 

f) Implicarea autorităţilor comunei Cricău în susţinerea activităţii de meșteșuguri 

tradiționale de croitorie şi promovarea meşterilor, precum şi a produselor acestora 

Termen de implementare: anual 
 

 

 

  



                                               Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Cricău 2014 – 2020 
 

 75 

 

 

2.4. Agricultură și silvicultură 

2.4.1. Prezentare generală 

2.4.2. Evoluția grafică 

2.4.3. Analiza SWOT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

➢ Relief, potențial agricol și climat propice 

creșterii animalelor: bovine, ovine, caprine, 

porcine și cabaline; 

➢ Potențial agricol recunoscut și cu posibilități 

spre dezvoltarea agriculturii ecologice; 

➢ Teren arabil de-a lungul Drumului Judetean 

107 H și posibilități de irigare a culturilor; 

➢ Patrimonial natural variat; 
➢ Suprafața de teren în folosință: 

- Arabil 

- Pășuni 

- Fânețe 

- Vie 

- Păduri   

➢ Cazuri de bună practică în cadrul micilor 
producători agricoli care au reușit sa își 
crească exploatația și să o aducă într-o zonă 
profitabilă; 
- 

 

➢ Industria locală aplică tehnologii la nivel 

mediu în ceea ce privește sectorul agricol; 

➢ Lipsa certificării calității produselor locale 

în conformitate cu standardele europene, 

lipsa etichetelor ecologice; 

➢ Lipsa unui sistem de colectare și 

valorificare a produselor agricole la nivel 

local (lapte, piei, carne); 

➢ Lipsa formelor asociative ale agricultorilor 

din comună;  

➢ Activitățile de creştere a animalelor în 

cadrul comunității sunt în descreștere 

datorită îmbătrânirii populației; 

➢ La nivel local, nu există un plan de 

dezvoltare economică care să cuprindă și 

domeniul agricol, pe termen mediu; 

➢ Lipsa unui ocol silvic privat care să poate 

întreține corespunzător fondul forestier; 

➢ Dezvoltarea ineficientă a potențialului 

viticol din zonă. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Programe de finanţare a spaţiului rural şi a 
agriculturii prin instrumentele structurale 
ca: FEADR - PNDR, POR; 

➢ Implementarea unor proiecte pe 
programele de mediu în vederea refacerii 
infrastructurii din zona văilor Cricău, Craiva 
și Tibru: 

➢ Stagflaţie (creştere economică scăzută şi 

inflaţie) ceea ce poate influenţa negativ 

cererea de forţă de muncă şi comenzile din 

industrie şi servicii; 

➢ nu există unităţi de procesare lapte şi carne, 
iar procesarea la nivelul fermei este 
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➢ Dezvoltarea unor parteneriate și acțiuni de 
cooperare  între producătorii agricoli locali 
și agenți economici activi în domeniul 
industriei alimentare; 

➢ Identificarea unor măsuri concrete de 
extindere a fondului forestier prin 
împăduriri, ce conduc la diminuarea 
efectelor deşertificării, degradării 
terenurilor agricole și pășunilor, eroziunii 
eoliene şi pluviale; 

➢ Asocierea producătorilor din agricultură; 
➢ Subvențiile pentru agricultură și animale 

oferite de APIA; 
➢ Valorificarea forţei de muncă active prin 

asigurarea unui proces continuu de 
informare şi dezvoltare profesională în 
domeniul agricol; 

➢ Valorificarea terenurilor agricole degradate 
şi nevaloroase situate la nivelul comunei 
Cricău; 

➢ Valorificarea şi dezvoltarea potenţialului 
viticol creat de imaginea proiectului 
”Drumul Vinului”; 

➢ Cadru legislativ favorabil și oportunitatea 
finanțărilor nerambursabile pentru tinerii 
calificați, de a se stabili în mediul rural.  

inexistentă; 
➢ Lipsa brandurilor locale înregistrate şi 

promovate; 
➢ numărul de locuri de muncă locale este 

redus în majoritatea  comunelor; 
➢ puțini operatori economici în zonă în 

sectoarele de servicii și producție față de 
necesarul estimat; 

➢ puțini operatori economici folosesc în 
producție și servicii, materiale și resurse 
locale; 

➢ interesul populaţiei (micilor producători) în 
dezvoltarea de mici ferme scade datorită 
concurenței cu mari cultivatori; 

➢ mediul asociativ este slab reprezentat în 
regiune; 

➢ dotarea tehnică adecvată a micilor ferme 

agricole este scăzută afectând producția 

care este redusă și cu costuri mari cee ace 

face mica agricultură necompetitivă. 
 

 

2.4.4. Planul de acțiune și implementare – Măsuri operaționale 

 

 

Domeniul 

 

Agricultura şi Silvicultura 

Obiectivul General: 
 

Creşterea gradului de dezvoltare a activităţilor din domeniul agricol şi silvic al 

comunei Cricău 

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea infrastructurii necesare agriculturii și împăduririi zonelor limitrofe-

montane ale comunei 
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a) Reabilitarea drumurilor de exploatare forestieră pe valea Tibrului şi pe valea Craivei 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

c) Dezvoltarea şi accesibilizarea drumurior forestiere și agricole 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
d) Dezvoltarea unor întreprinderi în domeniul prelucrării lemnului - tâmplărie 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
2. Extinderea suprafeţei fondului forestier 

a) Dezvoltarea pepinierelor existente în scopul creşterii numărului de puieţi şi  

reîmpădurirea fondului forestier   

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

b) Împădurirea zonelor degradate 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
3.  Dezvoltarea sectorului agricol la nivelul comunei Cricău 

a) Corelarea bazelor de date a registrului fermelor la nivelul comunei Cricău   

Termen de implementare: 2017 
Suse de finanțare : Buget național, Buget local 
b) Valorificarea terenurilor aflate pe teritoriul comunei Cricău 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
c) Valorificarea culturilor de viță de vie de pe teritoriul comunei și crearea unui brand 

de vin local 
Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
d) Încurajarea asocierii agricultorilor sub o formă asociativă și creșterea gradului de 

folosire a terenurilor pe teritoriul comunei Cricău; 
Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
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2.5. Turism și tineret 

2.5.1. Prezentare generală 

2.5.2. Evoluția grafică 

2.5.3. Analiza SWOT 

  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

➢ Fondul turistic social-cultural-istoric este 
bine evidentiat;  

➢ Fodul turistic natural este și el reprezentat 
de multiple obiective dintre care se 
remarcă Cetatea dacică Apoulon sau 
Ranistorum "Piatra Craivei”; 

➢ ”Festivalul Cetăților Dacice” din Cricău 
organizat în parteneriat cu Consiliul 
Județean Alba, motiv de promovare; 

➢ Gama diversificată de activități sportive 
care pot fi practicate; 

➢ Forță de muncă  tânără bine educată 
/instruită, care ar putea aduce îmbunătățiri 
comunității locale prin implicarea activă; 

➢ Ansamblurile folclorice ale comunei Cricău 
sunt constituite în mare majoritate din 
tineri cu mare potential care pot dezvolta 
turismul cultural al zonei. 

