Cuvantul presedintelui Consiliului Judetean,

Dragi locuitori ai comunei Cerbal

Primarul dumneavoastra a avut intotdeauna sprijinul meu, in calitate de presedinte al
Consiliului Judetean Hunedoara. Fiind un om cu initiativa, ceea ce a vrut el sa faca pentru
comuna Cerbal nu a ramas vorba goala.
In ceea ce ma priveste, sunt nascut si crescut in acest judet si nu am de gand sa-l
parasesc.
Am fost ales si de catre dumneavoastra in functia de presedinte al consiliului judetean
si vreau ca dupa mine sa ramana ceva bun pentru oamenii din judetul nostru.
As vrea sa se poata spune, cinstit, “ Asta a facut-o Mircea Molot, sa-i dea Dumnezeu
sanatate!”.
Imi doresc sa va mentineti si pe viitor increderea pe care o aveti in mine.

Va multumesc !

Presedinte al Consiliului Judetean Hunedoara
Mircea Ioan MOLOŢ
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Cuvant inainte,
adresat de Primarul Comunei Cerbal

Dragi cetateni,

Doresc sa multumesc locuitorilor comunei Cerbal pentru sprijinul acordat in realizarea
Strategiei de Dezvoltare Locala, si imi exprim convingerea ca ideile cuprinse in aceasta
Strategie vor contribui la dezvoltarea comunei , prin cresterea calitatii vietii si prosperitatea
cetateniilor sai, aducand - o la standarde europene.
Doresc ca impreuna cu dumneavoastra, locuitori ai comunei Cerbal, sa transformam
comuna intr - un punct de referinta pentru alte comune prin utilizarea eficienta a tuturor
resurselor locale corelata cu atragerea si utilizarea rationala a fondurilor publice si private,
interne si internationale.
Va multumesc ca sunteti alaturi de mine si sunt convins ca numai prin unirea fortelor
vom reusi sa realizam ceea ce ne - am propus , o comuna cu valente europene.

Primar comuna Cerbal,
Ticula Miron
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COMITETUL LOCAL DE COORDONARE:

primar al comunei Cerbal, Ticula Miron

viceprimar al comunei Cerbal, Popovici Gheorghe

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE CU
PDE-STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE.

3

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cerbal pentru perioada 2007 – 2013

I.INTRODUCERE
"Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care asigura necesitatile prezente fara a
compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati."
(Raportul Comisiei Brundtland 1987)

Strategia de dezvoltare a comunei Cerbal pentru perioada 2007 - 2013, a fost
realizata pe o perioada de 7 ani. Aceasta urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea
potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de
Dezvoltare 2007-2013, care vizeaza „reducerea cat mai rapida a disparitatilor de
dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii
Europene”(sursa: PND 2007-2013).
Prezentul document este realizat la solicitarea reprezentantilor Primariei Cerbal din
judetul Hunedoara si reflecta atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de dezvoltare a
Administratiei Locale pe urmatorii 7 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscuta utilizand
metodele de cercetare formala cu cele doua ramuri: cantitativa si calitativa. Astfel in ceea ce
priveste cercetarea calitativa, operatorii au utilizat interviuri in profunzime, iar cercetarea
cantitativa a fost realizata prin utilizarea anchetelor. Instrumentul de colectare a datelor din
ancheta este chestionarul aplicat cetatenilor comunei Cerbal din judetul Hunedoara, iar
formele evaluative luate in considerare sunt ratingurile insumate. Esantionarea de tip
neprobabilistic – accidental se face in functie de numarul de locuitori ai comunei, iar la final
se analizeaza rezultatele si se interpreteaza. In acelasi timp se evalueaza si impactul
actiunilor intreprinse pentru public.
Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile actuale
ale comunitatii si atingerea acestora in viitor.
Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, aceasta va trebui sa ajunga la un
nivel de trai similar celorlalte tari integrate, prin atingerea unui produs intern brut (PIB indicator macroeconomic care reflecta suma valorii de piata a tuturor marfurilor si serviciilor
destinate consumului final, produse in toate ramurile economiei in interiorul unui stat in
decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, Romania va beneficia in
perioada 2007-2013 de finantari pe diverse domenii.
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Strategia de dezvoltare locala a comunei Cerbal reprezinta instrumentul de lucru al
administratiei publice locale si este agreat de intreaga comunitate locala. Astfel se va orienta
gandirea, decizia si actiunea catre obiective superioare sau catre premisele obiectivelor.
Totodata prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgentelor, avantajelor si
dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente. In aceste conditii, toti factorii interesati
de progresul economico-social al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a
tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indica atat directiile de dezvoltare specifice,
cat si actiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administratiei publice
locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea
tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa
fie in consens cu aspiratiile locuitorilor comunei Cerbal. Importanta acestui aspect este data
atat de certitudinea implicarii viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare
locala, cat si de posibilitatea asumarii depline si constiente a acesteia.
In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, administratia publica locala
lanseaza procedura de consultare a comunitatii din localitatea Cerbal asupra propunerii
finale.

Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele
instrumente si proceduri de lucru:







analiza de continut;
analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant;
comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive;
interviuri in profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura
domeniilor cheie analizate in cadrul studiului;
analiza SWOT;
interpretari aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de politica,
staretegie si norme actionale europene, nationale, regionale, judetene si
locale.

La fel de importanta in procesul de cercetare este validitatea interna si externa pentru
ca se prezinta concluziile din datele colectate si se preocupa de ideea daca fenomenul
cercetat este reprezentativ.
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Legislatia europeana
Auditul comunei Cerbal respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa cu
documente legislative si de politica de dezvoltare, reper atat la nivel european si national,
cat si regional-local. Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Cerbal trebuie sa fie in
contextul geo-strategic, institutional, administrativ, economic, social si cultural european, iar
obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu
Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Planul National de Dezvoltare
al Romaniei pentru perioada 2007 – 2013.
Viziunea de dezvoltare a comunei Cerbal trebuie sa inglobeze materializarea in timp
a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca viitori cetateni europeni.
In aceste conditii, Cerbal trebuie sa se dezvolte ca un sat european, cu standarde de calitate
aferente fiecarui domeniu cheie – infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si
comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului etc,
dar si sa se integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent.
Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri
actionale si investitonale se poate realiza prin atragerea de surse publice si private. Astfel,
se propune ca localitatea Cerbal sa se impuna ca un actor local.
Legislatia europeana
Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuita
Agenda Sociala 2005 – 2010
Agenda 21
Cartea Alba in domeniul Politicii Europene de Transport 2001
Politica de coeziune in sprijinul cresterii economice si al locurilor de munca – Orientari
strategice comunitare pentru perioada 2007-2013
Programul de Invatare Continua pe Parcursul Vietii 2007 – 2013
Memorandum asupra invatarii permanente 2000
Strategia Europeana de Ocupare
Programul Tineri in Actiune 2007 - 2013
Noua Strategie de Sanatate a Comunitatii Europene
Programul de Actiuni al Comunitatii Europene in domeniul sanatatii si protectiei
consumatorului 2007 – 2013
Agenda Sociala 2005 – 2010
Carta Sociala Europeana Revizuita
Carta Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana
Declaratia Universala a Drepturilor Copilului
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Directiva pentru Tratament Egal
Directiva pentru Securitate Sociala
Directiva Ocupationala pentru Securitate Sociala
Strategia Europeana de Ocupare
European Charter of Local Self-Government
Alte reglementari si documente comunitare relevante
Al treilea raport de Coeziune – Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1260/1999 privind prevederile generale
ale Fondurilor Structurale
Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor si Documentelor de Programare
pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and Programming
Documents)
Comunicarea Comisiei COM (2003)110 final, privind orientarile indicative pentru Tarile
Candidate
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1685/2000 privind reguli detaliate pentru
implementarea Regulamentului 1260/1999 in ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor
aferente operatiunilor co-finantate de catre Fondurile Structurale
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul European de
Dezvoltare Regionala
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul Social
European
Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor Structurale si de
Coeziune in perioada 2007-2013
Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social
European
Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul European
de Dezvoltare Regionala
Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social
European
Legislatia nationala
Tratatul de Aderare al Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana - 2005
Planul National de Dezvoltare 2004 – 2006 si 2007 – 2013
Primul Document Consultativ pentru PND 2007-2013
Al Doilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013
Al Treilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013
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Programarea financiara indicativa PND 2007-2013
Programul de guvernare 2005 - 2008
Programele Operational Sectoriale
Programul Operational Regional
Strategia de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru 2007 – 2013
Transport
Master Plan General de Transporturi
Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de
interes national si European
Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din Romania in perioada 2001-2010
Programul prioritar de constructie a autostrazilor din Romania si a drumurilor nationale cu
patru benzi de circulatie

Educatie
Strategia Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru perioada 2006-2008
Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI)
Strategia descentralizarii invatamantului pre-universitar
Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu
Planul National de Actiune pentru Ocupare
Strategia Nationala de Ocupare
Sanatate
Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Asistenta sociala
Planul national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006
- 2008
Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu
handicap in perioada 2006 - 2013
Strategia nationala in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie
Planul national de actiune pentru implementarea legislatiei in domeniul protectiei drepturilor
copilului
Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii
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Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale
Strategia nationala de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele
varstnice in perioada 2005 - 2008
Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati
Strategia nationala antidrog in perioada 2005 - 2012
Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati
Alte norme legislative interne:
Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala
HG nr. 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare (MO
nr. 694 / 02.08.2004)
HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea
si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004)
HG nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea
cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor
structurale (MO nr. 690/30.07.2004)
Legea nr. 315 privind dezvoltarea regionala in Romania ( MO nr. 577 / 29.06.2004)
Legea serviciilor publice municipale
Legea privind finantele publice locale

