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Comunitatea este definită a fi o „entitate social – umană, ai cărei membri sunt legaţi 

împreună prin locuirea aceluiaşi teritoriu şi prin relaţii sociale constante şi tradiţionale”  

(Gh. Geană, 1993). 
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Gilău pentru perioada 

2020 – 2025 prezintă viziunea și aspirațiile de dezvoltare ale 

comunității. Orice comunitate modernă trebuie să asimileze şi să 

promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa 

viitoare.  

Primăria a procedat la elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Gilău pentru perioada 2020-2025, cu scopul de a 

demara şi finaliza proiectele prin care vom reuşi să modernizăm 

comuna din care facem parte cu mândrie. 

Această strategie de dezvoltare se doreşte a fi un instrument care pune 

la dispoziţia tuturor celor interesaţi de progresul economico-social al 

comunei o gândire unitară cu privire la căile de urmat, benefică pentru 

asigurarea unei dezvoltări armonioase şi durabile. 

Astfel, Strategia de dezvoltare a comunei Gilău este concepută a fi 

documentul fundamental al planului de dezvoltare al comunei, cu rol în 

orientarea dezvoltării economico-sociale şi în accesarea fondurilor 

structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene. 

În implementarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A 

COMUNEI GILĂU urmărim o dezvoltare durabilă care poate fi atinsă 

prin: exploatarea eficientă a oportunităţilor de afaceri şi a investiţiilor 

directe, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitare, mai ales a 

celei orientate spre comunitatea de afaceri, pentru a valorifica 

resursele umane şi mediul înconjurător. 

Proiectele realizate până în prezent, cât şi cele viitoare au 

menirea de a îmbunătăţi viaţa locuitorilor comunei Gilău și dorim ca 

întreaga comunitate să participe, în armonie şi uniune, la creşterea 

gradului de bunăstare. 

Îndeplinirea obiectivelor prezentei strategii reprezintă scopul 

principal al primarului şi al tuturor compartimentelor din primărie. 

                                                                                     
 

Primar,  

Ing. Sfârlea Dumitru 
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SUMAR  EXECUTIV 

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a 

comunei Gilău pe perioada 2020 - 2025 a 

fost elaborată pornind de la principiul de 

bază conform căruia acest document 

trebuie să răspundă aspiraţiilor comunităţii 

locale.  

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei 

Gilău este structurată pe opt capitole: 

 

Capitoul I – Strategia de dezvoltare 

durabilă. In primul capitol s-a analizat in 

linii mari notiunea de dezvoltare durabila: 

istoric, concept, cadru legislativ, scop și 

metodologie. Tot in acest capitol se face 

referire la Agenda 2030 si cele 17 ODD 

inclusiv cele 7 obiective ale strategiei 

pentru dezvoltare durabila a Uniunii 

Europene. Referitor la modificarile 

regulamentelor aplicabile, acestea au fost 

mentionate, inclusiv  noul cadru financiar, 

viitorul buget al UE, directiile de lucru, 

clasificarea regiunilor, etc. 

 

Capitolul  II – Prezentarea generală a 

comunei Gilău, prezintă comuna Gilău, 

începând de la atestarea istorica pana la 

traditii, asezare geografica, clima, relief, 

retea hidrografica, flora, solul si fauna. În 

același capitol se abordeaza si problemele 

de mediu critice existente in comuna, 

utilitatile existente, forta de munca la ora 

actuala, agricultura – productiile agricole 

pe anii anteriori, structura salariatilor, 

turismul, comert si servicii, dezvoltare 

edilitara – proiectele derulate sau in curs de 

derulare inclusiv serviciile sociale oferite 

cetatenilor comunei. 

 

Capitolul  III – Problemele și potențialul 

comunei Gilău cuprinde rezultatele  

cercetarii cantitative adresate locuitorilor 

comunei Gilău, rezultate centralizate prin  

grafice, diagrame care relevă situatia 

actuala a comunei, deficientele si plusurile 

acesteia. 

 

Capitolul IV – Analiza Swot a comunei 

Gilău prezintă punctele forte, punctele 

slabe, oportunitatile si amenintarile 

comunei. În vederea realizării unei analize 

cât mai realiste şi eficiente, s-a elaborat 

câte o analiză SWOT a comunei Gilău 

pentru fiecare dintre cele cinci domenii 

strategice abordate - infrastructură, mediu, 

economie, social, respectiv administraţie 

publică locală, iar ulterior, pe baza 

acestora, a fost întocmită analiza SWOT 

integrată a comunei, care isi propune să 

ofere o grupare sintetică a celor mai 

importante puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări care se manifestă 

la nivelul comunei Gilău. 

 

Capitolul V – Concept de dezvoltare 

pentru perioada 2020 – 2025 prezinta 

viziunea, misiunea si obiectivele comunei 

Gilău. Totodata, au fost prezentate cele 

cinci directii strategice prin care comuna își 

definește strategia. 

 

Capitolul VI – Planul de actiune dezvoltă 

cele cinci direcții strategice care se 

concretizează prin obiective generale, 

obiective specifice, măsura, tipul de 

proiect, sursa de finanțare, termenul de 

realizare și monotorizare. 

 

Capitolul  VII – Structuri instituționale 

de implementare, monotorizare și 

evaluare prezintă instituțiile responsabile 

pentru fiecare domeniu în parte, care 

concură la obținerea finanțărilor/ 



 

implementarea, monotorizarea și evaluarea 

proiectelor, acestea făcându-se pentru 

fiecare măsură/ submăsură în parte. Toate 

acestea sunt stabilite și dezvoltate prin 

ghidurile de finanțare emise de către 

instituțiile care se ocupă cu promovarea, 

finanțarea și implementarea/ monotorizarea 

fondurilor europene/ guvernamentale. 

 

Capitolul  VIII – Portofoliul de proiecte 

include o dezvoltare reală în timp, ținându-

se cont de potențialul geografic/ turistic/ 

demografic privind selectarea de proiecte 

care să aducă un aport substanțial privind 

creșterea nivelulul de trai și traspunerea 

într-un mediu optim dezvoltării individuale 

ale cetățenilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITOLUL  I 

     STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

 

 

„Dezvoltarea durabilă este un proces al schimbării, în care se exploatează  

resursele, se alege direcția de investiție, se orientează tehnologiile 

de dezvoltare și în care instituțiile au acțiuni convergente, sporind un viitor 

potențial pentru nevoile și dorințele umane” 

  

1.1 ISTORIC

 Conceptul de dezvoltare durabilă 

apare pentru prima oară în secolul XX, când 

dezvoltarea economică fără precedent în 

istoria omenirii a adus cu sine și anumite 

consecințe negative, în special asupra 

mediului. Ameliorarea impactului negativ 

asupra mediului a constituit tema centrală a 

mai multor conferințe ale ONU, începând 

cu anii ’70 și până astăzi. 

 Termenul de ”dezvoltare durabilă” 

este foarte tânăr, a fost creat și introdus în 

anul 1971 de către Barbara Word – 

Fondatorul Institutului Național pentru 

Mediu și Dezvoltare.   

 În 1972, Conferința privind Mediul 

Ambiant care a avut loc la Stockholm a pus 

pentru prima dată în mod serios problema 

deteriorării mediului înconjurător în urma 

activităților umane care pune în pericol 

însuși viitorul omenirii. În urma Conferinței 

au rezultat:  

❖ Declarația de la Stockholm, ce conține 

26 de principii  

❖ Planul de Acțiune pentru Mediul 

Uman, cu cele trei componente:  

✓ programul pentru evaluarea 

mediului global (Earthwatch) 

✓ activitățile pentru 

managementul mediului  

✓ măsurile de sprijin.  

❖ Programul Naţiunilor Unite pentru 

Mediu (United Nations Environment 

Programme – UNEP) al cărui Consiliu 

de Conducere şi Secretariat au fost 

înfiinţate în decembrie 1972 de 

Adunarea Generală ONU;  

❖ Fondul voluntar pentru Mediu 

(Voluntary Environment Found) 

înfiinţat în ianuarie 1973, în 

conformitate cu procedurile financiare 

ONU.1 

Toate acestea sunt considerate a fi 

piatra de temelie a primului cadru 

internaţional pentru tratarea 

problemelor mediului. 

 Conferinţa a recunoscut că 

problemele de mediu ale ţărilor 

industrializate, cum sunt degradarea 

habitatelor, toxicitatea şi ploile acide nu 

reprezintă probleme neapărat importante 

pentru toate ţările, adică strategiile de 

dezvoltare nu îndeplinesc necesităţile şi 

priorităţile ţărilor şi comunităţilor celor mai 

sărace.  

 
1 http://www.anpm.ro/ro/dezvoltare-durabila 

http://www.anpm.ro/ro/dezvoltare-durabila


 

 Conferinţa a fost însă dominată în 

principal de problemele de mediu şi a 

condus la creşterea conştientizării publice 

în acest domeniu.  

 La Stockholm s-a stabilit că pentru 

a realiza un management mai rațional al 

resurselor, care să conducă astfel la 

îmbunătățirea mediului, statele trebuie să 

adopte o abordare integrată și coordonată a 

planurilor lor de dezvoltare, pentru a se 

asigura că dezvoltarea lor este compatibilă 

cu necesitatea de a proteja și îmbunătăți 

mediul în beneficiul propriei populații. 

         De la înfiinţarea sa, în baza 

recomandărilor Conferinţei de la 

Stockholm, UNEP a desfăşurat o serie de 

activităţi pentru a-şi manifesta, în cadrul 

sistemului ONU, rolul său de catalizator şi 

coordonator în domeniul mediului.  

 Activităţile programului pot fi 

clasificate în două mari grupe:  

❖ orientate pe probleme sectoriale ale 

factorilor de mediu: poluarea apelor, a 

aerului şi a solurilor (în special 

degradarea terenurilor);  

❖ orientate pe probleme globale: ploi 

acide, epuizarea stratului de ozon, 

schimbările climatice, defrişarea şi 

deşertificarea, conservarea 

biodiversităţii, traficul internaţional de 

produse şi deşeuri toxice şi periculoase, 

protejarea mediului în perioadele de 

conflict armat.  

 Problemele globale ale mediului au 

început să devină predominante şi au creat 

necesitatea iniţierii unor acţiuni 

suplimentare pentru creşterea 

conştientizării publice, care să determine 

comunitatea internaţională să ia în timp util 

măsuri funcţionale, atât pe plan 

internaţional cât şi naţional. Evaluarea 

efectelor acestor "noi" probleme ale 

mediului a condus la recunoaşterea faptului 

că s-a realizat un progres prea redus în 

integrarea protecţiei mediului în politicile 

şi activităţile de dezvoltare, respectiv 

obiectivul consacrat prin principiul 13 al 

declaraţiei de la Rio nu a fost realizat. 

 Necesitatea reorientării eforturilor 

pentru realizarea obiectivului de integrare 

s-a concretizat dupa 11 ani de la Conferința 

de la Stockholm, respectiv în 1983, când 

Națiunile Unite au înființat Comisia 

Mondială pentru Mediu și Dezvoltare, 

cunoscută sub denumirea de Comisia 

Brundtland. 

             În lucrările Comisiei Brundtland 

„Our common Future” (comisie ce a fost 

convocată de către Statele Unite ale 

Americii în 1987 pentru a examina 

degradarea mediului global), 

sustenabilitatea este definită ca  

 

„satisfacerea nevoilor de azi fără a 

sacrifica abilitatea generațiilor 

viitoare de a-și satisface propriile 

nevoi” 

 

Raportul Brundtland precizează în 

documentul intitulat „Viitorul nostru 

comun”, următoarele: 

 

„dezvoltarea durabilă este un 

proces al schimbării, în care se 

exploatează resursele, se alege 

direcția de investiție, se orientează 

tehnologiile de dezvoltare și în care 

instituțiile au acțiuni convergente, 

sporind un viitor potențial pentru 

nevoile și dorințele umane.” 

  

Accentuând interdependenţa între 

conservare şi dezvoltare, termenul de 

dezvoltare durabilă a mai fost promovat şi 

în perioada anilor 1980, în World Conser-

vation Strategy. În acest fel, termenul şi 

teoria dezvoltării durabile câştigă un suport 

mondial. 

 

 



 

 

1.2 CONCEPT 

Conceptul privind dezvoltarea 

durabilă desemnează totalitatea formelor și 

metodelor de dezvoltare socio-economică 

care se axează în primul rând pe asigurarea 

unui echilibru între aspectele sociale, 

economice și ecologice și elementele 

capitalului natural. 

 În conformitate cu Declaraţia de la 

Stockholm, Principiul 13:  

 

“Pentru a realiza un management mai   

raţional al resurselor, care să conducă 

astfel la îmbunătăţirea mediului, 

Statele trebuie să adopte o abordare 

integrată şi coordonată a planurilor 

lor de dezvoltare, pentru a asigura că 

dezvoltarea lor este compatibilă cu 

necesitatea de a proteja şi îmbunătăţi 

mediul în beneficiul propriei 

populaţii.” 2 

 

Necesitatea reorientării eforturilor pentru 

realizarea obiectivului de integrare s-a 

concretizat după unsprezece ani de la 

Conferinţa de la Stockholm, respectiv în 

1983, când Naţiunile Unite au înfiinţat 

Comisia Mondială pentru Mediu şi 

Dezvoltare (World Commission on 

Environment and Development – WCED) 

cunoscută sub denumirea de Comisia 

Brundtland. Această comisie a elaborat şi 

publicat în 1987 documentul "Viitorul 

nostru comun" (Raportul Brundtland), prin 

care s-a formulat cadrul care avea să stea la 

baza celor 40 de capitole ale Agendei 21 şi 

a celor 27 de principii ale Declaraţiei de la 

Rio şi care a definit dezvoltarea durabilă ca 

fiind "dezvoltarea care îndeplineşte 

necesităţile generaţiei prezente, fără a 

 
2 http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-

durabila/concepte-si-principii-de-dezvoltare-durabila/ 

compromite capacitatea generaţiilor 

viitoare de a-şi îndeplini propriile 

necesităţi".  

În iunie 1992, la Rio de Janeiro s-a 

desfăşurat Conferinţa Naţiunilor Unite 

privind Mediul şi Dezvoltarea (United 

Nations Conference on Environment and 

Development – UNCED) denumită şi 

"Conferinţa de la Rio", la care s-au reunit 

120 de conducători ai statelor lumii. Cu 

această ocazie, pe plan internaţional, a fost 

recunoscută oficial necesitatea de a integra 

dezvoltarea economică şi protecţia 

mediului în obiectivul de dezvoltare 

durabilă şi s-a afirmat importanţa, în 

continuă creştere, a dreptului internaţional 

al mediului, ca mecanism de codificare şi 

promovare a dezvoltării durabile. În urma 

conferinţei au rezultat:  

❖ Declaraţia de la Rio, conţinând 27 de 

principii;  

❖ Agenda 21, care constituie un plan de 

acţiune pentru dezvoltarea durabilă cu 

începere din secolul al XXI-lea, 

concretizat în 40 de capitole destinate 

unor domenii de programe specifice, 

structurate în termenii:  

✓ bazei de acţiune;  

✓ obiectivelor de realizat;  

✓ activităţilor care trebuie 

efectuate;  

✓ modalităţilor de implementare.  

❖ Statement of Principles on Forests 

("Declaraţia principiilor privind 

pădurile") – un document fără putere 

obligatorie, care conţine principiile 

pentru managementul conservării şi 

dezvoltării durabile a tuturor tipurilor 

de păduri;  

 

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/concepte-si-principii-de-dezvoltare-durabila/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/concepte-si-principii-de-dezvoltare-durabila/


 

❖ Organizarea instituţională a Comisiei 

pentru Dezvoltarea Durabilă (CSD);  

❖ Mecanismul de finanţare pentru 

implementarea Agendei 21.  

Summitul de la Rio a adus cu fermitate 

pe arena publică problemele de 

protecţie a mediului şi de dezvoltare. 

Alături de Agenda 21 şi Declaraţia de 

la Rio, s-a ajuns la un acord cu privire 

la două convenţii obligatorii:  

❖ Convenţia privind Diversitatea 

Biologică (Convention on Biological 

Diversity CBD)  

❖ Convenţia cadru privind Schimbările 

Climatice.  

Summitul de la Rio a generat de 

asemenea o serie întreagă de reacţii 

pozitive, incluzând demararea a 

numeroase iniţiative pentru 

implementarea Agendei 21 la nivel 

local şi a reorientării politicii de 

protecţie a mediului. În acelaşi an, în 

multe state s-au înfiinţat comisii 

naţionale pentru dezvoltarea durabilă şi 

s-au întocmit strategii pentru 

dezvoltarea durabilă. În ciuda acestor 

consecinţe pozitive, obiectivul global al 

Agendei 21, care a făcut apel la o 

schimbare radicală a sistemelor de 

valori convenţionale dominante 

existente şi a proceselor instituţionale, 

nu a putut fi atins. 

RIO+5 (1997) Evaluarea progresului 

realizat la cinci ani de la Conferinţa de 

la Rio (New York, 1997) a evidenţiat o 

serie de deficienţe, legate în particular 

de echitatea socială şi sărăcie. Aceste 

aspecte au fost evidenţiate prin:  

❖ reducerea asistenţei oficiale acordate 

pentru dezvoltare şi creşterea datoriilor 

internaţionale;  

❖ eşecul îmbunătăţirii: transferului de 

tehnologie, construcţiei capacităţilor 

pentru participare şi dezvoltare;  

❖ eşecul coordonării instituţionale  

❖ incapacitatea de a reduce nivelurile 

excesive de producţie şi de consum. 

RIO+10 (2002) Summitul de la 

Johannesburg a făcut apel la ratificarea, 

întărirea şi implementarea mai fermă a 

acordurilor şi a convenţiilor internaţionale 

privind mediul şi dezvoltarea. Summitul 

Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea 

Durabilă (World Summit on Sustainable 

Development – WSSD), care a avut loc la 

Johannesburg în perioada 26 august – 6 

septembrie 2002, a reunit 104 conducători 

ai statelor lumii şi a avut ca principlale 

rezultate:     

❖ Declaraţia de la Johannesburg privind 

dezvoltarea durabilă şi 

❖ Planul de implementare a Summitului 

mondial privind dezvoltarea durabilă 

(JPOI). 

Summitul de la Johannesburg a reafirmat 

dezvoltarea durabilă ca fiind un element 

central al agendei internaţioanle şi a dat un 

nou impuls pentru aplicarea practică a 

măsurilor globale de luptă împotriva 

sărăciei şi pentru protecţia mediului. S-a 

aprofundat şi întărit înţelegerea conceptului 

de dezvoltare durabilă, în special prin 

evidenţiere a importantelor legături dintre 

sărăcie, mediu şi utilizare a resurselor 

naturale. Guvernele au căzut de acord şi au 

reafirmat un domeniu de obligaţii şi ţinte 

concrete de acţiune pentru realizarea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă. Prin 

Declaraţia de la Johannesburg s-a asumat 

responsabilitatea colectivă pentru progresul 

şi întărirea celor trei piloni interdependenţi 

ai dezvoltării durabile. Domeniile 

principale ce caracterizează dezvoltarea 

durabilă sunt: 

 

1. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ -  

(management eficient al resurselor) care 

are reperele: veniturile familiei, 

productivitatea afacerilor, stabilitate, 

echitate şi eficienţă 

 

2. DEZVOLTAREA SOCIALĂ - 

(nevoile societăţii) care are reperele: 



 

participare, consultare, egalitate, mobilitate 

socială şi dezvoltarea instituţiilor. 

3. PROTECȚIA MEDIULUI - la nivel 

local, naţional, regional şi global. 

(menţinerea unei baze naturale a vieţii, prin 

reducerea încărcărilor cu deşeuri a 

ecosistemului) care are reperele: sănătatea 

ecosistemului, prevenirea poluării, 

biodiversitate şi resursele naturale. 

 

Summit-ul Mondial de la Johannesburg 

(2002) a adus în discuţie următoarea 

problemă: ca Uniunea Europeană şi Statele 

Membre să fie semnatare a Planului de 

Implementare.  

Planul de implementare urmăreşte 

aplicarea unor măsuri concrete la toate 

nivelurile şi întărirea cooperării 

internaţionale, în baza responsabilităţolor 

comune dar diferenţiate, exprimate în 

Principiul 7 al Declaraţiei de la Rio:  

”statele vor coopera în spiritul 

parteneriatului global pentru a conserva, 

proteja şi restabili sănătatea şi integritatea 

ecosistemului Pământului. În ceea ce 

priveşte diferitele contribuţii la degradarea 

mediului global, Statele au obligaţii atât 

comune cât şi diferite. Ţările dezvoltate 

recunosc responsabilitatea pe care o au în 

urmărirea internaţională a unei dezvoltări 

susţinute, în concordanţă cu presiunile pe 

care societăţile lor o aplică mediului 

global şi cu resursele tehnologice si 

financiare de care dispun”, precum şi 

integrarea celor trei piloni ai dezvoltării 

durabile.  

Un important progres l-a constituit 

sprijinul pentru înfiinţarea unui fond de 

solidaritate mondială pentru eradicarea 

sărăciei.  

De asemenea, opiniilor societăţii civile 

li s-a dat o importanţă deosebită, ca 

recunoaştere a rolului esenţial al societăţii 

civile în implementarea dezvoltării durabile 

şi promovarea de parteneriate. RIO+20 

(2012) Conferinţa ONU privind 

Dezvoltarea Durabilă – UNCSD. 

UNCSD este organizată în conformitate cu 

Rezoluţia Adunării Generale 64/236, 

adoptată în septembrie 2009. Conferinţa va 

avea loc în Brazilia, în 2012, cu ocazia 

celei de a 20-a aniversări din 1992 a 

Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu 

şi Dezvoltare (UNCED), la Rio de Janeiro, 

şi aniversarea a 10 ani din 2002 Summitul 

mondial privind dezvoltarea durabilă 

(WSSD) de la Johannesburg.  

Obiectivul conferinţei este de a asigura un 

angajament politic reînnoit pentru 

dezvoltarea durabilă, evaluarea progreselor 

realizate până în prezent şi lacunele în 

punerea în aplicare a rezultatelor 

principalelor summituri privind dezvoltarea 

durabilă, precum şi abordarea provocărilor 

noi şi emergente. În acest scop, accentul se 

pune pe două teme majore:  

❖ Economia verde, în contextul 

dezvoltării durabile şi al eradicării 

sărăciei (trebuie avut în vedere 

legăturile cu Obiectivele de Dezvoltare 

ale Mileniului – Millenium 

Development Goals, MDGs) şi  

❖ Cadrul instituţional pentru dezvoltare 

durabilă. Rezultatele negocierilor de la 

CSD19 – în special cele privind SCP 

(consumul şi producţia durabile) – sunt 

de o importanţă majoră pentru 

conturarea angajamentelor politice ce 

se vor decide în cadrul UNCSD (Rio+ 

20).  

Toate aceste conferinţe mondiale au 

influenţat evoluţia dreptului internaţional al 

mediului. Există numeroase acorduri 

bilaterale şi multilaterale care conţin 

prevederi legate de unul sau mai multe 

aspecte care vizează protecţia mediului, 

acoperind probleme de natură: o 

subregională o regională o globală.  

 

Dezvoltarea durabilă presupune     

găsirea unui echilibru între dezvoltarea 

economică, dezvoltarea sociala și 

protectia mediului. 



 

 

 

1.3 DOCUMENTE CU CARACTER STRATEGIC REALIZATE LA NIVELURI 

IERARHICE  SUPERIOARE 

1.3.1 Contextul Global 
 

AGENDA 2030 

 

Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii 

mondiali în 2015, reprezintă noul cadru 

global de dezvoltare durabilă și 

stabilește 17 obiective de dezvoltare 

durabilă (ODD). Ea constituie un 

angajament de a eradica sărăcia și de a 

asigura dezvoltarea durabilă peste tot în 

lume, până în 2030. 

ODD își propun să echilibreze cele trei 

dimensiuni ale dezvoltării durabile – cea 

economică, cea socială și componenta de 

mediu – prin acțiuni concrete prevăzute 

pentru următorii 15 ani, axate, printre 

altele, pe: 

▪ demnitate umană 

▪ stabilitate regională și globală 

▪ planetă sănătoasă 

▪ societăți reziliente și echitabile 

▪ economii prospere. 

Obiectivele contribuie la sporirea 

convergenței între țările UE, în cadrul 

societăților și în restul lumii. 

 

ANGAJAMENTUL U.E. FAȚĂ DE DEZVOLTAREA 

DURABILĂ 

 

În domeniul dezvoltării durabile, UE se 

află într-o poziție avansată. De altfel, este 

hotarata ca, alaturi de statele membre, sa 

fie printre primii actori care pun in aplicare 

Agenda 2030 a ONU.  

ODD sunt integrate toate cele 10 priorități 

de acțiune ale Comisiei:         

                                                          

1. Locuri de muncă, creștere economică și investiții 

2. Piața unică digitală 

3. Uniunea energetică și combaterea schimbărilor climatice 

4. Piața internă 

5. O uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă 

6. O politică comercială echilibrată și progresivă care să valorifice oportunitățile 

oferite de globalizare 

7. Justiție și drepturi fundamentale 

8. Migrație 

9. Un actor mai puternic pe plan mondial 

10. Schimbări democratice O Uniune mai democratică 

 

În 2016, Comisia Europeană și-a prezentat 

abordarea strategică față de punerea în 

aplicare a Agendei 2030 și îndeplinirea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/commission/priorities_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities_ro


 

Principalele măsuri pentru implementarea 

Agendei 2030: 

▪ integrarea ODD în absolut toate politicile și 

inițiativele UE – dezvoltarea durabilă este 

principiul călăuzitor esențial pentru toate 

politicile Comisiei Europene raportări 

periodice, referitoare la progresul UE 

▪ promovarea Agendei 2030, astfel încât 

aplicarea acesteia să devină o prioritate și 

pentru guvernele statelor membre, 

Parlamentul European, celelalte instituții 

europene, diverse organizații internaționale 

și organizații ale societății civile și alte 

părți interesate 

▪ înființarea unei platforme multipartite 

la nivel înalt care să sprijine schimbul 

de bune practici în vederea îndeplinirii 

obiectivelor în toate sectoarele și la 

toate nivelurile (național și european) 

▪ lansarea unei viziuni pe termen mai 

lung, pentru perioada de după 2020. 

 

Pentru a promova o dezvoltare durabilă în 

întreaga lume, UE va continua cooperarea 

cu partenerii externi, utilizând toate 

instrumentele disponibile în cadrul 

politicilor sale externe și sprijinind, în 

special, eforturile țărilor în curs de 

dezvoltare.

 

1.3.2 Contextul European

 

In vederea implementarii conceptului de 

“dezvoltare durabila”, Uniunea Europeana 

a elaborat Strategia pentru Dezvoltarea 

Durabila a Uniunii Europene in cadrul 

careia a stabilit 7 obiective.  

 

Obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare 

Durabilă a Uniunii Europene: 

 

  

1. Limitarea schimbărilor climatice şi a costurilor şi a efectelor sale negative pentru 

societate şi mediu;  

2. Să ne asigurăm că sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale 

şi de mediu ale societăţii noastre, minimizând impacturile sale nedorite asupra 

economiei, societăţii şi a mediului;  

3. Promovarea modelelor de productie şi de consum durabile;  

4. Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, 

recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor;  

5. Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei 

împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii;  

6. Crearea unei societăţi a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii 

între şi în cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii 

cetăţenilor ca o precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale;  

7. Promovarea dezvoltării durabile pe scară largă; asigurarea ca politicile interne şi 

externe ale UE sunt în acord cu dezvoltarea durabilă şi angajamentele internaţionale 

ale acesteia 

 

În cadrul următorului buget pe termen lung 

al UE pentru 2021-2027, Comisia propune 

modernizarea politicii de coeziune,  

 

principala politică de investiții a UE. Cinci 

priorități investiționale: 

 

Investițiile în dezvoltare regională se vor 

axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/sustainable-development-goals-sdgs-multi-stakeholder-platform_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/sustainable-development-goals-sdgs-multi-stakeholder-platform_ro


 

priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din 

resursele FEDR și ale Fondului de 

coeziune, în funcție de prosperitatea relativă 

a statelor membre. 

 

 
Obiectivele de politică pentru perioada 2021 – 2027 
 

O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii 

O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 

climatice 

O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse 

la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

 

Politica de coeziune continuă investițiile în 

toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai 

puțin dezvoltate, în tranziție, mai 

dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile 

se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul 

pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii 

(șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de 

educație, schimbări climatice și primirea și 

integrarea migranților), pentru a reflecta 

mai bine realitatea de pe teren. Regiunile 

ultraperiferice vor beneficia în continuare  

de sprijin special de la UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politica de coeziune continuă să sprijine 

strategiile de dezvoltare conduse la nivel 

local și să autonomizeze gestionarea 

fondurilor de către autoritățile locale. 

Crește și dimensiunea urbană a politicii de 

coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR 

dezvoltării urbane durabile și printr-un nou 

program de colaborare în rețea și de 

consolidare a capacităților dedicat 

autorităților urbane, sub denumirea 

Inițiativa urbană europeană.3

 
3 https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027 

https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027


 

 
Principalele caracteristici ale  
viitorului buget al UE 
 

SIMPLIFICARE: REGULI MAI SCURTE, MAI 

PUȚINE ȘI MAI CLARE                                                       

 

Conform Comisiei Europene, pentru 

întreprinderile și antreprenorii care 

beneficiază de sprijinul UE, noul cadru 

oferă mai puțină birocrație și modalități 

mai simple de solicitare a plăților, prin 

utilizarea opțiunilor simplificate în materie 

de costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un 

cadru unic de reglementare acoperă în 

prezent 7 fonduri UE implementate în 

parteneriat cu statele membre („gestionare 

partajată”). Comisia propune, de asemenea, 

controale mai relaxate la programele cu 

istoric bun, o mai mare încredere în 

sistemele naționale și extinderea 

principiului „auditului unic”, pentru a evita 

suprapunerea verificărilor. 

 

UN CADRU MAI FLEXIBIL 

 

Noul cadru reunește stabilitatea necesară 

planificării investițiilor cu nivelul 

corespunzător de flexibilitate bugetară, 

pentru a face față unor evenimente 

neprevăzute. O evaluare intermediară va 

determina dacă este nevoie de modificarea 

programelor pentru ultimii doi ani ai 

perioadei de finanțare, pe baza priorităților 

emergente, a executării programelor și a 

celor mai recente recomandări specifice 

fiecărei țări. 

În anumite limite, se vor permite transferuri 

de resurse în cadrul programelor fără a fi 

necesară o aprobare oficială a Comisiei. O 

dispoziție specifică facilitează mobilizarea 

de fonduri UE începând din prima zi, în caz 

de dezastru natural. 

 

O LEGĂTURĂ MAI STRÂNSĂ CU SEMESTRU 

EUROPEAN ȘI CU GUVERNANȚA 

ECONOMICĂ A UNIUNII  

 

Politica de coeziune sprijină reformele 

pentru crearea unui mediu favorabil 

investițiilor, în care întreprinderile pot să 

prospere. Se va asigura deplina 

complementaritate și coordonare cu 

Programul de sprijin al reformei, în forma 

sa nouă și consolidată. 

În perioada bugetară, recomandările 

specifice fiecărei țări (RST) formulate în 

contextul semestrului european vor fi luate 



 

în considerare de două ori: la început, 

pentru conceperea programelor din cadrul 

politicii de coeziune, și apoi în cadrul 

evaluării intermediare. Pentru a stabili 

condițiile propice creșterii economice și 

creării de locuri de muncă, noile condiții 

favorizante vor contribui la înlăturarea 

obstacolelor din calea investițiilor. 

Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga 

perioadă financiară. 

 

MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU 

SINERGII ÎN SETUL UE DE INSTRUMENTE 

BUGETARE 

 

Cadrul de reglementare unic care acoperă 

fondurile politicii de coeziune și Fondul 

pentru azil și migrație vor facilita crearea 

de strategii de integrare a migranților la 

nivel local sprijinite prin resurse UE 

utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și 

migrație se va concentra pe nevoile pe 

termen scurt ale migranților în momentul 

sosirii, în timp ce politica de coeziune va 

sprijini integrarea lor socială și 

profesională. În afara cadrului unic de 

reglementare, vor fi facilitate sinergii cu 

alte instrumente UE, cum ar fi politica 

agricolă comună, Orizont Europa, 

programul LIFE sau Erasmus +. 

 

ELIMINAREA  

OBSTACOLELOR TRANSFRONTALIERE ȘI 

SPRIJINIREA PROIECTELOR INTERREGIONAL 

PENTRU INOVARE 

 

Cooperarea interregională și 

transfrontalieră va fi facilitată de noua 

posibilitate ca o regiune să utilizeze părți 

din propria alocare pentru a finanța 

proiecte în altă parte a Europei, împreună 

cu alte regiuni. 

Noua generație a programelor de cooperare 

interregională și transfrontalieră 

(„Interreg”) va ajuta statele membre să 

depășească obstacolele transfrontaliere și 

să dezvolte servicii comune. Comisia 

propune un nou instrument pentru regiunile 

de frontieră și pentru țările dornice să-și 

armonizeze cadrele juridice, denumit 

Mecanismul transfrontalier european. 

 

Pornind de la succesul acțiunii pilot 

din 2014-2020, Comisia propune 

crearea Investițiilor interregionale 

pentru inovare. Regiunile cu active 

corespunzătoare de „specializare 

inteligentă” vor fi sprijinite mai mult 

pentru alcătuirea clusterelor 

paneuropene în sectoare prioritare 

precum datele masive (big data), 

economia circulară, sistemele 

avansate de fabricație sau securitatea 

cibernetică. 

 

NORME CONSOLIDATE PENTRU 

INVESTIȚIILE UE CELE MAI PERFORMANTE 

 

Toate programele își vor menține cadrul de 

performanță cu obiective cuantificabile 

(numărul de locuri de muncă create sau 

accesul suplimentar la rețele în bandă 

largă). Noul cadru instituie un bilanț anual 

al performanței, sub forma unui dialog 

politic între autoritățile programului și 

Comisie. Performanța programelor va 

evaluată și cu ocazia evaluării 

intermediare. Din motive de transparență și 

pentru ca cetățenii să poată urmări 

progresele înregistrate, statele membre vor 

trebui să raporteze toate datele de 

implementare o dată la două luni, iar 

platforma de date deschise privind 

coeziunea va fi actualizată automat. 