 

 

➢ Promovarea inexistentă a potenţialului 
turistic al comunei Cricău, accesul dificil la 
informaţie şi la produsul turistic; 

➢ Absența unei strategii pe termen mediu și 
lung din partea autorităților locale în 
parteneriat cu mediul privat pe sectorul 
turitic, singurul care poate aduce o creștere 
economică a zonei;  

➢ Investiții private insuficiente datorită 
infrastructurii necorespunzătoare din 
comună; 

➢ Lipsa spațiilor de cazare de pe teritoriul 
comunei; 

➢ Fluctuația pieței de clienți cauzate de 
perioada financiară actuală; 

➢ Lipsa unui organism instituţional 
specializat, cu atribuţii de promovare a 
turismului local şi cu rol integrator; 

➢ Lipsa unui punct de informare turistică 
pentru zonă; 

➢ Inexistența unor panouri de informare 
turistică referitor la obiectivele turitice și 
traseele turistice din zonă; 

➢ Lipsa traseelor turistice marcate din zonă; 
➢ Lipsa unui ghid turistic, a unei broșuri  și a 

pliantelor de informare referitor la 
potențialul turistic a comunei Cricău și a 
zonelor adiacente acesteia; 

➢ Drumuri de acces montane greu accesibile; 
➢ Infrastructura de cazare şi servicii aferente 

slab dezvoltată;  
➢ Serviciile conexe turismului (ghizi, 

închirieri echipamente etc.) aproape 
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inexistente şi insuficient dezvoltate; 
➢ Lipsa organizării profesioniste a circuitelor 

turistice și a unui plan de marketing turistic 
pe termen lung; 

➢ Lipsa unor parteneriate cu agenții de 
turism sau tour operatori din prisma 
infrastructurii turistice inexistente; 

➢ Lipsa unui “brand” autentic local al 
comunei Cricău care poate fi dezvoltat ca 
imagine a acesteia și promovat intens; 

➢ Intensitatea fluxului migratoriu al tinerilor 
spre exterior este în creștere; 

➢ Situația locativă a tinerilor este precară; 
➢ Lipsa măsurilor și spijinul financiar pentru 

satisfacerea cerințelor tineretului; 
➢ Insuficiența amenajare a zonelor pentru 

petrecerea timpului liber (terenuri de 
sport, spații de joacă cu bazine de apă sau 
piscine, etc.)  

➢ Rata ridicată a şomajului în rândul tinerilor, 
cu tendințe de cronicizare (accentuare); 

➢ Spiritul antreprenorial al tinerilor – slab 
conturat datorită lipsei resurselor 
financiare și a unor ONG-uri care să 
promoveze activităţi în acest scop; 

➢  Necorelarea pregătirii tinerilor cu cerințele 
reale ale pieței muncii din zona montană și 
mediul rural; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Accesarea unor surse de finanțare externe 
(Programul LEADER, PNDR) pe domeniul 
turistic de către investitori privați și 
autoritatea publică; 

➢ Dezvoltarea unui ”brand” turistic local în 
vederea valorificării potențialului turistic al 
zonei și a unei strategii etapizate, concrete 
referitor la opțiunile turistice; 

➢ Exploatarea și crearea traseelor turistice 
montane pentru trekking, mountain bike, 
atv, off road și chiar dezvoltarea turismului 
ecvestru; 

➢ Dezvoltarea turismului autentic prin 
valorificarea resurselor și mesteșugurilor 

➢ Superficialitatea,  neconștintizarea 
importanței și neimplicarea activă în acest 
sector va avea consecințe vizibile asupra 
situației economico – sociale a comunei; 

➢ Inexistența unor organizații de voluntariat 
în rândul tinerilor din comuna Cricău care 
să promoveze turismul și alte activități 
motivante pentru tineret. 

➢ Practicarea unui turism necontrolat cu 
posibilitate de afectare a cadrului natural şi 
antropic; 

➢ Slaba infrastructură de bază: apă/apă uzată, 
drumuri comunale, județene 
corespunzătoare; 
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tradiționale ale meșterilor văsari din 
comuna Cricău; 

➢ O valorificare mai eficientă a resurselor 
locale: păduri, izvoare, iazuri, monumente 
naturale şi culturale; 

➢ Organizarea unui festival al meșterilor 
populari, tulnicărese, activități tradiționale 
specifice comunei Cricău, atragerea 
turiștilor în zonă, marketing turistic al 
potențialului zonei; 

➢ Valorificarea la maxim a tradițiilor şi 
culturii, precum  şi promovarea 
internațională a acestora prin participarea 
la festivaluri și evenimente cu scop 
cultural; 

➢ Amenajarea în mod tradițional a unor case 
cu specific al zonei cu destinație turistică, 
partenriat public – privat; 

➢ Dezvoltarea turismului religios și 
includerea bisericilor locale într-un traseu 
turistic ecumenic; 

➢ Consolidarea poziției în circuitul turistic 
national; 

➢ Aplicarea pentru programe şi granturi de 
sprijinire şi dezvoltare a culturii şi 
tradițiilor; 

➢ Fonduri nerambursabile pentru tinerii 
intreprinzǎtori; 

➢ Valorificarea experienței şi potențialului 
existent, diversificarea şi îmbunătățirea 
serviciilor sportive pentru tineri; 

➢ Preocuparea instituțiilor abilitate și a ONG-
urilor pentru polivalența formării 
profesionale în rândul tinerilor din mediul 
rural; 

➢ Accesul îmbunătățit la sistemul de 
informare referitor la sursele de finanțare 
ale U.E., în ceea ce priveşte programele 
pentru tineret; 

➢ Implicarea autorităților și a 
întreprinzătorilor privați în păstrarea 
tinerilor și implicarea acestora pe plan 
local.; 