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse in Programul National si
Regional de dezvoltare, Primaria Comunei Cerbal isi va desfasura activitatea in urmatoarele
directii:
1. Dezvoltarea infrastructurii de baza.
2. Protectia mediului.
3. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei.
4. Regenerarea rurala.
Conditii de implementare a strategiei:
 acordul si sustinerea planului de catre cetateni;
 sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a
serviciilor;
 informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii planului.
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II.PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI CERBAL
1. Localizare
Comuna Cerbal este asezata pe culmea muntilor Poiana Ruscai, la o altitudine
medie de 815 m si se invecineaza la nord cu comunele Vetel si Batrana, la est cu comuna
Pestisu Mic si municipiul Hunedoara, la sud cu comunele Lelese si Bunila iar la vest cu
judetul Timis. In reteaua de localitati a judetului, comuna Cerbal face parte din centrul
„Tinutului padurenilor”, avand o suprafata totala de 12.863 ha, din care 4.812 ha teren
agricol. Comuna este asezata pe drumul judetean DJ 707 D, derivata din Drumul european
68, iar dinspre municipiul Hunedoara pe DJ 687 J. Distanta pana la Vama Nadlac este de
250 km. Valoarea „tinutului padurenilor” este ridicata de specificul etnografic al zonei in care
s-au pastrat, ca intr-un muzeu natural, portul si obiceiurile strabunilor.
Satele componente ale comunei sunt: Cerbal (resedinta comunei), Aranies, Feregi,
Merisoru de Munte, Poiana Rachitelli, Poienita Tomii, Socet si Ulm. Localitatea Cerbal,
resedinta comunei, este situata in partea de vest a judetului.
Se pastreaza, inca, in localitatile comunei, forme vechi de viata sociala, vestigii ale
organizarii social-economice a obstei, valori dintre cele mai originale si mai arhaice, care se
reflecta in pastrarea, mai ales de catre femei, a mestesugurilor de arta populara, a
costumelor, obiceiurilor populare si arhirecturale traditionale. In aceste conditii se confera
comunei valori puternice pentru dezvoltarea turismului.
Intre activităţile culturale care se organizeaza in comuna amintim „Masuratul oilor”,
care se desfasoara la inceputul lunii mai si Nedeile (jocuri padurenesti), care se desfasoara
dupa calendarul religios, in fiecare vara.
2. Cadrul natural si calitatea factorilor de mediu
2.1 Cadrul natural
Relieful este nivelat in trepte si fragmentat in culmi lungi ale caror inaltimi maxime
ajung la 1000 m (Poiana Rachitelii). Aspectul general seamana cu cel al unei regiuni de
deal. Locuitorii acestui tinut practica o agricultura originala contribuind, de-a lungul secolelor,
la modelarea dealurilor.
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2.2. Clima si calitatea aerului
Temperatura medie anuala variaza intre 2 si 8 grade Celsius in zona montana mai
inalta si intre 9 si 11 grade Celsius in zonele depresionare. Precipitatiile sunt mai abundente,
tot timpul anului in zona mai inalta (Poiana Rachitelii) si scad treptat spre zonele mai joase.
Circulatia aerului are loc cu precadere pe directia NV – SE. Predomina vanturile nord-vestice
cu o frecventa de 18% si cele sud-estice cu o frecventa de 11% viteza medie a acestora
fiind de 4-5m/s.
2.3. Vegetatia si fauna
Vegetatia este reprezentata in cea mai mare parte din paduri constituite din
amestecuri de fag, brad si molid. Acestor esente lemnoase li se mai adauga, local,
mesteacanul, fie in forma de amestec fie in plicuri izolate.
2.4. Resurse
Se vor crea agentii de dezvoltare locala pentru a ajuta agentii economici sa obtina
competentele si resursele necesare. In acest fel se profita de resursele existente in zona.
Resurse naturale
Pe langa bogatiile solului datorate vegetatiei si faunei, cum sunt lemnul si fructele de
padure mai sunt si bogatii ale subsolului (minereu de fier); in Cerbal se mai cunosc si astazi
cariere si galerii vechi din care, in trecut, au fost extrase zacaminte mici.
In satul Cerbal exista cariera de calcar cristalin (fara exploatare).
Exista fond piscicol si de vanatoare.
3. Repere istorice
In 1913 canonicul I. Radu publica “Istoria vicariatului Greco – catolic al Hategului”.
Inca din perioada dacica s-au efectuat la Cerbal diverse descoperiri. Astfel la 8 octombrie
1874, pe coasta dealului “Dosul Pirlit” aflat pe pamantul domenial, cu prilejul constructiei
drumului Govajdia – Dobra s-a gasit un tezaur dacic de argint din vremea lui Burebista.
Tezaurul se gasea intr-un vas de bronz, care la randul lui se afla intr-un vas de lut ars.
Acesta a fost preluat de Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane din Deva, cel de bronz a intrat
in patrimoniul Muzeului de Istorie din Cluj-Napoca, iar tezaurul a ajuns la Muzeul National
Maghiar din Budapesta. Unele obiceiuri agricole confirma prezenta slavilor in zona. Punerea
unui ou de gaina sub prima brazda a araturilor de toamna cu scopul de a creste graul « curat
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ca oul » un ritual de magie agricola este intalnit si in obiceiurile agricole ale vechilor slavi. In
timpul lui Ioan Corvin apar mentionate localitatile comunei Cerbal. Acestea sunt mult mai
vechi, dar mentionarea lor in documente s-a facut doar atunci cand au intrat in atentia
oficialitatilor de atunci.
Astfel se stie de existenta lor in anii:
Aranies – 1453
Cerbal – 1476
Merisoru de Munte – 1481
Poiana Rachitelii – 1506
Poienita Tomii – 1482
Feregi – 1482
Socet – 1482
Ulm – 1499
Numele satelor componente comunei Cerbal sunt de origine latina (nume de pomi si
de plante – Feregi din “feriga” si ulmi din “almi” sau derivate), maghiara (Aranies din
maghiara “arany=aur”) si origine necigura (Cerbal – probabil din “cer” si “bal”=cer alb).
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III.ANALIZA SITUATIEI CURENTE
Pentru a analiza situatia curenta s-a initiat evaluarea mediului economico-social si a
potentialelor locale pentru a forma si implementa politici si programe, bazate pe oportunitati
locale si adresate necesitatilor zonale.
Domeniile de analiza au fost grupate astfel: situatia economica, caracteristicile
demografice, caracteristicile fortei de munca, pozitia geografica, infrastructura fizica si de
comunicatii, mediul de afaceri, resursele educationale, sistemul social, urbanismul,
patrimoniul, calitatea vietii si a mediului. Domeniile mentionate au fost impartite in diverse
categorii pentru a cuprinde o paleta cat mai larga si reprezentativa a vietii economico-sociale
a comunei Cerbal.

DOMENII
1.Agricultura,silvicultura si dezvoltare rurala

2. Infrastructura si Mediu

3. Economic
4. Turism
5. Educatie si cultura
6. Resurse Umane

CATEGORII
Agricultura
Productia vegetala
Pomicultura
Zootehnie
Silvicultura
Piscicultura
Infrastructura de transport
Infrastructura de utilitati
Sanatate
Mediu
Comert
Servicii
Turism
Invatamant
Cultura
Populatia
Piata muncii
Servicii Sociale
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1.Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
1.1. Agricultura
In reteaua de localitati a judetului, comuna Cerbal face parte din centrul „Tinutului
padurenilor”.
Fondul funciar agricol al comunei constituie o resursa naturala importanta pentru
preocuparile productive ale populatiei locale.
Ca oportunitati investitionale in comuna Cerbal se inscrie reluarea unor culturi
agricole traditionale, pe langa cele de: cartofi, porumb, plante furajere, legume. In acelasi
timp se vorbeste si de dezvoltarea sectorului legumicol, pomicol, viticol si piscicol al
comunei, prin modernizarea tehnologiilor de cultivare si recoltare, dar si prin amplasarea
unor centre de colectare, prelucrare si valorificare a acestor produse.
Zonele impadurite de pe raza localitatii Cerbal asigura productie de plante medicinale,
fructe de padure si ciuperci, incat sa faca necesar un centru de colectare si pentru aceste
produse.

CATEGORIA
SUPRAFATA TOTALA
Teren agricol

SUPRAFATA (ha)
12.863 ha
4812 ha

Teritoriul comunei Cerbal dispune de o oferta naturala deosebit de favorabila pentru
dezvoltarea agriculturii ca functiune economica de baza, cu un profil complex, dominat de
productia de cereale, plante tehnice si cresterea animalelor.
In zona exista serviciul de consultanta agricola si aceasta este asigurat de
reprezentantii primariei.
1.2. Productia vegetala
In comuna se gasesc urmatoarele culturi:
Nr.
Cultura
Crt.
1.
Porumb
2.
Cartofi
3.
Legume
4.
Fanete
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In ceea ce priveste componenta agricola, obiectivul este sa se imbunatateasca si
valorifice resursele agricole ale comunei intr-un standard superior. Astfel se doreste si
atragerea de fonduri pentru procurarea unor utilaje agricole performante si schimbarea
destinatiei unor terenuri agricole (inchiriere sau concesionare).
1.3. Pomicultura
In comuna Cerbal sectorul pomicol nu este foarte dezvoltat, livezile si pepinierele
pomicole neocupand o suprafata insemnata, dar acest sector se poate dezvolta prin
modernizarea tehnologiilor de cultivare si recoltare, dar si prin amplasarea unor centre de
colectare, prelucrare si valorificare a acestor produse.
1.4. Zootehnia
O contributie importanta la dezvoltarea zootehniei in comuna Cerbal o are suprafata
de pasune existenta.
Efectivul de animale din comuna Cerbal se prezinta astfel:
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.