 

 

 

 

 

 



 

UTILIZAREA MAI INTENSĂ  

A INSTRUMENTELOR FINANCIARE 

 

Conform Comisiei Europene, granturile pot 

fi eficient completate de instrumentele 

financiare, care au efect potențator și sunt 

mai apropiate de piață. În mod voluntar, 

statele membre vor putea să transfere o 

parte din resursele politicii lor de coeziune 

către noul fond InvestEU gestionat la nivel 

central, ca să acceseze garanția furnizată de 

bugetul UE. Va fi mai ușor să se combine 

granturile și instrumentele financiare. Noul 

cadru include și dispoziții speciale pentru a 

atrage mai mult capital privat. În 

propunerea Comisiei Europene pentru 

bugetul 2021-2027, România are alocate 27 

miliarde de euro prin politica de coeziune, 

ceea ce înseamnă cu 8% în plus față de 

actuala perioadă.4 

 

 

 
4 https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027 

https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027


 

 

 
EUROPA 2020  
 

„Europa 2020” are ca obiectiv general 

transformarea UE într-o economie 

inteligentă, ecologică şi favorabilă 

incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al 

ocupării forţei de muncă, al productivităţii 

şi pentru a asigura coeziunea economică, 

socială şi teritorială. Cele trei priorităţi 

stabilite în cadrul acestei strategii sunt:  

• Creştere inteligentă  

• Creştere durabilă  

• Creştere favorabilă incluziunii sociale.  

Țintele asumate prin Strategia Europa 2020 

cuprind:  

• rata de ocupare a populaţiei cu vârsta 

cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%  

• nivelul investiţiilor în cercetare şi 

dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii 

Europene  

• obiectivul 20/20/20 în materie de energie 

şi schimbări climatice:  

• emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% 

sub nivelul înregistrat în 1900  

• 20% din energia produsă să provină din 

surse regenerabile • creşterea cu 20% a 

eficienţei energetice  

• rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%  

• ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 

ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ 

terţiar, de cel puţin 40%  

• scăderea numărului de persoane expuse 

sărăciei cu 20 de milioane. Strategia 

include 11 obiective tematice care se 

doresc a fi realizate în perioada 2014-2020:  

• Întărirea cercetării, dezvoltării 

tehnologice şi a inovării  

• Îmbunătăţirea accesului la şi a utilizării şi 

calităţii tehnologiilor informaţiilor şi 

comunicaţiilor  

• Creşterea competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii  

• Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu 

emisii scăzute de carbon în toate sectoarele  

• Promovarea adaptării la schimbările 

climatice, prevenirea şi gestionarea 

riscurilor  

• Protejarea mediului şi promovarea 

utilizării eficiente a resurselor  

• Promovarea transportului durabil şi 

eliminarea blocajelor în reţelele cheie  

• Promovare ocupării şi sprijinirea 

mobilităţii forţei de muncă  

• Investiţii în competenţe, educaţie şi 

învăţare continuă  

• Promovarea incluziunii sociale şi 

combaterea sărăciei  

• Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi 

a eficienţei în administraţia publică 

 

 

 

 



 

AGENDA 2030 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD)  
ale Agendei 2030 
 

1. Fără sărăcie 9.  Industrie, inovație și infrastructură 

2. Foamete ”zero” 10. Inegalități reduse 

3. Sănătate și bunăstare 11. Orașe și comunități durabile 

4. Educație de calitate 12. Consum și producție responsabile 

5. Egalitate de gen 13. Acțiune climatică 

6. Apă curate și sanitație 14. Viața acvatică 

7. Energie curate și la prețuri accesibile 15. Viața terestră 

8. Muncă decentă și creștere economica 16. Pace, justiție și instituții eficiente 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor5 

 
 
ODD ale AGENDEI 2030 
 

UE a avut un rol                                                                                  UE se angajează să 

esential în conturarea                                                fie lider în punerea 

Agendei 2030 pentru                                                în aplicare a Agendei  

Dezvoltarea Durabilă   2030      

        

 
 
 
Două direcții de lucru ale CE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.mae.ro/node/35919 
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Clasificarea regiunilor conform CE 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Principalele modificări  
ale regulamentelor aplicabile 

 

2014 – 2020 2021 - 2027 

Rata de cofinanțare  

• 85% din partea FEDR (pentru regiunile mai 

puțin dezvoltate)  

• 80% din partea FEDR (pentru regiunile mai 

dezvoltate – Bucuresti Ilfov) 

Rata de cofinanțare  

• 70% din partea FEDR (pentru regiunile mai 

puțin dezvoltate)  

• 40% din partea FEDR (pentru regiunile mai 

dezvoltate – Bucuresti Ilfov) 

Concentrare tematica - 50% pentru primele 4 

obiective tematice (pe categorii de regiuni)  

✓ OT 1 - cercetare-dezvoltare-inovare,  

✓ OT 2 - tehnologia informațiilor si 

comunicațiilor  

✓ OT 3 - IMM –uri  

✓ OT 4 - reducere de CO2  

Celelalte obiective tematice finanțate:  

✓ OT 5 - adaptarea la schimbari climatice și 

riscuri  

✓ OT 6 - conservarea și protecția mediului  

✓ OT 7 - transport  

✓ OT 8 - ocuparea forței de muncă  

Concentrare tematica - 65% pentru primele 2 

obiective de politică (la nivel național)  

✓ OP 1 - cercetare-dezvoltare-inovare IMM-uri 

(35%)  

✓ OP 2 - reducere de CO2 (30%), în discuție 

finanțarea activitatilor de mobilitate urbană 

sub acest obiectiv ca in perioada de 

programare actuala Celelalte obiective de 

politică:  

✓ OP 3 - mobilitate și conectivitate (transport, 

mobilitate urbană și TIC)  

✓ OP 4 - Europa socială (sănătate, educație, 

social, ocuparea forței de muncă)  



 

✓ OT 9 - promovarea incluziunii sociale 

(sănatate, social)  

✓ OT 10 - investiții în educație  

✓ OT 11 - consolidarea capacității 

administrative 

✓ OP 5 - dezvoltare integrată și sustenabilă 

pentru zonele urbane, rurale și inițiative 

locale 

Sprijinul pentru dezvoltare urbană – minim 

5% din alocarea FEDR 

Sprijinul pentru dezvoltare urbană – minim 

6% din alocarea FEDR 

Regula N+3 - Termenul de dezangajare 

automată a fondurilor este N + 3 

Regula N + 2 - Termenul de dezangajare 

automată a fondurilor este N + 2 

TVA eligibil (atata timp cat este nedeductibil – 

nu se poate recupera) 

TVA neeligibil - cu excepția proiectelor care au 

o valoare totală mai mică de 5 mil euro 

Prefinanțare inițială de 1% din alocarea totală a 

programelor si prefinanțare anuală între 2% si 

3% 

Eliminarea prefinanțărilor inițiale și reducerea 

tranșelor anuale de prefinanțare la 0,5% din 

alocarea anuală/program 

Cererile de plata pot fi transmise oricand de 

statul membru, indiferent de valoarea solicitată 

Limitarea numărului cererilor de plată anuale la 

4 cereri /an transmise de statul membru catre CE 

Asistență tehnică – rambursarea cheltuielilor pe 

măsură ce sunt efectuate (4 % din cuantumul 

total al fondurilor alocate pentru programele 

operaționale dintr-un stat membru pentru fiecare 

categorie de regiune) 

Asistență tehnică – cheltuielile solicitate ca rată 

forfetară (procent) din cheltuielile de investiții 

realizate în celelalte axe prioritare (în limita a 

2,5% din valoarea FEDR). 

Corelarea obiectivelor de politică cu fondurile europene 

Obiectivul de politică Fond 

OP 1 – O Europă mai inteligentă FEDR 

OP 2 – O Europă mai ecologică FEDR, FC 

OP 3 – O Europă mai conectată FEDR, FC 

OP 4 – O Europă mai social FEDR, FSE 

OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni FEDR 

 

1.3.3 Contextul National 

 

La nivel naţional România a întocmit 

documente strategice în principalele 

domenii de activitate. În urma acestor 

strategii s-a transmis către Uniunea 

Europeană un Acord de parteneriat care  

 

 

 

cuprinde o serie de provocări care necesită 

investiţii strategice pentru a îndepărta 

obstacolele din calea dezvoltării şi pentru a 

debloca potenţialul economic al ţării.  

Aceste provocări sunt:  



 

Competitivitatea, 

Oamenii şi societatea, 

Infrastructura, 

Resursele, 

Administraţia şi Guvernarea 

 

Prin prisma acestor provocări şi plecând de 

la obiectivul general stabilit prin acordul de 

parteneriat au fost conturate principalele 

obiective tematice la nivel naţional:  

 

COMPETITIVITATEA 

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării 

tehnologice şi a inovării  

2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi 

calităţii tehnologiilor informatice şi de 

comunicare  

3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a 

sectorului pescuitului şi acvaculturii  

 

OAMENII ȘI SOCIETATEA 

1. Promovarea ocupării durabile şi de 

calitate şi sprijinirea mobilităţii forţei de 

muncă  

2. Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei şi a discriminării  

3. Investiţii în educaţie, instruire şi formare 

profesională pentru dobândirea de 

competenţe şi învăţare pe tot parcursul 

vieţii  

 

INFRASTRUCTURA 

1. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi 

calităţii tehnologiilor informatice şi de 

comunicare  

2. Promovarea transportului durabil şi 

eliminarea blocajelor apărute în 

infrastructura reţelelor importante  

 

RESURSELE 

1. Sprijinirea trecerii la o economie cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon în 

toate sectoarele  

2. Promovarea adaptării la schimbările 

climatice, prevenirea şi gestionarea 

riscurilor  

3. Protejarea şi conservarea mediului şi 

promovarea utilizării eficiente a 

resurselor  

 

GUVERNANȚA  

1. Consolidarea capacităţii instituţionale a 

autorităţilor publice şi părţilor interesate şi 

o administraţie publică eficientă  

2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi 

calităţii tehnologiilor informatice şi de 

comunicare  

 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a României Orizonturi 2013- 

2020-2030 a stabilit mai multe prioritati si 

obiectivele-tinta in realizarea acestora.  

Obiective tinta si modalitati de actiune la 

orizont 2013, 2020, 2030 conform 

orientarilor strategice ale UE. Prin 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare 

Durabila a României Orizonturi 2013-

2020- 2030 s-au stabilit mai multe 

provocari care urmaresc logica tematica a 

Strategiei de Dezvoltare Durabila revizuite 

a UE din 2006 (SDD/UE) 

 

I. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă – este structurată pe trei piloni: 

echitate socială, creștere economică și mediul și stabilește cadrul național pentru 

susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD. 

II. Acordul de parteneriat pentru perioada 2021-2027 este estimat a fi finalizat în 

luna noiembrie 2019. 

 

 

 



 

Posibile alocări naționale pe obiectivele de politică 

• OP 1 – O Europă mai inteligentă                         5,992 miliarde € (35%)  

• OP 2 – O Europă mai ecologică                           5,136 miliarde € (30%)  

• OP 3 – O Europă mai conectată                           4,966 miliarde € (29%)  

• OP 4 – O Europă mai socială  

• OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni            1,027 miliarde € (6%) 

 

România în orizont 2020

Strategia naţională pentru dezvoltare 

durabilă a României orizonturi 2013-2020-

2030 (SDD RO)  

 

În cadrul Strategiei naţionale pentru 

dezvoltare durabilă a României Orizonturi 

2013-2020- 2030, pentru orizontul 2020 

este stabilit ca obiectiv strategic atingerea 

nivelului mediu actual (cu referinţă la 

cifrele anului 2006) al UE potrivit 

indicatorilor de bază ai dezvoltării durabile. 

Provocările şi obiectivele stabilite urmăresc 

structura Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

a Uniunii Europene (SDD UE). Pornind de 

la o serie de provocări înscrise în SDD UE, 

au fost stabilite următoarele obiective 

generale pentru România:  

Schimbările climatice şi energia 

curată  

În SDD UE este prevăzut ca 

obiectiv prevenirea schimbărilor climatice 

prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, precum şi a efectelor negative ale 

acestora asupra societăţii şi mediului.  

Pentru orizontul de timp 2020, 

obiectivul corespondent din SDD RO îl 

reprezintă:  

• asigurarea funcţionării eficiente şi 

în condiţii de siguranţă a sistemului 

energetic naţional, atingerea nivelului 

mediu actual al UE în privinţa intensităţii şi 

eficienţei energetice;  

• îndeplinirea obligaţiilor asumate 

de România în cadrul pachetului legislativ 

„Schimbări climatice şi energie din surse 

regenerabile” şi la nivel internaţional în 

urma adoptării unui nou acord global în 

domeniu;  

• promovarea şi aplicarea unor 

măsuri de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice şi respectarea principiilor 

dezvoltării durabile.  

 

Transport durabil  

 

Obiectivul general stabilit în SDD UE este 

asigurarea că sistemele de transport satisfac 

nevoile economice, sociale şi de mediu ale 

societăţii, reducând, în acelaşi timp, la 

minimum impactul lor nedorit asupra 

economiei, societăţii şi mediului. Pentru 

orizontul de timp 2020, obiectivul 

corespondent din SDD RO îl reprezintă 

atingerea nivelului mediu actual al UE în 

privinţa eficienţei economice, sociale şi de 

mediu, a transporturilor şi realizarea unor 

progrese substanţiale în dezvoltarea 

infrastructurii de transport.  

 

Producţie şi consum durabile  

 

Obiectivul general stabilit în SDD UE este: 

promovarea unor practici de consum şi 

producţie sustenabile. Pentru orizontul de 

timp 2020, obiectivul corespondent din 

SDD RO îl reprezintă decuplarea creşterii 

economice de degradarea mediului prin 

inversarea raportului dintre consumul de 

resurse şi crearea de valoare adăugată şi 

apropierea de indicii medii de performanţă 

ai UE privind sustenabilitatea consumului 



 

şi producţiei. Ţinta principală este 

accelerarea dezvoltării în ansamblu a 

sectorului de servicii şi a contribuţiei 

acestuia la creşterea produsului intern brut, 

astfel încât să se atingă o pondere de circa 

60%.  

 

Conservarea şi gestionarea resurselor 

naturale  

 

Obiectivul general stabilit în SDD UE este: 

îmbunătăţirea gestionării resurselor 

naturale şi evitarea exploatării lor excesive, 

recunoaşterea valorii serviciilor furnizate 

de ecosisteme. Pentru orizontul de timp 

2020, obiectivul naţional îl constituie 

atingerea nivelului mediu actual al ţărilor 

UE la parametrii principali privind 

gestionarea responsabilă a resurselor 

naturale.  

 

Sănătatea publică  

 

Obiectivul general stabilit în SDD UE este: 

promovarea unor servicii medicale de 

calitate în condiţii de egalitate şi 

îmbunătăţirea protecţiei împotriva 

ameninţărilor la adresa sănătăţii. Pentru 

orizontul de timp 2020, obiectivul naţional 

este atingerea unor parametrii apropiaţi de 

nivelul mediu actual al stării de sănătate a 

populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale 

din celelalte state membre ale UE şi 

integrarea aspectelor de sănătate şi 

demografice în toate politicile publice ale 

României.  

 

Incluziunea socială, demografia şi migraţia  

 

Obiectivul general stabilit în SDD UE este: 

crearea unei societăţi bazate pe incluziunea 

socială, prin luarea în considerare a 

solidarităţii între generaţii şi în interiorul 

lor şi asigurarea creşterii calităţii vieţii 

cetăţenilor ca o condiţie a bunăstării 

individuale durabile. Pentru orizontul de 

timp 2020, obiectivul naţional este 

promovarea consecventă, în noul cadru 

legislativ şi instituţional, a normelor şi 

standardelor UE cu privire la incluziunea 

socială, egalitatea de şanse şi sprijinirea 

activă a grupurilor defavorizate; punerea în 

aplicare, pe etape, a Strategiei Naţionale şi 

Locale pe termen lung privind populaţia şi 

fenomenele migratorii.  

 

Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării 

durabile  

 

Obiectivul general stabilit în SDD UE este: 

promovarea activă a dezvoltării durabile la 

nivel global şi asigurarea punerii de acord a 

politicilor interne şi externe ale Uniunii 

Europene cu principiile dezvoltării durabile 

şi angajamentele sale în această privinţă. 

Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul 

naţional este conturarea domeniilor 

specifice de aplicare a expertizei şi 

resurselor disponibile în România în slujba 

asistenţei pentru dezvoltare, şi alocarea în 

acest scop a circa 0,50% din venitul 

naţional brut. Temele inter şi trans-

sectoriale sunt prezentate în continuare:  

 

Educaţie şi formare profesională  

Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul 

naţional este atingerea nivelului mediu de 

performanţă al UE în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale, cu excepţia 

serviciilor în mediul rural şi pentru 

grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt 

cele propuse de Strategia 2020.  

 

Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică, inovarea  

 

Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul 

naţional este încadrarea cercetării 

româneşti în fluxul principal al evoluţiilor 

ştiinţifice şi tehnologice din UE; 

generalizarea activităţilor inovative; 

apariţia unor centre de excelenţă cu impact 

internaţional. În cadrul strategiei sunt 

prezentate problemele şi preocupările 



 

specifice situaţiei din România, respectiv: 

Creşterea sustenabilă – transformările 

structurale şi echilibrele macroeconomice: 

• asigurarea sustenabilităţii pe termen lung 

a consumurilor energetice şi materiale 

bazate pe evaluarea realistă a capacităţii de 

suport a capitalului natural;  

• modernizarea treptată a macrostructurii 

economiei pentru a corespunde cerinţelor 

sociale şi de mediu  

• creşterea productivităţii muncii şi 

îmbunătăţirea ratei de ocupare;  

• îmbunătăţirea managementului micro- şi 

macro-economic;  

• politica de investiţii şi diversificarea 

surselor de finanţare;  

• menţinerea echilibrelor macro-

economice;  

Dezvoltarea regională şi acţiunea locală: 

problematica specifică a dezvoltării rurale:  

• dezvoltarea regională;  

• dezvoltarea rurală, agricultura, 

silvicultura, şi pescuitul;  

Amenajarea teritoriului şi planificarea 

spaţială:  

• planificarea spaţială, cadastrul României; 

• Dimensiunea culturală a dezvoltării 

durabile;  

Capacitatea administrativă şi calitatea 

serviciilor publice: dezvoltarea durabilă ca 

măsură a eficienţei guvernării şi a calităţii 

politicilor publice;  

Politica externă şi de securitate:  

• orientări generale şi contribuţii specifice 

ale României la Politica Externă şi de 

Securitate Comună şi la Politica Europeană 

de Securitate şi Apărare al UE în raport cu 

cerinţele dezvoltării durabile.  

 

Conceptul Strategic de Dezvoltare 

Teritorială România 2030 (CSDTR 2030)  

 

Conceptul Strategic de Dezvoltare 

Teritorială România 2030 este un 

document strategic privind dezvoltarea 

teritorială durabilă şi integrată pe termen 

mediu şi lung a României. Conceptul 

asigură un cadru de fundamentare a 

dezvoltării teritoriale a României, în 

concordanţă cu evoluţiile din spaţiul 

european şi internaţional, bazându-se pe 

practicile curente în domeniul planificării 

teritoriale. CSDTR stabileşte liniile 

directoare de dezvoltare teritorială a 

României la scară regională, inter-

regională, naţională, prin integrarea 

relaţiilor relevante la nivel transfrontalier şi 

transnaţional, corelând conceptele de 

coeziune şi competitivitate la nivelul 

teritoriului.  

 

Acordul de Parteneriat  

Din punct de vedere economic, strategia de 

dezvoltare a comunei Gilău este 

fundamentată pe premisele viziunii 

strategice, aşa cum au reieşit din contextul 

naţional şi european al dezvoltării, precum 

şi din avantajele şi dezavantajele poziţiei 

competitive a economiei locale. 

Formularea Strategiei are la bază corelările 

care se formează între ţintele României 

angajate în cadrul Strategiei Europa 2020 şi 

priorităţile de dezvoltare propuse de 

Comisia Europeană prin intermediul celor 

11 obiective tematice (OT) ale viitoarei 

perioade de programare 2014 – 2020, 

inclusiv în ceea ce priveşte cele trei 

priorităţi privind cooperarea trans-

frontalieră şi interregională, în cadrul 

strategiilor macro-regiunilor şi bazinelor 

riverane, precum şi cooperarea 

transnaţională în cadrul obiectivelor FSE. 

În cadrul Acordului de Parteneriat sunt 

descrise în detaliu principalele provocări pe 

care România trebuie să le abordeze, 

stabilind principalele obiective şi priorităţi 

şi rolul specific care este atribuit grupurilor 

de acţiune locale în acest scop, modalitatea 

în care sunt utilizate fondurile CSC, rolul 

prevăzut pentru diferitele fonduri în 

diferitele tipuri de teritorii (rurale, urbane 

etc.). În perioada 2014 – 2020 în România, 

se dezvoltă o serie de strategii sectoriale 



 

pentru care au ca scop îmbunătăţirea 

capitalului uman prin creşterea ocupării, 

îmbunătăţirea incluziunii sociale, precum şi 

dezvoltarea unor politici educaţionale. 

Inventarul acestora cuprinde: 

Nr. 

crt. 

Tip de strategie Obiective 

1 Strategia Naţională pentru Ocupare în 

perspectiva 2020 

- asigura o coordonare mai bună a priorităţilor 

politicilor privind ocuparea, luând în considerare 

obiectivele Strategiei Europa 2020; 

2 Strategia Naţională de Reducere a Sărăciei 

2014-2020 

- are scopul de a reduce sărăcia printr-o incluziune 

activă pe piaţa muncii a persoanelor marginalizate. 

- constituie principalul cadru strategic în domeniul 

incluziunii sociale şi a reducerii sărăciei, elaborând 

obiectivele şi principalele acţiuni prioritare până în 

2020. 

3 Plan de Acţiune al Strategiei pentru 

incluziunea cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii Roma pentru perioada 2012- 2020 

- cuprinde măsuri privind întărirea mecanismului 

de monitorizare şi implementare a Strategiei 

Guvernului României pentru incluziunea 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii Roma 

pentru perioada 2012-2020; - coordoneaza, la nivel 

guvernamental, toate fondurilor disponibile din 

surse de finanţare diferite (buget de stat, fonduri 

europene, etc.) pentru măsuri ce promovează 

incluziunea socială a Romilor. 

4 Strategia pentru Sănătate 2014- 2020 - facilitează accesul la servicii de sănătate mai bune 

şi mai sigure, în special pentru grupurile 

vulnerabile. - acoperă patru piloni: infrastructura de 

sănătate; tehnologii ale informaţiei în sănătate 

(eSănătate); cercetare extensivă în domeniul 

sănătăţii; servicii de sănătate publică şi asistenţă 

medicală 

5 Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii 

a Şcolii 

- are ca obiectiv promovarea şi susţinerea 

integrării/reintegrării în sistemul educaţional. - 

asigură cadrul legislativ pentru a preveni şi reduce 

numărul celor ce părăsesc şcoala. 

6 Cadrul strategic pentru educaţia terţiară -stabileşte principalele obiective şi măsuri necesare 

pentru creşterea calităţii, eficienţei şi accesibilităţii 

sistemului educaţiei terţiare şi pentru creşterea 

ratelor de absolvire. 

7 Strategia Naţională pentru Învăţarea pe tot 

Parcursul Vieţii 

-crează cadrul strategic pentru a încuraja şi creşte 

participarea la educaţia pe tot parcursul vieţii. 

8 Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii 

Educaţionale 

- elaborează o hartă a infrastructurii educaţionale şi 

de pregătire profesională. 

 

Strategii sectoriale pentru îmbunătăţirea capitalului uman 

 



 

 

În vederea promovării competitivităţii economice şi a dezvoltării locale, există mai 

multe strategii naţionale: 

 

În vederea optimizării utilizării şi protecţiei surselor naturale şi valorilor culturale, 

avem o serie de documente de planificare strategică: 

 

 



 

 

Pentru a evidenţia relaţia dintre situaţia reală şi potenţialele direcţii de dezvoltare, 

prezentăm pe scurt, în tabelul următor, obiectivele de dezvoltare regionale, aşa cum apar ele 

în documentele de planificare ale regiunii Sud - Est:  

Obiectivele tematice distribuite în funcţie de provocările în materie de dezvoltare:  

1. Competitivitate şi dezvoltare locală;  

2. Populaţie şi aspecte sociale;  

3. Infrastructură ;  

4. Resurse;  

5. Guvernare; 

 

Obiectivele de dezvoltare regională şi corespondenţa obiectivelor tematice 

 

Provocare în materie de 

dezvoltare 
Obiectiv tematic 

Competitivitate şi dezvoltare 

locală 

Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a 

inovării; 

Îmbunătăţirea accesului la tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, a utilizării şi a calităţii acesteia; 

Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, a sectorului 

agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii; 

Promovarea ocupării durabile şi de calitate a forţei de 

muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

Populaţie şi aspecte sociale 

Îmbunătăţirea accesului la tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, a utilizării şi a calităţii acesteia; 

Promovarea ocupării durabile şi de calitate a forţei de 

muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a 

oricărei forme de discriminare; 

Investiţii în educaţie şi formare profesională, pentru 

dezvoltarea competenţelor şi învăţarea pe tot parcursul 

vieţii; 

Creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice 

şi a părţilor interesate şi o administraţie publică eficientă; 

Infrastructură 

Îmbunătăţirea accesului la tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, a utilizării şi a calităţii acesteia; 

Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor 

din infrastructurile reţelelor importante; 

Resurse 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de 

carbon în toate sectoarele; 

Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea 

şi gestionarea riscurilor; 

Conservarea şi protecţia mediului şi promovarea utilizării 

eficiente a resurselor; 

Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor 

din infrastructurile reţelelor importante; 

Guvernare 

Îmbunătăţirea accesului la tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, a utilizării şi a calităţii acesteia; 

Creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice 

şi a părţilor interesate şi o administraţie publică eficientă 

Sursa: Acord de parteneriat pentru perioada de programare 2014 - 2020 



 

 

Programele naționale

Comisia Europeană a propus o majorare de 

fonduri europene pentru programele 

operaţionale de care va beneficia România 

în perioada 2021-2027, iar suma ar ajunge 

la aproximativ 30,6 mld. euro, comparativ 

cu 22,5 mld. euro pentru perioada 2014-

2020. Alocarea financiară aferentă 

perioadei 2021 – 2027 va fi cu 8% mai 

mare față de actuala perioadă de 

programare. România va avea astfel la 

dispoziție 30,6 miliarde euro. 

„Prin Politica de Coeziune, România va 

beneficia de aproximativ 30,6 miliarde 

euro, din care 17,323 miliarde euro prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR), 8,385 mld. euro prin Fondul 

Social European (FSE), 4,499 mld. euro 

prin Fondul de Coeziune (FC) şi 392 mil. 

euro prin Programul Cooperare Teritorială 

Europeană  

România este aproape de media europeană 

privind absorbţia, cu 8,84 mld. euro alocaţi, 

iar în urma unei evaluări pe zona de 

infrastructură mare, există o ţintă de 

absobţie de aproximativ 400 milioane de 

euro pentru 2019.   

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ (PNDL) 

PNDL este un program de finanțare 

multianual, coordonat de Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, ce are ca obiectiv general 

sprijinirea unităților administrativ-

teritoriale pentru echiparea teritoriului 

administrativ ale acestora cu toate dotările 

tehnico-edilitare, de infrastructură 

educațională, de sănătate și de mediu, 

sportivă, social-culturală și turistică, 

administrativă și de acces la căile de 

comunicație în vederea asigurării unui 

climat investițional atractiv pentru 

localitățile României. 

Pot beneficia de finanțare, în cadrul PNDL, 

unitățile administrativ - teritoriale 

reprezentate de autoritățile administrației 

publice locale, respectiv comunele, 

municipiile și orașele, inclusiv pentru 

satele componente ale acestora, județele, 

precum și unitățile administrativ - 

teritoriale membre ale asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară, constituite în 

condițiile legii, pentru investițiile realizate 

prin asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară. 

Obiective finanțate prin PNDL 

✓ Sisteme de alimentare cu apă și 

stații de tratare a apei 

✓ Sisteme de canalizare și stații de 

epurare a apei 

✓ Unități de învățământ 

✓ Unități medicale 

✓ Drumuri publice 

✓ Poduri, podețe, pasaje sau punți 

pietonale 

✓ Biblioteci, muzee, teatre, centre 

culturale 

✓ Platforme de gunoi 

✓ Piețe publice, comerciale, târguri, 

oboare 

✓ Baze sportive 

 

 

 



 

 

Ce s-a finanțat în PNDL I? 

Obiective       5.862 = 19 miliarde lei 

de investiții 

 

 

1.420                              4.442 

Obiective                             Obiective 

finalizate                       în curs de execuție 

2013-2016                          2015-2019 

 

1.500 finalizate în 2017 

(valoare 2,17 mld. Lei)  

 

Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 

2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile 

eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de 

lei credite de angajament. 

Obictive 

 

   2.500  

Creșe și grădinițe 

 9.500                          2.000  

Obiective                     Unități de învățământ 

De investitii              5.000 

30 mld. lei                   Drumuri, apă și canalizare  

și alte obiective eligibile 

 

 

Proiecte depuse 

                                                                   Proiecte       Suma (lei) 

                             -  Drumuri                      4.031          34,2 mld. 

13.096                  -  Apă – Canal                2.044          16,6 mld. 

Proiecte depuse    -  Creșe și Grădinițe       915             1,38 mld.  

67,4 mld. Lei       -   Unități de                    2.172           5,03 mld. 

                                  învățământ 

                              -  Alte domenii               3.934           10,2 mld. 

 

 

Criterii de alocare a fondurilor 

 

FAZA 1: Alocarea pe județe 

 

1. Date demografice                 25% x Localități județ / Localități România 

și administrativ                    30% Populație județ / Populație România 

teritoriale                              10% Suprafață județ / Suprafață România 



 

                                                           

 

2. Capacitate                            35% Impozite pe venit România/ Impozite pe venit 

județ 

financiaă 

 

FAZA 2: Alocarea în interiorul județelor 

1. Alocare integral pentru creșe și grădinițe pentru școli fără autorizație ISU sau 

autorizație de funcționare 

2. Alocare pentru drumuri și poduri județene a 35% din diferența rămasă după pasul 1 

3. Alocare pentru alimentare cu apă și canalizare a până la 50% din diferența rămasă 

după pasul 2 

4. Diferența rămasă după pasul 3 se acordă în ordinea crescătoare a veniturilor UAT-

urilor din județ, pentru: 

a) Dispensare rurale, spitale orășenești, spitale județene 

b) Poduri și podețe comunale 

c) Drumuri comunale/ orășenești 

d) Alte obiective publice 

5. Analiza documentațiilor transmise în vederea încheierii contractelor (dacă se 

constată că nu sunt conforme legislației, proiectele sunt eliminate din listă) 

 

Planul Naţional de Dezvoltare reprezintă 

documentul de planificare strategică şi 

programare financiară multianuală care 

orientează şi stimulează dezvoltarea 

economică şi socială a ţării în concordanţă 

cu principiile Politicii de Coeziune a 

Uniunii Europene. Planul stabileşte drept 

obiectiv global reducerea cât mai rapidă a 

dispariţilor de dezvoltare socio-economică 

dintre România şi celelalte state membre 

ale Uniunii Europene şi detaliază 

obiectivele specifice ale procesului pe 6 

direcţii prioritare care integreză 

direct/indirect cerinţele dezvoltării durabile 

pe termen scurt şi mediu: 

• Obiectivul creşterii competitivităţii şi 

dezvoltării economiei bazate pe 

cunoaştere include, ca una dintre 

principalele subpriorităţi, îmbunătăţirea 

eficenţei energetice şi valorificarea 

resurselor regenerabile de energie în 

vederea reducerii efectelor schimbărilor 

climatice; 

• Aducerea la standarde europene a 

infrasturcutrii de bază pune acentul pe 

dezvoltarea durabilă a infrastructurii şi 

a mijloacelor de transport prin 

reducerea impactului asupra mediului, 

promovarea transportului intermodal, 

îmbunătăţirea siguranţei traficului şi 

protecţia elementelor critice de 

infrastructură; 

• Proprietatea privind protecţia şi 

îmbunătăţirea calităţii mediului prevede 

îmbunătăţirea standardelor de viaţă pe 

baza asigurării serviciilor de utilităţi 

publice, în special în ceea ce priveşte 

gestionarea apei şi a deşeurilor; 

îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi 

regionale ale managamentului de 

mediu; conservarea biodiversităţii; 

reconstrucţia ecologică; prevenirea 

riscurilor şi intervenţia în cazul unor 

calamităţi naturale; 

• Perfecţionarea şi utilizarea mai eficentă 

a capitalului uman are în vedere 

promovarea incluziunii sociale şi 

întărirea capacităţii administrative 

pentru dezvoltarea unei pieţe a muncii 

moderne şi flexibile, îmbunătăţirea 

relevanţei sistemului de educaţie şi 

formare profesională pentru ocuparea 



 

forţei de muncă, stimularea culturii 

antreprenoriale; 

• Dezvoltare economiei rurale şi 

creşterea productivităţii în sectorul 

agricol, silvic şi piscicol conţine 

prevederi privind utilizarea raţională a 

fondului funciar, reabilitarea ecologică 

a unor terenuri degradate sau poluate, 

siguranţa alimentară, bunăstarea 

animalelor, încurajarea acvaculturii în 

zonele costiere; 

• Obiectivul de diminuare a dispariţilor 

de dezvoltare între regiuni şi în 

interiorul acestora. 

 

 

 

  

1.3.4 Contextul Regiunii Nord - Vest 

 

Dezvoltarea regională este ansamblul 

politicilor autorităților publice centrale și 

locale elaborate în scopul îmbunătățirii 

performanțelor economice a unor arii 

geografice constituite în regiuni de 

dezvoltare și care beneficiază de sprijinul 

Uniunii Europene, a guvernului și a altor 

instituții și autorități naționale sau 

internaționale. 

 

Procesul de planificare a dezvoltării 

regionale oferă o bază strategică esenţială 

pentru includerea priorităților şi a 

proiectelor de la nivel regional în 

viitoarele programe de finanţare pentru 

perioada 2021-2027, indiferent de sursele 

de finanţare ale acestor programe. 

 

În cadrul procesului de planificare a 

dezvoltării regionale pentru perioada 2021-

2027, elaborarea Planului de Dezvoltare 

Regională (PDR) al Regiunii Nord-Vest se  

 

derulează sub directa coordonare a 

Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) 

Nord-Vest, într-un cadru larg partenerial. 

 

Prin activitatea de planificare, ADR Nord-

Vest contribuie la realizarea celor trei 

obiective de bază ale politicii de dezvoltare 

regională în România, stipulate în Legea 

nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională:  

• diminuarea dezechilibrelor regionale 

existente,  

• corelarea politicilor sectoriale 

guvernamentale la nivelul regiunilor,  

• stimularea cooperării inter-regionale, 

interne şi internaţionale, transfrontaliere. 

  

Priorităţile regionale au fost stabilite în 

strânsă corelare cu cele din cadrul politicii 

naţionale de dezvoltare, orientată spre 

atingerea obiectivului de coeziune 

economică şi socială de către România în 

calitate de stat membru al UE. 