➢ Exodul forţei de muncă calificate din turism 
şi fluctuaţia personalului; 

➢ Declin demografic și îmbătrânire a 
populației pe termen lung; 

➢ Consumul de alcool, droguri şi fumatul sunt 
viciile la care sunt expuşi cel mai mult 
tinerii; 

➢ Apariția atitudinilor demotivante, 
demobilizatoare datorită percepției 
tinerilor privind diferențele nejustificate ale 
veniturilor; 

➢ Diminuarea interesului tinerilor pentru 
cultură, artă, tradiții; 

➢ Uşurința cu care tinerii adoptă valorile aşa‐
zis „occidentale” şi renunță la cele 
autohtone; 

➢ Necorelarea pieței educației cu piața muncii 
conduce la alimentarea şomajului precum şi 
la apariția comportamentelor deviante şi 
delicvente ale tinerilor; 

➢ Resurse  insuficiente alocate de autoritățile 
locale și comunitatea din Cricău pentru 
dezvoltarea sectorului de turism și tineret. 
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2.5.4. Planul de acțiune și implementare – Măsuri operaționale 
 

Domeniul 

 

Turism şi Tineret 

Obiectivul General: 
 

Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului turistic al comunei Cricău şi implicarea 

tinerilor în planul strategic de dezvoltare. 

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea infrastructurii turistice la nivelul comunei Cricău 

a) Crearea unor trasee turistice de mountain bike şi realizarea marcajelor specifice 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

b) Crearea unor trasee de trekking spre principalele obiective turistice ale comunei şi 

amenajarea specifică a acestora 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

c) Dezvoltarea colecţiilor muzeistice prin transformarea unei case tradiţionale din 

comuna Cricău în muzeu etnografic 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
d) Reabilitarea drumului care duce spre Piatra Craivei în scopuri turistice 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

e) Amenajarea peisagistică a principalelor obiective turistice de pe teritoriul comunei şi 
zonelor adiacente pentru evidenţierea acestora 

Termen de implementare: 2020 

2. Promovarea potenţialului turistic al comunei Cricău şi a zonei adiacente 

a) Crearea unor broşuri/pliante şi editarea unui ghid turistic al comunei Cricău cu 

principalele obiective turistice ale comunei şi zonelor invecinate 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
b) Amplasarea unui panou de informare privind potenţialul turistic al comunei şi al zonei  

Termen de implementare: 2020 
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Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
c) Dezvoltarea brandului turitic – cultural al comunei  „Festivalul Cetăților Dacice Cricău” 
Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
d) Crearea şi actualizarea informaţiilor pentru sectorul turistic pe pagina primăriei 

comunei  Cricău  
Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
3.  Dezvoltarea infrastructurii turistice  

a) Crearea şi dezvoltarea unor spaţii de cazare şi utilizarea acestora în scop turistic - 

educativ 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
b) Dezvoltarea unor unităţi de cazare la baza Cetății de la Piatra Craivei; 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
c) Identificarea şi încurajarea comunităţii pentru a-şi transforma gospodăriile proprii în 

unităţi de primire agroturistică  
Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
d) Amenajarea unei locaţii pentru tabără scolară nouă în vederea dezvoltării de activităţi 

educative în natură 
Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
e) Identificarea unei locaţii şi crearea de spaţii de parcare specializate pentru rulote 
Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : Buget național, Buget local 
f) Identificarea unor spaţii pentru campare pe teritoriul comunei şi amenajarea 

corespunzătoare a acestora 
Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : Buget național, Buget local 

4. Posibilităţi de dezvoltare a turismului la nivelul comunei Cricău 
 

a) Introducerea obiectivelor turistice ale comunei Cricău în circuite turistice regionale şi 
naţionale 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
b) Realizarea de puncte cu internet wireless în parcul comunal şi la principalele 

obiective turitice din comună şi zonele adiacente  
Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
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2.6. Învățământ și educație  

2.6.1. Prezentare generală 

 

Comuna Cricău dispune de un sistem de învățământ care corespunde cerințelor specific 

ale populației. 

Absenteismul şcolar reprezintă o problemă în comuna Cricău şi în cazuri mai rare, 

abandonul şcolar. Acesta se înregistrează îndeosebi la trecerea de la şcoala generală către liceu. 

Factorul principal care favorizează absenteismul şi abandonul şcolar este strâns legat de 

dificultăți financiare:  

▪ Familiile numeroase, cu mai mult de 3 copiii  şi resurse financiare scăzute;  

▪ Părinții resimt nevoia unui loc de muncă ; 

▪ Familiile defavorizate beneficiază de sprijin public (ajutor social, alocațiile copiilor, rechizite 

gratuite pentru copii) însă acesta este insuficient față de nevoi.   

 Unul din motivele pentru care copiii mai lipsesc de la ore este legat de profesori. Elevii nu 

găsesc întelegere şi susținere din partea unora dintre profesorii lor, iar părinții acuză o lipsă  de 

deschidere către soluționarea eventualelor neînțelegeri care apar (în favoarea recurgerii la 

sancțiuni aspre din partea profesorilor). 

Principalul factor obiectiv care determină abandonul şcolar este reprezentat de problema 

transportului dintre comună şi Municipiul Alba Iulia. Părinții evaluează  costurile abonamentului 

la autobuz ca fiind ridicate, dar  şi cele suplimentare pentru hrană  la  şcoală, îmbrăcăminte  şi 

rechizite. Transportul mai ridică şi o altă problemă în afara celei financiare, legată de lipsa 

flexibilității programului: există ore fixe de plecare şi de sosire ale autobuzelor iar elevii ar 

trebuisă plece mai devreme de la liceu sau să mai zăbovească de la două - trei ore 

după terminarea cursurilor.  
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2.6.2. Evoluția grafică 

2.6.3. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

➢ Structura organizatorică a școlilor este 
corespunzătoare la nivelul comunei; 

➢ Renovarea principalei instituții de 
învățământ din comună, școala cu clasele I-
VIII Decebal din centrul comunei Cricău; 

➢ Resurse umane calificate în majoritatea 
domeniilor specifice; 

➢ Comunicare formală, informală și 
nonformală bună; 

➢ Monitorizarea activității de formare din 
școală este corespunzătoare, urmărește 
cunoașterea culturii organizaționale a 
școlii, corectitudinea activității și 
rezultatele efective ale formării 
personalului didactic;  

➢ Aplicarea corectă şi creativă a curriculum-
ului școlar. 