CATEGORIA
Pasari
Bovine
Ovine
Porcine

Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei Cerbal
se doreste infiintarea unor asociatii pentru crescatorii de animale si pentru producatorii mici
in vederea reprezentarii intereselor acestora. Totodata este necesara si atragerea
investitorilor in domeniul prelucrarii laptelui, a carnii de porc si a carnii de vita.
1.5. Silvicultura
Padurile ocupa o suprafata insemnata din comuna Cerbal, acestea asigurand
productia de plante medicinale, fructe de padure si ciuperci. In acest mod se face necesar
un centru de colectare si pentru acestea.
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2. Infrastructura si Mediu
2.1. Infrastructura de transport
Comuna este asezata pe drumul judetean DJ 707 D, derivata din Drumul European
68, iar dinspre Municipiul Hunedoara pe DJ 687 J. Distanta pana la Vama Nadlac este de
250 km.
Reteaua de drumuri comunale este de 18 km, din care 8 km sunt drumurile pietruite,
iar drumurile judetene sunt dispuse pe 62,60 km din care 30 km pietruiti.
In ceea ce priveste prezenta podurilor si a podetelor, in comuna se gasesc 3 astfel de
elemente, intr-o stare buna.
2.2. Infrastructura de utilitati
Alimentare cu energie electrica
Satul Cerbal, alaturi de celelalte zone ale comunei, este racordat la sistemul energetic
national. Distributia energiei electrice este asigurata pe 53 de km.
Alimentare cu energie termica
In satele apartinatoare comunei Cerbal nu exista sisteme centralizate de termoficare
sau incalzire centrala. Agentul termic pentru incalzirea locuintelor se face prin sobe cu
combustibil solid (lemne sau carbune).
Alimentare cu gaze naturale
In satele apartinatoare comunei Cerbal nu exista reteaua de gaz metan.
Alimentare cu apa
Nu exista un sistem centralizat de alimentare cu apa a tuturor satelor, ci doar in
Cerbal si Poienita Tomii. Aceasta este dispusa pe o lungime de 4 km. In celelalte sate,
aprovizionarea cu apa se face local prin fantani individuale.
Canalizare menajera
Nu exista canalizare menajera.
16
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Telefonie si cablu TV
In comuna Cerbal exista 2 posturi de telefonie fixa prin statie (Primaria Cerbal si
Postul de Politie Cerbal). Accesul la telefonia mobila exista doar in anumite puncte.
2.3. Sanatate
Analiza privind asistenta medicala in comuna Cerbal a scos in evidenta urmatoarele
informatii:
-nu exista retea in domeniu privat – nici medici, stomatologi sau farmacisti
In comuna Cerbal nu exista niciun medic de medicina generala la dispensarul medical
si se doreste infiintarea unui punct farmaceutic, dar si dotarea cu aparatura moderna a
dispensarului.
2.4. Mediu
Degradarea mediului inconjurator este generata de activitatile economico – sociale.
Este evident ca in mediul rural si in special in satele comunei Cerbal, factorii de mediu (apa,
aer, sol), nu sunt poluati, dar exista cativa factori, precum:
-calitatea aerului - viciata de traficul care traverseaza localitatea
In acelasi timp la nivelul comunei nu se poate vorbi de sisteme moderne de colectare
a deseurilor.
3. Economic
Comuna Cerbal dispune de multiple posibilitati de dezvoltare economica si de o oferta
naturala deosebit de favorabila. Investitiile pe termen lung pot fi orientate catre sectoare
importante – agricultura, zootehnie si turism. Ocuparile de baza ale localinicilor sunt
determinate de structura terenurilor.
3.1. Comert si servicii
Comertul si serviciile sunt prezente in comuna Cerbal prin activitatile diversificate
oferite populatiei, astfel: prelucrarea bruta a lemnului, fabricarea produselor de panificatie si
patiserie, fabricarea produselor lactate, activitati de constructii, tamplarie, dulgherie, zidarie,
etc.
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4. Turism
Se pastreaza, inca, in localitatile comunei, forme vechi de viata sociala, vestigii ale
organizarii social-economice a obstei, valori dintre cele mai originale si mai arhaice, care se
reflecta in pastrarea, mai ales de catre femei, a mestesugurilor de arta populara, a
costumelor, obiceiurilor populare si arhirecturale traditionale, ceea ce confera comunei valori
puternice potentiale pentru dezvoltarea turismului.
Intre cele mai importante obiective turistice ale regiunii se aminteste de: Biserica din
Lemn in sat Poienita Tomii, construita in anul 1802.
Agroturismul este facilitat in perspectiva de dezvoltarea si modernizarea infrastructurii
locale. De asemenea, acestor coordonate li se adauga si facilitatile fiscale acordate de
Administratia Locala.
5. Educatie si cultura
5.1. Invatamant
In comuna Cerbal functioneaza 2 unitati de invatamant dispuse in satul Cerbal si in
satul Poiana Rachitelli. Numarul de elevi este redus - 12
Reteaua de invatamant a comunei este redata in tabelul urmator:

Invatamant

Numar

Unitati de invatamant - total

2

Scoli din invatamantul primar

2

Elevi inscrisi in invatamant primar
total

12

SCOALA GENERALA CLASELE I - IV CERBAL
SCOALA GENERALA CLASELE I - IV POIANA RACHITELII
5.2. Cultura
In comuna Cerbal isi desfasoara activitatea 8 Camine Culturale, biblioteca (4652 de
volume) si biserici.
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Alte institutii importante din comuna Cerbal:
¾ Primaria
¾ Politia
Populatia comunei este alcatuita din romani si romi, iar majoritatea este reprezentata
de crestini – ortodocsi alaturi de care convietuiesc comunitati de penticostali.
6. Resurse Umane
6.1. Populatia
Structura populatiei din comuna Cerbal
Total
Comuna
665
.
Forta de munca din comuna Cerbal
RAMURI ALE
ECONOMIEI
Agricultura
Industrie
Servicii
Constructii
Comert
Invatamant
Alte
Structura dupa religie :
Ortodoxa 611
Romano-catolica 1
Reformata 2
Penticostala 49
Baptista 1
Evanghelica lutherana sinodo-presbiteriana
Fara religie 1
19
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6.2 Piata muncii
Principala ocupatie este cresterea animalelor.
In teritoriu exista si un disponibil al fortei de munca neangajata, fapt care genereaza
fenomenul de somaj si de migratie a unor locuitori spre alte localitati, in cautare de locuri de
munca. Sectorul de productie si cel de servicii este reprezentat intr-o proportie mica pe plan
local. In aceste conditii majoritatea populatiei din zona poate migra spre regiunile cu
activitatea economica, in cautarea unui loc de munca. Din cauza stagnarii economice,
corelate cu un grad ridicat de pauperitate, la nivelul comunei se poate inregistra un numar
mare de persoane a caror singura sursa financiara poate fi ajutorul de somaj sau cel social.
Acest fenomen ar putea fi diminuat prin diversificarea activitatilor productive si intr-o
conjunctura mai favorabila pentru prelucrarea resurselor materiale din teritoriu.
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IV. ANALIZA SWOT

Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare s-a impus analiza profunda a situatiei
existente in domeniile vietii economice si sociale ale comunei. Colaborarea cu actorii
locali a permis dezvoltarea unei viziuni parteneriale asupra particularitatilor economice si
sociale ale judetului, prin construirea arborelui problemelor si efectuarea analizelor
SWOT. Analizele locale au fost reunite si organizate conform prioritatilor judetene de
dezvoltare, fiind utilizate ca baza de plecare in definirea analizei SWOT si a analizei
sociale, economice si institutionale la nivel local.
Utilizarea unei astfel de analize permite identificarea, pe de o parte, a
disparitatilor existente in dezvoltarea economica si sociala a judetului, iar pe de alta
parte, faciliteaza formarea unei imagini clare a colaborarii cu actorii locali in ceea ce
priveste necesitatile de dezvoltare ale localitatii. Necesitatea sprijinirii acestor initiative
sub forma colaborarilor parteneriale reprezinta un proces continuu aflat in stransă
legatură cu dezvoltarea unor retele si structuri parteneriale de viitor.
In aceste conditii, in cele ce urmeaza ne propunem analiza situatiei locale, din
perspectiva potentialului investitor in economia locala a comunei Cerbal. Atragerea de
intreprinzatori va genera ocupare profesionala, venituri crescute ale locuitorilor, o
utilizare mai eficienta a resurselor locale, aparitia resurselor financiare necesare
demararii unor proiecte de reabilitare/extindere a infrastructurii fizice si sociale, de
protectie a mediului, de dezvoltare turistica, pentru promovarea zonei, etc.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este
descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities
(oportunitati), Threats (riscuri).
Punctele forte si cele slabe sunt legate de localitate si de strategiile acesteia, si de
modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul
de piata si din directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general
nu are nici un control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea asezarii,
performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea
de prezumtii (presupuneri) în zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate.
În urma acestei analize se poate decide daca zona îsi poate îndeplini planul, si în ce
conditii.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele
slabe" ale localitatii.
Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
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Din analiza SWOT elaborata, se desprind domenii precum:

1. Avansarea comunei in randul localitatilor a caror profil este definit de activitati
agricole asociate presupune cresterea ponderii persoanelor active in industrie si servicii.
2. Caile de comunicatie si transportul reprezinta una din functiunile cele mai
importante ale asezarii permitand stabilirea unor relatii atat in cadrul limitelor
administrative, cat si in afara acestora prin asigurarea cadrului necesar circulatiei
persoanelor, marfurilor si informatiilor. Dezvoltarea si modernizarea retelei de cai de
comunicatie, dar si intreaga infrastructura reprezinta un element de baza in relansarea
economica a comunei.
3. Evolutia populatiei, dinamica si tendintele principalilor indicatori demografici
sunt elementele de baza a;e strategiei de dezvoltare a comunei, mai ales in conditiile
ipotezei conform careia comuna Cerbal poate deveni un mic centru al industriei
alimentare. Doua dintre cele mai importante aspecte demografice sunt estimarea
evolutiei populatiei si evolutia resurselor de munca.
Analiza isi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunitatilor si a
riscurilor care determina spatiul geografic si socio-uman al comunei Cerbal, fiind
impartita pe capitolele de mai jos, in vederea atragerii investitorilor si investitiilor in zona.
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AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

PUNCTE TARI

⇒ Resurse naturale
⇒ In imediata apropiere a comunei se
afla Muntii „Poiana Ruscai”
⇒ Comuna are efective numeroase de
animale (bovine, ovine, cabaline,
porcine si pasari)
⇒ Comuna dispune de suprafete mari
de padure
⇒ Exista masa lemnoasa pentru a fi
exploatata
⇒ suprafata totala de 12.863 ha
⇒ 4.812 ha teren agricol
⇒ Proprietatea privata intr-o pondere
mare asupra terenului arabil si
efectivului de animale;
⇒ Dezvoltarea activitatii zootehnice
prin existenta conditiilor si traditiilor
detinute de fiecare familie;
⇒ Existenta materiilor prime: materiale
de constructii si a lemnului (vezi
resurse naturale) capabile sa atraga
investitorii straini;
⇒ Posibilitatea ca infrastructura de
serviicii sociale existenta prin
modernizari
si
reabilitari
sa
serveasca
ca
spatii
pentru
dezvoltarea de servicii integrate
destinate categoriilor dezavantajate;
⇒ Dotarea cu tehnica performanta de
monitorizare a calitatii mediului
⇒ Acordarea de facilitati pentru

PUNCTE SLABE

⇒ In sectoarele din agricultura utilarea
tehnica este precara;
⇒ Sistemul de colectare, prelucrare si
valorificare superioara a produselor
specifice nu exista;
⇒ Lipsa unor resurse materiale care sa
faciliteze angajarea specialistilor in
domeniul agriculturii din mediul rural
in stadiul actual;
⇒ Varietati reduse ale activitatilor
economice in zona rurala;
⇒ Fondurile
financiare
insuficiente
pentru modernizarea si popularea
infrastructurii zootehnice;
⇒ Serviciile de consultanta se confrunta
cu numarul scazut de specialisti;
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asocierea detinatorilor de teren
agricol;
⇒ Deschiderea administratiei fata de
investitori
⇒ Situarea comunei intr-o zona cu
relief variat
OPORTUNITATI

RISCURI

⇒ Organizarea producatorilor agricoli in
asociatii agricole;
⇒ Existenta Planului National Strategic
pentru
Dezvoltare Rurala;
⇒ Sprijinul oferit de Oficiul Judetean
pentru Consultanta Agricola din judetul
Hunedoara cu privire la accesarea
fondurilor europene;
⇒ Existenta cadrului legislativ pentru
intemeierea
si
dezvoltarea
exploatarilor agricole

⇒

⇒
⇒
⇒

Numarul de concurenti in crestere
pentru produsele agroalimentare de
pe piata Uniunii Europene;
Absenta unui cadru legal pentru
protejarea productiei agricole interne;
Cadrul legislativ instabil;
Slaba informare a producatorilor
agricoli cu privire la normele
europene;