 Priorităţile de dezvoltare teritorială 

stabilite prin Acord pentru perioada 2014-

2020 vizează: îmbunătăţirea calităţii vieţii 

pentru comunităţile locale şi regionale, 

consolidarea reţelei urbane prin dezvoltare 

policentrică şi specializare teritorială, 

promovarea parteneriatelor rural-urbane, 

creşterea accesibilităţii şi conectivităţii 

prin: creşterea accesibilităţii la marile 

aglomeraţii urbane şi îmbunătăţirea 

accesibilităţii între aglomeraţiile urbane 

majore, acces echitabil la servicii de interes 

general şi conectarea zonelor rurale la 

reţeaua majoră de transport şi la utilităţile 

publice de nivel mai înalt (urban). 

 

Regiunea are patru priorităţi în 

materie de dezvoltare, corelate cu 

obiectivul general, împărţite  în priorităţi de 

investiţie şi acţiuni orientative, astfel: 

 



 

P1 – Creşterea competitivităţii  

economice a regiunii şi stimularea 

cercetării şi inovării 

P2 – Creşterea accesibilităţii regiunii, a 

mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a 

informaţiilor 

P3 – Creşterea calităţii vieţii 

locuitorilor din regiune 

P4 – Protecţia mediului natural şi 

antropic, utilizarea eficientă a 

resurselor şi reducerea emisiilor 

poluante 

 
Prezentarea schematică a strategiei 

 
6 Partenerii regionali, precum şi alte 

instituţii, manifestă interes faţă de 

conţinutul PDR, acesta constituind punctul 

de plecare în elaborarea altor documente de 

programare sectoriale şi subsectoriale 

regionale: 

• Planul Regional de Acţiune pentru 

Mediu; 

• Planul Regional pentru Gestionarea 

Deşeurilor; 

• Planul Regional de Acţiune pentru 

Învăţământul Profesioanl şi Tehnic; 

• Planul Regional pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă. 

 

 
6 http://www.nord-vest.ro/wp-

content/uploads/2016/09/7r238_PDR_2014_2020.pdf 

 Strategia de dezvoltare este corelată 

cu politicile şi reglemetările comunitare, 

precum şi cu strategiile de dezvoltare la 

nivel naţional. Obiectivele sale prioritare 

sunt orientate în principal spre domeniile 

de intervenţie ale Instrumentelor 

Structurale şi ale fondurilor europene care 

finanţează dezvoltarea rurală şi pescuitul. 

În anul 2020 se vor reduce dispariţiile de 

dezvoltare între regiunea de Nord-Vest şi 

celelalte regiuni ale ţării în scopul creşterii 

nivelului de trai al cetăţenilor. 

Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de 

Nord) este una din cele 8 regiuni de 

dezvoltare din România şi include 6 judete: 

Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, 

Satu-Mare, Sălaj. Suprafaţa regiunii este de 

34.159 kmp, reprezentând 14,32 % din 

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


 

suprafaţa tării, cu o populaţie totală de 

2.744.914 locuitori. Regiunea cuprinde 421 

unităţi administrativ-teritoriale: 6 județe, 42 

de oraşe din care 15 municipii şi 398 

comune şi 1.823 de sate. Regiunea dispune 

de o poziţie geografică strategică, având 

graniţe cu Ungaria şi Ucraina cât şi cu 

regiunile de dezvoltare Centru, Vest şi 

Nord-Est din România.

  

1.3.5 Contextul Județului Cluj 

 

Strategia de dezvoltare durabilă a 

judeţului Cluj reprezintă un document de 

politici publice care a luat în considerare şi 

a integrat următoarele aspecte: tendinţele 

actuale şi cele de perspectivă în dezvoltarea 

judeţului Cluj; problemele majore şi 

potenţialul de dezvoltare care, prin 

mobilizarea sa, ar putea contribui la 

rezolvarea acestora; strategiile sectoriale şi 

comprehensive relevante pentru 

dezvoltarea judeţului Cluj; planurile şi 

proiectele de mare anvergură care 

influenţează dezvoltarea judeţului Cluj; 

liniile directoare privind dezvoltarea 

regională şi naţională; liniile directoare ale 

documentelor strategice şi de politici 

sectoriale la nivelul Uniunii Europene 

(„UE”); aspecte majore care marchează 

dezvoltarea UE şi a euroregiunii;  alte 

documente care vor fi identificate pe 

parcursul procesului ca fiind relevante 

pentru strategia judeţului Cluj. 

 Obiectivul general al Strategiei de 

Dezvoltare este creşterea economiei 

regionale prin dezvoltare policentrică şi 

specializare funcţională pentru diminuarea 

dispariţilor intra–regionale, respectiv inter-

regionale, la nivel economic, social şi de   

 

 

mediu şi creşterea standardului de viaţă 

regional.   

Obiectivele specifice sunt următarele: 

• Creşterea atractivităţii regiunii prin 

îmbunătăţirea competivităţii 

activităţilor inovatoare în scopul 

obţinerii unor produse cu valoare 

adăugată ridicată; 

• Creşterea accesibilităţii regiunii prin 

îmbunătăţirea infrastructurilor 

regionale ca suport pentru susţinerea 

activităţilor economice şi sociale şi 

polii de dezvoltare a regiunii; 

• Dezvoltarea resurselor umane pentru 

creşterea gradului de ocupare pe piaţa 

muncii, prin modernizarea 

învăţământului, dezvoltarea de abilităţi 

antreprenoriale şi promovarea educaţiei 

adulţilor şi a formării continue; 

• Promovarea dezvoltării durabile şi 

diversificarea activităţilor din mediul 

rural 

• Asistenţă tehnică. 

 

1.3.6 Programul Operațional Regional (P.O.R.) 

 

 Programul Operaţional Regional își 

propune să asigure continuitatea viziunii 

strategice privind dezvoltarea regională în 

România, prin completarea și dezvoltarea 

direcțiilor și priorităților de dezvoltare 

regională. Sunt încă de actualitate nevoile 

de dezvoltare a anumitor tipuri de 

infrastructuri – de transport, educațională, 

de sănătate – completate cu priorități noi, 



 

impuse de necesitatea modernizării 

economiilor regionale românești, în 

concordanță cu politica de coeziune a UE și 

cu țintele de atins în contextul Strategiei 

Europa 2020, privind investițiile în 

tehnologii moderne, servicii și creșterea 

competitivității. 

 Obiectivul strategic al POR constă 

în sprijinirea unei dezvoltări economice, 

sociale, durabile şi echilibrate teritorial a 

tuturor regiunilor României, potrivit 

nevoilor şi resurselor specifice, cu accent 

pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor 

urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului 

de afaceri şi a infrastructurii de bază, 

pentru a face din regiunile României, în 

special cele mai slab dezvoltate, locuri 

atractive pentru investiţii. 

În luna februarie 2019, a avut loc la 

Suceava întâlnirea Comitetului de 

Monitorizare a Programului Operațional 

Regional 2014-2020. În cadrul acestuia, a 

fost prezentat faptul că la nivel național 

pregătirea perioadei de programare 2021- 

2027, pentru Programul Operațional 

Regional, a fost marcată de următoarele 

demersuri: 

În septembrie 2018, a fost adoptat 

Memorandumul Guvernului: „Pregătirea 

documentelor naționale de programare a 

finanțelor din fonduri europene post 2020”, 

ce a avut ca obiectiv stabilirea de termene 

și responsabilități pentru elaborarea 

documentelor strategice/ planurilor de 

măsuri sectoriale naționale post 2020 (cu 

accent pe întreprinderea condițiilor 

favorizante). 

În septembrie și noiembrie 2018, 

Ministerul Fondurilor Europene a organizat 

întâlniri bilaterale cu ministerele de resort 

responsabile de îndeplinirea condițiilor 

pentru stabilirea unor planuri detaliate de 

acțiune (responsabili și termen limită) 

pentru fiecare condiție favorabilă. 

  

Pe data de 20 decembrie 2018, au fost 

aprobate patru memorandumuri cu privire 

la implementarea planurilor de acțiune 

pentru îndeplinirea condițiilor favorizante 

în următoarele domenii: 

✓ Incluziune socială și reducerea 

sărăciei; 

✓ Politici active privind piața forței de 

muncă; 

✓ Egalitatea de gen; 

✓ Sănătatea. 

 

 

 

1.4 CADRU LEGISLATIV PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE   

 

Legislaţia europeană şi documentele 

strategice care au guvernat procesul de 

realizare a Strategiei locale de dezvoltare a 

comunei Gilău au fost: 

• Strategia de la Lisabona a Comisiei 

Europene Revizuită 

• Politica de coeziune în sprijinul 

creşterii economice şi al locurilor 

de muncă – Orientări 

• Strategia Europeană de Ocupare 

• Noua Strategie de Sănătate a 

Comunităţii Europene 

• Programul de Acţiuni al 

Comunităţii Europene în domeniul 

sănătăţii şi protecţiei 

• Cartea Drepturilor Fundamentale 

în Uniunea Europeană 

• Declaraţia Universală a 

Drepturilor Copilului 

• Directiva pentru Tratament Egal 



 

• Directiva Operaţională pentru 

Securitatea Socială 

• Strategia Europeană de Ocupare 

• European Charter of Local Self-

Government 

• Condiţionalităţi ex-ante pentru 

accesarea fondurilor europene 

2014-2020 în România 

• Coordonatele majore ale procesului 

de programare al fondurilor 

europene 2014-2020 în România 

• Diagrama cadrului partenerial în 

România 

• Politica de Coeziune a UE 2014-

2020 

• Strategia Europa 2020 – O strategie 

europeană pentru o creştere 

inteligentă, ecologică şi favorabilă 

incluziunii 

• Programul Naţional de Reformă al 

României 2011-2013 

• Programul de Convergenţă al 

României 2011-2014 

• Recomandarea privind Programul 

naţional de reformă din 2011 al 

României şi de emitere a unui aviz 

al Consiliului privind Programul de 

Convergenţă actualizat al României 

pentru perioada 2011-2014 

 

Alte reglementări şi documente 

comunitare relevante avute în vedere la 

elaborarea strategiei sunt: 

• REGULAMENTUL (UE, 

EURATOM) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 25 octombrie 2012 

privind normele financiare 

aplicabile bugetului general al 

Uniunii şi de abrogare a 

Regulamentului (CE, EURATOM) 

nr. 1605/2002 al Consiliului 

• REGULAMENTUL delegat (UE) al 

Comisiei din 29.10.2012 privind 

normele de aplicare a 

Regulamentului (UE) 

Parlamentului European şi al 

Consiliului privind normele 

financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii 

• Rezumatul studiului de impact 

privind înlocuirea Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 

• Propunere de REGULAMENT de 

stabilire a unor dispoziţii comune 

privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală şi Fondul 

european pentru pescuit şi afaceri 

maritime, care fac obiectul cadrului 

strategic comun, precum şi de 

stabilire a unor dispoziţii generale 

privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune şi 

de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1083/2006 

• Rezumat propunere de regulament 

pentru modificarea Regulament 

(CE) nr. 1080/2006 

• Propunere de REGULAMENT 

privind dispoziţiile specifice 

aplicabile Fondului european de 

dezvoltare regională şi obiectivului 

referitor la investiţiile pentru 

creştere economică şi ocuparea 

forţei de muncă şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 

• Rezumatul studiului de impact 

privind înlocuirea Regulamentului 

(CE) nr. 1081/2006 

• Propunere de REGULAMENT 

privind Fndul Social European şi 

de abrograre a Regulamentului 

(CE) nr. 1081/2006 

• Rezumat propunere de regulament 

pentru modificarea Regulamentului 

(CE) nr. 1084/2006 

• Propunere de REGULAMENT 

privind Fondul de coeziune şi de 



 

abrograre a Regulamentului (CE) 

nr. 1084/2006 

• Rezumat propunere de Regulament 

– Cooperare teritorială europeană 

2014-2020 

• Propunerere REGULAMENT 

privind dispozitii specifice pentru 

sprijinul din partea Fondului 

Eurpean de dezvoltare regională 

pentru obiectivul de cooperare 

teritorială europeană 

• Rezumat propunere Regulament – 

Grupările europene de coperare 

teritorială (GECT) 

• Propunere REGULAMENT de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1082/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 5 

iulie 2006 privind o grupare 

europeană de cooperare (GECT) în 

ceea ce priveşte clarificarea, 

simplificarea şi îmbunătăţirea 

constituirii şi punerii în aplicare a 

unor astfel de grupări 

• Al treilea raport de Coeziune – Un 

nou parteneriat pentru coeziune, 

2004 

• Regulamentul Consiliului 

Comunităţii Europene nr. 

1260/1999 privind prevederile 

generale ale Fondurilor Structurale 

• Ghidul Comisiei Europene pentru 

elaborarea Planurilor şi 

Documentelor de Programare 

pentru Fondurile Structurale  

• Regulamentul Consiliului 

Comunităţii Europene nr. 

1260/1999 privind prevederile 

generale ale Fondurilor Structurale 

• Ghidul Comisiei Europene pentru 

elaborarea Planurilor şi 

Documentelor de Programare 

pentru Fondurile Structurale 

• Regulamentul Consiliului 

Comunităţii Europene nr. 

1685/2000 privind regului detaliate 

pentru implementarea 

Regulamentului 1260/1999 în ceea 

ce priveşte eligibilitatea 

cheltuielilor aferente operaţiunilor 

co-finaţate de către Fondurile 

Structurale 

• Regulamentul Consiliului 

Comunităţii Europene nr. 

1783/1999 privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională 

• Regulamentul Consiliului 

Comunităţii Europene nr. 

1784/1999 privind Fondul Social 

European 

• Proiectele de regulamente 

comunitare privind 

managementului Fondurilor 

Structurale şi de Coeziune în 

perioada 2007-2013 

• Proiectul Regulamentului 

Parlamentului European şi 

Consiliului UE pentru Fondul 

Social European 

• Proiectul Regulamentului 

Parlamentului European şi 

Consiliului UE pentru Fondul 

European de Dezvoltare Regională 

• Proiectul Regulamentului 

Parlamentului European şi 

Consiliului UE pentru Fondul 

Social European 

 

 

  

 



 

1.5 SCOPUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

 Strategia locală de dezvoltare 

durabilă a comunei Gilău reprezintă un 

document complex care oferă viziunea şi 

drumul pe care îl parcurge comunitatea 

locală pentru a crea „o lumea mai bună”. 

Este un document de lucru flexibil şi 

dinamic elaborat printr-un process 

participativ al comunităţii locale în 

concordanţă cu priorităţile naţionale de 

dezvoltare cuprinse în Planul Naţional de 

Dezvoltare. Aici ne regăsim aspiraţiile, 

dorinţele şi eforturile în transformarea 

comunei Gilău în cel mai dorit loc în care 

oricine ar dori să trăiască o viaţa sănătoasă, 

îndreptată spre valorile de familie, cu grijă 

şi respect pentru viitorul generaţiilor 

viitoare.  

 În acţiunile noastre privind 

transformarea comunei Gilău vom folosi 

strategia pentru a demonstra finanţatorilor 

locali, naţionali, europeni sau internaţionali 

coerenţa acţiunilor noastre şi convergenţa 

proiectelor pentru care vom primi co-

finanţare. Strategia este documentul care ne 

arată calea spre o dezvoltare durabilă. De 

abilitatea în a folosi capacitatea comunităţii 

noastre, perseverenţa, profesionalismul, 

reconcilierea indiferent de convingerile 

politice sau confesionale şi indiferent de 

vârstă, educaţie sau poziţie socială, va 

depinde succesul punerii în practică a 

strategiei.

 
Scopul urmarit in elaborarea unei strategii de dezvoltare durabila poate fi: 
 

✓ Formarea unei viziuni adecvate contextului extern si intern pentru dezvoltarea 

durabila a microregiunii pe termen mediu/lung 

✓ Stabilirea unui sistem de obiecte și masuri asociate corelate cu viziunea formulată 

✓ Creșterea unui parteneriat consistent pentru validarea strategiei si implementarea 

acesteia 

✓ Indeplinirea rolului de document cadru pentru atragerea de fonduri necesare 

dezvoltarii durabile a zonei 

 

1.6 METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIEI

 Strategiile de dezvoltare fac 

posibilă coordonarea activă a proceselor de 

dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în 

considerare a caracteristicilor locale, a 

schimbărilor din mediul exterior şi fac 

posibilă abordarea proactivă, realizată într-

un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare 

teritorială. În România conceptul de 

strategie de dezvoltare locală şi-a găsit, cel 

puţin până în prezent, o aplicabilitate 

practică redusă pentru cei implicaţi în 

procesele de dezvoltare comunitară. Acest 

concept este utilizat tot mai des în literatura 

de specialitate. Chiar şi aici se poate 

observa o anumită rezervă faţă de acesta, 

rezervă datorată probabil unor obişnuinţe 



 

rămase din perioada în care dezvoltarea 

locală nu era coordonată la nivel local, pe 

baza unei strategii care să diferenţieze 

diferite alternative de dezvoltare, ci încadra 

comunităţile într-un plan general de 

dezvoltare elaborat la nivel central. Mai 

mult, în acest plan general de dezvoltare se 

fixau obiective de atins şi nu se gândea în 

termeni de programe care urmau să fie 

implementate şi care necesitau o abordare 

multidimensională a problemei vizate. 

Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală 

şi micro-regională reprezintă unul din paşii 

cei mai importanţi care susţin procesele de 

dezvoltare locală şi micro-regională. În 

esenţă, acest tip de strategie clarifică pe 

termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi 

domeniile spre care se orientează efortul de 

dezvoltare al comunităţii. Strategiile de 

dezvoltare locală sunt caracterizate de cel 

puţin şapte trăsături care le recomandă 

managerilor de la nivel local responsabili 

cu acest domeniu. Cele şapte caracteristici 

ale strategiilor sunt:  

imagine asupra viitorului,  

creativitate, flexibilitate,  

activitate,  

create pentru acţiune,  

orientare spre schimbare,  

orientare spre un câștig durabil.  

 

Prin prima caracteristică se înţelege că 

strategia este elaborată având în vedere 

viitorul regiunii pentru care aceasta este 

destinată. Astfel, strategia este parte a 

gândirii pe termen lung asupra viitorului 

regiunii în cauză.  

Creativitatea vizează faptul că prin 

intermediul strategiei sunt prezentate 

alternativele, posibilele scenarii de 

dezvoltare gândite astfel încât să se ia în 

considerare cât mai mult din potenţialul de 

dezvoltare al regiunii.  

Caracterul flexibil al strategiilor de 

dezvoltare locală vine în sprijinul faptului 

că acestea avantajează sisteme care se 

adaptează în permanenţă condiţiilor externe 

şi modificării situaţiei interne.   

O strategie nu doar reacţionează la 

schimbări, prin faptul că ia în considerare 

influenţele diferiţilor factori interni şi/sau 

externi ai regiunii ţintă, dar conţine si 

elemente proactive, construind posibile 

planuri şi programe ce urmează a fi aplicate 

pentru diferite situaţii ce ar apare pe 

parcurs.  

Principiul acţiunii care stă la baza unei 

strategii de dezvoltare se datorează faptului 

că ea este compusă de programe, a căror 

aplicare implică acţiune concretă 

direcţionată spre îmbunătăţirea situaţiei 

regiunii ţintă.  

Orientarea spre schimbare reiese din faptul 

că strategiile urmăresc elaborarea unui 

pachet de programe care, odată 

implementate, să ducă la schimbare pe plan 

social, la o mai bună valorificare a 

potenţialului local, precum şi orientarea 

activităţilor de dezvoltare în concordanţă 

cu procesele înregistrate pe plan local.  

O ultimă caracteristică ar fi aceea că scopul 

planificării strategice este orientat spre 

atingerea unei dezvoltări durabile.  

Conceptul de dezvoltare durabilă a devenit 

tot mai important în ultimii ani o dată cu 

evaluările finale realizate pentru multe 

programe internaţionale orientate spre 

susţinerea dezvoltării locale. Au existat 

multe situaţii în care, odată cu încheierea 

acordării ajutorului internaţional, 

comunităţile care au constituit grupul ţintă 

ale acestor programe nu au reuşit, în multe 

cazuri, să-şi menţină nivelul de dezvoltare 

atins deja, necum să înregistreze o creştere. 

În consecinţă, dezvoltarea durabilă a 

devenit o componentă importantă a 

strategiilor de dezvoltare locală şi 

regională, iar programele de dezvoltare 



 

locală propuse finanţatorilor internaţionali 

sunt evaluate în funcţie şi de această 

caracteristică.  

În procesul elaborării şi implementării 

strategiilor de dezvoltare locală sunt 

implicaţi următorii actori de pe plan local:  

• administraţia publică locală,  

• comunitatea locală,  

• firme private,  

• reprezentanţii societăţii civile.  

 

Implementarea cu succes a proiectelor de 

dezvoltare comunitară presupune 

parteneriatul între actorii mai sus 

menţionaţi. Un rol aparte îl are însă 

administraţia publică locală, care participă 

atât în faza de elaborare dar şi în cea de 

implementare a iniţiativelor de dezvoltare 

locală. Prin aplicarea în practică a celor 

şapte principii, colaboratorii fundaţiei 

Civitas pentru o Societate Civilă au 

elaborat un model de strategie de 

dezvoltare cu un grad de aplicabilitate 

practică însemnat, model care a fost testat 

şi în activitatea de teren a colaboratorilor 

fundaţiei. În cadrul acestui model au fost 

diferenţiate şase etape. Parcurgerea lor este 

absolut necesară pentru finalizarea practică 

a unui plan de dezvoltare locală/micro-

regională/regională.  

Orice strategie de dezvoltare locală/micro-

regională/regională trebuie să includă o 

etapă introductivă care cuprinde două părţi: 

prezentarea principalelor programe 

internaţionale şi o scurtă prezentare a zonei 

ţintă.  

Prima parte cuprinde prezentarea 

principalelor programe/ strategii europene 

şi naţionale în domeniul dezvoltării 

comunitare: dezvoltare regională şi 

dezvoltare locală (aici includem 

Programele de dezvoltare 

naţionale/regionale, Programe de 

dezvoltare rurală, cărţile verzi ale 

dezvoltării regionale şi rurale, etc.).  

O a doua parte a etapei introductive constă 

în încadrarea unităţii/ unităţilor 

administrative pentru care se realizează 

strategia în spaţiul geografic-istoric 

naţional şi regional. Etapa introductivă este 

necesară deoarece orice strategie elaborată 

trebuie integrată în alte documente 

programatice existente la nivele superioare 

sau macro-nivele. Următoarea etapă 

identificată de noi în cadrul acestei acţiuni 

constă din diagnoza şi analiza principalilor 

indicatori statistici din localitatea, micro-

regiunea sau regiunea pentru care se 

realizează strategia de dezvoltare. 

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a 

comunei Gilău pe perioada 2020 - 2025 a 

fost elaborată pornind de la principiul de 

bază conform căruia acest document 

trebuie să răspundă aspiraţiilor comunităţii 

locale. Astfel, procesul de elaborare a 

strategiei a fost bazat pe participarea 

comunităţii încă din prima fază de 

elaborare, printr-o largă implicare şi 

dezbateri publice. 

Strategiile de dezvoltare fac posibilă 

coordonarea activă a proceselor de 

dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în 

considerare a caracteristicilor locale, a 

schimbărilor din mediul exterior și fac 

posibilă abordarea proactivă, realizată într-

un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare 

teritorială. 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală se 

poate construi pe baza răspunsurilor la 

următoarele întrebări fundamentale: 

• La ce nivel am vrea să ajungem? 

• Ce probleme trebuie să ridicăm şi 

cum ajungem la acest nivel? 

• Ce măsuri trebuie să luăm şi care 

este modul de acţiune pentru a ajunge 

la nivelul dorit? 



 

 Răspunsurile la aceste întrebări se 

pot grupa în faze, creând astfel un sistem 

bine pus la punct. 

 În procesul elaborării şi 

implementării strategiilor de dezvoltare 

locală sunt implicaţi următorii actori de pe 

plan local: 

• Administraţia publică locală 

• Comunitatea locală 

• Firme private 

• Reprezentanţii societăţii civil

FAZA 1 – COLECTAREA DATELOR ȘI 

ANALIZA ACESTORA  

Această fază constă în diagnoza şi analiza 

principalilor indicatori statistici din 

comuna Gilău. Principalele date trebuie să 

vizeze informaţii privind: 

• O prezentare sucintă a zonei 

• Datele fizico-geografice 

• Caracteristicile generale ale  

economiei 

• Domeniul Social 

• Caracteristicile mediului. 

Începerea demersului de planificare 

presupune studierea materialelor existente 

despre comunitate. Documentele care au 

ajutat pentru începerea adunării datelor 

sunt: 

• Monografia comunităţii Gilău 

• Planul urbanistic general/planurile 

urbanistice zonale 

• Strategia elaborată în trecut pentru 

ani 2009-2014 

• Alte planuri/proiecte.   

Pentru orice comunitate dintr-o regiune, 

documentele de referinţă în elaborarea unei 

strategii de dezvoltare locală sunt: Planul de 

Dezvoltare Regională, Strategia de 

Dezvoltare Judeţeană, Planul de Amenajare 

a Teritoriului Naţional, strategia GAL-ului 

din care comuna face parte. 

Prin urmare, pentru colectarea de informaţii 

cu privire la prezentarea comunei, s-au 

studiat Strategia de Dezvoltare GAL 

Câmpia Transilvaniei, Strategia de 

Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 

2014 – 2020, Programul de Dezvoltare 

Regională Nord-Vest 2014 – 2020, în faza 

de draft, Programul de Convergenţă 

România 2011 – 2014, Strategia Europa 

2020, precum şi date statistice. 

 

În această primă fază se urmăreşte: 

• Determinarea bazei economice 

• Evaluarea structurii pieţei  forţei de 

muncă 

• Evaluarea nevoilor pieţei forţei de 

muncă 

• Examinarea oportunităţilor şi a 

constrângerilor dezvoltării economice 

• Examinarea/evaluarea capacităţii 

instituţionale locale. 

 

Etapa culegerii datelor este una extrem de 

importantă pentru întreg procesul elaborării 

strategiei de dezvoltare locală. Adunarea 

datelor se realizează pe două niveluri: 

• Culegerea datelor direct de la cei pentru 

care se elaborează strategia de 

dezvoltare. În această fază este 

important ca viitorul beneficiar să 

completeze (cât mai exact şi folosind 

date cât mai recente) formularul  

privind evaluarea localităţii sau a zonei 

pentru care se elaborează planul de 

dezvoltare. 

• Documentarea care se face folosind 

surse statistice oficiale, cum ar fi: 

anuare statistice, baze de date ale 

comisiilor judeţene sau naţionale de 

statistică, alte surse şi statistici oficiale. 

Acest tip de date ne permite o încadrare 

mai bună a zonei într-un context mai 

larg. 



 

La această cercetare au participat un număr 

de 100 persoane. Rezultatul cercetării a 

constat într-un raport de cercetare care 

cuprinde o secţiune de probleme şi efecte 

identificate ale acestora, precum şi ilustrare 

grafică sau tabelară a rezultatelor obţinute.  

Cercetarea calitativă desfăşurată a survenit 

din necesitatea unei formulări mai exacte a 

problemelor investigate, prin obţinerea de 

informaţii de la persoane care deţin 

experienţa şi cunoştinţele necesare. Acest 

tip de cercetare nu vizează cuantificarea 

reacţiilor persoanelor investigate şi nici nu 

poate fi supusă unor interpretări de natură 

statistică, ci urmăreşte explorarea şi 

înţelegerea atitudinilor, comportamentelor, 

motivaţiilor. A fost elaborat un chestionar 

în care participanţii sunt încurajaţi să îşi 

exprime liber propriile opinii faţă de 

principalele teme supuse discuţiei. Pe baza 

chestionarelor completate a fost realizată 

analiza datelor. 

 

 Plecând de la această bază de date 

urmează un alt pas important pentru 

elaborarea planului de dezvoltare şi anume 

analiza SWOT. Specificul analizei SWOT 

este că acesta studiază concomitent 

caracteristicile interne şi influenţele 

mediului extern, ţinând cont atât de factorii 

pozitivi, cât şi de cei negativi. 

 

FAZA 2 – STABILIREA STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 
 

 Această fază cuprinde stabilirea 

scopurilor şi criteriilor de dezvoltare, 

identificarea posibilităţilor de acţiune, 

respectiv dezvoltarea unei strategii pe 

obiective operaţionale de dezvoltare. 

 În urma analizei SWOT sunt 

identificate punctele forte şi cele slabe, 

oportunităţile de dezvoltare, dar şi 

pericolele existente la nivelul comunităţii 

Gilău. La acest capitol în elaborarea 

strategiilor de dezvoltare am inclus două 

puncte esenţiale şi anume:  

a) Obiective strategice de dezvoltare  

b) Obiective operaţionale.  

Primul punct cuprinde: enumerarea 

obiectivelor pentru care a fost elaborată 

strategia; menţionarea metodologiei de 

elaborare şi a agenţilor de dezvoltare locală 

implicaţi în procesul elaborării strategiei de 

dezvoltare, precum şi identificarea câtorva 

domenii strategice de dezvoltare. Aceste 

domenii vor fi utilizate cu prioritate şi in 

identificarea obiectivelor operaţionale.  

La al doilea punct al acestei faze sunt 

prezentate obiectivele operaţionale de 

dezvoltare în teritoriul supus investigaţiei. 

Programul operativ de dezvoltare locală 

trebuie gândit de către grupul de lucru ca 

un sistem coerent privind dezvoltarea 

localităţii/micro-regiunii/regiunii.  

În alegerea subprogramelor, cel mai 

important considerent trebuie să fie 

iniţierea unor proiecte de dezvoltare 

convergente în vederea atingerii 

obiectivelor stabilite. Condiţia de bază 

pentru dezvoltare locală este păstrarea 

tradiţiilor economice şi sociale comunitare. 

Astfel se ajunge la situaţia în care, pe baza 

realităţii existente se pun bazele dezvoltării 

durabile a comunităţii. 

FAZA 3 – SELECTAREA PROIECTELOR DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ 

  

 În această fază sunt prevăzute 

programele şi proiectele de dezvoltare care 

vor fi incluse în strategia de dezvoltare. Ele 

sunt grupate în mai multe scenarii, funcţie 

de gradul de implicare a agenţiilor de 

dezvoltare, de perioada necesară pentru 

implementare şi de locul acestora pe agenda 

persoanelor sau a organizaţiilor însărcinate 

cu implementarea lor. Aici au loc:  

• identificarea proiectelor de dezvoltare 

posibile 

• evaluarea viabilităţii proiectelor 

- din punct de vedere al comunităţii  

- al plasării  

- comercial  



 

- al implementării 

În cadrul acestei etape se impune o 

colaborare apropiată între grupul care 

elaborează planul strategic şi instituţiile 

administraţiei publice locale (APL).  

Acest tip de colaborare are o dublă 

motivaţie:  

- grupul de experţi are o anumită 

viziune în ceea ce priveşte politicile de 

finanţare pentru proiectele de dezvoltare 

locală sau comunitară,  

- instituţiile administraţiei publice 

locale cunosc cel mai bine care sunt 

resursele locale (financiare şi nefinanciare) 

care pot fi alocate în cadrul unor proiecte 

de dezvoltare. 

FAZA 4 – CONSTRUCȚIA PLANURILOR DE 

ACȚIUNE  

 

Această fază cuprinde următoarele puncte: 

• pre-evaluarea rezultatelor proiectelor,  

• menţionarea nevoilor pentru realizarea 

proiectului,  

• menţionarea alternativelor financiare. 

 

FAZA 5 – SPECIFICAREA DETALIILOR DIN 

PROIECTE  

 

Aici au loc:  

• pregătirea planurilor de dezvoltare,  

• realizarea studiilor de fezabilitate 

detaliate,  

• dezvoltarea, monitorizarea şi evaluarea 

programului. 

 

FAZA 6 – PREGĂTIREA PLANULUI DE 

DEZVOLTARE GENERAL ȘI IMPLEMENTAREA  

 

 În această fază se stabileşte orarul 

pentru implementarea programului de 

dezvoltare, se precizează nevoile de natură 

financiară, respectiv se derulează 

programul general de dezvoltare. 

 Fazele 1, 2 şi 3 ţin mai ales de 

partea de planificare strategică şi intră în 

sarcina celor care elaborează planul de 

dezvoltare strategică. În schimb, fazele 4, 5 

şi 6 ţin mai ales de implementare. Pe lângă 

agenţii de dezvoltare implicaţi în aceste 

activităţi se impune şi cooptarea unor 

specialişti în domeniile pentru care se 

elaborează aceste proiecte de dezvoltare 

locală. Aceştia trebuie să fie în măsură să 

precizeze detaliile de natură tehnică şi 

financiară care să asigure condiţiile pentru 

implementarea proiectelor, dar şi să susţină 

autorităţile locale, agenţii de dezvoltare 

locală în vederea construirii capacităţii 

locale de aplicare practică a programelor 

cuprinse în strategia de dezvoltare. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei 

Gilău va fi intrumentul de lucru al 

administraţiei publice locale, agreat de 

întreaga comunitate locală, care va orienta 

gândirea, decizia şi acţiunea către obiective 

superioare sau către premisele obiectivelor, 

fără ca pe parcurs să existe abateri datorate 

urgenţelor sau avantajelor şi dezavantajelor 

ce pot interveni în anumite momente.  

 Strategia de dezvoltare locală se 

doreşte a fi un ghid de prezentare a tuturor 

obiectivelor de dezvoltare, indicând 

totodată direcţiile de dezvoltare specifice, 

şi în final detaliate în acţiuni punctuale ce 

se vor constitui ca viitoare proiecte ale 

administraţiei publice locale. 

 Utilizarea instrumentelor de 

consultare a comunităţii locale a determinat 

adaptarea tuturor propunerilor de acţiuni, în 

final, strategia de dezvoltare locală fiind în 

consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei 

Gilău. Importanţa acestui aspect este dată 
7atât de certitudinea implicării viitoare a 

comunităţii locale în implementarea 

strategiei de dezvoltare locală, cât şi de 

posibilitatea asumării depline şi conştiente 

a acesteia.7 

 
7http://rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/viewFile/293/8 

http://rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/viewFile/293/8


 

 

 

 

    CAPITOLUL  II 

          PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI GILĂU 

 

 
„Veșnicia s-a născut la sat” 

 

 

2.1 ISTORIC, TRADIȚII ȘI AȘEZARE GEOGRAFICĂ  

2.1.1  Istoric

 Gilău, mai demult Gelău (în 

maghiară Gyalu, în dialectul săsesc Gela, 

în germană Gelu, Julmarkt sau Jalmarkt) 

este o comună în județul Cluj, Transilvania, 

România, formată din satele Gilău 

(reședința), Someșu Cald și Someșu Rece. 