➢ Inființarea formelor de învătământ "școală 
după școală" la o parte din școlile generale; 

➢ Dezvoltarea alternativelor educaționale: 
Freinet, Step-by-step;  

➢ Cadre didactice calificate şi titulare, cu 
vechime mare atât în învăţământ, cât şi în 
şcoală, permite realizarea unui învăţământ 
de calitate;  

➢ Existența unui număr relativ mare de copii 
și elevi (x) care asigură și funcționarea 
structurilor, cu un număr de elevi  pe clasă 
de 10 – 15 în comuna Cricău; 

➢ Gradul de interes ridicat din partea 
cadrelor didactice pentru participarea la 
cursuri de formare profesională organizate 
de C.C.D. și I.S.J.; 

➢ Formarea continuă și reconversia 
profesională pentru cadrele didactice și 
pentru personalul administrativ;  

➢ Corelarea metodelor de educaţie şi 

 

➢ Probleme financiare acute; 
➢ Migrația tinerilor spre orașe mai mari unde 

beneficiază de învâțământ de calitate; 
➢ Migrația elevilor din satele componente 

comunei, spre școala de centru și 
depopularea școlară a structurilor școlare; 

➢ Imposibilitatea de formare a eșalonului 
liceal pe anumite categorii de meserii și 
meșteșuguri la nivel de comună; 

➢ Familiile elevilor nu au capacitatea și 
posibilitatea de implicare suficientă în 
activitatea de educare a copiilor; 

➢ Starea motivațională a cadrelor didactice și 
a elevilor este scăzută, mai ales ca 
majoritatea profesorilor fac naveta din 
orașul Alba Iulia ; 

➢ Starea materială precară, condițiile dificile 
de trai și nivel scăzut de cultură al unor 
familii; 

➢ Existenta elevilor care au tendințe de 
abandon școlar; 

➢ Imposibilitatea desfășurării a activităților 
sportive derulate în cadrul programului 
școlar (orele de educație fizică și sport) pe 
timp nefavorabil, anotimpul de iarnă 
datorită lipsei unei săli de sport sau a unui 
teren multifuncțional; 

➢ O parte din imobilele școlare din comuna 
Cricău necesită renovare, înlocuirea 
mobilierului şcolar și renovarea grupurilor 
sociale; 

➢ Școlile din Craiva și Tibru necesită lucrări 
ample de modernizare (renovare, 
anvelopare, dotare cu termopan,  înlocuire 
mobilier şcolar); 

➢ Lipsa unor resurse de suport pentru tinerii 
creatori; 
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perfecţionare multidisciplinare; 
➢ Situația școlară prezintă rezultate bune la 

toate nivelele; 
➢ Tendințe scăzute de neșcolarizare sau 

abandon școlar. 
 

➢ Accesul dificil, din punct de vedere 
material, la activitățile de perfecționare 
didactică; 

➢ Lipsa fondurilor pentru înfiinţarea unui 
campus şcolar; 

➢ Fonduri insuficiente/inexistente pentru 
premierea performanței scolare ale elevilor 
și pentru stimularea participării la diferite 
competiții educaționale naționale; 

➢ Deși există o dotare TIC foarte bună, 
materialele nu sunt întotdeauna integrate 
în procesul instructiv-educativ; 

➢ Slabă dotare a spațiilor școlare din comună 
cu mobilier didactic (material didactic uzat 
și depășit); 

➢ Comisiile metodice de la nivelul școlii nu au 
o colaborare eficientă; 

➢ Lipsa unor programe de timpul ”Școală 
după școală”; 

➢ Lipsa unor grupe de grădiniță cu program 
prelungit; 

➢ Integrarea slabă a elevilor de etnie romă. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Dezvoltarea unui parteneriat mai strâns, o 

colaborare mai eficientă cu I.S.J. și C.C.D; 

➢ Existenţa unor Programe cu finanţare 

externă pentru mediul educaţional; 

➢  Curricula şcolară îmbunătăţită şi relativ 

adaptată la cerinţele educaţionale actuale;  

➢ Existența programului de acordare de 

rechizite școlare gratuite;  

➢ Infuzia de resurse financiare în școală 

pentru manuale școlare, reparații curente 

și capitale; 

➢ Dezvoltarea unor parteneriate public 

private și disponibilitatea unor instituții de 

a veni în sprijinul școlii; 

➢ Multitudinea de cursuri de perfecționare și 

formarea profesională continuă oferite de 

Casa Corpului Didactic și alte organizații; 

➢ Dificultăți în găsirea de locuri de 
muncă care să permită îmbunătățirea 
situației financiare care 
să permită sprijinirea financiară a copiilor 
care merg la şcoală 

➢ Factorul politic influenţează managementul 
procesului de învăţământ şi reforma 
sistemului;  

➢  Migrarea personalului didactic, auxiliar şi 
nedidactic spre alte domenii de activitate 
mai bine plătite;  

➢ Formarea inițială a cadrelor didactice este 
deficitară; 

➢ Gradul de sărăcie ridicat și scăderea 
nivelului de trai pentru (elevi, profesori, 
părinți); 

➢ Identificarea factorilor motivanți pentru 
profesori și elevi la nivelul comunității: - 
fonduri de premiere și stimulare; 

➢ Lipsa de investiții în infrastructura 
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➢ Dorinţa pentru schimburi de experienţă şi 

pentru acţiuni organizate în parteneriat; 

➢ Extinderea rețelei de internet la nivelul 

localității; 

➢ Posibilitatea formării unor clase, ateliere de 

arte și meseri. 

 

educațională, mobilier și echipamente 
tehnologice moderne; 

➢ Lipsa de experiență și de sprijin privind 
elaborarea de proiecte de finanțare în 
domeniu educației; 

➢ Birocrația și cerintele excesive îngreunează 
accesarea fondurilor naționale și europene; 

➢ Motivație diminuată a elevilor pentru 
studiu; 

➢ Migrația elevilor și a copiilor de la grădiniță 
spre oraș la grupe cu program prelungit; 

➢ Instabilitatea cadrelor didactice (în fiecare 
an, elevi au profesori noi datorită navetei pe 
care trebuie să o facă zilnic și datorită 
poziționării comunei); 

➢ Folosirea unor metode învechite de predare 
și utilizarea relativ redusă a mijloacelor 
informatice. 