INFRASTRUCTURA SI MEDIU

PUNCTE TARI

⇒

⇒

⇒
⇒

Proiectare si executie „Alimentare cu
apa comuna Cerbal, satele Socet si
Feregi”
Proiectare si executie „Pietruire
drumuri comunale DC 121 din DJ 687
J – Aranies si DC 115 A – Ulm
Existenta PUG al comunei Cerbal
Existenta infrastructurii de telefonie
mobila si fixa in comuna Cerbal ;

PUNCTE SLABE

⇒
⇒

⇒
⇒

Infrastructura de transport slab
dezvoltata;
Agentii economici nu prea sunt
interesati
pentru
protejarea
mediului;
Educatia ecologica superficiala;
Colectarea
neselectionata
a
deseurilor, in vederea reciclarii,
refolosirii,
recuperarii
sau
valorificarii lor;
24
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⇒

⇒
⇒

Fonduri
financiare
insuficiente
destinate impaduririi terenurilor
defrisate;
Sistemul de sanatate este deficitar.
Resurse financiare insuficiente la
buget

OPORTUNITATI

RISCURI

⇒ Reabilitarea drumuri comunale si
satesti;
⇒ Realizarea retelei de alimentare cu
apa;
⇒ Realizarea retelei de canalizare;
⇒ Realizarea retelei de alimentare cu
gaz metan;
⇒ Extindere si modernizare retea
electrica;
⇒ Amenajare platforme de gunoi;
⇒ Incalzire in sistem centralizat la
institutiile publice;
⇒ Dotari pentru situatii de urgenta;
⇒ Reabilitare dispensar uman;
⇒ Amenajare targ comunal;
⇒ Modernizarea infrastructurii rutiere
prin programe judetene;

⇒ Resurse financiare insuficiente pentru
finantarea proiectelor finantate prin
Fonduri Structurale, Fonduri de
Coeziune, FEADR si FEP;
⇒ Cunostinte
sumare
legate
de
elaborarea
si
implementarea
proiectelor finantate din Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune,
FEADR si FEP;
⇒ Informatii sumare legate de normele
europene de mediu in randul IMM;
⇒ Cunostinte insuficiente legate de
elaborarea
si
implementarea
proiectelor finantate din Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune,
FEADR si FEP, pentru proiecte de
infrastructura si mediu;
⇒ Indiferenta fata de protectia mediului.

ECONOMIC

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

⇒
Materii prime existente pentru ⇒ Investitorii straini nu sunt in zona;
industria alimentara: porumb, cartofi, ⇒ Resurse financiare la nivel local
sfecla de zahar, legume, plante de nutret;
insuficiente
pentru
sustinerea/
⇒
Obtinerea produselor ecologice prin
promovarea unor investitii;
25
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existenta potentialului ;
⇒ Folosirea unor tehnologii vechi, cu
productivitate si eficienta economica
⇒
Traditii in prelucrarea unor resurse
locale;
scazuta;
⇒
Productivitate buna a terenurilor ⇒ Infrastructura
edilitara
scazuta,
agricole;
absenta alimentarii cu apa, si a
canalizarii;
⇒
Traditionalitatea locala in cresterea
animalelor
⇒ Infrastructura deficitara de asistenta
pentru afaceri;
⇒ Absenta implementarii sistemului de
calitate in cadrul proceselor de
productie si a produselor;
⇒ Preocuparea
pentru
introducerea
tehnologiilor noi si pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare;
OPORTUNITATI
⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

Punerea la dispozitie de terenuri si
spatii din comuna care pot fi folosite
pentru dezvoltari antreprenoriale;
Reconversia
unor
capacitati
agricole, spre arii de productivitate
adaptate conditiilor locale;
Programe guvernamentale pentru
incurajarea initiativelor locale, in
special in domeniul dezvoltarii
zootehniei
si
a
infrastructurii
aferente;
Existenta resurselor locale, cum ar fi
suprafete de padure si produse
conexe ale acestora care pot fi
valorificate la potentialul maxim al
lor;
Asistenta financiara din partea
Uniunii Europene pentru IMM-uri,
prin Fonduri Structurale, Fonduri de
Coeziune, FEADR si FEP;

RISCURI
⇒
⇒
⇒

⇒

⇒

⇒

Legislatia in continua schimbare;
Oferte de creditare greu accesibile
(garantii mari);
Datorita
infrastructurii
sociale
neadecvate, raportate la potentialul
comunei investitorii au un interes
scazut pentru inceperea afacerilor
in comuna;
Cresterea ponderii muncii la negru,
cu efecte negative asupra pietei
muncii,
economiei
locale
si
asistentei sociale in perspectiva;
Receptivitate si flexibilitate scazuta
a populatiei locale la cerintele noi
ale pietei care determina in timp
decalaje economice mari;
Numarul in scadere al populatiei
active.
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TURISM

PUNCTE TARI
⇒ Capacitate
de
dezvoltare
a
agroturismului
⇒ forme vechi de viata sociala, vestigii
ale organizării social-economice a
obstei,
valori dintre cele mai originale si mai
arhaice,
⇒ mestesuguri de arta populara,
⇒ obiceiuri populare si arhirecturale
traditionale,
⇒ obiectiv turistic: Biserica din lemn
sat Poienita Tomii, construita in anul
1802.
⇒ Potential natural si antropic
⇒ Cadru natural pitoresc

PUNCTE SLABE
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒

OPORTUNITATI
⇒ Incurajarea unor noi forme de turism
(religios, rural, ecologic);
⇒ Imbunatatirea conditiilor infrastructurii
fizice si de utilitati;
⇒ Accesarea programelor de finantare
ale Uniunii Europene

Slaba valorificare a potentialului
turistic
Lipsa investitiilor
Inexistenta unor spatii amenajate
pentru petrecerea timpului liber de
catre tineri
Resurse financiare insuficiente la
buget
Slaba
preocupare
pentru
valorificarea traditiilor populare
Resurse financiare insuficiente
pentru investitiile autohtone;
Serviciile din domeniul turistic
oferite sunt la o calitate scazuta;

RISCURI
⇒
⇒
⇒

Promovarea insuficienta a zonei
pentru atragerea turistilor;
Tranzitul turistic catre alte regiuni.
infrastructura
turistica
slab
dezvoltata
si
marketing
necorespunzator
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EDUCATIE SI CULTURA

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

⇒ Exista 8 camine culturale din care ⇒ Slaba dotare a scolilor cu materiale
doua sunt renovate
didactice moderne
⇒ In plan educational exista doua scoli ⇒ Lipsa asistentei pentru un invatamant
cu clasele I – IV in satul resedinta
modern
Cerbal si in satul Poiana Rachitelli
⇒ Biblioteca comunala cu un numar de
4652 de volume
OPORTUNITATI

RISCURI

⇒ Posibilitate
de
dezvoltare
prin ⇒ Subestimarea
problemelor
programele europene
sistemului
educational
⇒ Sustinere din partea Consiliului ⇒ Lipsa oportunitatilor de angajare
Judetean pentru diversele programe
⇒ Abandonul scolar
⇒ Imbunatatirea sistemului educational
⇒ Orientarea programelor de formare si
instruire
spre
specializari
in
domeniile cerute de piata fortei de
munca
RESURSE UMANE- PIATA MUNCII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

⇒
Numar relativ redus al persoanelor ⇒ Migrarea persoanelor tinere spre
inapte de munca
mediul urban si strainatate, mai cu
seama
a
celor
cu
pregatire
⇒
infractionalitatea extrem de redusa
profesionala inalta;
in comuna;
⇒
Ospitalitatea recunoscuta a locu- ⇒ Locuitorii zonei au o capacitate
financiara relativ scazuta;
itorilor.
⇒ Adaptarea mai lenta a populatiei rurale
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mature si varstnice la schimbarile si
provocarile lumii actuale, in general, si
la fenomenul mobilitatii si reconversiei
profesionale, in special.
OPORTUNITATI

RISCURI

⇒
Implicarea mediului specializat in
rezolvarea problemelor social-economice
⇒
Programe de includere
sociala in
mod egal pe piata fortei de munca,
a
femeilor si barbatilor
⇒
Existenta
strategiei
nationale
antisaracie;
⇒
Grad relativ redus de inadaptare
sociala a locuitorilor comunei;
⇒
Posibilitatea
accesarii
unor
programe de finantare guvernamentale
pentru reconversie profesionala si
crearea de noi locuri de munca pentru
someri;
⇒
Fondurile comunitare puse la
dispozitie dupa ianuarie 2007 in domeniul
social;
⇒
Implicarea autoritatilor locale in
problemele comunitatii.

⇒ Iesirea persoanelor calificate din viata
activa, ceea ce duce la micsorarea
numarului persoanelor;
⇒ adaptabilitate redusa a fortei de munca
si nivel scazut al invatarii pe tot
parcursul vietii
⇒ segment important al populatiei afectat
de saracie si excluziune sociala
⇒ Cresterea ponderii muncii la negru, cu
efecte negative asupra pietei muncii,
economiei locale si asistentei sociale in
perspectiva;
⇒ Majorarea numarului somerilor in
randul tinerilor absolventi;
⇒ Estomparea traditiilor locale, o data cu
trecerea timpului.