În perioada interbelică a fost reședința 

plasei Gilău din județul Cluj (interbelic). În 

prezent este reședința comunei Gilău care 

cuprinde și localitățile învecinate. 

Gilău este un cuvânt-simbol care exprimă 

numele unei aşezări care a dăinuit peste 

veacuri, moştenit de la strămoşi şi pe care 

tot mai mulţi îl leagă de memoria 

voievodului român Gelu din secolul al X-

lea. Au existat şi filologi care au încercat 

să-i găsească originea numelui în pronunţia 

populară ardelenească, aflată sub influenţa 

maghiară, a cuvântului "deal" exprimat 

"gyal", dar n-a fost împărtăşită de prea 

mulţi. 

 Deși în documentele medieval 

cunoscute până în prezent, este menționat 

doar din anul 1212, urmele arheologice ni-l 

coboară în timp cu peste trei mii de ani.  

 Prezenţa umană este atestată încă de 

acum 5000 de ani, iar rând pe rând, aici la 

Gilău s-au succedat culturile epocii 

bronzului, a fierului, din prima vârstă a 

acestei perioade, având magnifica 

fortificaţie de pe Dealul Cetăţii-asezată la 

confluenţa Someşului Cald cu Someşul 

Rece, pe un deal la o altitudine de 400 m. 

Deşi, în documentele medievale cunoscute 

până în prezent, este menţionat doar din 

anul 1212(1), urmele arheologice îl 

coboară în timp cu peste trei mii de ani. 

Beneficiind de o serie de factori naturali, 

geografici, cu bogăţii ale solului şi 

subsolului, cu şesuri, dealuri şi munţi, dar  

mai ales cu pădurea care le-a fost casă şi 

cămară de provizii, locuitorii de la conflu-

enţa Someşurilor au trait aici de-a lungul 

mileniilor.  

 Viaţa omenească este atestată din 

timpuri preistorice, iar, la început de 

mileniu al treilea, bat la porţile aşezării 

propunerile de ridicare la rangul de oraş. 

 Principala caracteristică a acestei 

lungi istorii este continuitatea, 

demonstrabilă pentru fiecare epocă.  



 

Cele mai vechi urme datează din neolitic 

(mileniul al treilea î.Chr.). 

 Obiecte de uz casnic, unelte, arme 

şi podoabe s-au descoperit în mai multe 

locuri din hotarul comunei, la "Chister",  

"Dealul Borzaş", "Cuptoarele de Var" şi în 

stratul preroman din perimetrul castrului, 

constând în fragmente de vase, topoare de 

piatră şi o figurină zoomorfă.  

 

 Din epoca bronzului au fost 

depistate urme de așezari la punctele de 

hotar ”Budulău”, ”Cuptoarele de var”, iar 

la ”Mărtinuș” s-a găsit un vârf de săgeată 

de bronz cu trei muchii. La locul numit 

”Pădurea Orașului” s-au scos la iveală 

urmele unei așezări dacice deschise.  

 Cele mai importante urme de 

civilizaţie au fost găsite pe promontoriul 

înalt situat la confluenţa Someşului Rece cu 

Someşu Cald, între vârfurile Cherului şi 

platoul Mărişelului. Aici, pe o suprafaţă de 

10 hectare, arheologii au descoperit o 

aşezare dacică, întărită cu un val de pământ 

susţinut cu palisade, un şanţ mare, 

recunoscut pe o lungime de 144 m, înalt de 8 

m, lat de 15-18 m şi un al doilea şanţ mai 

mic. În interiorul fortificaţiei s-au decoperit 

în bordeie, fragmente de ceramică, unelte, un 

vârf de lance de bronz şi o râşniţă dacică. 

Această cetate de pământ a fost păstrata în 

tradiţia locală sub denumirea de "Cetatea lui 

Dariu". 

 La Someşu Cald a fost descoperit un 

tezaur dacic: un lanţ cu pandantive de tip cui 

(astăzi aflate la muzeul din Viena), monede 

greceşti dirrachiene şi monede republicane 

romane (probabil  din anii 50-40 î.Chr.), iar 

la Someşu Rece, 120 de monede 

republicane, alături de monede greceşti şi 

obiecte de podoabă.  Totodată, s-ar putea ca 

o parte a fortificaţiei de pe Dealul Cetăţii să 

fi fost folosită şi de către daci, deoarece 

aceasta, prin poziționarea ei, controlează 

două căi importante de pătrundere înspre 

inima munților Apuseni, acolo unde se 

găsesc minereurile aurifere. 

 Perioada care însă va aşeza definitiv 

Gilăul ca punct de control şi dezvoltare pe 

harta Transilvaniei a fost perioada romană, 

aici fiind aşezată, de către împăratul Traian 

o importantă unitate militară de cavalerie 

adusă tocmai din îndepărtata Sirie, a II-a 

siliană. Castrul acestei unităţi militare, 

adică cazarma, a fost așezată pe un pinten 

de deal, între Someşul Mic şi pârâul Căpuş, 

actualmente în grădina castelului Teleki din 

centrul comunei. Poziţionarea acestui 

castru a fost foarte bine gandită având o 

vizibilitate bună înspre Căpuşu Mare şi 

înspre Cluj-Napoca. Suprafaţa acestui 

castru era de aproximativ 2.2 ha, el 

adăpostind 500 de soldaţi şi 1000 de cai, 

câte doi de fiecare soldat. În frumoasa 

grădina din spatele castelului astăzi mai 

sunt vizibile în teren, urmele porţilor 

laterale şi a porţii decumane, adică poarta 

din spate, precum şi şanţurile şi zidurile de 

apărare, foarte puternic aplatizate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mult mai bogate sunt vestigiile arheologice 

din perioada romană (anii 106-274), pe 

muchia platoului "Chister" (o ruină 

circulară, probabil un turn de veghe roman), 

la "Coasta cimitirului" -Veresmont (multă 

ceramică şi fragmente de inscripţii romane) 

şi la "Malu Roşu" (părţi din monumente 

sculpturale şi coloane).  

Dar cele mai bogate vestigii romane 

s-au găsit în castru (tabără fortificată, 

fortăreaţă) şi în jurul acestuia unde se aflau 

canabele (aşezări civile aflate în apropierea 

castrului). Ele constau în vase de uz casnic, 

ţigle, fragmente de cărămizi, inscripţii şi 

monede. Majoritatea aparţineau unităţii 

militare care staţiona aici - Ala Siliana 

(unitate militară romană auxiliară de 

cavalerie). 

 

 

Castrul a fost  identificat în anul 

1943 şi studiat prin sondajele şi săpăturile 

arheologice din anii 1951,1956,1976-1985 

precum şi în anii următori. Arheologii au 

constatat că această tabără a fost utilizată în 

întreaga perioadă romană, de la Traian până la 

Aurelian. 

S-au stabilit trei etape în construcţia sa:  

• castrul mic de pământ,  

• castrul mare de pământ,  

• castrul de piatră de la sfârşitul   

secolului al II-lea.  

Săpăturile din ultimii ani au scos în evidenţă 

chiar şi cea de-a patra fază a clădirii 

comandamentului (principia), când în 

subsolul acesteia au instalat cuptorul care 

alimenta instalaţia de încălzire.  

 

 

A fost primul castru din Transilvania unde 

arheologii au identificat clar succesiunea 

între castrul din pământ şi lemn şi castrul din 

piatră care i-a urmat. 

Prin săpăturile arheologice i-au fost 

recunoscute dimensiunile (210 şi 138 m), 

porţile, clădirea comandamentului 

(praetorium), bastioanele din colţurile de N-

V şi S-E, precum şi o parte a barăcilor. 

Planul castelului şi o posibilă reconstituire a 

acestuia se pot observa în imaginea alăturată. 

Inventarul descoperit prin cercetările 

arheologice este bogat: multă ceramic, arme, 

podoabe, monede, piese de harnașament, 

opaițe și alte materiale. Faptul că printre 

obiecte s-a descoperit și ceramic dacică 

(câteva cesti dacice de factură  locală), 

alături de cea romană obișnuită și cea de 

import (terra sigillata), demonstrează 

dăinuirea  dacilor sub romani. S-au găsit 

vase întregi sau părți din cel puțin 35 de vase 

diferite, lucrate cu mâna.  

 

În interiorul castelului a fost 

descoperit un recipient din bronz şi alte 

aliaje, datând din secolul al III-lea. Vasul 

este decorat cu atleţi care se întrec într-o 



 

palestră. Cele nouă figuri aşezate în patru 

grupe, iau parte la lupte sub supravegherea 

unui arbitru. Luptătorul din stânga, cu o 

mână îl ţine de gât pe adversar, iar cu alta 

este pregătit să-1 lovească. Altă pereche de 

atleţi luptă corp la corp, cel din stânga 

făcând o fandare cu genunchiul. Deasupra pe 

altar este redată cupa de premiere așezată 

între două ramuri de măslin. Obiectele de pe 

altar sunt realizate în foiţă de argint, cu 

ornamente fitomorfe, linii de perle şi o friză 

de frunze de stejar. Ornamentica mânerului, 

bordurii, exteriorului, fundului vasului, 

realizată prin turnare şi gravare, proporţiile 

corpurilor luptătorilor, mâna ridicată, 

mănuşa, baeba, toate dovedesc realele 

calităţi artistice ale celui care le-a executat, 

după maniera grecească de lucru. Vasul 

acesta este unul dintre cele mai reuşite 

exemplare din punct de vedere artistic, un 

unicat pentru această parte a Daciei romane. 

Unitatea de cavalerie romană şi 

fortificaţia de pe dealul cetăţii aveau  rolul 

de supraveghere a accesului spre minereurile 

aurifere. Însă, ea a jucat  un rol de control al 

uneia dintre cele mai importante bogăţii din 

acele vremuri ale Transilvaniei: Sarea. Până 

nu demult, sarea a fost principalul 

conservant al cărnii provenite de la animale, 

iar Câmpia Panoniei (Ungaria de astăzi) nu 

deținea astfel de zăcăminte, alte rezerve de 

sare găsindu-se doar dincolo de Berlin. 

Gilăul, aflându-se la intersecţia celor două 

artere importante dinspre E şi S, controla 

acest comerţ dinspre exploatările de sare de 

la Ocna Mureş, Turda, Cojocna, Jucu şi Sic. 

Practic această sare a fost aurul 

Transilvaniei, pentru exploatarea ei fiind 

nevoie de un efort minim, obţinându-se însă 

un profit imens la export.  

 Prezenţa acestei unităţi militare de 

cavalerie romană asigura atât controlul 

acestui comerţ cât şi sprijinul militar al 

castrelor de infanterie de la Bologa, Sutor, 

Românaşi, Brusturi, Tihău, practic, a 

frontierei Imperiului Roman. Importanţa 

unităţii de cavalerie de la Gilău este dovedită 

şi de faptul că doi dintre ofiţerii superiori 

erau decurioni ai municipiului Napoca, adică 

consilieri municipali. Este, aşadar lesne de 

închipuit rolul pe care comuna Gilău de azi îl 

juca acum două mii de ani în conducerea 

oraşului Cluj-Napoca din zilele noastre, şi în 

conducerea provinciei Dacia Porolissensis 

creată de către împăratul Hadrian în anul 

121, era noastră.  

 Dacia Porolisensis, ca unitate 

administrativă, se pare că a stat şi la baza 

voievodatului lui Gelu, care la fel ca şi 

vechea provincie romană exploata şi 

controla comerţul cu sare dinspre 

Transilvania spre Europa. Însă până la Gelu, 

aici la Gilău întâlnim printre primele dovezi 

ale creştinătăţii, fiind descoperit un frumos 

monument de banchet funerar, unde apare şi 

simbolul crucii. Astăzi, acest monument este 

încastrat în peretele bisericii catolice, 

monument istoric din Gilău, situată în 

centrul comunei.  

În mod sigur după retragerea romană şi până 

la voievodatul lui Gelu au locuit aici gepizii, 

a căror prezenţă e atât de bine reliefată prin 

săpăturile arheologice de la Floreşti-Polus, 

Vlaha şi Săvădisla.  

 Continuitatea vieţii pe tărâmuri 

gilăuane este demonstrată prin urmele 

arheologice descoperite în castru şi în 

apropierea acestuia, care datează din secolele 

III-IV. Castrul nu prezintă urme de 

incendiere sau abandonare. Şi la Gilău, ca şi 

în multe alte locuri ale fostei provincii 

Dacia, a rămas o populaţie deja romanizată. 

De-a lungul vremii, alături de autohtoni, s-au 

aşezat grupuri de popoare migratoare, făcând 

popasuri vremelnice: germanici (goţi şi 

gepizi), slavi şi alţii, dar, fiind puţini şi 

inferiori localnicilor, au fost asimilaţi de 

aceştia. Ulterior, mai multe familii de etnici 

maghiari s-au stabilit aici şi urmaşii acestora 

convieţuiesc cu românii în bună înţelegere. 



 

 Localnicii trăiau în sate iar ca să se 

poată apăra, s-au organizat în cnezate. Cel 

care a reuşit să unească mai multe cnezate 

spre sfârşitul secolului al IX-lea, cu puţin 

înainte de expediţia triburilor maghiare în 

Transilvania, a fost voievodul român Gelu 

("Gelou quidam Blacus" = Gelu un anumit 

român). 

Cronica medievală maghiară "Gesta 

Hungarorum", scrisă la finele veacului al 

Xll-lea, menţionează pe voievodul Gelu, 

voievodatul lui întinzându-se de la Porţile 

Meseşului până dincolo de Mureş.   

 

 

 

Acest "dux Ultrasilvanus" şi "dux 

Blacorum" (ducele românilor) îşi avea 

reşedinţa lângă râul Someş. Mai mulţi 

istorici au ajuns la concluzia că Dăbâca a 

fost sediul voievodal, iar Gilăul se pare că a 

fost una dintre reşedinţele militare 

Profitând de faptul ca puterea politică era 

slăbită ca urmare a invaziei unor popoare 

migratoare şi aflând că pământul de dincolo 

de păduri  are multe bogăţii, sare, aur şi 

argint, iar la suprafaţă este mănos, 

conducătorii unguri au trimis iscoade să 

cerceteze şi să vadă în ce condiţii l-ar putea 

lua în stăpânire. La reîntoarcere iscoadele au 

relatat că locuitorii acestor ţinuturi sunt 

slăbiţi de atacurile pecenegilor şi că ducele 

lor este Gelu Românul.  

 Voievodul Gelu nu le-a putut opri 

înaintarea nici la Meseş, nici "pe râul 

Almaş" şi, hotărând să se retragă în cetate, a 

fost ucis "lângă râul 

Căpuş". Viaţa i-a fost 

curmata la locul numit 

"Fântâna lui Gelu". 

În noiembrie 

2001 i s-a ridicat o 

cruce în apropierea 

locului unde i-au fost 

curmate zilele, două 

busturi, unul dintre ele 

tronând în spaţiul 

verde din faţa 

Palatului Culturii, 

celălalt fiind aşezat în 

holul primăriei, iar în centrul localităţii, a 

fost ridicat un monument.  

  

 Operele sunt realizate de Radu 

Handru, bine cunoscut artist plastic, gilăuan 

de origine, la iniţiativa şi sprijinul domnului 

primar al comunei Gilău, inginer Dumitru 

Sfărlea. Şi cea mai importantă instituţie 

educativă din localitate are înscris pe fron-

tispiciul ei "Liceul Teoretic Gelu-Voievod", 

dascălii şi elevii acestuia se mândrindu-se cu 

numele eroului. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De-a lungul perioadei medievale şi în evul 

modern, Gilăul este menţionat cu apelativul 

de sat, cetate, târg şi castel. Este scris cu 

diferite grafii de-a lungul anilor: Golou 

(1212), Gylo (1282), Gyolo (1298), Gaalow 

(1331), sacerdos de Gyalav (1335), Glyala 

(1336), Gyalow (1384), villa Gyalo (1391), 

Dyalow (1392), oppidum Gyalo (1446), 

castrum Gyalw ( 1501), Gialu (1553), Zilo 

(1808) şi Gilău (1848).  



 

Celelalte sate, Someșu Cald și Someșu Rece 

sunt menționate mereu, începând cu anul 

1448. Continuitatea de viață și rolul de 

centru commercial și meșteșugăresc au fost 

asiugrate de poziția geografică favorabilă, la 

confluența Someșurilor, dar și la intersecția 

drumurilor care făceau legătura dintre Țara 

Moților cu șesul și mai ales, faptul că pe aici 

trecea marele drum (magna via) care lega 

Oradea și Huedinul de renumitul centru 

meșteșugăresc, administrative și commercial 

– Clujul.  

Gilăul, ca și celelalte teritorii cucerite 

din Transilvania, a fost declarat proprietate 

regală, însă pentru a exploata bogățiile sale, 

potrivit obiceiului vremii, a fost dat ca danie 

mai multor proprietari: Episcopia catolică, 

diferiţi principi ai Transilvaniei, iar după 

anul 1587, mai multor familii de nobili. 

În 1242 era stăpân episcopul Galus, 

în 1373, episcopul Transilvaniei Dumitru, în 

1456 Episcopia catolică avea reşedinţa la 

Gilău, iar Matheus de la Bischino locuia aici.  

 Prin anul 1475 era considerat palat 

de vară al episcopiei. În vremea episcopului 

Gereb s-a zidit o stemă pe peretele de est, 

care reprezenta două ființe ținând în mână o 

coroană cu cinci colțuri și un leu, 

reprezentări destul de izbutite, având valoare 

artistică. Regele Ioan Zapolya, în anul 1540, 

s-a cazat la Gilău și de aici a convocat Dieta 

Transilvaniei. În 154l aici s-a semnat tratatul 

cu Ferdinand de Habsburg prin care Ungaria 

intra sub dominaţie habsburgică. Pe un 

perete este încastrată o inscripție prin care se 

spune că sub conducerea lui Petru More s-a 

renovat castelul. Alte lucrări s-au executat în 

anul 1838, deoarece, în timpul războiului 

curuților, o oaste condusă de Pecri Lorinc l-a 

ocupat, i-a dat foc și partial l-a dărâmat. 

Forma actuală se păstrează în bună parte din 

timpul renovărilor săvârșite din dispoziția lui 

Banffy Gyorgy (anii 1814-1822). În 2004, 

castelul se găsește în stare de degradare și 

este revendicate de un pretins moștenitor 

Barcsai Tamas.  

 Epoca medievală a fost frământată 

de zeci și zeci de războaie interne, dar au 

avut loc și năvăliri și pustiiri tătare, turce, 

habsburgice. Pentru diferitele servicii aduse 

regilor și principilor se acordau titluri 

nobiliare unor ”credincioși” ai regelui, apoi 

ai principelui și li se dădeau cele mai bune 

terenuri, sate întregi, ținuturi întinse, în 

detrimentul populației băștinașe, care era 

astfel treptat deposedată de pământ și de 

drepturi, fiind redusă economic, social și 

politic la starea de iobagi. În acest chip au 

ajuns iobagi majoritatea țăranilor din Gilău, 

Someșu Cald și Someșu Rece. Pe lângă 

aducerea la starea de iobagi, incursiunile 

străine, distrugerile materiale, omorurile, 

luarea în robie au adus la pustiirea satelor. 

Marea invazie tătară din anul 1241 ne este 

descrisă de călugărul Rogerius în lucrarea sa 

”Carmen miserable” (Cântec de durere), 

deoarece a văzut peste tot doar cadaver, iar 

într-un sat din apropierea Clujului, fără să-i 

precizeze numele, spune că a găsit doar un 

singur om. În anul 1246, episcopal 

Transilvaniei s-a plâns regelui Bela că 

moșiile episcopale au fost grav depopulate 

de către tătari, amintind și de moșia Gilău 

(Golou) din comitatul Cluj. Pentru refacerea 

localităților distruse, regale mută coloniștii și 

aduce nobili din câmpia ungară. Acordă 

scutiri care se referă atât la vechii locuitori, 

cât și la cei care vor să vină și să se așeze 

aici. Actul precizează că sunt scutiți atât de 

judecata voievodului Transilvaniei, cât și de 

cea a comiților și a altor judecători. În urma 

acestei pustiiri sunt aduși și coloniști 

germani la Gilău, Lona și Florești, localitate 

denumită apoi multă vreme Feneșeu Săsesc 

dar și cu numele de Feneșeu Român. În 21 

martie 1282, regeșe Ladislau al IV-lea 

acordă privilegii speciale celor care se vor 

așeza pe moșiile Episcopiei. Episcopul 

romano-catolic al Transilvaniei Petru avea în 

stăpânire aceste localități ca posesiuni. Între 

1270 și 1307 a adus și a așezat coloniști, 

mulți fiind germani și denumiți oaspeți. Și 



 

documentele din anii 1282-13335 

menționează Gilăul tot ca sat episcopal.  

 Structura populației o putem 

reconstitui în funcție de câteva element: 

cetatea și oamenii ei, satul-târg cu țărani, 

meșteșugari, negustori și domeniul Gilăului 

cu zeci de sate. 

 Gilăul, de-a lungul istoriei, a 

cunoscut diferite etape de evoluţie. La 

cumpăna dintre primul şi al doilea mileniu 

exista o aşezare întărită, o cetate „castrum 

dictum Gyalu" pomenită apoi ca aparținând 

Episcopiei Transilvaniei, episcopal având 

aici una din reședințe. Funcția principală a 

acesteia era cea militară, având rolul de 

strajă, de a apăra și a controla în același timp 

drumurile care treceau pe aici, iar cele două 

poduri erau locuri obligatorii de trecere și 

percepere a vămii. Documentele medievale 

ne vorbesc despre un drum important care 

exista între Gilău și Măcicaș, altul, prin 

1391, care mergea din Gilău spre Suceag și 

cel de-al treilea drumul mare care o lua spre 

Căpușu Mare.  

 Cetatea impresiona cu sute de ani în 

urmă, dar și castelul rămas în picioare până 

azi, prin poziția sa geografică și strategică: 

așezată pe terasa superioară a văii 

Căpușului, de la sud-vest de confluența văii 

Căpuș cu Someșul Mic, în imediata 

apropiere a ruinelor castrului roman, 

demonstrând și acest lucru continuitatea de 

viețuire, dar și poziția strategică aleasă de 

antici.  În jurul cetăţii s-a dezvoltat satul. Și, 

astfel, Gilăul și-a căpătat atât rosturi 

administrative, cât și militare. Existența 

așezării este dovedită în mai multe rânduri, 

pomenindu-se atât stăpânii cât și supușii; 

iobagii cetății, oamenii cetății, iobagii 

naturali și oamenii liberi, dintre care puțini 

ajung în rândul mici nobilimi, iar restul 

îngroșând numărul supușilor. Astfel, sunt 

pomenite satele Gilău, Someșu Cald și 

Someșu Rece cu o sumedenie de supuși. 

Cetatea a avut rol administrative principal. 

Ea s-a extins și s-a consolidat mereu. Dacă, 

în prima fază, fortificația constă într-un val 

de pământ sprijinit în interior de un gard de 

stâlpi groși înfipți vertical și de bârne așezate 

orizontal într-un șanț adânc care o separă de 

de restul terasei, de-a lungul vremii s-a 

fortificat mereu. Clădirea principal, de formă 

dreptunghiulară, a fost construită din piatră, 

cu ziduri pe alocuri groase și de 2 m, a fost 

etajată și i s-au ridicat cinci turnuri de veghe, 

cu locuri pentru trăgători. Zidul de incintă, 

gros și înalt, cu porți rezistente, avea rolul de 

a opri încercările unor țărani răzvrătiți de a 

forța pătrunderea în interior sau atacurile și 

năvălirile străine. Treptat, cetatea și-a pierdut 

rolul strategic, devenind un castel medieval 

modest, o ”curia”. La nivelul al doilea se 

găseau încăperi pentru locuit: camera 

stăpânului, cea a doamnei, cele ale copiilor. 

Lor li se adăgau camere de oaspeți și altele 

pentru slujbași, precum și capela. La parter 

existau încăperi pentru administratori, 

militari, bucătăria, sala de mese, magaziile 

de alimente, cele cu armament și diferite alte 

materiale, pentru corpul de bază și 

închisoarea, precum și grajdurile. În curte se 

găseau locul de tortură și butucul de 

execuție. Și nu putea lipsi fântâna, chiar dacă 

apa se afla la adâncime. În secolul al XVII-

lea i s-au adus îmbunătăţiri, prin 1666 s-au 

instalat căzi de baie (care au înlocuit 

ciuberele), s-au realizat sobe cu cahle, mai 

ales de culoare verde, așezate pe picioare de 

piatră și pe cărămizi. Încăperile aveau 

pardoseală de cărămizi hexagonale și pătrate 

sau de scânduri. O scară monumentală 

semispiralată, cu trepte de lemn de stejar , 

asigură accesul la etaj. Castelul, privit de la 

semidistanță, impresionează prin masivitate, 

ancadramentele ferestrelor și portal. În jurul 

clădirii au fost plantați arbori, ceva mai jos, 

pomi fructiferi. Existau și grădini de 

zarzavat. Teritoriul era împrejmuit cu un 

masiv zid de incintă, din care se păstrează și 

în zilele noastre pe câteva porțiuni.  

Gilăul era şi centrul domeniului cu acelaşi 

nume. În 1687, Gilăul se afla în proprietatea 

lui Gheorghe Banffy. La 1640 Gilăul era 

reşedinţa principelui Gheorghe Rakoczi II.  



 

 Gilăuanii au luat parte activă la 

răscoala lui Horea. In jurul anului 1848 la 

Gilău s-au petrecut două feluri de 

evenimente: în partea de munte luptele de 

rezistenţă ale românilor, iar în cea de şes 

concentrări de trupe ale revoluţionarilor 

unguri. In 1867 s-a instaurat regimul dualist 

austro-ungar care a durat 51 de ani. Situaţia 

populaţiei din Gilău s-a agravat în timpul 

primului război mondial, când au fost trimişi 

pe front 400 de bărbaţi. Gilăul, având o 

populaţie relativ numeroasă, după reforma 

administrativă introdusă în anul 1926, n-a 

avut încorporate comunei alte sate. 

Gilăul, integrat în viaţa economică, politică 

şi spirituală a României Mari, a cunoscut, 

între anii 1918 şi 1940, un progres notabil pe 

toate planurile.  

Evoluţia sa pozitivă a fost întreruptă de 

consecinţele Dictatului de la Viena, când o 

graniţă impusă prin forţă trecea pe la sud de 

localitate, incluzând şi Gilăul în teritoriul 

ocupat de Ungaria hortystă. În Gilău s-au 

instalat armata şi apoi administraţia 

horthystă, jandarmii şi funcţionarii unguri. În 

1944 s-a constituit „Plutonul de voluntari 

Gilău" care a adus o deosebită contribuţie în 

luptele de la „Corabia". 

 După 1948, s-a trecut la 

naţionalizarea întreprinderilor, iar în Gilău 

colectivizarea agriculturii a avut acelaşi efect 

dezastruos ca în toată ţara. Destinul Gilăului 

în perioada 1948-1989 a fost hotărât de 

regimul comunist.  

 

 

2.1.2  Tradiții Și Obiceiuri

 O componentă importantă a vieţii 

satului este cultura, iar aceasta poate 

contribui în mod specific la creşterea 

gradului de atractivitate a mediului rural 

pentru toate categoriile de populaţie şi în 

special pentru populatia tânără. 

În ultimii ani s-a putut constata o continuă 

degradare a mediului cultural al României 

pe fondul reducerii sprijinului financiar 

acordat domeniului, atât din partea 

bugetului public, cât şi din partea 

finanţatorilor privaţi. 

Patrimoniul cultural al satului românesc 

reprezintă o sursă importantă de dezvoltare, 

atât la nivel regional cât şi la nivel local, 

capitalul simbolic fiind esenţial pentru 

identitatea culturală reprezentată prin 

valori, obiceiuri şi îndeletniciri, credinţe şi 

simboluri împărtăşite de către comunitate. 

Manifestarea identităţii culturale, a 

tradiţiilor şi a obiceiurilor este influenţată 

de regiune, care reprezintă mai mult decât 

o simplă localizare geografică. Date fiind 

acestea, menţinerea identităţii culturale 

trebuie să includă câţiva factori importanti, 

cum ar fi educaţia şi consumatorii de 

cultură. 

Protejarea moştenirii culturale rurale este 

extrem de importantă şi în ceea ce priveşte 

dezvoltarea turismului rural ca modalitate 

de promovare a satelor româneşti, cu un 

effect pozitiv asupra atragerii turiştilor şi 

cu beneficii economice pentru populaţia 

locală. Conservarea tradiţiilor, culturii şi a 

obiceiurilor din mediul rural reprezintă 

mijloace de creştere a potenţialului turistic 

în multe alte ţări. Având în vedere că 

majoritatea turiştilor străini care vin în ţara 

noastră caută să trăiască experienţa “vieţii 

la ţară” cu tot ceea ce implică acest lucru, 

păstrarea şi conservarea culturii tradiţionale 

în mediul rural reprezintă un element 

obligatoriu care trebuie luat în calcul în 

procesul de dezvoltare rurală. Din păcate 

însă, lipsa infrastructurii culturale, precum 

şi a unei strategii de dezvoltare pe termen 

mediu şi lung a turismului la nivel local, au 

dus la o insuficientă exploatare a 

potenţialului turistic din domeniul cultural. 

 



 

A. Obiceiuri de Paști 

 

 Noaptea, după primul cântat al 

cocoşilor, toată suflarea satului se scoală 

pentru a pleca la  slujba de Înviere. Înainte 

de a pleca de acasă toţi oamenii, vârstnici şi 

tineri, se “spală” pe faţă cu un ou roşu şi un 

bănuţ de argint, în credinţa ca vor fi sănătoşi 

ca oul şi curaţi ca argintul". Apoi bărbatul ia 

coşul cu pască şi întreaga familie se 

îndreaptă către biserică. După o scurtă 

perioadă de odihnă, toţi membri familiei se 

aşează la prima masă festivă de Paşte, dar nu 

înainte de a se spăla, încă o dată, în mod 

ritual, cu oul roşu şi banul de argint. 

Festivitatea este deschisă de cel mai vârstnic 

bărbat din familie care ciocneşte primul ou 

roşu cu soţia sa, apoi ciocneşte ouă cu toţi 

ceilalţi. 

 

B. Datini și obiceiuri de Sfântul Ilie 

 

 Sânt-Ilie este ziua de celebrare a 

zeului solar (Sânt-Ilie) la data 20 iulie, 

considerată a fi mijlocul sezonului pastoral. 

Sânt-Ilie, ca şi San-George şi Sâmedru, este 

o divinitate populară care a preluat numele 

şi data celebrării de la un sfânt creștin - 

Sfântul Proroc Iile. În  Panteonul românesc 

Sântul Ilie este o divinitate a Soarelui şi a 

focului, identificată cu Helios din mitologia 

greacă şi cu Gebeleizis din mitologia geto-

dacă. 

 Ca divinitate solară şi meteorologică, 

Sânt-Ilie provoacă tunete, trăznete, ploi 

torenţiale şi incendii, leagă şi dezleagă 

ploile, hotărăşte unde şi când să bată 

grindina. În perioada sa pământeană Ilie a 

săvârșit păcate, cel mai mare fiind uciderea 

părinţilor săi la îndemnul diavolului, păcate 

pe care le-a ispăşit în moduri diferite şi din 

această cauză Dumnezeu l-a iertat, l-a trecut 

în rândul sfinţilor şi l-a urcat la cer într-o 

trăsură cu roţi de foc trasă de doi sau de 

patru cai albi înaripaţi.  În cer, Sânt-Ilie 

cutreiera norii, fulgera şi trăsneşte dracii cu 

biciul său de foc pentru a-i pedepsi pentru 

răul pe care i l-au pricinuit. Şi, pentru că 

dracii înspăimântaţi se ascund pe pământ 

prin arbori, pe sub streaşina caselor, în 

turlele bisericilor şi chiar în trupul unor 

animale, Sânt-Ilie trăsneşte năprasnic pentru 

a nu-i scapă pe nici unul dintre ei. 

 Ca divinitate populară a Soarelui şi a 

focului, Sânt-Ilie este atestat prin numeroase 

tradiţii, mai ales in mediile păstoreşti. În 

dimineaţa acestei zile se culegeau plante de 

leac, în special busuiocul, ce erau puse la 

uscat în podurile caselor, sub streşini sau în 

cămări. Tot acum se culegeau şi plantele 

întrebuinţate la vrăji şi farmece. Femeile 

duceau în această zi busuioc la biserică 

pentru a fi sfinţit după care, întoarse acasă, îl 

puneau pe foc iar cenuşa rezultată o foloseau 

în scopuri terapeutice atunci când copiii lor 

făceau "bube în gură". 

  Nu era voie să se consume mere 

până la 20 iulie şi nici nu era voie ca aceste 

fructe să se bată unul de altul, pentru a nu 

bate grindina, obicei păstrat şi astăzi. În 

această zi, merele (fructele lui Sânt-Ilie) se 

duc la biserica pentru a fi sfinţite, crezându-

se că numai în acest mod ele vor deveni 

mere de aur pe lumea cealaltă. 

 Scenariul ritual specific tuturor 

marilor sărbători calendaristice, cuprinde şi 

practici de pomenire a morţilor. Bisericile 

sunt pline, acum, cu bucate 

pentru pomenirea morţilor, iar la casele 

gospodarilor se organizează praznice mari. 

  Se credea şi se mai crede şi astăzi că 

dacă tună de Sânt-Ilie, toate alunele vor 

seca iar fructele din livezi vor avea viermi.  

 Sânt-Ilie marchează miezul verii 

pastorale, dată când le era permis ciobanilor 

să coboare în sate, pentru prima data după 

urcarea oilor la stână. Cu aceasta ocazie, 

ciobanii tineri sau chiar cei mai în vârstă 

aduceau în dar iubitelor sau soţiilor lor furci 

de lemn pentru tors, lucrate cu multă 

migală. 

http://www.crestinortodox.ro/alte-articole/70696-pomenirea-mortilor
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/70373-darul-pomenirii-mortii


 

 În vechime, se obişnuia ca în 

această zi să se organizeze întâlniri ale 

comunităţilor săteşti de pe ambii versanţi ai 

Carpaţilor (numite nedei), se organizau 

târguri de Sânt-Ilie, iarmaroace şi bâlciuri, 

unele păstrate până în zilele noastre. În 

cadrul acestor manifestări, care durau mai 

multe zile şi erau considerate a fi bune 

prilejuri de cunoaştere pentru tineri, 

atmosfera era însufleţită de muzică şi se 

făcea comerţ cu produse pastorale, 

instrumentar casnic, unelte şi produse 

agricole. 