 

 

2.6.4. Planul de acțiune și implementare – Măsuri operaționale 

 

 

Domeniul 

 

Învăţământ şi Educaţie 

Obiectivul General: 
 

Dezvoltarea şi eficientizarea sistemului educaţional 

Obiective specifice: 

1. Crearea unui cadru corespunzător pentru educaţie prin modernizarea 
infrastructurii şi a spaţiilor destinate procesului de învăţare în cadrul comunei 

a) Dezvoltarea şi modernizarea Şcolii Generale cu clasele I – VIII Decebal Cricău 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

b) Dotarea unităţilor de învăţământ din cadrul comunei cu material didactic 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
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2. Dezvoltarea unui plan strategic care să asigure funcţionarea corectă a sistemului 
educaţional 

a) Formarea continuă şi reconversia profesională în cadrul instituţiilor de învăţământ 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : Buget național, Buget local  

b) Prevenirea abandonului şcolar şi identificarea unor surse de finanţare pentru persoanele care 

au abandonat şcoala – ”programul a doua șansă” 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
c) Implementarea unui sistem de securizare a spaţiilor din cadrul şcolilor 

 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

3.  Dezvoltarea unor forme de învăţământ alternative şi accesarea de noi programe la 

nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Cricău 

a) Întocmirea de proiecte extracuriculare de tip ERASMUS+, etc 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : Programul ERASMUS+, Buget național, Buget local 
b) Idetificarea unor programe pentru schimburi de experienţe educaţionale la nivelul 

instituţiilor din comună  
Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : Buget național, Buget local 
4. Dezvoltarea învăţământului preşcolar (Grădiniţele Tibru şi Craiva) 

 
a) Ergonomizarea spaţiilor interioare ale grădiniţelor în vederea facilitării accesului 

copiilor cu nevoi speciale şi dotarea cu mobilier nou 
Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
b) Înfiinţare unor spaţii de joacă special amenajate pentru copii şi modernizarea celor 

existente 
Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
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2.7. Sănătate  

2.7.1. Prezentare generală 

2.7.2. Evoluția grafică 

2.7.3. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

➢ Existența și buna funcționare a cabinetului 

individual de medicină de familie în cadrul 

Dispensarului Uman din comuna Cricău; 

➢ Existența unei farmacii în centrul comunei; 

➢ Existența spațiilor necesare desfășurării 

actelor medicale. 

 

➢ Inexistența altor servicii medicale pe 

teritoriul comunei; 

➢ Neimplicarea comunității locale pentru a 

demara proiecte în domeniul sănătății; 

➢ Infrastructura din sănătate este precară, cu 

efect nemijlocit asupra sănătăţii populaţiei 

îmbătrânite a comunei; 

➢ Populaţia îmbătrânită şi bolnavă, care 

solicită tot mai mult sistemul sanitar; 

➢ Echipamente medicale, tehnică medicală – 

uzate și cu lipsuri mari, dotare insuficientă 

și sub standarde a punctului unde se află 

cabinetul medical; 

➢ Lipsa unei ambulanțe permanente la 

nivelul dispensarului comunei;  

➢ Neînsușirea normelor de educație sanitară 

și civică a unui segment de pacienți din 

rândul populației de etnie romă; 

➢ Existența unui număr de  persoane care nu 

sunt asigurate și înscrise pe listele 

medicului de familie din comună; 

➢ Inexistența unei baze de date în care 

persoanele să fie înregistrate după anumiți 

indicatori (gen, vârstă, clase de venit, 

mediu rezidențial, nivel de educație, tip de 

boli) în vederea utilizării oportunităților 

oferite prin programe/ proiecte în 

domeniul sănătății; 
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➢ Lipsa unui cabinet stomatologic la nivelul 

comunei care să deservească comunitatea 

din zonă. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Identificarea unor surse de finanțare atât 

din bugetul local cât și surse 

guvernamentale pentru reabilitarea unităţi 

sanitare – Dispensarul comunal; 

➢ Linii de finanțare externe și includerea 

unei linii de buget local în vederea 

cofinanțării eventualelor aplicații, 

acțiuni/activități. 

➢ Existenţa programelor naţionale pentru 

verificarea periodică a stării de sănătate a 

populaţiei de care ar trebui sa beneficieze 

si comuna Cricău; 

➢ Implicarea activă a unor ONG-uri de 

specialitate în domeniul sanitar la nivelul 

comunității din Cricău și sprijinirea 

acesteia în dezvoltarea sectorului sanitar. 

➢ Lipsa fondurilor pentru cofinanţarea unor 

proiecte în domeniul sănătăţii; 

➢ Migraţia cadrelor calificate, în special din 

cauza salarizării; 

➢ Deficienţe manageriale în domeniul 

asigurărilor de sănătate; 

➢ Costuri ridicate ale serviciilor medicale de 

sănătate pe care oamenii din comuna Cricău 

nu și le permit; 

➢ Imposibilitatea motivării persoanelor din 

comunitate de a se asigura medical, de a 

încheia un contract cadru pentru plata 

contribuției financiare direct la CAS (în 

contractul cadru a legii asigurărilor de 

sănătate, este stipulat faptul că persoanele 

care nu au asigurare medicală și doresc să 

plătească contribuția la CAS, trebuie să 

plătească retroactiv un anumit număr de 

luni, pentru a putea să beneficieze de 

servicii de sănătate publică). 

 

2.7.4. Planul de acțiune și implementare – Măsuri operaționale 

 

 

Domeniul 

 

Sănătate 

Obiectivul General: 
 

Reabilitarea şi modernizarea sistemului de sănătate al comunei Cricău 

Obiective specifice: 

1. Creşterea nivelului calităţii serviciilor medicale oferite cetăţenilor 
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a) Executarea lucrărilor de reabilitare a clădirii dispensarului comunal 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

b) Modernizarea dispensarului prin dotarea cu echipamente specifice pentru 

desfăşurarea activităţii în condiţii corespunzătoare 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
c) Asigurarea unei rezerve de apă (pentru minim 48 ore) – reabilitare fântână 

existentă sau dotarea cu un rezervor de apă – în caz de calamități 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
d) Asigurarea unei surse de energie alternative pt alimentarea dispensarului 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

2. Extinderea şi diversificarea serviciilor medicale la nivelul comunei Cricău 

a) Infiinţarea unui cabinet medical stomatologic care să deservească comunitatea 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

b) Crearea unui cabinet de medicină veterinară la nivelul comunei Cricău  

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

3.  Iniţierea şi promovarea în rândul cetăţenilor a unor programe privind cultura 

pentru igienă 

a) Dezvoltarea de campanii de informare, educare şi prevenţie în domeniul sănătăţii 