29

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cerbal pentru perioada 2007 – 2013

V.OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE
DURABILA
Strategia de Dezvoltare Locala a fost realizata pe baza consultarii comunitatii prin
aplicarea de chestionare, din care reiese interesul acestora pentru obiectivele prezentei
strategii si pe care le sprijina.
Opinia locuitorilor a fost cunoscuta utilizand metodele de cercetare formala cu
cele doua ramuri: cantitativa si calitativa.
Astfel in ceea ce priveste:
⇒ cercetarea calitativa, operatorii au utilizat interviuri in profunzime,
⇒ cercetarea cantitativa a fost realizata prin utilizarea anchetelor.
⇒ instrumentul de colectare a datelor din ancheta este chestionarul aplicat
cetatenilor comunei Cerbal din judetul Hunedoara,
⇒ formele evaluative luate in considerare sunt ratingurile insumate
⇒ esantionarea de tip neprobabilistic – accidental s-a facut in functie de
numarul de locuitori ai comunei, iar la final s-au analizat rezultatele si s-au
interpretat. In acelasi timp se evalueaza si impactul actiunilor intreprinse
pentru public.
Obiectivele se vor materializa in proiecte, subprograme sau programe. In elaborarea
acestora se va tine cont de urmatoarele aspecte:
⇒ gradul de popularizare, care presupune existenta mecanismului de dezbateri si
consultari;
⇒ evaluarea constatanta a oportunitatilor realizarii unor investitii in zona de catre
autoritatea publica, care va lua in calcul nu numai resursele sale financiare
prezente, ci si cele viitoare, de asemenea optiunile populatiei, astfel incat sa
incurajeze responsabilitatea comunitara si individuala, precum si parteneriatul in
realizarea unui proiect de dezvoltare locala;
⇒ existenta unor resurse financiare limitate, care determina modalitatea de cofinantare si mecanismele juridice pe care se intemeiaza un proiect, sub-program
sau program;
⇒ implicarea partilor interesate in realizarea unui program, sub-program sau proiect.
Implicarea tuturor partenerilor, cum ar fi societatea civila, administratia publica
locala sau grupuri interesate, este directia cea mai stabila pentru implementarea
imediata a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locala.
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Strategia de Dezvoltare Locala incepe de la urmatoarele idei de baza:
⇒ evidentierea domeniilor de baza ale strategiei de dezvoltare locala a comunei
Cerbal: domeniul social, sanatate, domeniul educatiei, domeniul cultura, religie si
sport, domeniul infrastructura, domeniul economic, domeniul privind protectia
mediului inconjurator
⇒ promovarea imaginii comunei in general si a standardului calitativ al serviciilor din
comuna;
⇒ realizarea unei infrastructuri de sustinere
⇒ cooperare intre mediul de afaceri si administratia publica
⇒ crearea unor conditii de viata mai bune pentru locuitorii comunei prin infiintarea
de noi locuri de munca si oferirea de locuinte;
⇒ renovarea constructiilor care apartin de patrimoniu;
⇒ informarea asupra oportunitatilor care se regasesc in zona a celor din mediul
privat care doresc sa investeasca fie in proiecte singulare sau in proiecte de
parteneriat sau consultari permanente;
⇒ acceptarea unei anumite adaptabilitati la schimbarile ce au loc in comuna;
⇒ cresterea volumului produselor cu valoare adaugata ridicata
⇒ conditii propice dezvoltarii unui sistem de irigatii la nivelul zonei
⇒ imbunatatirea nivelului de atractivitate al regiunii
Notiunea strategica trebuie exprimata in termeni si aspecte care sa garanteze
cresterea economica, a bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si
imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii.
Forma strategica de dezvoltare se transpune astfel printr-o dezvoltare economica
datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de investitori, de
activitati economice si organizatii in zona. In acest scop, trebuie urmate doua directii
prioritare: imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii si facilitati de atragere a firmelor private
(prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati
fiscale, etc).

OBIECTIVE GENERALE
Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Cerbal sunt:
⇒ Garantarea factorilor favorabili pentru realizarea unor activitati rentabile in
agricultura;
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⇒ Acoperirea terenurilor neproductive si a terenurilor degradate prin
plantarea arborilor;
⇒ Imbunatatirea situatiei cu privire la ocuparea fortei de munca din comuna
si a conditiilor de viata a locuitorilor
⇒ Posibilitatea valorificarii produselor de origine animala
⇒ Dezvoltarea si optimizarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si
energie;
⇒ Ocrotirea mediului inconjurator prin adaptarea sistematica cu standardele
de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga
in totalitate;
⇒ Cresterea eficientei actului medical local;
⇒ Asigurarea conditiilor optime necesare bunei desfasurari a activitatilor
instructiv-educative in scolile din raza comunei
⇒ Asigurarea accesului permanent al populatiei si al agentilor economici la
infrastructura edilitara (apa, gaze, cai de transport) in masura in care
aceasta este rezolvata;
⇒ Sprijinirea dezvoltarii turismului si a sectorului conex;
⇒ Luarea masurilor de indepartare a diferentelor sociale si imbunatatirea
ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale.
OBIECTIVE SPECIFICE
1. Agricultura si dezvoltare rurala
Agricultura
• Imbunatatirea si valorificarea superioara a resurselor agricole ale comunei
• Atragerea de fonduri pentru procurarea unor utilaje agricole performante
• Reabilitarea si intretinerea pasunilor comunale
• Schimbarea destinatiei unor terenuri agricole (inchiriere, concesionare)
• Folosirea eficienta a terenurilor agricole
• Crearea unor asociatii a crescatorilor de animale si a micilor producatori in
vederea reprezentarii intereselor acestora
• Atragerea investitorilor in domeniul prelucrarii laptelui, a carnii de porc, a carnii de
vita, industria lemnului, prelucrarea deseurilor
Silvicultura
• Plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale comunei
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•

•
•

Stoparea defrisarilor excesive si incorect facute - Aceste defrisari sunt
perturbatori ai mediului, la fel ca si resturile care se formeaza in urma acestei
actiuni si care sunt lasate la voia intamplarii.
Dezvoltarea silviculturii în scopul creşterii calităţii vieţii, prin gestionarea durabilă
a pădurilor, în condiţiile modificărilor economice, sociale şi de mediu
Reconsiderarea rolului silviculturii

2. Infrastructura si Mediu
Transport
• Modernizarea drumurilor vicinale
• Modernizarea drumurilor de acces la terenurile cu vegetatie forestiera
Utilitati
• Realizarea retelei de apa care va servi populatiei din zona;
• Modernizarea iluminatului public
• Accesul la telefonia mobila
• Accesul la tv prin cablu
Sanatate
• Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din comuna
• Infiintarea unui punct farmaceutic
• Dotarea cu aparatura moderna a dispensarului medical

Mediu
 Imbunatatirea factorilor de mediu la nivelul comunei
 Organizarea unor cursuri de educatie civica si ecologica in scoli si comunitate
 Aplicarea de masuri coercitive impotriva celor care depoziteaza deseuri din
gospodarie in locuri nepermise
 Evaluarea posibilitatilor de colectare selectiv a deseurilor
 Amplasarea de cosuri pentru pastrarea curateniei
 Amenajarea de spatii verzi in toate satele comunei
 Atragerea de fonduri pentru protectia mediului
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3. Economie
•
•
•
•

Cresterea potentialului economic al comunei
Atragerea de noi investitori in comuna
Crearea de IMM-uri si dezvoltarea serviciilor industrial agrare
Incurajarea investitorilor existenti sa-si deyvolte afacerile in vederea crearii de noi
locuri de munca

Comert si Servicii
• Marirea numarului de intreprinderi mici si mijlocii pentru a oferii populatiei zonei o
gama cat mai larga de servicii;
Mediu de afaceri
• Dezvoltarea serviciilor
intreprinzatorilor locali;

si

activitatilor

productive

din

comuna

de

catre

4. Turism
•
•
•

Crearea conditiilor pentru cresterea atractivitatii turistice a zonei
Incurajarea cetatenilor prin actiuni de informare si formare profesionala in
vederea deschiderii de pensiuni agroturistice si promovarea acestora
Sprijinirea asociatiilor care au ca scop turismul local

5. Educatie si cultura
Invatamant
Educatie adulti
• Asigurarea pentru adulti a unei pregatiri minime necesare in vederea intelegerii
de catre acestia a relatiilor europene
• Organizarea de cursuri pentru cetatenii comunei avand ca obiectiv crearea de
microferme, accesarea fondurilor europene, asocierea fermieri, valorificarea
produselor agricole, folosirea in agricultura a unor tehnici moderne
Educatie copii
• Asigurarea conditiilor optime necesare bunei desfasurari a activitatilor instructiveducative in scolile din raza comunei
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•
•

Dotarea scolilor cu materiale didactice moderne si de actualitate (videoproiectare,
casete video, cd-uri, calculatoare, hartii)
Asigurarea conexiunii la internet

Cultura
• Crearea unor conditii optime pentru desfasurarea activitatilor cultural-artistice si
educative
• Pastrarea si continuarea obiceiurilor stravechi
• Organizarea festivitatilor traditionale
• Dotarea corespunzatoare a caminelor culturale
• Implicarea in organizarea de evenimente cultural-artistice
• Invitarea unor personalitati ale muzicii si culturii romanesti cu ocazii speciale
• Infiintarea de puncte muzeistice in satele componente
5. Sport
• Crearea unor conditii optime pentru desfasurarea activitatilor sportive de catre
cetatenii comunei
• Amenajarea unei baze sportive
• Atragerea tinerilor in activitati sportive
6. Religie
• Reabilitarea lacasurilor de cult din comuna
• Atragerea de fonduri pentru repararea bisericilor
7. Resurse Umane
Populatia
• Imbunatatirea situatiei cu privire la ocuparea fortei de munca din comuna si a
conditiilor de viata a locuitorilor
• Posibilitatea valorificarii produselor de origine animala in comuna
Piata muncii
• Pentru ocuparea fortei de munca este necesara atragerea investitorilor particulari
in comuna, prin oferirea unor oportunitati ale zonei si facilitate premise de lege
• Conditiile de viata vor fi ameliorate automat prin realizarea investitiilor aratate si
prin implementarea problemelor europene in mediul rural
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Servicii Sociale
• Consolidarea legaturilor interinstitutionale cu cele din societate civila si cu
organizatiile neguvernamentale;
• Semnarea de parteneriate publice-private;
• Extinderea sistemului de servicii de asistenta sociala si comunitara pentru
populatia comunei.
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VI.PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA
1. CONSIDERATII GENERALE
Planul Local de Actiune – ca instrument de planificare si implementare, contine
un set de remarci pe domenii de activitate ce se aplica intr-un termen determinat in
scopul realizarii obiectivelor generale stabilite intr-o strategie.
Modul de realizare al Planului Local de Actiune trebuie sa corespunda termenului
fixat pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala.
Planul Local de Actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ
scurt care are la baza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei
intr-o zona bine stabilita.
Stabilirea Planului Local de Actiune se va face in intrevale cat mai scurte, asfel
incat tintele fixate sa tina cont de situatia macroeconomica atat la nivel national, regional
si local cat si de parerile populatiei comunei. Planul local de actiune se va revizui la o
perioada de 2 ani, dupa recomandarea specialistilor, chiar daca a fost proiectat pe 7 ani,
pentru a preveni erorile care pot aparea in privinta proiectiilor resurselor unui proiect.