 

C. Datini și obiceiuri din șezătorile 

de iarnă 

 

 După terminarea muncilor agricole, 

când lumea satelor intră într-o perioadă de 

repaus relativ, dar mai ales după Lăsatul 

Secului de Crăciun (15 noiembrie), începea 

sezonul şezătorilor. Şezătorile erau întâlniri 

comunitare cu caracter lucrativ dar şi 

distractiv, lumea satelor îmbinând în mod 

plăcut lucrul cu distracţia. Era locul în care 

se învățau deprinderi practice dar se derulau 

şi numeroase obiceiuri. În Postul 

Crăciunului principala preocupare casnică 

era legată de industria textilă iar torsul 

cânepii, a inului şi a lânii se făcea cu mai 

multă plăcere, cu mai mult spor şi în 

condiţii mult mai bune în cadrul unor 

întâlniri comunitare. 

 

 

Şezătorile puteau fi organizate ad-hoc, în 

zilele lucrătoare, la una sau mai multe case, 

şi erau de mai multe feluri. Ele puteau să 

aibă un caracter de întrajutorare, când mai 

multe femei sau tinere participau la torsul 

cânepii sau a lânii unei gospodine, operaţia 

repetându-se, apoi, la casa fiecărei 

participante sau puteau să fie întâlniri în 

cadrul cărora fiecare participantă îşi torcea 

propriul material.  

 Șezătorile aveau loc în serile tuturor 

zilelor lucrătoare, locul de desfăşurare fiind 

anunţat din timp. Gospodina în casa căreia 

avea loc întrunirea se pregătea cu băutură şi 

mâncare, şi anunţa flăcăii, în cazul în care 

aceştia nu se informau singuri de mersul 

şezătorilor. Casa era dereticată şi se 

pregăteau mai multe laviţe sau scaune 

necesare torcătoarelor.  

 

Şezătorile se organizau nu numai pentru 

torsul fibrelor textile ci şi pentru 

scărmănatul lânii, scărmănatul penelor,... 

etc. Niciodată în şezători nu se coseau 

cămăşi, această operaţie făcându-se în mod 

individual de către fiecare gospodină sau 

tânără fată, acasă. Apoi se rosteau ghicitori, 

zicale, proverbe, se cânta sau se rosteau 

balade, nestemate folclorice ce s-au păstrat 

până în zilele noastre, transmise în modul 

cel mai lesnicios pe această cale. În cadrul 

acesta instituţionalizat, fetele erau integrate 

şi consacrate în colectivitatea femeilor, 

începând să-şi însuşească, cu această 

ocazie, deprinderi practice şi spirituale. 

  

http://www.crestinortodox.ro/sarbatorile-lunii/68285-inaintepraznuirea-scoaterii-sfintei-cruci-lasatul-secului-pentru-postul-adormirii-maicii-domnului
http://www.crestinortodox.ro/sarbatorile-lunii/68285-inaintepraznuirea-scoaterii-sfintei-cruci-lasatul-secului-pentru-postul-adormirii-maicii-domnului
http://www.crestinortodox.ro/craciun/68386-postul-craciunului
http://www.crestinortodox.ro/craciun/68386-postul-craciunului


 

În şezătorile ce aveau loc înaintea 

Crăciunului şi a Anului Nou, se învățau şi 

se repetau colindele şi urăturile, discutându-

se în amănunt despre buna pregătire a 

acestor sărbători. 

 

 

D. Datini și obiceiuri în Ajunul 

Crăciunului 

 

 Pregătirile pentru ajunul Crăciunului 

intră în linie dreaptă. Mai sunt puține zile 

de post şi românii vor să respecte obiceiuri 

păstrate în familiile lor, din tată-n fiu, 

pentru a întâmpina sărbătoarea Naşterii 

Domnului purificaţi sufleteşte şi trupeşte. În 

această miercuri, gospodinele pregătesc 

pâinici şi o pâine mare, rotundă, de post, 

care să ajungă şi în zilele de sâmbătă şi 

duminică, zile în care sfinții părinţi acordă 

ultimele dezlegări la peşte din acest post. 

Din pâinea "de dezlegare" pregătită acum se 

oferă prima felie (sau o pâinică) unei 

persoane sărace, cea mai necăjită din 

comunitatea respectivă. Această pâine este 

simbolul sporului pentru acel om sărac. Se 

crede că în anul următor şi el va fi în 

situaţia să dăruiască altcuiva o pâinică de 

dezlegare - de rău, de pagubă şi sărăcie. 

După ce se oferă acelei persoane o porţie 

din pâinea de dezlegare, toată cantitatea 

rămasă este consumată de membrii familiei 

pentru ca norocul şi sporul să nu se 

împrăştie "în lume". Firimiturile de pâine 

trebuie adunate şi date păsărilor din 

gospodărie sau celor care obișnuiesc să vină 

la ferestrele casei - vrăbii, porumbei.  

 Tot acum încep pregătirile pentru 

ziua Ignatului. Dacă vasele în care se pune 

carnea porcului după tăiere sunt 

împrumutate rudelor sau vecinilor, acum ele 

se aduc înapoi în gospodărie. Datina are 

acelaşi scop: să nu se risipească între străini 

rodul muncii gospodarului. Tot acum se 

pregătesc strachinile, cu făina şi sare, care 

se dau de pomană la Ignat, ca să nu moară 

de boală porcii ce vor fi îngrăşaţi în anii 

următori. 

Acum nu se spală cămăşile ca să nu 

întâmpini dezlegarea la peşte cu zoaie.  

Rămăşiţele droburilor de sare adunate de 

prin tarlele (stânele) vitelor şi mai ales ale 

oilor se pun în ulcele noi. Acestea se vor 

aşeza sub brad pentru a aduce spor în casă. 

În gospodăriile care au curte, prin această 

datină, familia speră să descopere un izvor 

cu apă potabilă până la Crăciunul următor. 

Dar aceste pregătiri cu rămășițele drogurilor 

de sare le fac bărbaţii, de fapt stăpânul casei 

sau feciorul cel mare. Femeile nu trebuie să 

pună mâna pe sare. Gestul acesta de 

prudență le ferește să le transpire mâna pe 

acele de cusut când lucrează broderii pentru 

familie. În casele cu fete de măritat se 

cumpără un coş nou. În acesta se pun 

bucatele: peşte, pâine şi mere, care se dau 

de pomană la sfârşitul săptămânii, ultima 

ofrandă din post pentru cei răposaţi din 

familia respectivă. 

 

 

 

 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/nasterea-domnului/71181-pastorala-la-sarbatoarea-nasterii-domnului-nostru-iisus-hristos
http://www.crestinortodox.ro/nasterea-domnului/71181-pastorala-la-sarbatoarea-nasterii-domnului-nostru-iisus-hristos
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68479-educatia-teologica-in-scriptura-si-la-sfintii-parinti


 

2.1.3  Așezarea  Geografică

Aşezată la poalele nord-estice ale 

Munţilor Apuseni, localitatea Gilău - o 

veritabilă "Sinaia de vară" a clujenilor, la 

îndemâna celor atraşi de spaţiul mioritic, atât 

de bogat în fapte istorice. 

Natura Gilăului şi a satelor 

componente emană farmec şi culoare, prin 

varietatea formelor de relief aşezate pe 

diferite trepte altimetrice (şes, deal şi munte), 

întretăiate de Someşul Mic cu cei doi 

afluenţi, Someşul Cald şi Someşul Rece, cu 

intervenţia oamenilor care i-au adăugat 

grandoarea barajelor, a oglinzilor uriaşe de 

apă şi a drumurilor şerpuitoare modernizate. 

În acest cadru geografic variat şi deosebit 

de plăcut îşi duc viaţa locuitorii Gilăului, 

Someşului Cald, Someşului Rece, Coloniei 

Tarniţa, cei din cătunele Gura Râştii, Uzină, 

Chirileşti, Păltineni, Arsuri, Puiuleşti, 

Talieni, Pleş, Pape precum şi din căsuţele 

răzleţe cocoţate pe diferite înălţimi.  

Gilăul este aşezat la poalele nord-

estice ale Munţilor Apuseni, la aproximativ 

17 km vest de Cluj-Napoca şi se întinde pe o 

suprafaţă de 11689 de hectare. Drumurile 

mai importante care străbat comuna sunt 

DN1 şi DJ 107. Oraşul Huedin se află la 36 

km distanţă, iar municipiile Turda şi Câmpia 

Turzii la aproximativ 30 km respectiv 40 

km. Satul Someşu Rece – „un plai de dor, 

vis şi sănătate”  

Someşu Rece este aşezat într-o zonă 

de interferenţă geografică, la poalele 

Munţilor Apuseni, pe cursul inferior al 

râului Someşu Rece, afluent al Someşului 

Mic. Râul primeşte ca afluenţi valea 

Ursului, Valea Dumitresei şi valea 

Răcătăului.  

Aşezat între două dealuri tăiate 

adânc de cursul râului Someşu Rece, satul 

este situat în partea de vest a judeţului Cluj, 

în bazinul superior al râului Someşul Mic, 

la 22 km de municipiul Cluj-Napoca, 

reşedinţa judeţului.  Legătura cu alte centre 

şi oraşe din judeţ este înlesnită de şoseaua 

europeană (E60) Cluj-Napoca - Oradea, 

care străbate localitatea Gilău, respectiv 

autostrada A3 (care leagă Braşovul de 

Borşa) situată în imediata apropiere a 

aşezării. 

 

 

Etimologia denumirii localităţii provine de 

la numele râului care îl traversează, 

Someşul Rece. Satul a avut şi alte nume 

precum: Hidegh Samos (1609), Hideg 

Szamos (1640), Szomesu Rece (1850) şi 

Someşu Rece (1892).   Prima atestare 

documentară datează din anul 1448, când 

mai mulţi locuitori apar în calitate de 

martori la un proces. Din anul 1921 

localitatea Someşul Rece face parte din 

comuna Gilău. 



 

 

2.1.4  Relieful  

  

Localitatea Gilău, în claritatea 

cerului albastru ori în dezmierdarea norilor, 

ni se înfăţişează ca o străveche vatră 

românească înzestrată cu toate formele de 

relief: munţi şi văi, dealuri şi şesuri. Mediul 

geografic, de-a lungul mileniilor, a jucat un 

rol deosebit de important, pentru că există o 

strânsă legătură între factorii geografici și 

oameni. Pământul Gilăului a fost și a rămas 

izvor de hrană, loc de adăpost în vremuri 

tulburi, dar și loc de evoluție neîntreruptă. 

Sub influența reliefului, a climei, a 

bogățiilor și solului, locuitorii din Gilău își 

procurau hrana, își construiau locuințele și-și 

confecționau îmbrăcămintea.  

Se învecinează cu comunele Baciu şi Gârbău 

la nord, Floreşti la est, Săvădisla la sud-est, 

Măguri -Răcătău şi Mărişel la sud şi sud-

vest, Căpuşu Mare la vest. 

Plaiurile comunei sunt străbătute de 

”Someşul Mic” cu cele două braţe ale sale, 

Someşul Cald şi Someşul Rece. Apele lor 

vin tumultuos, într-o neîntrecută horă, 

dinspre sud şi sud-vest şi se îngemănează 

pe pământ gilăuan, după care devin mai 

domoale. 

Relieful predominant este de deal şi 

de munte, cu codrul întins, și pe alocuri 

greu de pătruns, a oferit posibilități de 

harnă (fructi, ciuperci și mai ales vânat), 

adăpost pentru casă și gospodărie, 

influențând modul de gândire și pe cel 

comportamental. Cadrul natural și-a alcătuit 

personalitatea din îmbinarea muntelui cu 

văile, dealurile și șesul. Și viața ne-a 

demonstrat că cel care a stăpânit muntele 

stăpânește și șesul, iar de la munte la șes se 

ajunge pe trepte geografice.  

 Munţii de aici, pe care localnicii îi 

numesc tot dealuri, fac parte din grupa 

munţilor Apuseni: Apusenii de Nord şi 

Apusenii de Sud. În categoria Apusenilor 

de Nord intră masivele Gilău-Muntele  

Mare, Bihor, Pădurea Craiului, Codru 

Moma, Highiş şi Dorcea. Munţii Gilăului 

sunt formaţiuni geologice constituite în 

urmă cu milioane de ani. Trei grupe de roci 

se întânesc aici: cristaline, întrușire, 

granitoide sinorogene și sedimentare 

paleozoice associate cu produsele activității 

unui magnetism subsecvent. Șisturile cele 

mai puternic metamorfozate sunt cunoscute 

sub numele de ”cristalin de Gilău-Muntele 

Mare”.  

 

 

După cum susţin geologii, din punct 

de vedere structural se poate vorbi de un 

vechi bloc cristalin regenerat în timpul 

orogenezei alpine.  Suprafața Cârligata-

Fărcașa este cea mai înaltă. Ea se menține 

între 1 600 și 1 800 m altitudine, fiind 

urmată de cea a Mărișelului (între 1 000 și 

1 300 m) și cea mai joasă, cea a Feneșului 

(500 – 600 m). Erodarea în munții Gilăului 

a fost complicate, ca urmare a 

fragmentărilor și a jocului diferențiat pe 

vertical. Cele trei trepte de eroziune se 

evidențiază spre bazinul Transilvaniei sub 

forma unor culmi străpunse de văile adânci 

ale Râșchii, Agârbiciului, dar, mai ales, ale 

Someșului Cald și ale Someșului Rece, cu 

sumedenia de afluenți. Înălțimea Fărcașa e 

cea mai veche, cea mai complex sub aspect 

morphologic, având cinci trepte de 

eroziune. Între bazinele celor două 



 

Someșuri se găsesc roci vulcanice (dacite și 

andezite). Cu toată duritatea lor, rocile au 

avut de suferit prin îndelungata modelare 

propusă de factorii externi (ploi, ape 

curgătoare, îngheț, dezgheț, vânturi), 

generând un relief characteristic prin 

interfluvii ondulate, pe de o parte, și 

abrupturi pe de altă parte. O altă 

caracteristică a Apusenilor îmtâlnită și în 

munții Gilăului o reprezintă cele câteva 

vârfuri care produc un ecou mult mai 

puternic, așa cum este ”Piatra Grăitoare” 

(înaltă de 1 651 m). 

Văile sunt adânci (depășind pe alocuri 400 

– 500 m), îngustate și puțin ospitaliere, dar 

care au fost ideale pentru amenajarea unor 

importante obiective hidroenergetice (ex. 

Barajul și lacul Tarnița). 

Întâlnim multe abrupturi cu înclinări de peste 

25 (coaste), văi asimetrice cu îngustări locale 

sub forme de mici chei. O adevărată luptă 

herculană a dat apa Someșurilor. Someșul 

Cald, dârz și aspru la mânie, ca moții, își 

trage puzderia de izvoare la vreo 45 km, în S-

V, sub culmile Cârligatelor și Piatra Arsă (la 

1 550 metri altitudine). De acolo până la 

sărutul cu fratele său, Someșul Cald, a cules 

numeroși tributari: Belișul, Rîșca, Agârbiciul 

și Tarnița, sporindu-și substantial debitul.  

Altitudini:  

• Cârligata-Fărcaşa între 1600 şi 1800 m;  

• Mărişel între 1000 şi 1300 m;  

• Feneş între 500 şi 600 m. 

 

2.1.5  Clima

România se află în zona temperată 

datorită poziţionării pe glob, caracteristica 

continentală fiind dată de poziţia ei în 

Europa.  

Prin poziţionarea în nord-estul 

Transilvaniei, comuna Gilău se încadrează 

într-o zonă de interferenţă a influenţelor 

vestice şi oceanice. Din punct de vedere al 

temperaturii şi precipitaţiilor se constată 

prezenţa anilor ploioşi şi a celor secetoşi, 

respectiv o creştere a temperaturii atât iarna 

cât şi vara.  

Munţii, râurile şi lacurile i-au 

influenţat clima şi vegetaţia comunei Gilău. 

Altitudinea, formele de relief şi poziţia lor 

preponderent nordică, apele şi vegetaţia 

sunt factorii care determină diferenţieri 

importante din punct de vedere climateric 

între crângurile Păltineni, Chirileşti, Talieni 

şi altele aparţinând satului Someşu Rece şi 

Gilăul care se află la situate la altitudine de 

400-430 m.  

 

 

 

O caracteristică este fenomenul de 

fohn pe culoarul văii Căpuşului, datorită 

descendenţei aerului de provenienţă vestică, 

dar care a escaladat culmea Vlădeasa, cu 

temperaturile sale joase şi cu cojocul alb de 

nea timp de cinci luni pe an.  

De aceea, primul îngheţ, în crângurile 

Someşului Rece, începe la sfârşitul lunii 

septembrie, iar ultimul are loc la începutul 

lunii mai, pe când la Gilău începe în 

octombrie şi încetează în aprilie.  

 

 

 



 

Temperatura medie anuală în etajul 

montan este de aproximativ 4,5-5 °C, iar la 

Gilău, de 8-9 °C. Luna decembrie are cea 

mai mare nebulozitate. Uriaşa cantitate de 

apă acumulată în lacurile Tarniţa şi Someşu 

Cald provoacă fenomene deosebite. Aerul 

rece coboară de pe înălţimi, se acumulează 

deasupra apei, iar ceaţa alba prăvălită din 

munte se învăluie cu aburii ieşiţi din lacuri. 

Astfel, dimineaţa şi, uneori, după ploaie, ni 

se înfăţişează peisaje de basm: jos, apa 

lacului de un albastru spre negru, deasupra, 

albul câlţos mişcat de curenţii de aer, iar 

sus, piscurile înălţimilor care au străpuns 

pâcla aşternută care de multe ori, sunt 

luminate de marele astru, pe fondul cerului 

albastru. 

 

 

 

 

 

 

2.2  RESURSE PRIMARE ȘI  SECUNDARE

2.2.1  Reţea Hidrografică  

 

Resursele de apă dulce ale 

României sunt reduse faţă de media 

europeană şi nu au o repartiţie spaţială şi 

temporală uniformă. Calitatea acestora este 

mai puţin afectată în prezent de consumul 

de îngrăşăminte din agricultură şi mai mult 

de infrastructura precară a sistemelor de 

canalizare şi epurare a apei din spaţiul 

rural. 

La nivelul județului Cluj, reţeaua 

hidrografică este reprezentată de râurile: 

Someşul Mic inclus aproape integral în 

cuprinsul judeţului, Crişul Repede şi Arieşul 

inferior, lacuri naturale şi iazuri (Cătina 

Popii I şi Popii II, Geaca, Ţaga etc.) şi de 

lacurile de interes hidroenergetic:  

Beliş-Fîntînele, Tarniţa şi Gilău.  

O adevărată luptă herculeana a dat 

apa Someşurilor. Someşul Cald, dârz şi 

aspru la mânie, ca moţii, îşi trage puzderia 

de izvoare la vreo 45 km, în S-V, sub 

culmile Cârligatele şi Piatra Arsă (Ia 1550 

metri altitudine).  De acolo până la sărutul 

cu fratele său, Someşu Cald, a cules 

numeroşi tributari: Belişul, Rîşca, 

Agârbiciul şi Tarniţa, sporindu-şi sub-

stanţial debitul.  

Apele lui vijelioase au fost stăvilite 

în mai multe locuri: la Fântânele, Tarniţa, 

Someşu Cald şi Gilău. Înainte de aceste 

intervenţii, venind năvalnic, a creat o vale 

spectaculoasă, cu sectoare de chei în 

calcarele jurasice şi defilee tăiate adânc în 

şisturile cristaline şi graniţe. Ori tocmai 

aceste considerente au stat la baza planului 

de amplasare a impunătorului baraj de la 

Tarniţa.  

 

 



 

Someşu Rece vine de sub vârful Runcu (de 

la 1609 m), preluând mai multe pâraie, 

dintre care amintim: Irişoara, Dumitreasa, 

Răcatăul şi Rîşca Mare. 

Lacurile de acumulare de pe suprafaţa 

comunei „create" de mâna omului au 

schimbat pe termen lung datele Gilăului 

din punct de vedere socio-economic, 

ecologic, peisagistic şi turistic. Acestea 

sunt: 

• Lacul de acumulare Tarniţa (215 

ha şi 74 milioane de metri cubi de 

apă) 

• Lacul de acumulare Someşul 

Cald (75 ha şi 7,4 milioane mc) 

• Lacul de acumulare Gilău (50 ha 

şi 4,3 milioane mc). 

Datorită acestor considerente, 

Gilăul a ajuns cea mai importantă zonă de 

agrement a oraşului Cluj-Napoca (cu peste 

500 de case de vacanţă, moteluri şi 

campinguri). 

 Munții, râurile și lacurile i-au 

influențat clima și vegetația. Altitudinea, 

formele de relief și poziția lor preponderent 

nordică, apele și vegetația sunt factorii care 

determină diferențieri importante din punct 

de vedere climacteric între crângurile 

Păltineni, Chirilești, Talieni și altele 

aparținând satului Someșu Rece, situate la 

altitudine, și Gilăul care se află la 400 – 

430 m.  

Încă în anii 1905 – 1906, s-a 

materializat partial, potențialul apelor 

Someșului Rece  prin construirea Uzinei 

electrice  ”Someșul Rece”, care și azi după 

aproape 100 de ani, este în stare, la nevoie, 

să ofere energie. Dar, în a doua jumătate a 

veacului trecut, mințile iscoditoare ale 

specialiștilor au studiat și au pus în valoare 

puterea apelor celor două râuri, Someșul 

Cald și Someșul Rece, cu sumedenia lor de 

afluenți. Din anul 1969 și până azi, s-a 

realizat o cascadă de hidrocentrale, în opt 

trepte, cu cinci baraje, opt centrale 

hidroenergetice și peste 30 de km de 

aducțiuni principale și secundare, pe o 

diferență de nivel de 650 m, oferind 

sistemului hidroenergetic national o 

producție medie anuală de 534 de milioane 

de megawați pe oră. Prima amenajare a fost 

ridicată în amonte de Gilău (A.H.E. 

Mărișeul – Lăpuștești), iar altele î naval (la 

Florești și Cluj-Napoca), patru sunt așezate 

pe pământ gilăuan, devenind obiective 

economice și turistice, cu implicații asupra 

forței de muncă și veniturilor la buget 

local. Fiecare dintre acestea are trăsături 

distincte ca aspect, amplasate într-un cadru 

natural plin de grandoare și frumusețe, 

devenind obiective turistice de interes 

national și chiar European.  

 
1. Amenajarea Hidroenergetică Tarnița 
este alcătuită din baraj, lacul de acumulare 

și centrala electrică. Este cea de-a doua 

treaptă a salbei de cascade (prima fiind cea 

de la Fântânele – Mărișelu). Cu aproape 

patru decenii în urmă, atunci când s-a bătut 

primul țăruș care indica mijlocul viitorului 

baraj Tarnița, era destul de greu de 

imaginat cum va arăta uriașul piept de 

beton cu misiunea de a stăvili apele 

vijelioase ale Someșului Cald. Barajul este 

realizat din beton în dublă curbură, cu o 

deschidere la coronament de 232 m și cu o 

înălțime de 97 m. Prin ridicarea barajului s-

au urmărit mai multe obiective: 

regularizarea debitului afluenților 

Someșului Cald, atenuarea undei de viitură, 

asigurarea centralei hidroenergetice cu apă, 

dar și a obiectivelor din aval. Specialiștii 

din domeniu îl consideră cel mai suplu 

baraj de acest tip din România. Apa 

reținută formează o ”mare între munți” cu 

un volum de circa 70,5 milioane de metri 

cubi și este trimisă centralei 

hidroenergetice Tarnița, așezată subteran, 

în piciorul barajului. Centrala are o putere 

instalată de 45 MW. În 1974 a fost pusă în 

funcțiune, fiind echipată cu două turbine de 

tip FRANCIS, cu o putere de 22,5 MW. 

Hidroenergeticienii au considerat-o prima 



 

”scoala” în domeniu și sunt mulțumiți de 

rezultatele pe care le dă. În persepctivă, 

până în anul 2006, se fac pregătiri pentru ca 

apa acumulată în apă, aproximativ 70,5 

milioane de metri cubi, să fie noua sursă de 

apă potabilă pentru Gilău, Cluj-Napoca, 

Gherla, Dej și satele racordate la 

magistrală. Mai mult decât atât, în luna 

iunie 2003 s-a semnat un protocol de 

asociere între Consiliul Județean Cluj și 

Consiliul Județean Sălaj, pentru a alimenta 

și orașele Zalău, Jibou, Simleu Silvaniei, 

căutând să includă proiectul în programul 

SAMPTID pentru România, în valoare de 

10 milioane de euro. Lucrările vor începe 

în vara anului 2004, având termen de 

finalizare 2007.  

 

2. Centrala Hidroelectrică Someșul Cald 
figurează ca al doilea mare obiectiv 

hidroenergetic de pe raza Gilăului. Pentru 

realizarea acesteia a trebuit să fie strămutat 

aproape întregul sat Someșu Cald. Pașnicii 

săteni au fost smulși din albia tradițională a 

existenței lor. Cei mai mulți nu s-au 

îndepărtat prea mult de locurile natale, și-

au amenajat noi case la Gilău, dar alții au 

plecat la Cluj-Napoca, Oradea, Arad. 

Pentru localnici a fost un adevărat seism 

sufletesc. Înainte de a părăsi locul fostei 

vetre, care urma să fie inundată, vedeau, cu 

strângere de inimă, doar moloz și orgada 

răvășită. Bătrânul Samus, care în perioada 

topirii zăpezii era în stare să crească cu 2-3 

m peste cotele normale, a fost ostoit cu 

ajutorul barajului, undele de viitură fiind 

stăvilite și reținute. Barajul de aici, cu o 

înălțime de 33,5 m, a fost conceput și 

realizat ca un baraj de greutate, din beton. 

Lungimea acestuia la coronament atinge 

130 m. Reține apa care poate atinge un 

volum de 7,5 milioane de metri cubi și are 

rolul de a fi o sursă de rezervă ca apă 

potabilă și industrială pentru Stația de 

tratare și pompare din Gilău către Cluj-

Napoca și ceilalți consumatori. Centrala 

hidroelectrică este amplasată la piciorul 

barajului și este echipată cu o turbină 

vertical tip KAPLAN de 12 MW. Ea oferă 

energie în sistemul national din anul 1983.  

 

3. Centrala Hidroelectrică Gilău I este 

ridicată în aval de Lacul de acumulare 

Gilău pentru a folosi o parte din apa 

acestuia, care în principal, este sursa de apă 

potabilă și industrială a municipiului Cluj-

Napoca și a celorlalte localități racordate la 

magistrală. Și cele două păstrăvării situate î 

aval sunt alimentate tot cu apă din această 

acumulare. Barajul și lacul aparțin Direcției 

Apelor Someș-Tisa. Centrala a fost 

realizată în apropierea barajului și este 

echipată cu o turbină verticală tip 

KAPLAN de 5,4 MW și 2 microturbine de 

0,615 MW. 

 

4. Centrala Hidroelectrică Gilău II este 

realizată pe derivație, fără acumulare, apa 

fiind adusă  printr-o conductă lungă de 1 

806 m. Centrala a fost amplasată pe malul 

drept al Someșului Mic. A fost echipată  cu 

o turbină vertical de tip KAPLAN de 5,4 

MW și două microturbine tip EOS de 0,75 

MW. Ea a fost data în funcțiune în anul 

1986.  

Toate cele 4 constructii  hidroenergetice, pe 

lângă rosturile lor economice, de a 

contribui la producerea de energie și a o 

include în sistemul energetic national, mai 

au și alte roluri: relugarizează debitul 

Someșurilor și afluneților, atenuând undele 

de viitură.  Lacurile de acumulare au 

determinat și schimbări ale florei și faunei, 

partial ale microclimatului, ale întregului 

peisaj, înfrumusețându-l. Acum, la 

începutul celui de-al treilea mileniu , putem 

observa extraordinarul cadru natural al văii 

Someșului. Retina ochilor nu încetează să 

înregistreze spinările de munți cu ramele 

lor de piatră înfipte adânc până sub apele 

mării dintre munți, acumulări făurite prin 



 

ingeniozitatea cu care constructorii au 

cumințit și au dirijat apele din bazinele 

Iara, Lindru, Negruța, Calu, Dumitreasa,  

Răcătău  și  Someșul Rece prin 30 

kilometri de artere ale aducțiunilor , ca să 

umple marea intramontană. Azi știm că 

această apă potolește setea clujenilor, 

asigură buna funcționare a obiectivelor 

industrial din aval, dar este și apa care 

oferă lumina. În jurul uriașei oglinzi  de 

apă , apare o pleiadă de case de vacanță 

care au în spinare cojocul verde, din care 

fiecare firicel de apă șipotește fără încetare, 

plăcut și odihnitor, iar sunetul curgerii ei 

conferă gravitate și măreție locurilor. 

Întregul ansamblu de construcții 

hidroenergetice oferă un plus  de frumusețe 

spațiului gilăuan.  

 

2.2.2. Solul. Mediu înconjurător –  

           Zone cu risc natural şi antropic 

  

 Munţii Gilăului sunt formaţiuni 

geologice constituite în urmă cu milioane 

de ani. Trei grupe de roci se întâlnesc aici: 

cristaline, întruşire granitoide sinorogene şi 

sedimentare paleozoice asociate cu 

produsele activităţii unui magnetism 

subsecvent. Şisturile cele mai puternic 

metamorfozate sunt cunoscute sub numele 

de "cristalin de Gilău-Muntele Mare". 

Geologii au ajuns la concluzia că, din punct 

de vedere structural, se poate vorbi de "un 

vechi bloc cristalin regenerat în timpul oro-

genezelor alpine". Între bazinele celor două 

Someşuri se găsesc roci vulcanice (dacite şi 

andezite). Cu toată duritatea lor, rocile au 

avut de suferit prin îndelungata modelare 

produsă de factorii externi (ploi, ape 

curgătoare, ciclul îngheţ-dezgheţ, vânturi), 

generând un relief caracteristic prin 

interfluvii ondulate, pe de o parte şi 

abrupturi, pe de alta parte.                                

Ariile protejate:  cariera Corabia - 

monument al  naturii - arie geologică de 

importanţă naţională Cariera Corabia este 

o locaţie de interes ştiinţific şi turistic 

naţional şi internaţional, cu statut de 

Rezervaţie Naturală şi de Monument al 

Naturii. În arealul natural protejat Cariera  

 

 

 

 

 

 

Corabia, se pot observa formaţiuni 

geologice, care, îndeobşte, se găsesc în 

măruntaiele pământului, devenind în puţine 

locuri din lume accesibile privirii. Datorită 

importanţei majore, încă din anul 1966, 

prin decizia 244 a Academiei Române, 

Cariera Corabia a primit statutul 

de Monument al Naturii de interes naţional. 

 

Localizare, acces 

 

Cariera Corabia se situeză în nord-estul 

Munţilor Gilăului,  pe versantul vestic 

al Dealului Corabia. deasupra malului drept 

al pârâului Bârlogu (Râşca Mică), într-un 

areal împădurit (Pădurea Corabia) de pe 

raza comunei Gilău. 

 

http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_C_Corabia_Dealul.htm
http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_B_Barlogu_parau.htm
http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_C_Corabia_Padurea.htm


 

Descriere 

 

 

 

          Arealul protejat se găseşte la 12 km 

distanţă de satul Gilău şi la 30 km distanţă 

de Cluj-Napoca. Istoria Carierei Corabia 

începe odată cu construcţia barajului 

Talieni, obiectiv din cadrul hidrocentralei 

Someşu Rece, realizat la începutul 

secolului XX. Barajul a fost ridicat din 

materiale locale, de către constructori 

italieni. În acest scop, pe malul drept 

la Bârlogului, la poalele Dealului Corabia, 

s-a înfiinţat o carieră. Decopertarea 

versantului şi  fenomenele de eroziune ce 

au urmat, au condus la dezvăluirea unei 

structuri geologice deosebit de interesante, 

care se desfăşoară pe verticală.  

 

Unele dintre formaţiunile geologice din 

areal, ce se arată azi privitorului, sunt 

printre cele mai vechi de pe teritoriul 

României. Pe lângă rocile magmatice 

(granituri, pegmatite), aici pot fi observate 

orizonturi geologice stratificate, alcătuite 

din roci aflate în diferite stadii de 

transformare (metamorfozare).  

Aceste formaţiuni geologice 

metamorfice (gnaisuri, şişturi cristaline) s-

au format, sub acţiunea căldurii şi a 

presiunii din scoarţa terestră, cu zeci şi sute 

de milioane de ani în urmă, din roci 

sedimentare (argile, gresii, marne).  

            

             Fenomenele de metamorfism 

geologic, specifice carierei Corabia, sunt 

însoţite de fenomene de ultrametamorfism 

(metamorfism de intensitate extremă). 

Zona de ultrametamorfism din areal este 

formată dintr-un strat gros de 60 de metrii 

de gnaismigmatizat (care prezintă cute de 

curgere a magmei) şi variate filoane 

pegmatitice cu cuarţi şi cu feldspat alb şi 

roz. Migmatitele din Munţii Gilăului, 

accesibile privirii la Cariera Corabia, sunt 

printre puţinele formaţiuni geologice de 

acest tip care pot fi admirate la suprafaţa 

Pământului. 

 

 

 

 

 

2.2.3.  Flora  

           

 Termenul „Flora” provine din 

latină, fiind zeiţa romană a florilor şi a 

tinereţii, reprezentând totalitatea plantelor 

care cresc într-un areal geografic.   

Flora (vegetaţia) este o componentă 

a cadrului natural în care omul îşi aşterne 

împământenirea. „Codrul, frate cu 

românul” , s-a transformat în lait-motivul 

existenţei într-un spaţiu ondulat unic, deal-

vale, o alinare pentru cei care subscriu 

afirmaţiei grave pe care  ne-a lăsat-o 

moştenire Lucian Blaga: „Veşnicia s-a 

născut la sat!” Pentru satul românesc, 

apropierea de natură a însemnat certificatul  

de naştere al unui suflet sensibil la „tot ce 

mişcă-n ţara asta, râul, ramul”, a fost 

infuzia de încredere în zâmbetul  care a 

survolat momentele de restrişte, clipa de 

har care a supravieţuit luptei pentru 

supravieţuire. Un firicel de iarbă, o floare 

ascunsă la catrinţă, un lăstar „verde crud, 

mugur alb şi roz şi pur” sau un fag sprijinit 

de boltă au înnobilat senzaţia că noi, 

http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_T_Talieni_baraj.htm
http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_T_Talieni_baraj.htm
http://www.turactiv.ro/Articole/articole_Hidrocentrala_Somesu_Rece.htm
http://www.turactiv.ro/Articole/articole_Hidrocentrala_Somesu_Rece.htm
http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_B_Barlogu_parau.htm
http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_C_Corabia_Dealul.htm
http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_P_Pegmatit_explicatii.htm
http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_G_Gnais_Gnais.htm
http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_Sh_Sist_Sisturi_cristaline.htm
http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_M_Migmatit_explicatii.htm#Migmatizare
http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_M_Migmatit_explicatii.htm


 

oamenii pământului, suntem permanenţa 

care ne apropie de „viaţa fără de moarte” a 

basmelor pe care le creăm trăindu-le. 