Termen de implementare: 2018 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
b) Dezvoltarea de proiecte şi campanii în domeniul igienico – sanitar în rândul populaţiei 

de etnie rromă 
Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
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2.8. Asistență socială   
 

2.8.1. Prezentare generală 

2.8.2. Evoluția grafică 

2.8.3. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

➢ Ponderea mare a populației care necesită 

nevoi de asistare socială; 

➢ Existenţa unei strategii judeţene în 

domeniul protecţiei sociale care se 

încadrează în strategia naţională; (corelare 

a strategiei locale cu cea județeană); 

➢ Informare operativă cu privire la formele 

de ajutor de stat; 

➢ Cursuri de formare profesională continuă 

pe POCU în domeniul social la nivelul 

comunei; 

➢ Administrația locală a comunei oferă o 

gamă largă de prestații, beneficii și servicii 

de protecţie socială furnizate persoanelor 

aflate în situaţii dificile; 

➢ Diversificarea şi dezvoltarea serviciilor 

alternative de protecţie a copilului; 

➢ Resurse umane calificate în domeniul 

protecţiei sociale;  

➢ Colaborare şi parteneriat între instituţiile 

de profil şi mediul asociativ. 

 

 

➢ Lipsa infrastructurii pentru dezvoltarea de 

servicii alternative de protecţie pentru 

copii, respectiv îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane vârstnice şi cu handicap; 

➢ Personal insuficient și nespecializat altul 

decât cel din structura administrației 

publice locale în comuna Cricău;  

➢ Lipsa infrastructurii specifice pentru 

persoanele cu grad de handicap (rampe de 

acces în instituții, sisteme de ghidaj pentru 

nevăzători, panouri de afișaj specifice etc.); 

➢ Lipsa de implicare a societății civile în 

activitățile sociale; 

➢ Nivelul de trai scăzut pentru populația de 

etnie romă; 

➢ Percepție denaturată a scopului asistenței 

sociale, din partea populației; 

➢ Inexistența unor servicii adresate 

persoanelor vârstnice sau/și cu dezabilități 

cum ar fi un centru de zi sau centre de 

primire cu asitenți personali; 

➢ Lipsa voluntariatului în domeniul serviciilor 

și asitenței sociale pentru vârstnici la 

nivelul comunei Cricău; 

➢ Lipsa unui Centru Multifuncțional zonal în 

comuna Cricău în care să fie organizate 

servicii/activități pentru diferite categorii 
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de persoane defavorizate; 

➢ Lipsa de organizaţii neguvernamentale 

active acreditate ca furnizori de servicii 

sociale în comuna și în zonă, resurse 

limitate; 

➢ Existenţa unor fonduri şi programe 

guvernamentale insuficiente pentru 

categoriile defavorizate;  

➢ Birocratizarea excesivă a procesului de 

acordare a beneficiilor și serviciilor sociale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Existenţa unor programe de finanţare 
externe pentru sectorul serviciilor sociale; 

➢ Necesitatea organizării unor campanii la 
nivelul comunei Cricău și județean, 
național pentru educarea populaţiei; 

➢ Necesitatea construirii și dotării 
corespunzătoare a unui cămin sau azil 
pentru bătrânii din comuna Cricău și zona 
adiacentă; 

➢ Implementarea unor structuri de 
economie socială la nivelul comunei și 
implicarea comunității în desfășurarea 
activității și dezvoltarea acesteia; 

➢ O dezvoltare economică strategică a 
comunei va permite îmbunătățirea 
nivelului finanțărilor care vor putea fi 
atrase la nivel local; 

➢ Posibilitatea înființării unor structuri ale 
economiei sociale. 

➢ Migrația în țările europene a unui număr 
ridicat de persoane active, fapt care a dus la 
apariția fenomenului copiilor care sunt în 
grija rudelor și care necesită suport de un 
alt timp; 

➢ Descentralizarea sistemului de protecție 
socială nu este sprijinită de resurse 
financiare suficiente; 

➢ Costurile ridicate generează dificultăți și nu 
pot fii acoperite cheltuielilile din pensile și 
ajutor social în cazul construirii unui azil; 

➢ Insuficientă educaţie în ceea ce priveşte 
incluziunea persoanelor vulnerabile pe 
piaţa muncii;  

➢ Lipsa unor mediatori sociali la nivelul 
instituției, și sprijinul acestora în 
dezvoltarea activităților sociale de la nivelul 
instituției; 

➢ Rolul exclusiv atribuit statului în protecţia 
socială; 

➢ Cresterea prețurilor pentru servicii de 
asitență socială. 
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2.8.4. Planul de acțiune și implementare – Măsuri operaționale 
 

 

Domeniul 

 

Asistenţă socială 

Obiectivul General: 
 

Asistenţă socială prin implicarea activă pentru grupurile defavorizate în scopul 

diversificării, extinderii şi eficientizării serviciilor sociale  

Obiective specifice: 

1. Identificarea nevoilor pentru serviciile de asistenţă socială la nivelul comunei 

a) Actualizarea cercetării şi cartografierea populaţiei de etnie rromă de la nivelul 

comunei 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
b) Crearea şi funcţionarea unui centru de urgenţă pentru victimele violenţei în familie, 

(în cadrul dispensarului o camera) 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

2. Identificarea riscurilor şi reducerea acestora pentru copiii aflaţi în dificultate 

a) Identificarea şi monitorizarea permanentă a copiilor aflaţi în situaţii de risc (abuzaţi, 

săraci, discriminaţi, lipsiți temporar de ocrotirea părintească etc.) prin crearea de 

servicii specializate 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : POCU, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

b) Crearea unor parteneriate cu instituţii specializate la nivel judeţean sau ONG-uri 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : POCU, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
c) Identificarea copiilor aflaţi în dificultate şi acordarea de servicii şi prestaţii pentru 

aceştia 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : POCU, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

3. Atragerea unor ONG-uri și structuri de furnizare servicii sociale în comună 
a) Identificarea și Dezvoltarea unor parteneriate ONG-uri și structuri de furnizare 

servicii sociale în comună pentru îmbunătățirea asistenței sociale; 
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Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : POCU, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