2. PRINCIPII SI CONDITII
Pentru indeplinirea Planului Local de Actiune, Primaria Comunei Cerbal, ca
autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate
nivelele de decizie si executie. In acest sens se urmareste atragerea si furnizarea de
resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai
eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de alocare
a responsabilitatilor.
Solutionarea problemelor curente, cat si a celor de perspectiva depinde in foarte
mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale.
Consolidarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care
administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii
functionarului public fata de accesul populatiei la activitatea administratiei. Astfel
autoritatea locala s-a preocupat permanent de asigurarea si participarea la diverse
programe de specializare a functionarilor sai. O alta preocupare a autoritatii locale a fost
armonizarea procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.
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In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, Autoritatea Publica Locala a demarat un
amplu proces de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din
perioada 2007-2013.
3. OBIECTIVE GENERALE
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Cerbal sunt cele
amintite mai sus in cadrul capitolului V - Obiectivele strategiei locale de dezvoltare
durabila :
⇒ Garantarea factorilor favorabili pentru realizarea unor activitati rentabile in
agricultura;
⇒ Acoperirea terenurilor neproductive si a terenurilor degradate prin
plantarea arborilor;
⇒ Imbunatatirea situatiei cu privire la ocuparea fortei de munca din comuna
si a conditiilor de viata a locuitorilor
⇒ Posibilitatea valorificarii produselor de origine animala
⇒ Dezvoltarea si optimizarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si
energie;
⇒ Ocrotirea mediului inconjurator prin adaptarea sistematica cu standardele
de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga
in totalitate;
⇒ Cresterea eficientei actului medical local;
⇒ Asigurarea conditiilor optime necesare bunei desfasurari a activitatilor
instructiv-educative in scolile din raza comunei
⇒ Asigurarea accesului permanent al populatiei si al agentilor economici la
infrastructura edilitara (apa, gaze, cai de transport) in masura in care
aceasta este rezolvata;
⇒ Sprijinirea dezvoltarii turismului si a sectorului conex;
⇒ Luarea masurilor de indepartare a diferentelor sociale si imbunatatirea
ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale
⇒ Modernizarea infrastructurii tehnice si sociale
⇒ Investitii de protectie a mediului
⇒ Cresterea volumului de produse ecologice
⇒ Cresterea activitatilor neagricole
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4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI
Conditiile de baza necesare in scopul dezvoltarii social-economice rapide
vizeaza:
⇒ Respectarea diversitatii si a problemelor specifice comunei
⇒ Asigurarea participarii populatiei la luarea deciziilor
Sa observat ca in aceste conditii autoritatea publica locala este o interfata intre
cetatean si nivelul statal. Aceasta mai trebuie sa elaboreze si sa dezvolte un sistem de
administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului
institutional.
Activitatea publica locala va fi orientata spre:
⇒ Dezvoltarea durabila a localitatii se va realiza cu ajutorul unirii tuturor locuitorilor
pentru solutionarea problemelor comune;
⇒ Dezvoltarea infrastructurii comunitatii (alimentare cu apa, canalizare etc.)
⇒ Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a
veniturilor la buget;
⇒ Elaborarea, aprobarea si controlul strict asupra executarii bugetului.
Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin:
⇒ Organizarea licitatiilor de cumparare pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si
servicii pentru necesitatile institutiilor bugetare din banii publici;
⇒ Stoparea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de
personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul;
⇒ Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru
depasirea limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor
bugetare;
⇒ Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati
catre sfera privata;
Consolidarea finantelor publice:
⇒ Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor socialeconomice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat;
⇒ Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si
mentinerea echilibrului bugetar;
⇒ Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes
local;
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⇒ Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca forta motrice a economiei de piata.
Stabilirea si promovarea parteneriatului:
⇒ Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale care isi desfasoara activitatea in folosul
cetateanului;
⇒ Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile
social, cultural si de mediu.
Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in:
a. Dezvoltarea managementul resurselor umane
9 Preocuparea autoritatii locale pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe
domeniile prioritare dezvoltarii comunei.
b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala
9 Identificarea unui sistem de training adecvat;
9 Identificarea necesitatilor si oportunitatilor de instruire;
9 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent.
c. Folosirea eficienta a resurselor umane
9 Identificarea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a
regulamentului de ordine interna;
9 Personalul sa lucreze in domenii de activitate bine definite.
d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale
9 Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale;
9 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat;
9 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat;
9 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea
activitatilor depuse.
e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean
9 Serviciul public orientat in folosul cetateanului;
9 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii
economici;
9 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional;
9 Comunicare operativa cu cetatenii comunei;
9 Implementarea unui sistem de management al calitatii.
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f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice
9 Administrarea corespunzatoare a banilor publici;
9 Programarea eficienta a cheltuielilor si veniturilor;
9 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare
nerambursabila.
g. Dezvoltarea managementul informatiilor
9 Analizarea nevoilor in domeniul software;
9 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie.

5. PROIECTIA FINANCIARA
Bugetul local pentru urmatorii 7 ani nu poate fi exprimat cu exactitate din cauza
faptului ca planificarea strategica, din punct de vedere financiar, este greu de realizat.
Aceste presupuneri sunt imposibile datorita schimbarilor legislatiei.
Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat
si necesitatea alocarii unor sume care sa permita asigurarea unui buget minim de
functionare.
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6. OBIECTIVELE SPECIFICE SI PROIECTE IDENTIFICATE
1.AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA:

Obiective
Procurarea unor utilaje
agricole performante
Asigurarea rentabilitatii
in domeniul agricol
Crearea unor asociatii
a crescatorilor de
animale si a micilor
producatori in vederea
reprezentarii intereselor
acestora
Atragerea investitorilor
in domeniul prelucrarii
laptelui, a carnii de
porc, a carnii de vita,
industria lemnului,
prelucrarea deseurilor
Optimizarea conditiilor

Perioada de
timp

Institutii/
departamente
responsabile

Parteneriat

Monitorizare

1 an

Primaria Cerbal
Directia Agricola

Parteneriat
public-privat

Primaria Cerbal
Directia Agricola

1 an

Primaria Cerbal
Directia Agricola

Parteneriat
public

Primaria Cerbal
Directia Agricola

Buget local
Programe de
finantare

1 an

Primaria Cerbal
Directia Agricola

Parteneriat
public-privat

Primaria Cerbal
Directia Agricola

Firme Private

2 ani

Primaria Cerbal

Parteneriat
public-privat

Primaria Cerbal

Buget local

2 ani

Primaria Cerbal

Parteneriat

Primaria Cerbal

Finantare
Buget local
Programe de
finantare
Buget local
Programe de
finantare

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cerbal pentru perioada 2007 – 2013

pentru sprijinirea
activitatilor rentabile si
pentru intretinerea
pasunilor comunale

Programe de
finantare

Directia Agricola

public

Directia Agricola

Administrarea durabila
a padurilor

Buget local
Programe de
finantare

4 ani

Primaria Cerbal
Directia Silvica

Parteneriat
public

Primaria Cerbal
Directia Silvica

Plantarea arborilor pe
terenurile neproductive
ale comunei

Buget local

2 ani

Primaria Cerbal

Parteneriat
public

Primaria Cerbal

Finantare

Perioada
de timp

Institutii/
departamente
responsabile

Parteneriat

Monitorizare

Buget local
Programe de finantare
fonduri structurale

3 ani

Primaria Cerbal

Guvernul
Romaniei

Primaria Cerbal

4 ani

Primaria Cerbal

Guvernul
Romaniei

Primaria Cerbal

2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU

Obiective
Modernizarea
drumurilor
comunale DC 121
si DC 115 A
Realizarea retelei
de alimentare cu
apa
-in satele Socet si
Feregi
-extindere apa in

Buget local
Fonduri structurale
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satul Cerbal
-inlocuire solutie
tehnica alimentare
apa in satul
Poienita Tomii
Modernizare
sistem rutier
Realizarea retelei
de canalizare si a
statiei de epurare
Realizarea
sistemului de gaz
metan
Realizarea unui
sistem de
colectare si
depozitare deseuri
Extinderea si
modernizarea
retelei electrice
Crearea sistemului
de incalzire pentru
institutiile publice

Buget local
Fonduri structurale
Buget local
Programe de finantare
fonduri guvernamentale si
europene
Buget local
Programe de finantare
fonduri guvernamentale si
europene
Buget local
Programe de finantare
fonduri guvernamentale si
europene
Buget local
Programe de finantare
fonduri guvernamentale si
europene
Buget local
Programe de finantare
fonduri guvernamentale si

1 an

Primaria Cerbal

Guvernul
Romaniei

Primaria Cerbal

4 ani

Primaria Cerbal

Consiliul
Local

Primaria Cerbal

4 ani

Primaria Cerbal

Consiliul
Judetean

Primaria Cerbal

3 ani

Primaria Cerbal

Consiliul
Local

Primaria Cerbal

3 ani

Primaria Cerbal

Consiliul
Local

Primaria Cerbal

2 ani

Primaria Cerbal

Consiliul
Local

Primaria Cerbal
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Inchiderea
platforme de gunoi
Amenajare spatii
verzi
Dotari cu
autospeciala si
echipamente
specifice pentru
situatii de urgenta

europene
Buget local
Fonduri structurale

1 an

Primaria Cerbal

Buget local

1 an

Primaria Cerbal

Buget local
Programe de finantare
fonduri guvernamentale si
europene

1 an

Primaria Cerbal

Consiliul
Local
Consiliul
Local
Consiliul
Local

Primaria Cerbal
Primaria Cerbal

Primaria Cerbal

3. Economic

Obiective
Consiliarea
intreprinzatorilor care
doresc sa investeasca
in dezvoltarea comunei
Sprijinirea
intreprinderilor mici si
mijlocii prin asigurarea
resurselor umane
Infiintarea unui centru
de consiliere pentru

Finantare

Perioada de
timp

Institutii/
departamente
responsabile

Parteneriat

Monitorizare

Firme Private

3 ani

Primaria Cerbal

Parteneriat publicprivat

Primaria
Cerbal

Buget local si
fonduri atrase

5 ani

Primaria Cerbal

Parteneriat publicprivat

Primaria
Cerbal

Buget local si
fonduri atrase

1 an

Primaria Cerbal

Parteneriat publicprivat

Primaria
Cerbal
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afaceri
Acordarea de sprijin
pentru dezvoltarea
sectorului privat

Buget local si
fonduri atrase

2 ani

Primaria Cerbal

Parteneriat publicprivat

Primaria
Cerbal

4. Turism
Institutii/
departamente
responsabile

Parteneriat

Monitorizare

Obiective

Finantare

Perioada de
timp

Promovarea zonei prin
finantarea de programe
Organizarea de cursuri
pentru practicantii de
agroturism
Sustinerea investitiilor
din domeniul turismului
Promovarea
evenimentelor locale

Buget local si
fonduri atrase

5 ani

Primaria Cerbal

Parteneriat publicprivat

Primaria
Cerbal

Buget local si
fonduri atrase

1 an

Primaria Cerbal

Parteneriat publicprivat

Primaria
Cerbal

1 an

Primaria Cerbal

5 ani

Primaria Cerbal

Parteneriat publicprivat
Parteneriat publicprivat

Primaria
Cerbal
Primaria
Cerbal

Finantare

Perioada
de timp

Institutii/
departamente
responsabile

Parteneriat

Monitorizare

Buget local
Programe de finantare
guvernamentale

3 ani

Primaria Cerbal

Consiliu Local

Primaria
Cerbal

Buget local si
fonduri atrase
Buget local si
fonduri atrase

5. Educatie si cultura
Obiective
Asigurarea
conditiilor optime
necesare bunei
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desfasurari a
activitatilor instructiveducative in scolile
din raza comunei
Dotarea scolilor cu
materiale didactice
moderne si de
actualitate
(videoproiectare,
casete video, cd-uri,
calculatoare, hartii)