 Solul şi vegetaţia au şi ele 

diferenţieri însemnate. Dispunerea în trepte 

a reliefului, alături de zonalitatea climatică, 

este un factor care determină asociaţiile 

vegetale şi animale. În prelungirile 

muntoase, cu solul brun-gălbui podsolic, se 

afla etajul forestier, cu cele două subetaje, 

cel de răşinoase şi cel de molidişuri în 

amestec cu fag. Din cele 11689 de hectare 

ale comunei 6327 de hectare sunt acoperite 

cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie. 

Demn de reţinut este faptul că peste 

250 de hectare de păduri au rolul de 

protecţie a lacurilor care trebuie să ofere apa 

potabilă cu parametri cât mai ridicaţi, 

aceasta fiind dirijată spre oraşele Cluj-

Napoca, Gherla, Dej şi sumedenia de sate 

racordate la conducta magistrală, printre 

care, în primul rând, se află Gilăul (cu cei 25 

de kilometri de conductă secundară de pe 

străzile "Republicii", "Principală" etc.) şi 

Someşu Rece.  

În interfluvii şi pe micile platouri se 

află asociaţiile de graminee şi numeroase 

monocotiledonate, în alternanţe cu tufişuri, 

locuri ideale pentru păşunat 

De la confluenţa Someşului Cald cu 

Someşu Rece, unde lunca se lărgeşte, 

precum şi pe valea Căpuşului întâlnim 

sălcii, plopi, arini, iar pe terasele din stânga 

văii Căpuşului şi pe cele ale Someşului 

Mic, se întinde fânaţul şi păşunea.  

 

În stânga şi-n dreapta văii 

Căpuşului, precum şi pe terasele joase ale 

Someşului Mic, dar şi pe mici petice de 

teren ale satelor Someşu Cald şi Someşu 

Rece, localnicii cultivă grâu, secară, 

porumb, dar mai ales cartofi. 

 

 

 

          

 

 

2.2.4. Fauna 

Fauna urmează dispoziţia zonală a 

vegetaţiei. În spaţiul montan sunt 

reprezentative animale precum mistreţul, 

căprioara, lupul, vulpea, râsul sau jderul de 

piatră. În mediul acvatic, încă de prin anul 

1640 se nota existenţa bogăţiei apelor în 

peşte: păstrăvi, cleni, mrene, scobari şi lipani. 

Mai jos, la poalele munţilor şi-n tufărişurile 

de pe dealuri, trăiesc iepuri, vulpi, lupi, 

mistreţi, căprioare, veveriţe şi fazani. Încă din 

antichitate, țăranii au pus mare preț pe  

 

 

 

 

creșterea animalelor (bovine, ovine, 

caprine, porcine, cabaline).  

Acestea erau pentru localnici atât 

surse de hrană (lapte, brânzeturi, carne), cât 



 

și animale de tracțiune. Izvoarele istorice 

fac dese referiri la acestă preocupare de 

seamă.  

Iată două exemple luate din două perioade 

situate la distanță de peste un secol una de 

alta: satul Someșul Cald avea în 1737 un 

număr de 1 633 de oi, Gilăul avea în 1 895 

un număr de 9 167 de animale.  

Cadrul natural variat și deosebit de 

atrăgător, cu păduri, pășuni și locuri de 

arătură, râuri și văi, zeci și zeci de izvoare 

cu apă potabilă, deci cu posibilități de 

respectare a hranei, a oferit condiții de 

viață de-a lungul vremii. Așa se explică 

populația relativ numeroasă și existența 

neîntreruptă pe pământul gilăuan.  

Pe lacurile de acumulare se pot vedea mai 

nou raţe, gâşte sălbatice şi chiar lebede.  

 

Ariile protejate:  cariera Corabia  

monument al  naturii  - arie geologică de 

importanţă naţională. Acumulările: 

Tarniţa, Gilău, Someşu Cald şi Valea 

Someşului Rece – arii peisagistice de 

importanţă regională.  

 

Acumulările: Tarniţa, Gilău, Someşu Cald 

şi Valea Someşului Rece – arii peisagistice 

de importanţă regională. 

 

 

 

2.3 ORGANIZAREA SPAȚIALĂ

2.3.1 Încadrarea În Teritoriu. Aşezarea 

Geografică     

 

Aşezat la ieşirea Someşului Mic din 

munţii Apuseni, datorită poziţionării sale la 

intersecţia a două importante căi de 

comunicaţie ale Transilvaniei, Gilăul a avut 

şi are un important rol în dezvoltarea 

economică, politică, culturală şi socială a 

judeţului Cluj şi a Transilvaniei centrale.  

Din punct de vedere geografic, 

Gilăul este aşezat într-un mod fericit la 

întâlnirea Munţilor Apuseni cu zona de 

deal a Podişului Someşan, ceea ce îi dă un 

farmec pitoresc aparte. Aria Cârligata-

Fărcaşa este cea mai înaltă. Ea se menţine 

între 1600 şi 1800 m altitudine, fiind 

urmată de cea a Mărişelului (între 1 000 şi 

1 300 m) şi cea mai joasă, cea a Feneşului  

 

 

 

 

 

(500-600 m). Eroziunea munţilor Gilăului a 

fost complicată, ca urmare a fragmentărilor 

şi a jocului diferenţiat pe verticală. 

Cele trei trepte de eroziune se 

evidenţiază spre bazinul Transilvaniei sub 

forma unor culmi străpunse de văile adânci 

ale Râşchii, Agârbiciului, dar, mai ales, ale 

Someşului Cald şi ale Someşului Rece, cu 

sumedenia de afluenţi. 

Văile sunt adânci (depăşind, pe 

alocuri, 400-500 m), îngustate şi puţin 

ospitaliere, dar care au fost ideale pentru 

amenajarea unor importante obiective 

hidroenergetice (ex. barajul şi lacul 

Tarniţa). 

 



 

Aşezată în zona central-vestică a 

judeţului Cluj, comuna Gilău este 

străbătută de râurile Căpuş, Someşu Cald şi  

Someşu Rece, care prin unificarea lor dau 

naştere Someşului Mic. Comuna este 

formată din satele: Gilău, Someşu Rece, 

Someşu Cald, Talieni şi Colonia Tarniţa. 

 

Cadrul natural şi-a alcătuit 

personalitatea din îmbinarea muntelui cu 

văile, dealurile şi şesul. Şi viaţa ne-a 

demonstrat că cel care a stăpânit muntele 

stăpâneşte şi şesul, iar de la munte la şes se 

ajunge pe trepte geografice. Munţii de aici, 

pe care localnicii îi numesc tot dealuri, fac 

parte din grupul Munţilor Apuseni. 

Aceştia au două zone structurale care au 

evoluat distinct: Apusenii de Nord şi 

Apusenii de Sud. În categoria Apusenilor 

de Nord intră masivele Gilău-Muntele 

Mare, Bihor, Pădurea Craiului, Codru 

Moma, Highiş şi Dorcea. 

 

 

 

 

 

2.3.2.  Infrastructura 

 

Crearea și modernizarea 

infrastructurii rutiere locale constituie un  

element de bază pentru comunitatea rurală, 

aceasta asigurând premisele pentru 

dezvoltarea unei economii rurale 

competitive. Investițiile în infrastructură au 

un impact pozitiv asupra creșterii 

economice, pe de o parte prin facilitarea 

activităților economice și, pe de altă parte 

prin plata materialelor, a salariilor și, în 

general, prin  

sprijinirea dezvoltării anumitor industrii, 

cum ar fi cea de construcții. Infrastructura 

publică are și un alt efect asuprea 

economiei: reducerea costurilor în industria 

prelucrătoare și creșterea productivității 

resurselor. La 31.12.2018, drumurile 

publice totalizau: 86 234 km din care:  

 

- 17 740 km (20,6%) drumuri naţionale,  

- 35 085 km (40,7%) drumuri judeţene  

- 33 409 km (38,7%) drumuri comunale 

 

Conform datelor statistice doar jumătate 

dintre comune au  acces direct la reţeaua de 

drumuri, iar din acest motiv se poate spune 

că reţeaua de drumuri actuală deserveşte 

doar 3/5 din totalul populaţiei rurale. Mai 

mult de 25% dintre comune nu pot utiliza 

drumurile în perioadele cu precipitaţii. 

 

 Gilăul este nod de comunicaţie între 

drumul european E60 şi autostrada 

Transilvania (Brasov-Borş) A3. Centrul 

comunei este traversat de drumul naţional 

DN 1-E60.  

 Legătura dintre centrul de comună 

şi satele Someşu Rece-Gura-Râştii respectiv 

Someşu Rece-Mărişel se face prin DJ 107-

N şi DJ 107-P. 

 

 



 

Drumurile comunei ( lungime în kilometri ): 

 

Nr. 
crt. 

Categorie drum Denumire 
Lungime 

totală (km) 

1 Drumuri asfaltate 

Drum str. Morii – DC110 

Str. Republicii 

Str. Suceag 

Str. Feser 

Str. Grădinii 

Str. Branişte 

Str. Şes  

Str. Şcolii 

 

20,0 km 

2 Drumuri betonate Drum Ferma 8 1,0 km 

3 Drumuri de pământ pietruite 

Drum Calea Albă 

Drum Calea Suceagului 

Drum Valea Vii 

Drum Calea Viştii 

Drum Viştelaie 

Drum Groapa Căstăilor 

Drum Hideşee 

Drum Hârceie 

Drum Zăpodea 

Drum Budulău 

Drum Noghiei 

Drum Chiştelei 

Drum Căpâna 

Drum Şes 

~42,0 km 

 
TOTAL DRUMURI 

 
~63,0 km 

 

 

 

 



 

 

2.3.2.  Locuinţe  

            Patrimoniul cultural – istoric 

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, situația locuințelor la nivelul 

anului 2018 în comuna Gilău este evidențiată în tabel. 

 

INDICATOR VALOARE 

Locuinţe în proprietate privată 3789 

Locuinţe în proprietate publică 16 

Locuinţe existente – total 3 805 

Suprafaţă locuibilă – proprietate privată - mp 207 871 

Suprafaţă locuibilă – proprietate publică - mp 550 

Suprafaţa locuibilă – total - mp 208 421 

  

 Turismul contribuie din plin la 

relansarea economică a comunei Gilău 

dispunând de un fond turistic construit de 

excepţie, care este valorificat.  

Lista monumentelor istorice aşa cum apare 

şi în documentele Ministerului Culturii şi 

Cultelor: 

• Aşezare fortificată în sat Gilău 

"Dealul Cetăţii" - Preistorie 

• Aşezare fortificată sat Gilău Dealul 

"Borzaş" - Neolitic 

• Aşezare fortificată sat Gilău 

"Groapa lui Puri" - Epoca bronzului 

• Situl arheologic de la Gilău 

"Dâmbul ţiganilor" 

• Aşezare fortificată sat Gilău 

"Dâmbul ţiganilor" - Latcne 

• Aşezare sat Gilău "Dâmbul 

ţiganilor" - Epoca bronzului 

• Aşezare sat Gilău "Pădurea 

Oraşului" - Latcne 

• Castrul şi vicus-ul militar sat Gilău 

- Parcul dendrologic al castelului 

sec. II - III d.C -Epoca romană 

• Castrul de trupe auxiliare de la 

Gilău - Parcul dendrologic al 

castelului sec. II - III d.C. - Epoca 

romană 

• Vicus-ul militar de pe lângă castrul 

de la Gilău sat Gilău Parcul 

dendrologic al castelului sec. II - III 

d.C. - Epoca romană 

• Aşezare sat Gilău, comuna Gilău 

Parcul dendrologic al castelului - 

Preistorie 

• Situl arheologic de la Someşu Rece-

Gilău, punct "Cetate" Aşezare sat 

Someşu Rece "Cetate" - Latcne  

• Aşezare fortificată sat Someşu Rece 

"Cetate" Hallstatt  

• Aşezare sat Someşu Rece "Cetate" - 

Epoca bronzului  

• Aşezare sat Someşu Rece "Cetate" - 

Neolitic  

• Aşezare sat Someşu Rece 'Teştera 

Oaselor" - Paleolitic superior 

• Conacul Gallus sat Gilău - sec. XIX 

• Castelul Wass -Banffy sat Gilău - 

sec. XV - XIX 

• Conac, azi internatul liceului - 

Gilău sec. XIX 

• Şură sat Gilău - sec. XVIII 

• Şură sat Gilău, - sec. XIX 

• Parcul castelului sat Gilău 



 

• Biserica de lemn "Pogorârea Sf. 

Duh" sat Someşu Rece - sec. XVIII 

 

Castrul roman de la Gilău, astăzi 

ruine, se află în sudul comunei Gilău, 

județul Cluj. Vechiul castru roman a fost 

ridicat pentru apărarea orașului roman 

Napoca, situat la circa 25 km est. A fost 

primul castru din Transilvania unde 

arheologii au identificat clar succesiunea 

între castrul din pământ și lemn și castrul 

de piatră care i-a urmat. Castrul măsoară 

138 x 221 m. 

 Castelul Gilău este cel mai 

important monument din comună având un 

bogat patrimoniu arheologic şi istoric.  

 

Istoria castelului 

 

În Evul Mediu, domeniul Gilău se 

afla în proprietatea episcopiei 

Transilvaniei, iar localitatea – formată în 

apropierea castrului roman şi atestată 

documentar din 1246 – era una dintre 

reşedinţele episcopului. Cetatea medievală 

(castrum) este menţionată în documente din 

anul 1428, locuinţa episcopilor (domus 

habitationis in castro Gyalw) din 1456, iar 

palatul lor (pallatium) din 1465.  

În anii următori, episcopul erudit Ladislau 

Geréb (1475–1501), vărul regelui Matia 

(1458–1490), a continuat construirea cetăţii 

şi decorarea palatului episcopal. Din 

această perioadă s-au păstrat câteva 

fragmente de basorelief de mare valoare 

realizate în stil renascentist timpuriu. Unul 

dintre acestea, păstrat în Muzeul Naţional 

de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, 

reprezintă doi putti care poartă blazonul 

(un leu şi o coroană) episcopului Ladislau 

Geréb.  

 

Două fragmente identice zidite în 

şemineul unui salon de la etaj au motiv 

floral. Două console simple zidite în bolta 

porţii principale a castelului au fost 

realizate tot în această perioadă, la sfârşitul 

secolului al XV-lea. Valoarea acestor 

fragmente şi console constă în asemănarea, 

înrudirea motivelor şi formelor acestora cu 

elementele decorative ale unor palate din 

Florenţa şi palatul regal din Buda, 

construite în această perioadă. 

 

 

În 1541 cetatea era încă în 

proprietatea episcopului. Ferdinand I. 

(1526–1564), regele Ungariei care 

intenţionând să elibereze Buda de sub 

ocupaţia otomană ajunge la un acord 

comun cu guvernatorul Transilvaniei, 

Gheorghe Martinuzzi (1541–1551). În 

acest scop el şi-a trimis comisarii la cetatea 

din Gilău. Aici, în prezenţa episcopului 

Transilvaniei, Ioan Statileo (1528–1542), 



 

aceştia au semnat acordul despre unirea sub 

conducerea Habsburgilor a teritoriilor din 

fostul Regat al Ungariei neocupate de 

otomani.  

Regina Isabela (1519–1559), 

chemată în Transilvania în 1542, a primit în 

folosinţă toate proprietăţile episcopiei 

Transilvaniei, cetatea din Gilău devenind 

reşedinţa ei probabil până la abdicarea sa din 

1551. În anii 1542–1543, provizorul cetăţii, 

Petru More de Galaţi a realizat reparaţii la 

aceste fortificaţii. Aceste lucrări sunt 

indicate şi de placa comemorativă amplasată 

pe turnul nord-vestic cu inscripţia: PETRO 

MORE. DE / GALAC[Z] PROCVRA[N] / 

TE OPVS. CEPTUM / ET. PERFECTVM. 

(lucrare începută şi realizată de Petru More 

de Galaţi). 

 

 

În 1556 proprietăţile episcopiei 

Transilvaniei au ajuns în posesia fiscului, iar 

cetatea a devenit din nou reşedinţa reginei 

Isabela, revenită în Transilvania în acelaşi an. 

Mai târziu, din anul 1580 cetatea şi domeniul 

a avut mai mulţi proprietari (guvernatorul 

Ioan Ghiczy, episcopul Transilvaniei 

Dimitrie Náprágyi, Mihai Viteazul, Ştefan 

Csáky, generalul Giorgio Basta, nobilii 

Pancraţiu Sennyei, Gheorghe Rácz, 

Wolfgang Kamuthi). 

La sfârşitul secolului al XVI-lea castelul a 

devenit proprietatea familiei Kendi. În 

anul 1594 voievodul Báthory Zsigmond i-a 

omorât aici pe Kendi 

Ferenc şi Bornemissza Janos care erau de 

partea otomanilor.  

 

 

Între anii 1599 si 1601, atât castelul cât și 

toată zona Gilăului au fost asediate 

de Mihai Viteazul până în anul  1605 când 

voievodul Transilvaniei Bocskai Istvan 

preia conducerea ținutului.   

 

Între anii 1633–1643, domeniul a intrat din 

nou în posesia fiscului, dar principele 

Gheorghe Rákóczi I. (1630–1648) l-a 

folosit ca proprietate proprie, iar în 1643 l-

a ipotecat lui Sigismund, fiului său mai 

mic. În 1649, cel din urmă l-a dăruit 

nepotului său, fiului principelui Gheorghe 

Rákóczi al II-lea (1648–1660), împreună 

cu alte moşii din domeniul Cluj-Mănăştur. 



 

Domeniul Gilău şi moşiile anexate au 

rămas în proprietatea familiei Rákóczi până 

la moartea lui Gheorghe Rákóczi al II-lea 

în 1660. 

   

În perioada în care cetatea era în 

îngrijirea familiei Rákóczi, aceasta a 

cunoscut o reconstruire radicală. Principele 

Gheorghe Rákóczi I. a dispus 

transformarea cetăţii medievale într-un 

castel cu funcţie de reşedinţă princiară 

impunătoare. Lucrările s-au realizat între 

anii 1638–1652.  

Înainte de 1638 se poate vorbi de 

o cetate fortificată. Zidurile erau apărate de 

câte un turn dispus pe cele patru colţuri, 

majoritatea clădirilor din interiorul incintei 

se aflau în mijlocul curţii, cu scopul ca 

zidurile să poată fi apărate mai eficient.  

Zidurile exterioare erau dotate cu 

creneluri, iar în turnurile fără ferestre se 

păstra armamentul. Înainte de reconstruire, 

proprietarii foloseau încăperile de la etaj 

ale aripei estice, situate lângă poarta 

principală (dormitor, sufragerie, capelă, 

”casa de aur”). 

Potrivit dorinţei principelui, 

clădirile din curtea cetăţii au fost demolate, 

iar cele de lângă ziduri au fost modificate şi 

încorporate în noul castel princiar. 

Turnurile au fost păstrate şi au fost 

construite cele patru aripi aproape noi. 

Caracterul impozant şi reprezentativ era 

accentuat printr-o poartă, un balcon şi mai 

multe încăperi (palate) împodobite, care 

însă au fost distruse mai târziu.  

Toţi membri familiei princiare au 

primit o cameră de locuit la etajul fiecărui 

turn, principele în cel nord-vestic (denumit 

”turnul Domniei Sale”), soţia sa în cel sud-

vestic („turnul Doamnei”), iar cei doi fii ai 

lor, Gheorghe şi Sigismund în cel nord-

estic şi sud-estic. Camera principelui era 

accesibilă din mai multe direcţii: din 

camera soţiei sale, din încăperile destinate 

oficialităţilor curţii şi din capelă. În aripa 

estică construirea balconului şi denumirea 

sălilor (camera împodobită, camera pictată) 

demonstrează caracterul reprezentativ pe 

care principele l-a conferit acestora.  

În câteva încăperi de la etaj, s-au 

montat sobe de teracotă împodobite cu 

faianţă produse de olarii habani stabiliţi la 

Vinţu de Jos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot cu faianţă habană au fost 

împodobiţi pereţii impunătorului salon de 

recepţie situat lângă turnul de locuit al 

principelui. Cahlele erau de culoare 

galbenă, albastră, albă, şi cu ornamente în 



 

unele locuri. Totodată, s-a schimbat şi 

caracterul defensiv al turnurilor, acestea 

fiind dotate cu ferestre, armamentul a fost 

mutat, spaţiul fiind transformat în cameră 

de locuit. Gheorghe Rákóczi I a murit 

înaintea terminării lucrărilor. 

 

În 1663 stările ardelene au ipotecat 

castelul şi domeniul Gilău nobilului 

Dionisie Bánffy (1630–1674), iar după 

execuţia lui din 1674 le-au confiscat. În 

1676 însă, Gheorghe Bánffy (1661–1708), 

fiul lui Dionisie şi viitorul guvernator al 

Transilvaniei le-a redobândit. 

 În cronica sa întitulată 

„Metamorphosis Transylvaniae” (1736), 

Petru Apor a realizat o descriere deosebit de 

minuţioasă a nunţii grandioase dintre Ana, 

fiica guvernatorului şi contele Adam 

Székely din Ineu ţinute în castelul din Gilău 

în anul 1702. Cronicarul înşiră cei mai 

distinşi invitaţi (Ştefan Apor, Ana Kornis 

soţia lui Gheorghe Haller, Nicolae Bethlen, 

Laurenţiu Pekri), totodată descrie detaliat 

ţinutele luxoase de sărbătoare ale 

oaspeţilor, harnaşamentele decorative ale 

cailor sosiţi din Cluj. 

În faţa castelului, pe o tribună 

împodobită cu covoare s-au aranjat 50 de 

mese, iar celelalte mese lângă aceasta. Pe 

partea estică a tribunei era locul fastuos 

împodobit denumit „maiestas”, destinat 

reprezentantului împăratului, contele 

Rabutin.  

 

Ospăţul şi buna dispoziţie iniţială s-a 

transformat într-o petrecere zgomotoasă, 

iar oaspeţii într-o stare de beţie şi-au 

exprimat mânia împotriva împăratului, la 

care Rabutin a rămas pasiv. 

Contele a fost servit din vase argintii, aurii 

şi potire împodobite cu pietre preţioase. 

Înşiruind nenumăratele bucate şi băuturi, 

cronicarul Apor pomeneşte cu apreciere 

îndemânarea lui Martin Berzenczei, 

bucătarul principelui Mihai Apaffi I (1661–

1690), care la această masă festivă a 

modelat din pateu cetatea din Făgăraş, cu 

bastioane, tunuri, şanţuri, peşti, animale şi 

vegetaţie. În cinstea împăratului s-au tras 

din trei tunuri, care a cauzat spargerea 

geamurilor castelului. 

 Această descriere reprezintă ultima 

înfăţişare intactă a castelului înainte de 

distrugerea ei din 1707.  

 

 

În timpul războiului de independenţă 

condus de Francisc Rakóczi II. (1703–

1711), castelul lui Gheorghe Bánffy, liderul 

partidei pro-habsburgice, a suferit mai 

multe asedii. Acesta a fost dărâmat parţial 

în urma asediului condus de comandantul 

curuţilor Laurenţiu Pekri. În deceniile 

următoare moşia rămâne în proprietatea 

familiei Bánffy, însă ei locuiau în conacul 

construit la poalele castelului. În jurul 

anului 1838, Dionisie Bánffy, fiul 

guvernatorului Gheorghe Bánffy (1747–

1822) a reconstruit castelul pe ruinele 

acestuia, distrugând zidurile şanţului şi 

elementele fortificaţiei.  

 

 

 



 

Al doilea etaj al castelului degradat 

in cursul timpului a fost demolat, iar în 

anul 1861 acoperișul a fost distrus in urma 

unui incendiu. După incendiu șanțurile de 

protecție au fost umplute, în locul lor fiind 

amenajat un parc. 

 Domeniul, trecut prin mâinile mai 

multor proprietari, a fost recuperat de de 

contesa Ecaterina Bánffy, soţia lui Toma 

Barcsay in anul 1911, suferind numeroase 

modificări. În urma căsătoriei lui Barcsay 

Tamas cu Banffy Katinka castelul trece în 

proprietatea familiei Barcsay, care-l deține 

până în anul 1948. 

 După al Doilea Război 

Mondial mobilierul original a fost distrus 

in totalitate. Din anul 1951 în casa 

administratorului, aflată în grădina 

castelului, s-a mutat Oficiul Administrației 

Publice, apoi clădirea castelului a fost 

ocupat de Şcoala de Contabili (Liceul 

Agricol), urmând ca după 

anul 1960 clădirea să fie ocupată de școala 

pentru copii cu dezabilități până în 2002, 

când a fost părăsit. 

 Castelul este înscris pe lista 

Monumentelor Istorice ale județului Cluj, 

elaborată de Ministerul Culturii si Cultelor 

din România în anul 2004. 

 

Descrierea 

 Forma actuala a castelului este 

rectangulara, având patru turnuri, din care 

trei cu plan circular, și unul poligonal. În 

jurul castelului se află un parc dendrologic 

cu suprafața de 109 mii de mp, de care 

aparține un teren arabil, o livadă în 

suprafața de 45 mii de mp și alte 

construcții: grajd din lemn şi cărămidă, 

baracă metalică, spălătorie şi cabinete, 

bucătărie de vara, puţ de beton şi piatră, puţ 

de beton pentru apă, cabină  pompă apă şi 

un zid de piatră. 

În ultimele decenii o construcție 

situată în apropierea castelului Gilău a fost 

folosită de liceul din Gilău cu destinația 

“internat”. 

 

Din punct de vedere istoric prima atestare a 

fost în 1428 - reşedinţa Episcopilor 

Transilvaniei (domus habitationis) - 

menţionată în timpul episcopului Matheus 

de la Bischino (1443-1461);  

➢ în 1465 - definită ca pallatio;  

➢ 1475-1501 - refacerea construcţiilor în 

stilul Renaşterii timpurii (episcop 

Ladislau Gereb - vărul lui Matei 

Corvinul) - influenţe ale arhitecturii 

toscane;  

➢ 1542-1543 - reşedinţă a reginei 

Izabella;  

➢ 1639 - intră în posesia principelui 

Gheorghe Rakoczi I.  

➢ Până în 1648 - arhitecţii Agostino 

Serena şi Gabriel Haller conduc 

lucrările de reconstrucţie;  

➢ 1663 - Castelul intră în posesia lui 

Dimitrie Banffy (1630-1674). Se refac 

fortificaţiile Castelului - ca urmare a 

cuceririi Oradiei de către Turci;  

➢ 1861 - Castelul este distrus de un 

incendiu;  

➢ 1874 - Castelul se reface dar se 

demolează etajul II;  

➢ 1911 - Castelul este restaurat în stil 

neoromanic;  

➢ 1930 - se reface aripa de nord (grajduri 

şi magazii). 



 

 În prezent castelul se află în 

administrarea unei firme private şi a fost 

cumpărat de la moştenitorii foştilor 

proprietari. Până în momentul de faţă 

castelul nu a fost redat circuitului turistic. 

 

Fondul turistic al comunei Gilău este 

reprezentat şi de biserici. 

 Începuturile bisericilor Gilăului se 

află ascunse în tainice izvoare în strânsă 

legătură cu primele comunităţi creștine. 

Locurile de închinăciune înfăţisându-se 

asemenea caselor țărănești, construcţii din 

lemn aşezate pe fundaţii de piatră. La Gilău 

a existat o biserică de lemn, la poalele 

platoului numit "Căpâlna" însă, supusă 

intemperiilor ea nu a rezistat timpului. În 

1760 exista o biserică de lemn pe fundaţie 

de piatră iar mai târziu, în 1896, cu banii 

adunaţi de credincioşi şi mai ales prin 

contribuţia cu 600 de coroane a lui Lazar 

Baldi s-a început construcţia bisericii de 

piatră, pictată abia în anul 1936. După 

Marea Unire din 1918 în Gilău existau 

locaşuri de cult pentru greco-catolici, 

ortodocşi, reformaţi şi romano-catolici. 

După 1948, în Gilău funcţionau două 

parohii ortodoxe, cultul greco-catolic fiind 

oprit iar mai târziu, în 1950 cele două 

parohii fiind contopite. Anul 1990 a 

însemnat refacerea celor două parohii 

ortodoxe şi a uneia greco-catolice. 

 Din punct de vedere al credinţelor 

religioase, comunitatea este formată din 

ortodocşi, reformaţi-calvini, neo-

protestanţi, penticostali, baptişti, greco-

catolici şi romano-catolici. Indiferent 

cultului de care aparţin, gilăuanii învaţă să 

fie buni creştini, să îşi cinstească aproapele 

şi să-L slăvească pe Cel de Sus. În urma cu 

70 de ani, în comuna Gilău erau prezenţi şi 

evreii, într-un număr destul de mare, 

harnici meseriaşi, care mai trăiesc astăzi 

doar în amintirea locuitorilor în vârstă ai 

comunei, iar ca mărturie a prezenţei lor a 

rămas micul cimitir care ne vorbește de 

peste timp de patimile şi durerile acestor 

trecuţi locuitori ai Gilăului.  

 O biserică de lemn, pe o fundaţie de 

piatră, exista în 1760, despre care se crede 

că s-a ridicat înaintea celei de la Someşu 

Rece din 1725. În anii 1762-1770 a fost 

înlocuită cu alta, tot de lemn, dar mai 

încăpătoare. 

Dacă în 1760 sunt pomenite doar două 

familii de greco-catolici şi 69 neunite, 

treptat, majoritatea românilor din Gilău au 

trecut la unirea cu Biserica Romei. Sporind 

numeric şi întărindu-şi puterea economică, 

gilăuanii au hotărât să ridice o biserica mai 

mare şi mai rezistentă. În anul 1896, cu 

banii adunaţi de credincioşi şi mai ales prin 

contribuţia cu 600 de coroane a lui Lazar 

Baldi s-a început construcţia bisericii de 

piatră, cu boltă de cărămidă, pe baza 

planului alcătuit de inginerul Pompei Hosu. 

Meşterii constructori au fost: Ludovic 

Horvath, loan Naghiu, loan Mureşan, 

Nicolae Mureşan şi Petru Căpuşan. 

Pereţilor interiori li s-a aplicat atunci doar o 

zugrăveală simplă, iar iconostasul a fost 

realizat în stil apusean. Abia în anul 1936 a 

fost pictată. 

În timpul primului război mondial, biserica 

şi credincioşii au avut de suferit, zeci de 

bărbaţi fiind înrolaţi în armata austro-

ungară. Clopotul cel mare al bisericii şi 

acoperişul de aramă au fost luate şi topite, 

pentru a fi transformate în muniţii. 

 După Marea Unire din 1918 

credincioşii au avut o soartă mai bună. De 

aceea şi-au sporit achiziţiile de obiecte de 

cult şi au înfrumuseţat biserica, facând-o şi 

mai atrăgătoare. 



 

 În comuna Gilău există mai multe 

biserici aparţinând unor culte diferite si 

anume:  

• În localitatea Gilău există două biserici 

ortodoxe cu hramul „Sf. Nicolae” şi 

„Adormirea Maicii Domnului”, una 

reformată,  una greco-catolică (capelă), 

una romano-catolică, una baptistă şi una 

penticostală; 

 

Biserica cu hramul  "Adormirea Maicii 

Domnului" Gilau 

 Biserica a fost construită în anii 

1983-1989 prin contribuţia statului care s-a 

simţit obligat deoarece a demolat biserica 

din Someşu Cald după strămutarea 

majorităţii locuitorilor satului în localitatea 

Gilău. Peste terenul unde dominau biserica 

satului şi casele ţăranilor din satul Someşu 

Cald s-a conturat cuva lacului de 

acumulare, iar apoi o imensă cantitate de 

apa. De aceea strămutaţii în Gilău cereau 

insistent o biserică şi pentru ei. 

 Pictura a fost realizata de Mihai 

Ciuhoiu, în anul 1987, aplicând tehnica 

frescei. Sunt redate izbutit scene din viaţa 

lui Iisus, faptele apostolilor şi alte figuri ale 

vieţii creştine. Întregul ansamblu mural 

impresionează plăcut prin forţa de expresie 

a compoziţiilor, dar şi iconostasul sculptat 

de Gheorghe Caiena, cu impresionanta uşa 

împărătească şi cele diaconeşti într-un 

reuşit echilibru. Aici îşi desfăşoară 

activitatea părintele sufletesc, plin de har, 

preotul Iosif Vulpe, cel care a ştiut sa-i 

atragă pe credincioşi şi în special un număr 

mare de tineri, încât mai este denumită 

"biserica tineretului". Această biserică a 

devenit o frumoasă emblemă a parohiei. 

Biserica ortodoxa 2 cu hramul „Sf. 

Nicolae” din Gilau 

 

Biserica reformată din Gilău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biserica romano-catolică  din Gilău 

 

 

• În localitatea Someşu Rece  există o 

biserică ortodoxă, o biserică veche 

monument, una baptistă, una 

penticostală şi una ortodoxă la Talieni; 

 

 

Biserica cu hramul "Sfinții 

Arhangheli" din Someșu Rece 

  Biserica "Sfinţii Arhangheli" e 

ridicată în Someşu Rece. Credincioşii din 

Someşu Rece, de-a lungul vremii; au avut 

mai multe locaşuri de cult. Cel mai vechi, 

care dăinuie până azi, un martor tăcut al 

spiritualităţii româneşti şi al arhitecturii 

lemnului, este biserica ridicată în 1725. 

 Pictura a fost executată de vestitul 

pictor din Gilău, Dumitru Ispas.. Cu toate 

că umiditatea şi diferenţele de temperatură 

au fost duşmanii acestei bijuterii din lemn, 

se mai pot distinge scene biblice, figuri de 

sfinţi, inscripţii cu litere chirilice (de 

exemplu, Sfântul Onisie), precum şi 

balanţa care cântărea faptele bune şi rele 

ale ale muritorilor. Destul de bine se 

desluşeşte Scaraoţchi, cu coarne, gheare 

Dar factorii potrivnici, ploaia, îngheţul, 

dezgheţul, etc, au deteriorat pictura, încât, 

din păcate, nu se mai păstrează decât 

fragmentar pe pereţi, pe bolta naosului şi în 

absida altarului. 

 

 

 

 

 

 

 

Această casă a Domnului prezintă 

câteva asemănări cu casa ţărănească de acum 

300 de ani, în ceea ce priveşte materialele de 

con¬strucţie, deoarece a fost realizată de 

meşteri lemnari pricepuţi. Şi prid¬vorul 

ridicat în partea vestică ne aminteşte acelaşi 

lucru. Interesant este şi procedeul de a prinde 

coarnele de grinzi cu cuie de lemn. 

 Curtea şi întregul spaţiu destinat 

cimitirului sunt împrejmuite cu un zid, iar 

accesul este permis printr-o poartă încadrată 

în stâlpi de stejar sculptaţi cu motive 

geometrice. Pe grinda de sus se mai poate citi 

„valeat” (anul), dar, printr-o renovare, 

coborându-i acoperişul, a dis¬părut 1725. 