4. Creșterea incluziunii sociale conform Strategiei Europa 2020 

a) Identificarea unor modele şi preluarea acestora de la alte comune care au 
implementate astfel de structuri de economie socială 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : POCU, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

 

2.9. Cultură   

2.9.1. Prezentare generală 
 

Extras din Lista Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii și Cultelor publicate de 

Institutul Național al Monumentelor Istorice: 

AB-I-s-A-00028 
 

Cetatea dacică 
Apoulon sau 
Ranistorum "Piatra 
Craivei” 

sat CRAIVA; 
comuna CRICĂU  

sec. I a. Chr. - I p. 
Chr., sec. XI - XVI 
Latčne 

AB-I-s-B-00029 "Sfredeluş”  sat CRAIVA; 
comuna CRICĂU  

Epoca bronzului 
Timpuriu 

AB-I-s-B-00082 Situl arheologic de la 
Tibru 

sat TIBRU; 
comuna CRICĂU 

Epoca romană 

AB-II-a-A-00211 Ansamblul bisericii 
evanghelice 
fortificate  

sat CRICĂU; 
comuna CRICĂU  

sec. XIII-XV  

AB-II-m-A-00211.1 Biserica evanghelică  sat CRICĂU; 
comuna CRICĂU  

sec. XIII-XV  

AB-II-m-A-00211.2 Incintă fortificată  sat CRICĂU; 
comuna CRICĂU  

sec. XV  

AB-II-m-B-00212 Casa parohială 
ortodoxă  

sat CRICĂU; 
comuna CRICĂU  

364 sec. XIX  

 

 

2.9.2. Evoluția grafică 

2.9.3. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

➢ Organizarea periodică a unor manifestări 
 

❖ Lipsa fondurilor din bugetul local pentru 
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culturale: vernisaje de pictură, expoziții, 
lansări de carte, spectacole de teatru, 
concerte etc.; 

➢ Prezenta pe terioriul comunei a mai 
multor obiective culturale; 

➢ Căminul cultural din comuna Cricău este 
reabilitat și functionează corespunzător; 

➢ Existența pe teritoriul comunei a unor 
formații artistice care promovează 
cântecul, tradițiile și portul popular: 

➢ Buna relaționare între populația de etnie 
romă și populația majoritară; 

dezvoltarea activităților culturale la nivelul 
comunei și reabilitarea sau modernizarea 
tuturor clădirilor care adăpostesc locașuri 
de cultură; 

❖ Capacitatea redusă a autorităților de a scrie 
și implementa proiecte pe domeniul 
cultural; 

❖ Insuficientă preocupare pentru cunoaşterea 
istoriei şi a tradiţiilor locale, prin punerea în 
valoare a tezaurului cultural - istoric 
existent în localitate; 

❖ Lipsa unei implicări active în dezvoltarea 
culturală și a patrimoniului cultural din 
partea cetățenilor în comuna Cricău; 

❖ Inexistența unei colaborări la nivel local 
între ONG-urile care sprijină valorile 
culturale, autorități locale și persoanele care 
mai pot transmite aceste obiceiuri, valori 
culturale mai departe;  

❖ Inexistenta unor materiale publicitare cu 
obiectivele culturale (flyere, afișe, pliante, 
site web); 

❖ Lipsa unui calendar al activităților culturale 
la nivelul comunei și publicarea acestuia pe 
pagina de prezentare a primăriei comunei 
Cricău; 

❖ Lipsa unui muzeu etonografic cu specific 
zonei la nivelul comunei; 

❖ Numărul redus de meșteșugari și artizani 
populari; 

❖ Îmbătrânirea populației active, migrația 
tinerilor și dezinteresul față de viața 
spiritual - culturală a comunității rurale și a 
valorii acesteia, grevează acțiunile derulate 
în acest domeniu. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Programe de finanţare guvernamentale şi 
europene pentru sprijinirea, mediatizarea 
şi promovarea valorilor culturale din 
comuna Cricău; 

➢ Meșteri şi artizani populari recunoscuți la 
nivel local şi național care pot forma tineri 
în acest domeniu. 

➢ Interes scăzut al populaţiei din comună 
pentru evenimente culturale; 

➢ Lipsa fondurilor alocate pentru acest 
segment; 

➢ Numărul redus de tineri implicați în 
activitățile culturale şi în dezvoltarea 
acestui sector; 
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➢ Achiziţionarea de către autorităţile publice 
locale din comuna Cricăua unei case 
tradiţionale şi transformarea acesteia în 
muzeu etnografic; 

➢ Dezvoltarea unor activităţi culturale prin 
stimularea creativităţii şi initiativei locale 
având ca scop revigorarea şi valorificarea 
tradiţiilor cultural artistice (şezători, hore, 
ţesături la războaiele de ţesut 
tradiţionale);   

➢ Dezvoltarea unor parteneriate şi 
colaborări cu alte primării din ţară, sau cu 
ONG-uri culturale; 

➢ Imiplicarea activă a instituţilor de 
învăţământ de pe raza comunei Cricău în 
activităţi cu caracter cultural; 

➢ Implementarea conceptului şi 
conştientizarea populaţiei comunei despre 
rolul şi importanţa culturii naţionale în 
propăşirea neamului românesc; 

➢ Parteneriate de colaborare cu instituţii 
culturale judeţene, naţionale şi 
internaţionale în vederea promovării 
culturii naţionale în spatiul European. 

➢ Lipsa unei implicări active a actorilor locali 
(APL, populaţie, ONG-uri, agenţi economici) 
în dezvoltarea turistică-culturală a acestei 
comune;  

➢ Condiţiile de viaţă dificile din zona 
muntoasă impiedică dezvoltarea 
conceputului cultural în rândul tinerilor dar 
şi a celorlalte categorii a populaţiei; 

➢ Lipsa unor modele locale pe care tinerii sa 
le urmeze în dezvoltarea sectorului cultural. 