Buget local
Programe de finantare
guvernamentale

2 ani

Primaria
Cerbal

Primaria Cerbal

Consiliu Local

Perioada
de timp

Institutii/
departamente
responsabile

Parteneriat

Monitorizare

1 an

Primaria Cerbal

Directia Sanatate
Publica

Primaria
Cerbal

2 ani

Primaria Cerbal

Altele

Primaria
Cerbal

6. Sanatate si protectie sociala

Obiective

Reabilitare dispensar
uman
Protectia civica in zona
institutiilor de
invatamant

Finantare
Buget local
Programe de finantare
guvernamentale si din
fonduri europene
Buget local
Programe de finantare
guvernamentale si din
fonduri europene
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VII.VIZIUNEA COMUNITARA

Viziunea cetatenilor comunei Cerbal este in spriritul dezvoltarii zonei din punct
de vedere economic si social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea
investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de
tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fata de mediul
inconjurator.
Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in
procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care au fost
exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte
prioritare ale comunei.
Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 300 de chestionare
cetatenilor comunei Cerbal din judetul Hunedoara pentru a afla atitudinea locuitorilor cu
privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani.
Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locala sunt sintetizate mai jos:
Nr.
crt

1

2

3

4

Intrebarea
Cat de important
considerati ca este
proiectul de REABILITARE
A DRUMURILOR
COMUNALE DC 121 SI
DC 115 pentru
dezvoltarea comunei
Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de CONSTRUIRE
POD pentru dezvoltarea
comunei Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de REABILITARE
SI MODERNIZARE A
CAMINULUI CULTURAL
pentru dezvoltarea
comunei Cerbal ?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de REALIZARE A
RETELEI DE
ALIMENTARE CU APA
POTABILA pentru
dezvoltarea comunei
Cerbal?

Foarte
important

Important

Oarecare
importanta

Putin
important

Lipsit de
importanta

NS/
NR

11.00%

89.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16.00%

84.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

32.00%

67.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

52.00%

47.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%
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5

6

7

8

9

10

11

Cat de important
considerati ca este
proiectul de REALIZARE A
RETELEI DE
CANALIZARE pentru
dezvoltarea comunei
Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de REALIZARE A
CONDUCTEI DE GAZ
pentru dezvoltarea
comunei Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de REALIZARE A
STATIEI DE EPURARE SI
TRATARE A APELOR
REZIDUALE pentru
dezvoltarea comunei
Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de
MODERNIZARE A
SISTEMULUI RUTIER
pentru dezvoltarea
comunei Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de REALIZARE A
LUCRARILOR DE
REGULARIZARE A
ALBIEI PARAULUI SI
APARARI DE MALURI
PENTRU PREVENIREA SI
REDUCEREA
CONSECINTELOR
DISTRUCTIVE ALE
INUNDATIILOR pentru
dezvoltarea comunei
Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de REABILITARE
A SCOLILOR pentru
dezvoltarea comunei
Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de CONSTRUIRE
SI DOTARE CU
MOBILIER A SCOLILOR
pentru dezvoltarea

48.00%

50.00%

2.00%

0.00%

0.00%

0.00%

37.00%

62.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

19.00%

80.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.00%

94.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7.00%

93.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14.00%

86.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

25.00%

75.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

49

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cerbal pentru perioada 2007 – 2013

12

13

14

15

16

17

comunei Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de ORGANIZARE
A SISTEMULUI DE
COLECTARE
SELECTIVA, A
SPATIULUI DE
DEPOZITARE
TEMPORARA SI
TRANSPORTUL
DESEURILOR pentru
dezvoltarea comunei
Cerbal ?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de INCHIDERE A
PLATFORMELOR DE
GUNOI pentru dezvoltarea
comunei Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de
IMPLEMENTARE A
PROGRAMULUI
“UTILITATI SI MEDIU LA
STANDARDE
EUROPENE” pentru
dezvoltarea comunei
Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de REABILITARE
SI DOTARE
CORESPUNZATOARE A
DISPENSARULUI UMAN
IN COMUNA CERBAL
pentru dezvoltarea
comunei Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de REALIZARE A
LUCRARILOR DE
REABILITARE A RETELEI
DE ILUMINAT PUBLIC IN
COMUNA pentru
dezvoltarea comunei
Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de DOTARI
PENTRU SITUATII DE
URGENTA pentru
dezvoltarea comunei

36.00%

64.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

32.00%

68.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

27.00%

73.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

19.00%

81.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

9.00%

91.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1.00%

98.00%

1.00%

0.00%

0.00%

0.00%
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18

Cerbal?
Cat de important
considerati ca este
proiectul de REABILITARE
A SEDIULUI PRIMARIEI
LOCALE pentru
dezvoltarea comunei
Cerbal?

2.00%

98.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

O mare parte a subiectilor intervievati (89%) considera important proiectul de
REABILITARE A DRUMURILOR COMUNALE DC 121 SI DC 115 pentru dezvoltarea
comunei Cerbal.

REABILITAREA DRUMURILOR COMUNALE DC 121 SI DC 115
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
11.00%

89.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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Din subiectii chestionati, 84% considera important proiectul de CONSTRUIRE A
UNUI POD pentru dezvoltarea comunei Cerbal.

CONSTRUIRE POD
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16.00%

84.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

Proiectul privind REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL
este considerat important pentru 67% din subiectii intervievati.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL

67.00%

1.00%
0.00%
0.00%
32.00% 0.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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O mare parte din populatia intervievata (52%) considera foarte important proiectul
de REALIZARE A RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA pentru dezvoltarea
comunei Cerbal.

REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA

1.00%
0.00%

0.00%
0.00%

47.00%
52.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE este considerata importanta pentru
dezvoltarea comunei Cerbal de catre 50% din subiectii chestionati.

REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE
0.00%

0.00%

2.00%

0.00%
48.00%

50.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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O mare parte din subiecti (62%) este de parere ca proiectul de REALIZARE A
CONDUCTEI DE GAZ este important pentru dezvoltarea comunei Cerbal.

REALIZAREA CONDUCTEI DE GAZ

0.00% 0.00%
1.00%

0.00%
37.00%

62.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

Din subiectii chestionati, 80% sunt de parere ca proiectul privind REALIZAREA
STATIEI DE EPUARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE este important pentru
dezvoltarea comunei Cerbal.

REALIZAREA STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR
REZIDUALE
0.00%
0.00%
0.00%
1.00%
19.00%

80.00%

Foarte important
Putina importanta

Important
Lipsit de importanta

Oarecare importanta
NS/NR
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Proiectul privind MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER este considerat
important pentru dezvoltarea comunei Cerbal de catre o mare parte a populatiei
intervievate (94%).

MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

0.00%

0.00%

1.00%

0.00%
5.00%

94.00%
Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

REALIZAREA LUCRARILOR DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULUI SI
APARARI DE MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CONSECINTELOR
DISTRUCTIVE ALE INUNDATIILOR sunt considerate importante pentru 93% din
subiectii intervievati.

REALIZAREA LUCRARILOR DE REGULARIZARE A ALBIEI
PARAULUI SI APARARI DE MALURI PENTRU PREVENIREA SI
REDUCEREA CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE
INUNDATIILOR
0.00%
0.00%
7.00%
0.00%
0.00%

93.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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Proiectul privind REABILITAREA SCOLILOR este considerat important pentru
86% din populatia intervievata.

REABILITARE A SCOLILOR

0.00%
0.00%

0.00%
14.00%

0.00%

86.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

Din subiectii intervievati, 75% considera ca proiectul privind CONSTRUIREA SI
DOTAREA CU MOBILIER A SCOLILOR este important care va duce la dezvoltarea
comunei Cerbal.

CONSTRUIRE SI DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

25.00%

75.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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Proiectul privind ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA,
A SPATIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR
este considerat important pentru cea mai mare parte a populatiei intervievate (64%)

ORGANIZARE A SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A
SPATIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL
DESEURILOR

0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
36.00%

64.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

O mare parte a populatiei chestionate (68%) este de parere INCHIDEREA
PLATFORMELOR DE GUNOI este importanta pentru dezvoltarea comunei Cerbal.

INCHIDEREA PLATFORMELOR DE GUNOI

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
32.00%

68.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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O mare parte a subiectilor intervievati (73%) este de parere ca proiectul privind
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI “UTILITATI SI MEDIU LA STANDARDE
EUROPENE” este important pentru dezvoltarea comunei.

IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI “UTILITATI SI MEDIU
LA STANDARDE EUROPENE”
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
27.00%

73.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

Din cei chestionati, 81% considera ca proiectul privind REABILITAREA SI
DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA este
important pentru dezvoltarea comunei Cerbal.

REABILITARE SI DOTARE CORESPUNZATOARE A
DISPENSARULUI UMAN IN COMUNA CERBAL
0.00%
0.00%
0.00%
19.00%
0.00%

81.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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REALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT
PUBLIC IN COMUNA este considerata importanta pentru 91%
din populatia
intervievata.

REALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE A RETELEI DE
ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
0.00%
9.00%
0.00%
0.00%
0.00%

91.00%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

Proiectul care vizeaza DOTARI PENTRU SITUATII DE URGENTA este
considerat important pentru dezvoltarea comunei Cerbal de catre 98% din populatia
intervievata.

DOTARI PENTRU SITUATII DE URGENTA

0.00%

0.00%
1.00%

1.00%

0.00%

98.00%
Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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O mare parte a populatiei intervievate (57%) considera important proiectul de
REABILITARE A SEDIULUI PRIMARIEI LOCALE pentru dezvoltarea comunei Cerbal.

REABILITAREA SEDIULUI PRIMARIEI LOCALE

0.00%

0.00%
2.00%
0.00%

0.00%

98.00%
Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cerbal a fost intocmita pe baza acestor
chestionare, a anlizei situatiei locale, din perspectiva potentialului investitor in economia
locala a comunei Cerbal, a obiectivelor specifice si a proiectelor identificate.