 Biserica a rămas o mărturie de acum 

279 de ani, o realizare reuşită a acelor vremi, 

despre care locuitorii de acum o sută de ani 

spuneau cu mândrie: "Avem o biserică de 

lemn, cu gardul de piatră".  

 Pe lângă data "1725 văleat", mai 

avea înscrişi anii 1768 şi 1758, probabil 

când i-au fost aduse îmbunătăţiri. Pentru 

uzul preotului şi al diacului credincioşii au 

cumpărat "Evanghelia", "Cazaniile" şi alte 

cărţi absolut necesare, una cu "preţul unei 

perechi de boi", alta cu preţul "unei perechi 



 

de cai". Printre preoţii care au slujit, este 

menţionat Teotelecan (nume din partea 

locului), iar, mai târziu, din familia 

Stănescu (Nicolae şi apoi Ioan). În prezent, 

preot este Vasile Crişan, într-o clădire 

impunătoare, dar scopul este şi menţinerea 

bisericii vechi, veritabil monument de 

arhitectură populară. 

 

Biserica din lemn Someșu Rece 

(biserica monument) 

 În anul 1723, prin contribuţia a 

celor 14 familii care alcătuiau satul format 

exclusiv din români - Someşu Rece, s-a 

înălţat biserica din lemn cu hramul 

"Pogorârea Duhului Sfânt", astăzi 

monument istoric. Locul aşezământului a 

fost ales sub un deal, la marginea Pădurii 

Oraşului, lângă cimitirul de atunci al 

satului, posibil în apropierea sau pe locul 

unei biserici mai vechi, care a ars sau a fost 

demolată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biserica de lemn din Someşu Rece 

a fost cel dintâi lăcaş de cult din Ardeal, 

construit din lemn şi împrejmuit cu gard de 

piatră. 

 Lăcaşul a fost ridicat pe un 

fundament de piatră de râu, talpa 

constucţiei fiind realizată din lemn de 

stejar. Întregul corp al construcţiei s-a 

realizat din lemn de molid. Structura 

propriu-zisă s-a făcut prin îmbinări, fără să 

se folosească cuie, iar acoperişul a fost 

îmbrăcat cu şindrile din lemn. 

 Biserica de lemn din satul Someşu 

Rece a fost renovată, pictată şi repictată în 

mai multe rânduri. Cu toate acestea se mai 

păstrează şi astăzi elemente de construcţie 

şi fragmente picturale cu o vechime mai 

mare de 200 de ani.  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 Aşezată la poalele vestice ale unui 

deal, pe o fundaţie de piatră de calcar, ea a 

fost construită din bârne de brad îmbinate 

în chiotoare, pe o talpă de lemn de stejar.  

 Planimetric, biserica se compune 

dintr-un pronaos, naos şi altarul poligonal 

cu pereţii retraşi. Pronaosul este tăvănit şi 

de pe grinzile lui se ridică stâlpii turnului-

clopotniţă. Turnul, cu baza prismatică, are 

galerii deschise pe fiecare latură şi parapet, 

iar deasupra, un coif octogonal cu baza 

răsfirată, terminat într-o săgeată înălţată 

spre cer şi cu o cruce în vârf. Naosul şi 

altarul au câte o boltă semicirculară, 

ambele ridicate direct pe pereţi, susţinute 

de arcuri duble. Acoperişul este aşezat pe 

căpriori susţinuţi de cosoroabe aşezate pe 

console formate din capetele bârnelor. 

 După inscripţia situată în altar se 

cunoaşte faptul că biserica a fost pictată întâia 

oară în anul 1768. Este posibil ca mai târziu, 

în primul deceniu al secolului al XIX-lea, 

pictura murală interioară să fi fost modificată 

sau restaurată de către cunoscutul zugrav de 

biserici Dimitrie Ispas.  

http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_S_Somesu_Rece_sat.htm
http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_O_Orasului_Padurea.htm
http://www.turactiv.ro/index_alfabetic/index_alfabetic_O_Orasului_Padurea.htm


 

Picturile vechi au fost realizate în 

stilul popular românesc, care diferă destul 

de mult de stilul bizantin, prezent în mai 

toate bisericile ortodoxe de astăzi.  

 

 Cu toate că umiditatea şi diferenţele 

de temperatură au fost duşmanii acestei 

bijuterii din lemn, se mai pot distinge scene 

biblice, figuri de sfinţi, inscripţii cu litere 

chirilice (de exemplu, Sfântul Onisie), 

precum şi balanţa care cântărea faptele 

bune şi rele ale muritorilor. Dar factorii 

potrivnici, ploaia, îngheţul, dezgheţul etc, 

au deteriorat pictura, încât, din păcate, nu 

se mai păstrează decât fragmentar pe pereţi, 

pe bolta naosului şi în absida altarului. 

Ilustraţiile de pe pereţi reprezentau o 

adevărată "Biblie ilustrată", cu învăţăturile 

desprinse din acesta, de  mare folos în 

secolele trecute, în care puţină lume ştia carte. 

Pictura veche, care se mai păstrează pe 

peretele vestic, este unică, ilustrând  într-un 

mod pedagogic, pe cât de naiv pe atât de 

aspru, spre atentă luare aminte, atât chinurile 

păcătoşilor, cât şi înspăimântătoarea prezenţă 

a diavolului în diferite ipostaze. 

 Între temele abordate figurează un om 

spânzurat de limbă pentru că a înjurat, femei 

schinguite din pricină că s-au dedat desfrâului 

ori fiindcă au avortat, un criminal pus la jug 

de un diavol cu bici în mână, etc. 

Această casă a Domnului prezintă 

câteva asemănări cu casa ţărănească de acum 

300 de ani, în ceea ce priveşte materialele de 

construcţie, deoarece a fost realizată de 

meşteri lemnari pricepuţi. Şi pridvorul ridicat 

în partea vestică ne aminteşte acelaşi lucru. 

Interesant este şi procedeul de a prinde 

coarnele de grinzi cu cuie de lemn. 

Din anul 1932, în care s-a dat în 

folosinţă noua biserică, în vechiul lăcaş de 

lemn nu s-au mai rânduit slujbe. Astăzi 

interesul pentru bisericuţa de lemn este 

nejustificat de scăzută în rândul localnicilor şi 

a românilor, obiectivul fiind vizitat mai mult 

de către turiştii străini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biserica ortodoxă din Talieni 

 

• În localitatea Someşu Cald există o 

biserică ortodoxă construită în anul 

2000. 

 

 

Biserica cu hramul "Sfinții Trei 

Ierarhi" din Someșu Cald 

 Biserica din Someșu Cald poartă 

hramul "Sfinţii Trei Ierarhi".  

 

 

 

În 9 iunie 2002 a fost finalizată biserica, 

fiind realizată cu fondurile asigurate de 

Consiliul Local Gilău dar şi prin 

contribuţia a numeroşi credincioşi. 

Locaşul este o bijuterie cu mobilier realizat 

cu gust, iconostas dăruit de Gavril Gugura 

şi pictura executată în tehnica frescei de 

Petre Ungureanu. 

 

 

 

2.3.3  Serviciile Comunitare De Interes Public 

 

2.3.3.1  Serviciul de alimentare cu apă şi 

canalizare 

  

 

 În comună există alimentare cu apă 

în localităţile Gilău, Someşu Rece şi în 

Someşu Cald.  

 Alimentarea cu apă potabilă şi 

industrială este realizată prin racordarea la 

magistrală, care provine din lacul de 

acumulare Gilău, trece prin staţia de tratare 

şi pompare, fiind distribuită către 

consumatori.  

 Localităţile comunei Gilău (Gilău, 

Someşu Rece şi Someşu Cald) sunt 

echipate cu reţea de canalizare în sistem 

centralizat.  

 Pentru locuinţele şi obiectivele 

pentru care s-a realizat racordurile 

interioare, în zona turistică Gura Râşti, 

Uzină şi Puiuleşti, s-au executat bazine 

vidanjabile exterioare pentru decantarea şi 



 

stocarea apelor menajere. Apele meteorice 

sunt evacuate prin şanţuri sau rigole ce duc 

spre emisarii principali.  

 Alţi indicatori semnificativi care 

relevă starea existentă a alimentarii cu apă a 

comunei Gilău în anul 2019, sunt 

evidenţiaţi în tabel:  

 

 

INDICATOR VALOARE 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile Gilău – km 23,76 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile Someșu Rece – km 7,00 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile Someșu Cald – km 8,50 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, total – mii mc 1612,00 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor uz casnic – mii mc 263,00 

Lungimea totală a conductelor de canalizare Gilău – km 29,42 

Lungimea totală a conductelor de canalizare Someșu Rece – km 11,00 

Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor – km 29,70 

Gaze naturale distribuţie, total – mii mc 4602,00 

Gaze naturale distribuţie uz casnic – mii mc 1184,00 

 

 

2.3.3.2.  Serviciul de alimentare cu energie 

electrica,  gaze naturale şi termoficare 

  

 Serviciile comunitare care 

funcţionează pe lângă Consiliul Local sunt: 

Serviciul de Asistență Socială, Garda de 

intervenţie şi Serviciul mobil de urgenţă, 

reanimare şi descarcerare Gilău,  Serviciul 

de Protecţie Civilă şi cel de Iluminat Public. 

Gilăul dispune de aproape toate utilităţile de 

infrastructură necesare unei comune 

aproape oraş:  

• gaz metan: este în localitatea Gilău iar 

în Someșu Rece este în curs de 

implementare 

•  reţea de apă potabilă: în Gilău, 

Someşu-Rece şi Someşu-Cald  

• reţea canalizare: în Gilău, Someşu-

Rece, Someşu-Cald  

• reţea telefonie fixă: în Gilău, Someşu-

Rece şi Someşu-Cald 

• reţea de telefonie mobile: în Gilău, 

Someşu-Rece şi Someşu-Cald  

• reţea internet: în Gilău, Someşu-Rece şi 

Someşu-Cald) 

• managementul deşeurilor: în Gilău, 

Someşu-Rece şi Someşu-Cald.  

 Principalele instituţii care deservesc 

populaţia din Gilău au sedii moderne 

(Primăria, Poliţia, Jandarmeria, Poşta, Casa 

de Cultură, Biblioteca şi Pompierii). 

 

2.3.3.3.  Alte servicii comunitare 

 

Comuna Gilău dispune de: 

• reţea de energie electrică;  

• acces la cablu TV şi internet;  

• reţea de telefonie fixă 

• rețea de telefonie mobilă  

• colectarea deşeurilor este asigurată 

de compania de salubritate S.C. 

Quatro Eco Salub S.R.L.. 

 

 S-au luat măsuri pentru evitarea 

poluării organice, fizice şi chimice a solului 

şi a apelor. S-a interzis depozitarea 

rumeguşului şi a deşeurilor în luncile 



 

inundabile ale râurilor şi pâraielor, precum 

şi deversarea în apele curgătoare sau în 

lacuri a deşeurilor lichide menajere. Pentru 

evitarea degradării biodiversităţii  prin 

supra pășunat s-au scos temporar păşunile 

degradate din circuitul agricol, până la 

refacerea lor ecologică. 

 Colectarea deşeurilor este asigurată 

de compania de salubritate S.C. Quatro Eco 

Salub S.R.L.  

 S-au luat măsuri pentru evitarea 

poluării organice, fizice şi chimice a solului 

şi a apelor. S-a interzis depozitarea 

rumeguşului şi a deşeurilor în luncile 

inundabile ale râurilor şi pâraielor, precum 

şi deversarea în apele curgătoare sau în 

lacuri a deşeurilor lichide menajere. Se face 

periodic analiza apelor de către instituţiile 

abilitate (Sanepid). Pentru evitarea 

degradării biodiversităţii  prin suprapăşunat 

s-au scos temporar păşunile degradate din 

circuitul agricol, până la refacerea lor 

ecologică. 

 

 

 

DEȘEURI PROCENT 

Deșeuri ambalaje de hârtie  4 % 

Deșeuri ambalaje sticlă 2 % 

Deșeuri ambalaje doză 6 % 

Deșeuri ambalaje peturi 18 % 

Deșeuri menajere 70 % 

Deșeuri ambalaje plastic 84,43% 

Deșeuri ambalaje carton 11,57% 

 

2.4  ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU

 Spaţiul rural românesc se 

caracterizează prin resurse naturale aflate  

într-o stare de conservare în general bună, 

printr-un nivel ridicat de biodiversitate, 

asociat unei diversităţi de habitate şi  

ecosisteme, de păduri şi de peisaje agricole 

valoroase dar, în acelaşi timp, viitorul 

apropiat poate aduce provocări serioase: 

menţinerea acestor valori naturale şi lupta 

împotriva schimbărilor climatice. 

 Teritoriul României este alcătuit din 

trei tipuri de relief, prezentate într-o 

proporţie relativ egală – câmpie, dealuri şi 

munţi, cu un nivel de diversitate pedo-

climatică şi geografică ridicat. România 

deţine un mediu natural în cadrul căruia se 

integrează vaste arii rurale care se remarcă, 

în general, printr-o bună stare de 

conservare a resurselor naturale de sol şi 

apă, prin varietatea peisajelor tradiţinale şi 

printr-o remarcabilă diversitate biologică. 

De asemenea, România are o moştenire 

naturală unică, reprezentată în principal de 

Munţii Carpaţi (65% din eco-regiunea 

Carpaţi) şi de către una dintre cele mai 

importante zone umede din Europa, Delta 

Dunării (a doua ca mărime din Europa). 

Este estimat că ecosistemele naturale şi 



 

semi-naturale reprezintă 47% din teritoriul 

naţional, fiind identificate pe teritoriul 

României 52 de eco-regiuni.  

Merită menţionat faptul că 30% din 

populaţia Europei de carnivore mari şi 

aproximativ 300.000 ha de păduri virgine 

se află localizate în România. În Munţii 

Carpaţi şi Delta Dunării se regăsesc o 

serie de specii endemice, printre care se 

află şi o serie de specii de interes 

comunitar. 

 Diversitatea de specii şi habitate, 

respectiv varietatea peisajelor rurale 

tradiţionale sunt o rezultantă a restructurării 

agriculturii (trecerea în ultimii 16 ani de la 

un număr mic de ferme comerciale mari la 

milioane de gospodării familiale de 

dimensiuni mici), a reîntoarcerii la un tip 

de agricultură tradiţională şi implicit a 

aplicării de practici extensive. 

 Dezvoltarea economică din ultima 

perioadă de timp din România nu a prea 

ţinut seama de respectarea cerinţelor 

specifice în domeniul protecţei mediului. 

Din această cauză, în acest moment, 

comuna Gilău, ca de altfel întreaga 

Românie, nu beneficiază de infrastructura 

corespunzătoare protecţiei mediului. În 

concluzie, putem afirma că în România nu 

există o educaţie civică similară nivelului 

Uniunii Europene. 

 

Pe teritoriul comunei Gilău au fost 

identificate o serie de aspecte de mediu 

critice, cu perspective de deteriorare 

calitativă. 

 

Probleme de mediu critice (existente sau 

potenţiale) din punctul de vedere al 

poluării atmosferei: 

• Utilizarea în cantităţi exagerate a 

gunoiului de grajd; 

• Utilizarea fertilizanţilor chimici în 

agricultură. 

 

Aspecte de mediu critice (existente sau 

potenţiale) sub aspectul poluării apelor de 

suprafaţă şi subterane: 

• Poluarea apei cu nitraţi; 

• Inexistenţa unei reţele de 

canalizare. 

 

Aspecte de mediu critice sub aspectul 

deteriorării solurilor: 

• Defrişarea suprafeţelor 

forestiere – are o influenţă directă 

asupra degradării peisajului, a valorii 

sale estetice şi indirectă, prin 

fenomenele de alunecări de teren pe 

care le favorizează. Totodată, reducerea 

suprafeţei ocupate de păduri 

influenţează negativ echilibrul 

ecosistemului forestier. 

 

 

 

 

 

 

2.5 ECONOMIA LOCALĂ

 România îşi propune să devină o 

economie generatoare de valoare adăugată 

ridicată care să aducă beneficii substanţiale 

investitorilor şi angajaţilor. Motorul acestei 

evoluţii îl reprezintă creşterea 

productivităţii prin investiţii în capitalul 



 

productiv, în echipamente şi tehnologie, 

precum şi în capitalul uman.  

 Viitorul României este acela al unei 

economii dinamice, competitive şi 

inovative, funcţionând în structurile 

economice, sociale şi politice ale Uniunii 

Europene şi ale economiei globale.8 

Cu o suprafaţă totală de 238 397 km2 şi o 

populaţie de peste 21 milioane de locuitori, 

România reprezintă 6% din suprafaţa totală 

a Uniunii Europene şi 4% din populaţia 

acesteia.  

 Produsul Intern Brut al României a 

crescut în primele şase luni ale anului în 

curs cu 4,7%, pe seria brută, şi cu 4,8%, pe 

seria ajustată sezonier, raportat la primul 

semestru din 2018, în special pe baza 

consumului din gospodării, potrivit datelor 

provizorii, publicate vineri de Institutul 

Naţional de Statistică (INS). Comparativ cu 

trimestrul I 2019, PIB în trimestrul II 2019 

a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,0%, 

iar faţă de acelaşi trimestru din anul 2018 

acesta a înregistrat o creştere cu 4,4% pe 

seria brută şi cu 4,6% pe seria ajustată 

sezonier, informează Agerpres. "Seria 

ajustată sezonier a Produsului intern brut 

trimestrial nu s-a modificat, revizuirea 

estimărilor pentru trimestrul II 2019 faţă de 

varianta 'semnal' publicată în comunicatul 

de presă nr. 205 din 14 august 2019 fiind 

nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se 

recalculează trimestrial ca urmare a 

modificării modelelor adoptate, a numărului 

de regresori folosiţi, a modificării seriilor 

brute şi a numărului de observaţii 

disponibile", se arată în comunicatul INS. 

Pe seria ajustată sezonier, PIB estimat 

pentru semestrul I 2019 a fost de 507,888 

miliarde lei preţuri curente, în creştere - în 

termeni reali - cu 4,8% faţă de semestrul I 

2018. 

Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat 

pentru semestrul I 2019 a fost de 440,962 

miliarde de lei preţuri curente, în creştere - 

 
8 http://old.fonduri-ue.ro 

în termeni reali - cu 4,7% faţă de semestrul 

I 2018. 

La creşterea PIB, în semestrul I 2019 faţă 

de semestrul I 2018, au contribuit aproape 

toate ramurile economiei, contribuţii 

pozitive mai importante având următoarele 

ramuri: comerţul cu ridicata şi cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor, transport şi depozitare, 

hoteluri şi restaurante (+1,2%), cu o 

pondere de 20,3% la formarea PIB şi al 

căror volum de activitate s-a majorat cu 

5,8%; construcţiile (+0,5%), cu o pondere 

de 3,5% la formarea PIB şi al căror volum 

de activitate s-a majorat cu 14,9%; 

informaţiile şi comunicaţiile (+0,5%), cu o 

pondere de 5,8% la formarea PIB şi al 

căror volum de activitate s-a majorat cu 

9,9%; activităţile profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice; activităţile de servicii 

administrative şi activităţile de servicii 

suport (+0,5%), cu o pondere de 7,0% la 

formarea PIB şi al căror volum de activitate 

s-a majorat cu 7,7%. 

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 

9,5% la formarea PIB, au contribuit cu 

+0,9% la creşterea PIB, volumul lor 

majorându-se cu 8,9%. 

Din punctul de vedere al utilizării PIB, 

creşterea s-a datorat, în principal: 

cheltuielii pentru consumul final al 

gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a 

majorat cu 6,1%, contribuind cu 3,9% la 

creşterea PIB; formării brute de capital fix, 

care a contribuit cu 2,3% la creşterea PIB, 

ca urmare a creşterii volumului său cu 

12,4%. 

"O contribuţie negativă la creşterea PIB a 

avut-o exportul net (-2,0%), consecinţă a 

creşterii cu 2,7% a exporturilor de bunuri şi 

servicii corelată cu o creştere mai mare a 

volumului importurilor de bunuri şi 

servicii, de 6,4%", precizează INS. 

Comparativ cu trimestrul I 2019, PIB în 

trimestrul II 2019 a fost, în termeni reali, 

mai mare cu 1,0%. Produsul Intern Brut - 

date ajustate sezonier - estimat pentru 

http://old.fonduri-ue.ro/


 

trimestrul II 2019 a fost de 256,676 

miliarde lei preţuri curente, în creştere - în 

termeni reali - cu 1,0% faţă de trimestrul I 

2019 şi cu 4,6% faţă de trimestrul II 2018. 

Pe serie brută, PIB estimat pentru 

trimestrul II 2019 a fost de 240,578 

miliarde lei preţuri curente, în creştere - în 

termeni reali - cu 4,4% faţă de trimestrul II 

2018. În ceea ce privește sectoarele 

economice, situația nu este schimbată 

esențial față de anul precedent. Industria 

rămăne sectorul cu cea mai mare pondere 

la formarea produsului intern brut (23,7%) 

și la creșterea economică (1%). Comerțul 

este al doilea motor de creștere cu o 

contribuție la formarea PIB de 18% și de 

0,7% la creșterea economică. Agricultura, 

un sector tradițional, care se modernizează 

continuu, și tehnologia informației, un 

domeniu care vine tare din urmă, purtat și 

de valul schimbărilor tehnologice care 

cuprind societatea. Astfel, agricultura, în 

pofida producțiilor record de anul trecut, 

are o pondere modestă de doar 4,4% la 

formarea PIB și de 0,4% la creșterea 

economică. 

Industria de tehnologia informației are o 

pondere în PIB de 5,2% și o contribuție la 

creșterea economică de 0,4%, egală cu cea 

a agriculturii. Peste 53% din populaţia 

României trăieşte în zone predominant 

rurale, arată datele Eurostat publicate în 

iunie 2019. Mai exact, 10 436 306 

persoane, adică 53,4% din populaţia totală a 

ţării noastre, de 19,53 milioane persoane, 

erau înregistrate în 2018 în mediul rural. 

Practic, datele Eurostat arată că aproape 

11% din toţi locuitorii zonelor predominant 

rurale din UE 28 erau înregistraţi anul 

trecut în România. Aceleaşi date mai arată 

că regiunile predominant rurale ocupă 

67,8% din teritoriul ţării noastre, generează 

36,9% din valoarea adăugată brută a 

României şi dau 55,9% din totalul 

angajaţilor din ţară.  

 

Importanţa zonelor rurale din România 

 

Zonele rurale dispun de un potenţial de 

creştere substanţial şi au un rol social vital.

 

 

 
Teritoriu (kmp) 

Populația 

(persoane) 

Valoarea adăugată 

brută 
Angajați (persoane) 

Anul 2016 2018 2016 2017 

Zone predominant 

rurale 
161 667 10 436 306 56 368 mil. euro 4 673 000 

Zone intermediare 74 927 6 793 070 54 880 mil. euro 2 438 400 

Zone predominant 

urbane 
1 804 2 301 255 41 500 mil. euro 1 251 900 

Total 238 398 19 530 631 152 747 mil. euro 8 363 300 

 

Sursa: Eurostat 



 

 

Asezata la ieşirea Someşului Mic din 

munții Apuseni, datorită poziţionării sale la 

intersecţia a două importante căi de 

comunicaţie ale Transilvaniei, Gilăul a avut 

şi are un important rol în dezvoltarea 

economică, politică, culturală şi socială a 

judeţului Cluj şi a Transilvaniei centrale 

încă din perioada Imperiului Roman.  

 Perioada care însă va aşeza definitiv 

Gilăul ca punct de control şi dezvoltare pe 

harta Transilvaniei a fost perioada romană, 

aici fiind aşezată, de către împăratul Traian 

o importanţă unitate militară de cavalerie (a 

II-a siliană), adusă tocmai din îndepărtata 

Sirie. Castrul acestei unităţi miltare, adică 

cazarma, a fost aşezată pe un pinten de 

deal, între Someşul mic şi pârâul Căpuş, 

actualmente în grădina castelului Teleki din 

centrul comunei. Poziţionarea acestui 

castru a fost foarte bine gândită deoarece 

aici exista o vizibilitate bună înspre Capuşu 

Mare şi înspre Cluj-Napoca. Suprafaţa 

acestui castru era de aproximativ 2.2 ha, el 

adăpostind 500 de soldaţi şi 1000 de cai, 

câte doi de fiecare soldat. Rolul acestei 

unităţi de cavalerie romană era de 

supraveghere a accesului spre minereurile 

aurifere. Însă, ea trebuie să fi jucat un rol 

de control al uneia dintre cele mai 

importante bogăţii din acele vremuri ale 

Transilvaniei: Sarea. Pentru că, până nu 

demult, sarea a fost principalul conservant 

al cărnii provenite de la animale, iar 

Câmpia Panoniei (Ungaria de astăzi) nu 

deţine astfel de zacaminte, alte rezerve de 

sare găsindu-se doar dincolo de Berlin. 

Acestea, odată sacrificate, erau puse în 

butoaie de lemn, conservate cu saramură şi 

exportate în întreaga Europă. Gilăul, 

aflându-se la intersecţia celor două artere 

importante, dinspre E şi S, controla acest 

comerţ dinspre exploatările de sare de la 

Ocna Mureş, Turda, Cojocna, Jucu şi Sic. 

Practic această sare a fost aurul 

Transilvaniei, pentru exploatarea ei 

necesitând un efort minim, obţinându-se 

însă un profit imens la export. 

 Economia comunei Gilău este în 

mod fundamental legată de barajul, lacul de 

acumulare, hidrocentrala de la Tarniţa, 

hidrocentralele Someşu Cald, Gilău I şi 

Gilău II, uzina de apă Gilău şi de firmele cu 

capital privat  

S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L. 

S.C. EVW HOLDING S.R.L. 

S.C. ROUTIER EUROPEAN 

TRANSPORT S.R.L. 

S.C. EMISFERA S.R.L. 

S.C. LE FOLIE S.R.L. 

S.C. AUTO VIENA S.R.L. 

S.C. HIGH TECH TECNOSKY S.R.L., 

S.C. ALE AVIS S.R.L.  

şi alte mici unităţi de producţie (tâmplărie, 

brutării etc.). 

 În Gilău îşi mai desfăşoară 

activitatea alte 430 de firme cu capital 

privat în domenii diverse aşa cum e arătat în 

fişa localităţii. 

 Pe teritoriul comunei există 3723 

unităţi agricole (gospodării individuale). 

Târgul local are loc de două ori pe lună in 

zilele de vineri. Produsele de la 

gospodăriile individuale sunt valorificate şi 

în cadrul pensiunilor impulsionând astfel 

dezvoltarea agroturismului. 

 Turiştii care vin în zonă au de ales 

între o mulţime de moteluri şi vile turistice: 

Motelul Gilău, Vila Gong, Vila Cionca, 

Pensiunea Hanul lui Blaj, Pensiunea Maria, 

Campingul Eldorado, Hanul Millenium, 

Pensiunea Tudorana, Pensiunea Roata, 

Pensiunea Minodora, Pensiunea Alina, 

Pensiunea Brădeţ, Motel Cluj West etc. 

Există de asemenea peste 400 de case de 

vacanţă, spre care se îndreaptă în week-

enduri turiştii/proprietari. 

 Cadrul natural (munţii, pădurile, 

lacurile, păstrăvăriile) şi cadrul istoric 

(castrul roman, Castelul, Crucea lui Gelu, 

bisericile vechi) fac din comuna Gilău un 



 

punct de atracţie turistică de excepţie, dar 

insuficient exploatat. 

 

2.5.1 Forţa De Muncă Și Somajul 

  

 

 Noțiunea de piață a muncii 

desemnează confruntarea dintre cererea și 

oferta de muncă într-un interval de timp și 

într-un anumit spațiu geografic, care se 

finalizează de regulă prin încadrarea în 

muncă printr-un contract individual de 

muncă. Astfel, cererea de muncă reprezintă 

nevoia de muncă salariată care există la un 

moment dat într-o economie de piață. 

Oferta de muncă este reprezentată de munca 

pe care o poate realiza membrii unei 

societăți în condiții salariale (în calitate de 

salariați). 

 Creşterea economică recentă, 

concentrată în mare parte în sectoarele 

urbane, non-agricole ale economiei, atrage 

populaţia activă în zonele urbane. Migrarea 

în exterior a populaţiei rurale tinere, alături 

de îmbătrânirea populaţiei rurale, conduce 

la un declin al forţei de muncă disponibile 

din spaţiul rural. 

 Conform statisticilor, în anul 2018, 

237,7 mii persoane inactive doreau să 

lucreze, dar fie nu căutau de lucru, fie nu 

erau disponibile să înceapă lucrul. Ponderea 

persoanelor subocupate în totalul populației 

active a fost în anul 2018 de 2,2%, cu 0,1 

puncte procentuale mai scazută decât în 

anul precedent. Forța de muncă potențială 

adițională cuprindea 237,7 mii persoane, în 

scădere cu 15,3% față de anul anterior. 

 Rata somajului este cel mai vizibil 

indicator rezultat din Ancheta forței de 

muncă în gospodării, utilizat pentru a 

caracteriza o multitudine de aspecte 

economice și sociale. 

 Alături de acesta, pentru a oferi o 

imagine completă a situației și evoluției 

pieței muncii, INS publică, cu periodicitate 

anuală, un set de 3 indicatori, reprezentând 

categorii de populație  ocupată sau inactivă 

având unele similitudini cu populația în 

șomaj și grade diferite de atașament față de 

piața muncii (comparativ cu situatia 

standard a categoriei din care fac parte) și 

anume:  

- persoane subocupate;  

- persoane inactive care caută un loc de 

muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă 

lucrul;  

- persoane inactive care nu caută un loc de 

muncă, dar sunt disponibile să înceapă 

lucrul. 

In anul 2018, 203,2 mii persoane ocupate 

cu program parțial doreau și erau 

disponibile să lucreze mai multe ore decat 

în prezent, fiind considerate persoane 

subocupate.  

Această categorie de persoane a reprezentat 

2,2% din populația activă, 2,3% din 

populația ocupată și 31,0% din numărul 

total al persoanelor care lucrau cu program 

de lucru parțial.  

Față de anul precedent, numărul 

persoanelor subocupate a scăzut cu 3,5 mii. 

Din rândul populației inactive în vârstă de 

15-74 ani (5858,9 mii persoane), 237,7 mii 

persoane făceau parte din forța de muncă 

potențială adițională (în scădere cu 42,9 mii 

față de anul precedent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Eurostat 

 

 

Dintre acestea: 

• 234,4 mii erau disponibile să lucreze, dar 

nu erau în căutarea unui loc de munca. În 

anul 2018, raportul procentual dintre 

această categorie de persoane și populația 

activă a fost de 2,6%. 

• doar un număr nesemnificativ de 

persoane care făceau parte din forța de 

muncă potențială adițională deși căutau un 

loc de muncă, nu erau disponibile să 

înceapă lucrul.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 https://legislatiamuncii.manager.ro 

 

 

 

 

Șomajul este în scădere în continuare 

conform ultimelor statistici. Rata șomajului 

înregistrat la nivel național a fost de 3%, la 

sfârșitul lunii aprilie 2019, mai mică cu 

0,19  puncte procentuale decat cea din luna 

anterioară și cu 0,58 puncte procentuale 

sub valoarea înregistrată la finele aceleiași 

luni a anului 2018, reiese din datele 

ANOFM.

https://legislatiamuncii.manager.ro/


 

 

În prezent pe teritoriul comunei Gilău, la nivelul anului 2018, s-au înregistrat un 

număr total de 1832 de persoane salariate, după cum este evidențiat în figura și în tabelul de 

mai jos. 

 

       

Sursa: INSSE, prelucrat de PROCALI CONSTRUCT 

 

 

INDICATOR VALOARE 

Salariați - total 1832 

Număr mediu salariați în agricultură, silvicultură şi pescuit 31 

Număr mediu salariați în industrie 491 

Număr mediu salariați în industria extractivă 9 

Număr mediu salariați în industria prelucrătoare 405 

Număr mediu salariați în producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, apă caldă şi aer condiţionat 

58 

Număr mediu salariați în distribuția apei, salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activităţi de decontaminare 

19 

Număr mediu salariați în construcţii 146 

Număr mediu salariați în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 

278 



 

Număr mediu salariați în transport şi depozitare  52 

Număr mediu salariați în hoteluri şi restaurante 89 

Număr mediu salariați în intermedieri financiare şi asigurări 13 

Număr mediu salariați în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 47 

Număr mediu salariați în activităţi de servicii administrative şi activităţi 

de servicii suport 

18 

Număr mediu salariați în administraţie publică şi apărare, asigurări 

sociale din sistemul public 

25 

Număr mediu salariați în învăţământ 84 

Număr mediu salariați în sănătate şi asistenţă socială 58 

Număr mediu salariați în activităţi de spectacole culturale şi recreative 6 

Număr mediu salariați în alte activităţi ale economiei naţionale 3 

Pe baza graficului, se poate observa faptul 

că cea mai mare parte a populației active 

din comuna Gilău lucrează în industrie 

24,12%, alte domenii de interes fiind 

industria prelucrătoare, comerțul și 

învățământul, construcții precum şi 

sănătate și asistență socială.  

În ceea ce privește lipsa  locurilor de muncă 

în ianuarie 2020 conform informațiilor 

furnizate de Institutul Național de 

Statistică, exista aproximativ 105 persoane 

fără loc de muncă, din care 61 șomeri de 

sex feminin și 44 șomeri bărbați. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Sursa: INSSE, prelucrat de PROCALI CONSTRUCT 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

2.5.2  Industrie 

 

Industria judeţului Cluj se caracterizează 

printr-un puternic potenţial de prelucrare, 

atât a resurselor locale, cât şi a celor atrase. 

În cadrul industriei de prelucrare sunt 

reprezentate majoritatea ramurilor existente 

la nivel naţional. Edificator în acest sens 

este faptul că peste 24% din populaţia 

ocupată îşi desfăşoară activitatea în diferite 

subramuri industriale. Totodată, o ramură 

importantă a economiei judeţului Cluj care 

produce o valoare adăugată consistentă o 

reprezintă sectorul IT şi cel relaţionat 

serviciului clienţi - servicii de vânzare, 

marketing, servicii de IT helpdesk, 

technical support, care înregistrează anual o 

creştere cu peste 30% a numărului de 

angajaţi. Producţia industrială realizată în 

judeţ este destinată acoperirii cererii 

interne, dar şi livrării către partenerii străini. 

Dintre ramurile industriei prelucrătoare, 

cele cu ponderea cea mai mare în cadrul 

producţiei industriale sunt industria 

metalelor nemetalifere (17,9%), industria 

alimentară şi de băuturi (17,5%), industria 

metalurgică (12,9%), industria chimică şi a 

fibrelor sintetice sau artificiale (8,1%), 

industria celulozei, hârtiei şi cartonului 

(8,0%).    