2.9.4. Planul de acțiune și implementare – Măsuri operaționale 

 

 

Domeniul 

 

Cultură 

Obiectivul General: 
 

Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii culturale a comunei 

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea potenţialului cultural oferit de Cetatea dacică Apoulon sau 
Ranistorum "Piatra Craivei” 

a) Includerea în circuite turistice a Cetății dacice Apoulon sau Ranistorum "Piatra 

Craivei” 

Termen de implementare: 2017 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
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b) Organizarea unui festival specific folcloric – cultural  

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

c) Crearea unei pagini Web specifice și promovarea potențialului turistic 

Termen de implementare: 2017 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
d) Identificarea unor surse de finanţare pentru crearea unor panouri de informare şi 

indicatoare către obiectivele culturale 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

2. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale rurale a comunei Cricău 

a) Modernizarea căminului cultural al comunei Cricău şi dotarea cu mobilier specific 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

b) Modernizarea căminelor culturale din Craiva și Tibru  

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
c) Identificarea unei case tradiţionale autentice şi transformarea acesteia în muzeu 

(expozitia etnografică Cricău) 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
d) Modernizarea și promovarea traseului ”Drumul Vinului” precum și includerea 

acestuia în circuite turistice județene 
Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 

3. Dezvoltarea şi promovarea imaginii culturale a comunei Cricău 
a)  Dezvoltarea moştenirii culturale prin regăsirea vechilor tradiţii şi a persoanelor 

rămase în viaţa care le cunosc (meşteri populari, confectioneri costume populare) 
pentru a transmite generaţiilor tinere aceste valori 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
b)  Identificarea surselor de finanţare europene pentru dezvoltarea tradiţiilor culturale 
Termen de implementare: 2016 
Suse de finanțare : PNDR, Programul LEADER, Buget național, Buget local 
c)   Stabilirea unor parteneriate cu autoritățile publice Județene în vederea derulării 

unor proiecte comune importante în domeniul culturii 
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Termen de implementare: 2016 
Suse de finanțare : Buget național, Buget județean, Buget local 

 

 

2.10. Resursa umană   

2.10.1. Prezentare generală 

2.10.2. Evoluția grafică 

2.10.3. Analiza SWOT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

➢ Forţa de muncă ieftină la nivelul comunei 

Cricău, datorită lipsei locurilor de muncă şi 

populaţiei îmbătrânite; 

➢ Resursă umană calificată în domeniul 

agricol, datorită specificității zonei; 

➢ Număr foarte mare de persoane tinere cu 

studii liceale şi studii superioare care 

datorită locurilor de muncă inexistente se 

reorientează spre oraşe mai mari sau 

străinătate; 

➢ Dorinţa populaţiei de etnie romă, de a avea 

locuri de muncă pe teritoriul comunei sau 

în localităţile învecinate; 

➢ Număr mare de cursuri de formare 

profesională întreprinse la nivelul 

populaţiei comunei Cricău de diferite ONG 

din ţară; 

➢ Cursuri de formare profesională pe POCU 

cu specific pentru zona rurală (Ingrijitor 

bătrâni la domiciliu, Antreprenoriat, 

Lucrător în comerţ, Lucrător în prelucrare 

carne, peste, lapte şi conserve;) 

➢ Meşteri populari care pot să transmită mai 
departe tradiţiile, obiceiurile şi 

 

➢ Lipsa infrastructurii şi dezvoltării 

economice a zonei care nu oferă comunităţii 

locuri de muncă; 

➢ Îmbătrânirea populaţiei, sporul natural 

negativ înregistrat la nivelul comunei, 

precum şi scăderea natalităţii; 

➢ Migrarea tinerilor spre oraşe mai mari care 

oferă potential de dezvoltare; 

➢ Adaptarea  lentă a populaţiei mature şi 

vârstnice din comună la schimbările 

tehnologice a lumii actuale şi la fenomenul 

mobilităţii şi reconversiei profesionale în 

special; 

➢ Migrarea persoanelor cu pregătire 

profesională spre centrul urban unde 

nivelul salarial este mai ridicat. 
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meşteşugurile din zonă. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

➢ Existenţa unor programe de finanţare 
externă pentru sectorul dezvoltării 
resurselor umane; 

➢ Existenţa unor reglementări legislative 
privind acordarea de facilităţi 
angajatorilor care creează locuri de muncă 
noi pentru şomeri, tineri absolvenţi; 

➢ Creşterea nivelului de calificare a 
comunităţii prin participarea la programe 
de pregătire profesională derulate în 
cadrul proiectelor finanţate prin FSE în 
perioada 2014 – 2020; 

➢ Înfiinţarea unui birou de mediere 
profesională, consiliere şi orientare în 
carieră pentru cetăţenii comunităţii; 

➢ Necesitatea implicării autorităţilor locale 
în problemele comunităţii, în vederea 
identificării de soluţii financiare şi 
materiale pentru comunitate; 

➢  Dezvoltarea unor structuri de economie 
socială cu specific local (ateliere 
meşteşugăreşti, centre de colectare 
ciuperci, prelucrarea pieilor animale) 
având ca scop creearea de locuri de muncă. 

➢ Migrația în țările europene a unui număr 

ridicat de persoane active, fapt care a dus la 

apariția fenomenului copiilor care sunt în 

grija rudelor și care necesită suport de un 

alt timp; 

➢ Accentuarea procesului de îmbătrânire în 

rândul populaţiei din mediul rural al 

comunei; 

➢ Gradul ridicat de migraţie în rândul 

tinerilor şi depopularea comunei în viitorul 

apropiat; 

➢ Creşterea ponderii muncii la negru datorită 

zonei unde controalele  se efectuează mai 

rar, acest fapt are un efect negativ asupra 

pieţei muncii, economiei din zonă, 

serviciilor sociale; 

➢ Dispariţia meşterilor populari odată cu 

trecerea timpului şi în acelaşi timp  

pierderea valorilor, meşteşugurilor şi 

tradiţiilor locale;  

➢ Subvenţiile acordate pentru cursurile de 

formare profesională pot constitui un 

dezavantaj, scopul fiind doar primirea 

subvenţiei şi nu informaţiile acumulate 

pentru dobândirea calificării. 

2.10.4. Planul de acțiune și implementare – Măsuri operaționale 

 

 

Domeniul 

 

Resursa umană 

Obiectivul General: 
 

Dezvoltarea capacităţii resursei umane la nivelul comunei Cricău 
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Obiective specifice: 

1. Susţinerea antreprenoriatului în comuna Cricău 

a) Parteneriate cu ONG-uri care oferă cursuri de formare profesională continuă  

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : POCU, Buget național, Buget local 

b) Identificarea unor surse de finanţare în parteneriat în vederea înfiinţării unor centre 

de asistenţă antreprenorială 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : POCU, Buget național, Buget local 

a) Implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat la nivelul comunei 

Termen de implementare: 2020 
Suse de finanțare : POCU, Buget național, Buget local 

 

 

 

 

 

 