60

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cerbal pentru perioada 2007 – 2013

VIII.PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU
PERIOADA 2007-2013
1. Titlul proiectului:

REABILITAREA DRUMURILOR COMUNALE DC 121 si DC 115
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la
infrastructura de baza.
Obiectiv:
-

Modernizarea drumurilor comunale “Pietruire drumuri comunale DC 121 si DC
115”

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
- contract consultanta
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- o mai buna desfasurare a traficului rutier
- utilizarea unor mijloace de transport ce permit transferul pe aceste drumuri
Influenta asupra economiei locale:
- crearea de noi locuri de munca
- investitii noi in dezvoltarea comunei
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
- potentialii investitori
- persoane participante la traficul rutier
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Resurse financiare:
- buget local
- fonduri guvernamentale, europene
-valoarea lucrarii: 267.957 euro
-cheltuieli efectuate: 111.066 euro
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- studiu de fezabilitate – in executie
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.
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2. Titlul proiectului:

CONSTRUCTIE POD

Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului populatiei si al
consumatorilor economici la aceasta infrastructura
Obiectiv:
-

realizarea unui pod pentru facilitarea circulatiei

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- desfasurarea optima a traficului
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
- dezvoltarea de locuri de munca
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei
- participantii la trafic
- agentii economici
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- buget local
- fonduri structurale
- valoare estimativa: 81.000 euro
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Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei
publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea
populatiei intervievate a raspuns ca este importanta construirea podului.
Stadiul actual al documentatiei:
- idee de proiect
Termen de realizare:
- in curs de realizare studiu de oportunitate
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3. Titlul proiectului:
REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL

Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Crearea unor conditii optime pentru desfasurarea activitatilor cultural-artistice si
educative
Obiectiv:
• Organizarea festivitatilor traditionale
• Implicarea in organizarea de evenimente cultural-artistice
• Invitarea unor personalitati ale muzicii si culturii romanesti cu ocazii speciale
• Infiintarea de puncte muzeistice
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- revigorarea mediului cultural
- cresterea consumului de cultura
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
- turisti care vor vizita zona
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri guvernamentale, europene.
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Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei
publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, marea parte
a populatiei intervievate a raspuns ca este importanta reablitarea caminului cultural in
comuna Cerbal.
Buget preconizat:
90.000 euro
Stadiul actual al documentatiei:
- in curs de realizare
- studiu de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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4. Titlul proiectului:
REALIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA
Valoarea lucrarii: 433,129 euro
a. Alimentare cu apa satele Socet si Feregi
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza
Obiectiv:
- prin realizarea retelei de apa potabila se vizeaza deservirea gospodariilor.

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
- cresterea investitiilor
- reducerea poluarii
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii satelor Socet si Feregi
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- 10% bugetul local
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- 90% fonduri guvernamentale, structurale,etc.
- valoarea lucrarii: 247.042 euro
-cheltuieli efectuate: 77.858, 62 euro
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- in executie
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.

b.Extinderea retelei de apa in satul Cerbal
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza
Obiectiv:
- realizarea retelei de apa potabila
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
Influenta asupra economiei locale:
68

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cerbal pentru perioada 2007 – 2013

- atragerea de investitori
- cresterea investitiilor
- reducerea poluarii
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii satului Cerbal
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri guvernamentale, structurale,etc.
- valoarea lucrarii: 161.087 euro
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- in curs de realizare
- studiu de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.

c. Inlocuirea solutiei tehnice pentru alimentarea cu apa a satului Poienita Tomii
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza
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Obiectiv:
- Inlocuire solutie tehnica alimentare apa
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata
Influenta asupra economiei locale:
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii satului Cerbal
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri guvernamentale, structurale,etc.
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- studiu de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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5. Titlul proiectului:
REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii
Obiective:
- realizarea retelei de canalizare
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii satului
- turistii care vor vizita comuna
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri structurale
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
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Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei
publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatrea
populatiei intervievate a raspuns ca este importanta constructia retelei de alimentare cu
apa.
Stadiul actual al documentatiei:
- in curs de realizare se afla studiul de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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6. Titlul proiectului:
REALIZAREA CONDUCTEI DE GAZ
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal

Scopul:
Crearea conditiilor adecvate locuitorilor si consumatorilor economici care vor
beneficia de pe urma acestei infrastructuri edilitare.
Obiectiv:
- realizarea retelei de gaz metan in comuna Cerbal
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic,
- contract consultanta
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- conditii de viata imbunatatite pentru locuitorilor comunei
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea investitorilor in zona
- mentinerea unui mediu sanatos
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- 10% bugetul local
- 90% fonduri guvernamentale, europene.
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
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Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins ca
obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- stadiu de proiect
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare.
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7. Titlul proiectului
REALIZAREA STATIE DE EPURARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza
Obiective:
- constructia unei statii de epurare si tratare a apelor reziduale care sa deserveasca
cetatenii comunei Cerbal;
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- reducerea poluarii
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
- dezvoltarea de locuri de munca
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri structurale
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
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Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei
publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatrea
populatiei intervievate a raspuns ca este importanta constructia retelei de canalizare si a
statiei de epurare.
Stadiul actual al documentatiei:
- in curs de realizare se afla studiul de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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8. Titlul proiectului
MODERNIZARE SISTEMULUI RUTIER
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Eliminarea problemelor intalnite in trafica si reducerea poluarii din
ambiant.

mediul

Obiectiv:
- modernizarea sistemului rutier care sa deserveasca cetatenii comunei Cerbal, dar si
persoanele care tranziteaza zona
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata
- reducerea factorilor de risc pentru traficul comunal
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
- turistii care vor vizita comuna
-persoanele ce vor tranzita zona
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri structurale, guvernamentale, etc.
- valoarea lucrarii: 20.000 euro
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Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- in curs de realizare se afla studiul de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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9. Titlul proiectului
LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULUI SI APARARI DE MALURI
PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE
INUNDATIILOR
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Eliminarea problemelor intalnite in cazul unor conditii meteo nefavorabile.
Obiectiv:
- regularizarea albiei paraului si gasirea unor metode pentru apararea malurilor
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata
- reducerea factorilor de risc pentru
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
- turistii care vor vizita comuna
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri structurale, guvernamentale, etc.
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
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Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- in curs de realizare se afla studiul de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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10. Titlul proiectului
REABILITAREA SCOLILOR

Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de
a invata si crearea de conditii moderne.
Obiectiv:
- Prin modernizarea scolii se urmareste sprijinirea calitatii procesului de invatamant
si deservirea elevilor si cadrului profesoral din comuna Cerbal;
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- contract de consultanta
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a scolarilor comunei
- prevenirea abandonului scolar
Influenta asupra economiei locale:
- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor
Beneficiari ai proiectului:
- elevii satului Cerbal
- profesorii din satul Cerbal
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri guvernamentale, structurale,etc.
- valoarea lucrarii: 30.000 euro
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Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- in proiect studiu de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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11. Titlul proiectului
CONSTRUIREA SI DOTAREA CU MOBILIER A SCOLILOR
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Sprijinirea noii generatii de a invata si crearea de conditii moderne desfasurarii
procesului de invatamant.
Obiectiv:
- Prin dotarea scolilor cu mobilier se urmareste sustinerea calitatii procesului de
invatamant si deservirea elevilor;
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- contract de consultanta
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a elevilor comunei
- prevenirea abandonului scolar
Influenta asupra economiei locale:
- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor
Beneficiari ai proiectului:
- elevii comunei Cerbal
Resurse financiare:
- 10% bugetul local
- 90% fonduri guvernamentale, structurale,etc.
- valoarea proiectului : 15.000 euro
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
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Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- in proiect studiu de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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12. Titlul proiectului
ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A SPATIULUI DE
DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Eliminarea materialelor periculoase/toxice din volumul deseurilor si reducerea
poluarii din mediului ambiant.
Obiectiv:
- amenajarea unui sistem de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara si
transportul deseurilor, care sa deserveasca cetatenii comunei Cerbal si sa contribuie la
protectia mediului inconjurator.
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- contract consultanta

Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- reducerea poluarii
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
- dezvoltarea de locuri de munca
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
- turistii care vor vizita comuna
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- bugetul local
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- fonduri structurale, guvernamentale, etc.
- valoarea lucrarii: 30.000 euro
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- in curs de realizare se afla studiul de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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13. Titlul proiectului
INCHIDEREA PLATFORMELOR DE GUNOI
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Eliminarea materialelor periculoase/toxice din volumul deseurilor si reducerea
poluarii din mediului ambiant.
Obiectiv:
- inchiderea platformelor de gunoi
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- reducerea poluarii
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri structurale, guvernamentale, etc.
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
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Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- in curs de realizare se afla studiul de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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14. Titlul proiectului
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI “UTILITATI SI MEDIU LA STANDARDE
EUROPENE”
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza

Obiective:
- cunoasterea normelor europene cu privire la utilitati si mediu
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri structurale
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
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Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei
publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatrea
populatiei intervievate a raspuns ca este importanta constructia retelei de canalizare si a
statiei de epurare.
Stadiul actual al documentatiei:
- in curs de realizare se afla studiul de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare
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15. Titlul proiectului
REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN
IN COMUNA CERBAL
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii eficiente a actului medical
Obiectiv:
- prin reabilitarea dispensarului uman se urmareste deservirea cetatenilor comunei
Cerbal.
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- contract consultanta
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- revigorarea mediului sanitar
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
- turisti care vor vizita zona
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri guvernamentale, europene
- valoarea lucrarii: 27.000
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
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Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- in proiect studiu de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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16. Titlul proiectului
LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
CERBAL
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii eficiente a activitatilor comunale
Obiectiv:
- lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public .
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
- turisti care vor vizita zona
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri guvernamentale, europene
- valoarea lucrarii: 27.000
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
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Stadiul actual al documentatiei:
- in proiect studiu de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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17. Titlul proiectului
DOTARI PENTRU SITUATII DE URGENTA
Valoarea lucrarii: 116.000 euro
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal

Scopul:
Achizitionarea de echipamente pentru situatii de urgenta (autospeciala PSI,
tractor si remorca, vola).
Obiectiv:
- Dotarea cu autospeciala de stins incendii si altor echipamente de interventie cum
ar fi:buldoexcavator, tractor cu remorca.
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- contract de consultanta
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- protectia locuitorilor comunei

Influenta asupra economiei locale:
- cresterea sigurantei locuitorilor comunei
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
Resurse financiare:
- 10% bugetul local
- 90% fonduri guvernamentale, structurale,etc.
- valoarea lucrarii: 76.000 euro pentru buldoexcavator si 40.000 euro alte dotari
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Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
Stadiul actual al documentatiei:
- in proiect studiu de oportunitate
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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18. Titlul proiectului
REABILITAREA SEDIULUI PRIMARIEI LOCALE
Managerul de proiect:
Consiliul Local Cerbal
Scopul:
Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia.
Obiective:
- prin reabilitarea sediului primariei Cerbal se urmareste crearea conditiilor moderne
persoanelor care lucreaza si apeleaza la serviciile oferite de catre autoritatea publica
locala.
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Cerbal
- potentialii investitori
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri structurale
- valoarea lucrarii: 36.000 euro
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Cerbal
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Justificare si descriere proiect:
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea,
in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta
modernizarea Primariei in comuna Cerbal.
Stadiul actual al documentatiei:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
- in faza de aprobare
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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COMITETUL LOCAL DE COORDONARE SI MEMBRII CONSILIULUI LOCAL:

primar al comunei Cerbal, Ticula Miron

viceprimar al comunei Cerbal, Popovici Gheorghe

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE
CU PDE-STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE.

99