Creșterea economică s-a datorat aproape 

exclusiv consumului populației, în 

condițiile în care investițiile au scăzut, iar 

exporturile au fost net inferioare 

importurilor. În termeni statistici, din 

punctul de vedere al utilizării PIB, creșterea 

s-a datorat cheltuielii pentru consum final al 

gospodăriilor populației, al cărei volum s-a 

majorat cu 5,2%, contribuind cu 3,3% la 

creșterea PIB. O contribuție negativă la 

creșterea PIB au avut-o formarea brută de 

capital fix, cu o contribuție de -0,7%, 

consecință a reducerii cu 3,2% a volumului 

său și exportul net (-1,8%), consecință a 

creșterii cu 4,7% a volumului exporturilor 

de bunuri și servicii, corelată cu o majorare 

mai mare a volumului importurilor de 

bunuri și servicii, cu 8,6%. 

În ceea ce privește sectoarele economice, 

doar activitatea din construcții a scăzut, dar 

în rest contribuțiile au fost pozitive. 

Principalele motoare ale creșterii au fost 

industria, comerțul, agricultura, industria 

IT și serviciile. Construcțiile au avut o 

contribuție negativă la creșterea PIB (-

0,3%), ca urmare a reducerii volumului lor 

de activitate cu 5,6%, precizează INS. 

„La creșterea PIB, în anul 2018 față de anul 

2017, au contribuit aproape toate ramurile 

economiei, contribuții pozitive mai 

importante având următoarele ramuri: 

industria (+1,0%), cu o pondere de 23,7% 

la formarea PIB și al cărei volum de 

activitate s-a majorat cu 4,1%; comerțul cu 

ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor; transport 

și depozitare; hoteluri și restaurante 

(+0,7%), cu o pondere de 18,3% la 

formarea PIB și al căror volum de activitate 

s-a majorat cu 3,9%; agricultura, 

silvicultura și pescuitul (+0,4%), cu o 

pondere mai redusă la formarea PIB 

(4,4%), dar care au înregistrat o creștere 

semnificativă a volumului de activitate 

(9,9%)”, se spune în comunicat. 

De asemenea, la creșterea PIB au mai 

contribuit sectoarele: informații și 

comunicații (+0,4%), cu o pondere de 5,2% 

la formarea PIB și al căror volum de 

activitate s-a majorat cu 7,0%; activități 

profesionale, științifice și tehnice; activități 

de servicii administrative și activități de 

servicii suport (+0,4%), cu o pondere de 

7,3% la formarea PIB, al căror volum de 

activitate s-a majorat cu 5,7%; impozite 

nete pe produs (+1,0%), cu o pondere de 

9,5% la formarea PIB, al căror volum de 

activitate s-a majorat cu 10,1%. 

 



 

Încă în anii 1905-1906, s-a 

materializat parţial, potenţialul apelor 

Someşului Rece prin construirea Uzinei 

electrice "Someşu Rece" care şi azi, după 

aproape 100 de ani, este în stare, la nevoie, 

să ofere energie. 

Dar, în a doua jumătate a veacului 

trecut, minţile iscoditoare ale specialiştilor 

au studiat şi au pus în valoare puterea apelor 

celor două râuri, Someşu Cald şi Someşu 

Rece, cu sumedenia lor de afluenţi. 

Din anul 1969 şi până azi, s-a 

realizat un lanţ de hidrocentrale, în opt 

trepte, cu cinci baraje, opt centrale 

hidroenergetice şi peste 30 de kilomteri de 

aducţiuni principale şi secundare, pe o 

diferenţă de nivel de 650 m, oferind 

sistemului hidroenergetic naţional o 

producţie medie anuală de 534 de milioane 

de megawaţi/oră. Prima amenajare a fost 

ridicată în amonte de Gilău (A.H.E. 

Mărişelu-Lăpuşteşti), iar altele în aval de 

Floreşti şi CIuj-Napoca, patru fiind aşezate 

pe pământ gilăuan devenind obiective 

economice şi turistice, cu implicaţii asupra 

forţei de muncă şi veniturilor la bugetul 

local.Fiecare dintre acestea are trăsături 

distincte ca aspect, amplasate într-un cadru 

natural plin de grandoare şi frumuseţe, 

devenind obiective turistice de interes 

naţional şi chiar european. 

 

1. Amenajarea Hidroenergetică Tarniţa 

este alcătuită din baraj, lacul de acumulare 

şi centrala electrică. Este cea de-a doua 

treaptă a salbei de cascade (prima fiind cea 

de la Fântânele-Mărişelu). 

Cu aproape patru decenii în urmă, atunci 

când s-a bătut primul ţăruş care indica 

mijlocul viitorului baraj Tarniţa, era destul 

de greu de imaginat cum va arăta uriaşul 

piept de beton cu misiunea de a stăvili apele 

vijelioase ale Someşului Cald. 

 

 

 

 

Barajul este realizat din beton, în 

dublă curbură, cu o deschidere la 

coronament de 232 m şi cu o înălţime de 97 

m. Prin ridicarea barajului s-au urmărit mai 

multe obiective: regularizarea debitului 

afluenţilor Someşului Cald, atenuarea undei 

de viitură, asigurarea centralei 

hidroenergetice cu apă, dar şi a obiectivelor 

din aval. Specialiştii din domeniu îl 

consideră cel mai suplu baraj de acest tip 

din România. Apa reţinută formează o 

"mare între munţi" cu un volum de circa 

70,5 milioane de metri cubi şi este trimisă 

centralei hidroenergetice Tarniţa, aşezată 

subteran, în piciorul barajului. Centrala are 

o putere instalată de 45 MW. În 1974 a fost 

pusă în funcţiune, fiind echipată cu două 

turbine de tip FRANCIS, cu o putere de 

22,5 MW. Hidroenergeticienii au 

considerat-o prima "şcoala" în domeniu 

declarându-se mulţumiţi de rezultatele ei. 

 

2. Centrala Hidroelectrică Someşu Cald 

figurează ca al doilea mare obiectiv 

hidroenergetic de pe raza comunei. 

Pentru realizarea acesteia a fost 

strămutat aproape întregul sat Someşu Cald. 

Paşnicii săteni au fost smulşi din albia 

tradiţională a existenţei lor. Cei mai mulţi 

nu s-au îndepărtat prea mult de locurile 

natale, amenajându-şi noi case la Gilău, iar 

alţii au plecat la Cluj-Napoca, Oradea sau 

Arad. Pentru localnici a fost un adevărat 

seism sufletesc. Înainte de a părăsi locul 

fostei vetre, care urma să fie inundată, 

vedeau, cu strângere de inimă, doar moloz 

şi ograda răvăşită.  Bătrânul Samus, care în 

perioada topirii zăpezii era în stare să 



 

crească cu 2-3 m peste cotele normale, a 

fost ostoit cu ajutorul barajului, undele de 

viitură fiind stăvilite şi reţinute.          

Barajul de aici, cu o înălţime de 33,5 m, a 

fost conceput şi realizat ca un baraj de 

greutate, din beton. Lungimea acestuia la 

coronament atinge 130 m.  

 

Reţine apa care poate atinge un 

volum de 7,5 milioane de metri cubi şi are 

rolul de a fi o sursă de rezervă ca apă 

potabilă şi industrială pentru Staţia de 

tratare şi pompare din Gilău către Cluj-

Napoca şi ceilalţi consumatori. Centrala 

hidroelectrică este amplasată la piciorul 

barajului şi este echipată cu o turbină 

verticală tip KAPLAN de 12 MW. Ea oferă 

energie în sistemul naţional din anul 1983. 

 

3. Centrala Hidroelectrică Gilău I este 

ridicată în aval de Lacul de acumulare Gilău 

pentru a folosi o parte din apa acestuia, 

care, în principal, este sursa de apă potabilă 

şi industrială a municipiului Cluj-Napoca şi 

a celorlalte localităţi racordate la magistrală. 

Două păstrăvării situate în aval sunt 

alimentate tot cu apă din acest lac de acu-

mulare. Barajul şi lacul aparțin Direcției 

Apelor Someş-Tisa. Centrala a fost realizată 

în apropierea barajului şi este echipată cu o 

turbină verticală tip KAPLAN de 5,4 MW 

şi 2 microturbine de 0,615 MW. 

 

 

4. Centrala Hidroenergetică Gilău II este 

realizată pe derivaţie, fără acumulare, apa 

fiind adusă printr-o conductă lungă de 1806 

m. Centrala a fost amplasată pe malul drept 

al Someşului Mic, fiind echipată cu o 

turbină verticală de tip KAPLAN de 5,4 

MW şi două microturbine tip EOS de 0,75 

MW. Aceasta centrala a fost dată în 

funcţiune în anul 1986. 

Toate cele 4 construcţii 

hidroenergetice, pe lângă rosturile lor 

economice, de a contribui la producerea de 

energie şi a o include în sistemul energetic 

naţional, mai au şi alt rol şi anume cel de 

regularizare a debitelor Someşului Cald, 

Someşului Rece şi afluenţilor lor, atenuând 

astfel undele de viitură. 

 

2.5.3  Agricultură 

 Odată cu retragerea Marii Britanii 

din Uniunea Europeană, România va 

deveni a cincea cea mai mare putere 

agricolă a Uniunii Europene, dar va avea și 

cea mai ridicată pondere a populaţiei  

 

 

 

 

 

ocupate în agricultură: 23% din totalul 

angajaţilor. Aceste realități trebuie să fie 

tratate prin prisma creșterii 

productivității și a valorii adăugate în 



 

agricultură și industria alimentară, în 

contextul constrângerilor de mediu, 

siguranță alimentară  și a schimărilor 

climatice.  

 Pe plan naţional, agricultura 

reprezintă una dintre ramurile importante 

ale economiei româneşti. Contribuţia 

agriculturii, silviculturii, pisciculturii în 

formarea Produsului Intern Brut se situează 

în jurul valorii de 6% din PIB, iar în statele 

membre ale UE se situează la aproximativ 

1,7%. 

 Agricultura, împreună cu sectoarele 

în amonte şi în aval, contribuie la 

dezvoltarea economică generală. 

Documentele programatice reflectă 

aşteptări ridicate privind agricultura: a 

produce alimente sigure în cantităţi 

suficiente şi într-un mod sustenabil; a 

contribui la oferta de energie; a asigura 

protecţia resurselor naturale şi întreţinerea 

peisajului; a contribui la creşterea 

economiei şi a ocupării forţei de muncă, 

prin diversificarea activităţilor economice, 

a asigura oportunităţi de recreere, de 

agrement şi activităţi culturale pentru 

vizitatori; a creşte calitatea vieţii şi a 

asigura accesul la servicii moderne pentru 

persoanele din mediul rural. Condiţiile 

naturale şi climatice variate ale judeţului 

oferă posibilitatea dezvoltării unei 

agriculturi complexe, care constituie o 

ramură importantă în economia judeţului, 

participând semnificativ la realizarea 

produsului intern brut. Un rol important în 

cadrul acestui sector economic îl deţine 

zootehnia, dar o pondere însemnată o are şi 

producţia vegetală. Atât sectorul vegetal, 

cât şi cel zootehnic traversează o perioadă 

de tranziţie caracterizată prin reducerea 

producţiei de la an la an, situaţie ce reclamă 

adoptarea unor măsuri care să stimuleze 

procesul relansării agriculturii judeţului. 

Terenurile agricole acoperă peste 2 mil. de 

hectare (61 % din suprafaţa totală a 

Regiunii Nord-Vest), fondul forestier este 

de 1,03 mil. de hectare (30% din total) și 

există o suprafaţă însumata de circa 50.000 

de hectare de luciu de apă. Judeţele care 

deţin cea mai mare parte a suprafeţei 

agricole sunt Bihor (487072 ha, respectiv 

23,6%) și Cluj (432835 ha, 20%) în timp ce 

judeţul Sălaj deţine doar 11,5%.  

Valoarea producției agricole a crescut în 

2018 cu 7,2% față de anul precedent, 

potrivit datelor definitive comunicate de 

INS. Sectorul vegetal a înregistrat o 

majorare de 11,5%, în timp ce producția 

animală a consemnat o scădere, de 2,6% iar 

ponderea sa s-a redus la doar 27,7%. 

Sectorul serviciilor prestate în agricultură a 

avansat cu 16,9% şi a ajuns la o pondere de 

1,4% din total. Producția ramurii agricole a 

urcat la cea mai mare valoare din acest 

deceniu, în care producţia vegetală a 

fluctuat destul de puternic, fiind 

dependentă de condiţiile meteo (de-abia în 

2017 s-a revenit la realizările din 2011). 

Producţia animală nu a reuşit să treacă 

pragul de 25 miliarde lei (valoarea maximă 

a fost atinsă în 2014) şi a regresat din nou 

anul trecut. Importanța agriculturii în 

formarea PIB 

În pofida unui rezultat relativ bun şi a unei 

influențe pozitive de 0,4 puncte 

procentuale la creşterea economică de 4% 

consemnată în anul trecut, ponderea 

agriculturii în valoarea adăugată brută a 

rămas sub 5%. Ca urmare a valorificării 

destul de slabe a producției vegetale și a 

reculului din zootehnie, importurile de 

produse alimentare au avansat constant în 

ultimii ani. Din această perspectivă, situația 

pe ultimii opt ani se prezintă după cum 

urmează: 

 

 

 



 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Contribuția 

agricolă 

(mld. lei) 

36,3 27,9 34,4 31,5 29,8 29,7 37,5 40,9 

VAB (mld. 

lei) 

487,7 524,0 561,4 589,9 625,9 683,5 777,7 851,0 

PIB (mld. 

lei) 

557,3 596,7 637,4 667,6 712,8 761,5 858,3 940,5 

Agricultura 

în VAB (%) 

7,5 5,3 6,1 5,3 4,8 4,3 4,8 4,8 

Agricultura 

în PIB (%) 

6,5 4,7 5,4 4,7 4,2 3,9 4,4 4,3 

 

Situaţia fondului funciar după modul de folosinţă în judeţul Cluj 

 

a. Structura terenurilor agricole 

 

 
Sursa: INSSE, prelucrat de PROCALI CONSTRUCT 

 

b. Structura terenurilor neagricole 

 

 
Sursa: INSSE, prelucrat de PROCALI CONSTRUCT 

 

Judeţul Cluj are o serie de avantaje competitive în domeniul agricol, ce pot fi valorificate 

pe viitor :  



 

- deţine 132 037 hectare de păşuni, respectiv 92 102 hectare de fâneţe, favorabile 

dezvoltării unui puternic sector zootehnic (anul 2014 - INSSE);  

- în judeţ existau, în anul 2018, 417 924 ovine și 66 684 bovine, judeţul ocupând locul 3, 

la nivel naţional din perspectiva numărului de capete, cu premise favorabile pentru 

dezvoltarea industriei agroalimentare;  

- condiţii naturale prielnice şi tradiţie în cultivarea secarei, legumelor şi a sfeclei de zahăr, 

Clujul plasându-se în topul primelor 10 judeţene din ţară la suprafaţa cultivată şi/sau 

producţia acestor culturi. 

 
Situația Comunei Gilău
 

Situaţia statistică a terenurilor din comuna Gilău (în ha.): 

 

 

 

 

Nu sunt modificări majore în structura 

culturilor, comparativ 2019 cu 2012 şi în 

producţiile realizate în acei ani. Suprafaţa 

însămânţată cu cereale pentru boabe este 

aproape identică, rămânând aceeaşi latură a 

agriculturii cu interese de aprovizionare a 

pieţelor din oraşe.  

Structura culturilor şi producţii realizate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt. 

Specificare 2008 2010 2012 2019 Diferenţe 

2012-2019 

    SUPRAFAŢA AGRICOLĂ 4047 4035 4034 3897 -137 

1. terenuri arabile 1391 1387 1386 1263 -123 

2. pajişti naturale 2645 2648 2648 2634 -14 

a.         din care –  păşuni naturale 1387 1387 1387 837 -550 

b.                       – fâneţe naturale 1258 1261 1261 1797 536 

3. vii 0 0 0 - - 

4. livezi si pepiniere pomicole 11 0 0 11 - 

     SUPRAFAŢA NEAGRICOLĂ  7647  7647 7647 7824 177 

1. păduri 6327 6327 6327 6321 -6 

2. ape şi bălţi 382 382 382 382 0 

3.   căi de comunicaţie şi căi ferate 177 177 177 343 166 

4. curţi şi construcţii 276 276 277 296 19 

5.  terenuri neproductive 485 485 485 481 -4 

 SUPRAFAŢA TOTALĂ 11682 11682 11682 11721 39 



 

  

Nr. 

crt. Specificare 

An 2010 An 2012 An 2019 

 Suprafaţa în ha. 

 CEREALE  BOABE 474 472 502 

1. grâu, secară 132 130 147 

2. orz de toamnă 15 15 15 

3. orzoaică primăv. 105 110 105 

 4. ovăz de primăv. 65 60 - 

5. porumb boabe 142 142 142 

6. alte cereale 15 15 93 

 PLANTE ULEIOASE 17 19 17 

1. din care – fl. soarelui - - - 

2.              - soia boabe 17 19 17 

3.             - rapiţă pt. ulei - - - 

 CARTOFI – TOTAL 240 244 244 

1.  cartofi de primăvară 40 44 50 

2.  cartofi de toamnă 200 200 194 

  

Situația parcului de maşini agricole al 

comunei rămâne în continuarea deficitară. 

Slaba performanță a agriculturii se explică 

prin absența unor sectoare de piață cheie: 

piața funciară, serviciile de consultanță și 

pregătire, de creditare și marketing. 

Intervențiile strategice care vor viza lipsa 

acestor piețe vor fi esențiale pentru 

modernizarea și restructurarea 

exploatațiilor de dimensiuni intermediare și 

pentru atingerea obiectivelor referitoare la 

convergența veniturilor și competitivitatea 

agriculturii. Este nevoie de o piață funciară 

mai activă, pentru a face posibilă 

restructurarea exploatațiilor. O mare parte 

din suprafețe se află în proprietatea 

agricultorilor vârstnici care practică o 

agricultură de subzistență. O pondere de 

31% din totalul sau este lucrată de persoane 

care au depășit vârsta pensionării, față de 

numai 10%, exploatată de agricultorii 

tineri. Un procent de 45% din sau este 

lucrat în cadrul exploatațiilor de subzistență  

 

cu mai puțin de 2 UDE, iar 16%, în 

exploatațiile de semi-subzistență (având 

între 2 și 8 UDE). Pentru a crește 

competitivitatea agricolă, este necesar ca 

agricultorii mai tineri să administreze o 

suprafață mai mare de teren. Pentru a 

facilita un astfel de transfer de resurse 

funciare, piața funciară trebuie să fie 

activată prin luarea unor măsuri atât în ce 

privește oferta, cât și cererea precum și prin 

reducerea costurilor tranzacționale. 

Numărul de tractoare şi utilaje agricole din 

România a scăzut la începutul perioadei de 

tranziţie, începând apoi să crească, însă 

treptat. Parcul de tractoare şi combine 

pentru producţia de cereale a fost cel mai 

afectat. 

În prezent, numărul tractoarelor 

reprezintă numai 40% din nivelul anului 

1989, în timp ce cel al combinelor se 

situează la 77%. Pe de altă parte, numărul 

de tractoare a înregistrat o creştere uşoară 

iar încărcătura de teren arabil/tractor s-a 



 

îmbunătăţit, scăzând de la 62 ha, în 1989, la 

54 ha, în 2005. Cu toate acestea, în 

momentul de față, parcul actual de maşini 

agricole este în mare măsură depăşit, acest 

lucru ducând la pierderi mari de recoltă 

nerezolvând însă problema campaniilor de 

recoltare lungi. 

În ceea ce priveşte parcul de 

tractoare şi maşini agricole, la nivelul 

comunei Gilău acesta este în general uzat 

fizic şi insuficient numeric pentru 

practicarea unei agriculturi performante. La 

începutul anului 2020 existau în dotare: 

- Tractoare - 35 

- Pluguri pentru tractoare - 45 

- Combine pentru recoltat cereale 

păioase - 6 

- Cultivatoare - 2 

- Grape cu tracţiune mecanică - 21 

- Remorci - 31 

- Maşini de recoltat sfeclă - 3 

- Prăşitoare - 2 

- Semănători păioase - 12 

Ca o tendință generală se remarcă 

înlocuirea în proporție tot mai mare a 

tehnologiilor de cultivare învechite, 

manuale  cu tehnologii noi, și mecanizarea 

lucrarilor agricole aproape în totalitate.  

Condiţiile naturale din comuna Gilău 

sunt favorabile agriculturii, în special 

pentru culturi de: cereale, păioase, porumb, 

cartofi, plante furajere şi de legume. 

În comuna Gilău nu există însă un 

centru de colectare, prelucrare și 

comercializare a produselor agricole, nu 

există hală agroalimentară, dar se 

organizează târguri de animale o dată pe 

lună. Administrația locală   are în vedere 

rezolvarea acestor aspecte  care ar conduce 

la o creștere economică a comunei. 

Locuitorii comunei Gilău  deţin 

(capete): 

• Bovine – 468 

• Porcine – 289 

• Ovine – 3500 

• Caprine – 185 

• Păsări – 2.850.800 

• Cabaline – 62 

Efectivele de animale au scăzut 

drastic pe parcursul perioadei de tranziţie. 

Desfiinţarea sau privatizarea cooperativelor 

agricole de producţie şi a fermelor de stat 

au avut drept rezultat apariţia unor 

modificări structurale semnificative. 

Neputând utiliza spaţiile şi dotările tehnice 

din fostele unităţi de producţie intensivă, 

micii agricultori s-au bazat pe creşterea 

animalelor, în principal pentru consum 

propriu.

2.5.4  Turism 

  Turismul rural este un instrument 

important pentru rezolvarea problemelor 

sociale, deoarece dă speranță populației 

rurale și motivare pentru cooperare, șansa 

de a trăi o viață plină și fericită în satul 

natal. Investiţiile în patrimoniul local au un 

impact pozitiv asupra conservării şi 

promovării specificului local şi a 

dezvoltării turismului rural. Astfel, în 

perioada proiectele care vizau promovarea 

patrimoniului local, a moștenirii rurale și a 

produselor tradiționale și dezvoltarea 

ocupațiilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a 

altor activităţi tradiţionale non-agricole cu 

specific local au fost finanțate prin 

măsurile 313 - „Încurajarea activităţilor 

turistice”, 312 - „Sprijin pentru crearea şi 



 

dezvoltarea de microîntreprinderi” și 322 - 

„Renovarea, dezvoltarea satelor și 

îmbunătăţirea moştenirii rurale”. 

Dezvoltarea infrastructurii rurale, a 

serviciilor de bază și protejarea 

patrimoniului cultural local vor fi realizate 

prin măsura de investiţii în servicii de bază 

şi reînnoirea satelor, respectiv prin 

submăsurile 7.2 și 7.6. Conservarea 

tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare 

şi a băuturilor, precum şi diversitatea 

resurselor turistice rurale oferă potenţial 

pentru dezvoltarea acestui sector. 

  

 Agroturismul, sursă de venit în 

mediul rural 

Secolul XX a revoluționat industria 

turismului și poate fi numit fără ezitare 

secolul călătoriilor, cu precădere datorită 

dezvoltării economice la nivel global. 

Odată cu progresul rapid și urbanizarea, 

mulți turiști și-au dorit vacanțe care să îi 

apropie de mediul rural și tradițiile 

acestuia. Astfel, a luat naștere 

agroturismul, ramură a agriculturii care 

îmbină producția agrozootehnică cu spațiile 

de cazare și le oferă călătorilor ocazia de a 

vedea „pe viu” cum este viața la țară. 

Teritoriul țării noastre este bogat în valori 

istorice, culturale și naturale. 

 Agroturismul, ca parte integrată a 

planului de dezvoltare rurală, oferă 

posibilitatea suplimentării veniturilor 

producătorilor, dar și a creșterii economice 

a întregii zone, deoarece favorizează 

comercializarea produselor locale și, în 

același timp, păstrarea și promovarea 

datinilor. Valorificarea frumuseţilor acestui 

colţ de plai românesc se află doar în prima 

ei fază. Prin eforturile conjugate ale 

oamenilor locului şi ale aleşilor lor, dar şi 

cu ajutorul forurilor judeţene şi centrale, se  

pot crea condiţii ca tot mai mulţi oameni să 

se bucure de o viaţă plăcută şi fericită. 

Comuna Gilău deţine în acest domeniu un 

bun potenţial natural, însă insuficient 

valorificat:  

Așezat într-un cadru natural cu locuri 

mirifice, Gilăul s-a dezvoltat în ultimii ani 

și datorită turismului. Chiar dacă pe văile 

Someșului Cald și Someșului Rece au 

apărut puzderie de case de vacanță și 

câteva pensiuni, turismul rămâne un sector 

cu potențial remarcabil și încă prea puțin 

exploatat. Gilăul deține însă atuuri ce îl 

recomandă ca viitoare destinație turistică 

de excepție, cu atât mai mult cu cât deține 

și două arii naturale protejate:  

 

-  Rezervația Naturală Cariera Corabia  

- Zona Turistică Someșu Cald – Someșu 

Rece.  

 

 În 05.05.2004 la inițiativa unui grup 

de persoane din Gilău, Someșu Rece și 

Someșu Cald, se înființează Asociația 

Rurală ”Turism Someș-Cluj”. Fondatorii 

sunt localnici inimoși și plini de entuziasm, 

animați de dorința de a anima zona turistică 

a Gilăului. Între obiectivele asociației se 

disting:  

- promovarea turismului rural 

- reabilitarea reperelor de interes 

turistic, religios, etnografic sau de 

patrimoniu  

- realizarea unor acțiuni și programe 

pentru protejarea mediului  

- conservarea și cunoașterea 

tradițiilor locale 

- stimularea micii industrii artizanale 

- editarea de carte 

- broșuri 

- pliante în scop turistic 

 

Asociația ce și-a propus susținerea 

turismului pe raza Gilăului a aniversat 10 

ani de experiență în 2014, prilej de bilanț 

pentru obiectivele bifate în primii ani de 

existență.  

 

 Comună de munte în mare parte, 

Gilăul se înfățișează propice turismului 

montan, cu zone accesibile, pitorești și 

ideale pentru agrement. Pe raza comunei 

funcționează mai multe pensiuni și 



 

hoteluri, capacitatea actuală de cazare în 

camere duble și single fiind de peste 400 

turiști în fiecare zi. La acestea se mai 

adaugă alte 140 de locuri din Campingul 

Eldorado, pentru cei care optează pentru 

cazarea în cort. În domeniul turismului se 

disting unii întreprinzători ce au construit 

sau modernizat adevărate baze pentru 

primirea turiștilor:  

 Motel Gilău  

 Vila Gong 

 Vila Cionca 

 Camping Eldorado 

 Complex Milenium 

 Pensiunea Roata 

 Pensiunea Alia 

            Pensiunea Păstrăvul 

 Restaurant Rovin 

 Pensiunea Maria 

 Pensiunea Minodora 

  

Pe arterele secundare ale comunei, văile 

Someșului Cald și Someșului Rece sunt 

propice turismului montan pentru agrement 

și relaxare. Superbă este și Valea 

Agârbiciului cu panorama feerică de la 

vărsarea în Someșul Cald. Există însă și 

locații cu săli de conferință, adaptate 

turismului de afaceri, team-buildingului și 

altor activități instructive și recreaționale. 

Iar situarea pe DN1 face din Gilău o 

localitatea cu turism de tranzit, motelurile 

și pensiunile de pe drumul național fiind 

locuri de popus pentru șoferii de camioane 

sau cei pe care îi prinde oboseala la volan 

și sunt în trecere pe aici. Obiective de 

interes turistic sunt și acum în curs de 

construcție la Gilău, unele chiar pe fonduri 

europene. O astfel de locație este situată 

chiar pe drumul național E60, vizavi de 

târgul de automobile la mâna a doua. Chiar 

dacă se află pe teritoriul comunei 

învecinate în mare parte, acest târg s-a 

consacrat cu numele piața auto de la Gilău, 

fiind la distanță mai mare de casele din 

satul Florești decât cele din Gilău. 

Obiectivul este însă de mare interes pentru 

ambele comune atât prin faptul că este la 

șoseaua principală cât și prin faptul că 

generează o zonă de vad comercial, propice 

dezvoltării servicilor turistice: unități de 

cazare, restaurante, fast food, servicii de 

agrement, etc. O altă locație, tot pe fonduri 

europene, ce are ca obiectiv practicarea 

agroturismului se construiește în apropierea 

cimitirului.  

Turismul istoric și cel religios începe să fie 

tot mai mult în atenția edililor și a 

localnicilor, iar reperele autentice sunt 

conservate și își așteaptă admiratorii. 

Primii pași sunt făcuți  prin înființarea 

muzeului din cadrul casei de cultură, cu 

exponate artizanale originale ce pot stârni 

nu doar curiozitatea ci și admirația 

vizitatorilor. Iar în Someșu Rece, vechea 

biserică de lemn, conservată cu efort, 

pricepere și credință, este departe de 

simbolul emblemtic al acestor meleaguri, 

un reper autentic, o mostră de creștinism ce 

vine din vechime și un etalon al 

meșteșugului în prelucrarea și îmbinarea 

lemnului. Reper istoric de importanță 

majoră, castelul medieval din Gilău a 

parcurs în ultimii ani o perioadă a 

retrocedării, fiind revendicat în vâltoarea 

retrocedărilor de un pretins urmaș al 

familiei Banffy. Din punct de vedere 

turistic, castelul medieval nu se ridică în 

niciun fel la valoarea sa istorică, în anul 

2014 fiind în stare de degradare și delăsare 

vizibilă. Cel care a revendicat clădirea a 

vândut-o deja unei companii din Târgu-

Mureș, SC AREX FM, care a executat 

lucrări de reparații la acoperiș, pentru a 

acoperi spărturile prin care pătrundea 

ploaia. Noul proprietar intenționează ca pe 

domeniul castelului să funcționeze un 

centru cultural de sine stătător. În acest 

sens sunt demarate deja lucrările de 

proiectare iar la castrul roman au fost 

efectuate recent noi săpături arheologice. 

Centru cultural va fi dotat cu săli de 

conferințe, camere de cazare și restaurant, 

iar administrația va fi lăsată în seama 



 

fundației ”TRADITIO 

TRANSILVANICA”. Costurile proiectului 

de reabilitare a castelului sunt estimate la 5 

milioane euro. În imediata apropiere a 

castelului, rămășițele castrului roman 

rămân un obiectiv turistic ascuns și prea 

puțin sau chiar deloc exploatat. Sub ploi 

sau zăpezi, lovite de gerul iernilor aspre 

sau de arșița zilelor fierbinți, ruinele 

castrului sunt martorii celei mai vechi 

construcții durabile zidite vreodată pe 

aceste meleaguri. Cândva aceste ziduri au 

apărat oameni. Apoi, vitregiile secolelor le-

au măcinat și pământul le-a acoperit odată 

cu vestigiile ce au ieșit din nou la lumină 

abia după două milenii. Iar astăzi, în vitrina 

Muzeului de Istorie a Transillvaniei din 

Cluj-Napoca, obiectele descoperite în 

castru ”vorbesc” despre Gilău și ne 

înfățișează dimensiunea sa milenară. 

Potențialul turistic al Gilăului a fost 

remarcat mai întăi de sutele de familii 

clujene ce și-au construit cabane pe 

malurile celor două Someșuri. Pe lângă 

aceștia, în zilele libere de vacanță sau la 

sfârșit de săptămână, mulți alți turiști au 

apreciat peisajele și confortul oferit de 

natură în împrejurimile Gilăului. Atracția 

turistică primordială la Gilău o dă peisajul. 

În amonte de vetrele satelor văile sunt 

adânci și depășesc pe alocuri 400 de metri. 

Există însă și zone mai puțin ospitaliere dar 

spectaculoase prin văile care se îngustează 

și coboară năvalnic prăvălindu-se din 

treaptă în treaptă. Brăzdând cu forță 

stâncile din cale, apele vijelioase ale 

Someșului Cald au creat în timp o vale 

spectaculoasă, cu sectoare de chei și defilee 

tăiate adânc în șisturile cristaline. Iar 

Someșul Rece coboară gălăgios de la 1609 

metri altitudine, adună apele văilor Irișoara, 

Dumitreasa, Răcătăul și Rișca Mare iar 

apoi se îmbrățișează cu fratele său geamăn 

sub Dealul Cetății. Peisajul confluenței 

Someșurilor se înfățișează lacustru, la 

poalele înălțimii pe care veghea cândva 

”Cetatea lui Dariu”. În aval, drumul scurt 

până la baraj șerpuiește domol pe marginea 

luciului de apă presărat cu puzderia de rațe 

și alte păsări ce plutesc pe lângă stufărișuri 

ori în largul acumulării de la Gilău. Situate 

la mică distanță de centrul de comună, 

lacurile înconjurate de verdeață și văile 

mirifice îndeamnă la odihnă și pescuit. 

Trecând pe lângă păstrăvărie, cu gândul la 

peștii ce înoată în voie și despică apa cu 

viteză amețitoare, traseul ajunge în Someșu 

Rece, unde se bifurcă în apropiere de 

confluența Someșurilor. Spre dreapta, pe 

drumul ce duce către Mărișel, pe valea 

Someșului Cald se înșiră în amonte lacurile 

artificiale ce au ajuns să transforme 

definitiv destinul Gilăului. Peisaje de basm, 

case de vacanță, căderi de apă 

spectaculoase sunt doar câteva din atracțiile 

pe care zona le așterne în cale. De cealaltă 

parte, a versanților, frumusețile naturii se 

înșiruie pe valea Someșului Rece, de unde 

se ajunge pe Muntele Rece, la mănăstire. 

La marginea Gilăului, cu fălnicia munților 

în față, lângă crucile de piatră ridicate în 

memoria celor care s-au jertfit pentru 

hotarul țării, un simbol etern se înalță 

deasupra ținutului, pentru speranță și 

credință.  

 Cadrul natural al Gilăului şi a 

satelor componente emană farmec şi 

culoare, prin varietatea formelor de relief 

aşezate pe diferite trepte altimetrice (şes, 

deal şi munte), întretăiate de Someşu Mic 

cu cei doi afluenţi, Someşu Cald şi Someşu 

Rece, cu intervenţia oamenilor care i-au 

adăugat grandoarea barajelor, a oglinzilor 

uriaşe de apă şi a drumurilor şerpuitoare. 

Ceea ce-i conferă şi mai multă atractivitate 

este potenţialul turistic datorat reliefului, 

complexul lacustru, suprafeţelor împădurite 

şi îmbibate cu parfum de conifere, aerului 

curat şi apei potabile oferite din belşug şi 

gratuit. Valorificarea frumuseţilor acestui 

colţ de plai românesc se află doar în prima 

ei fază. Prin eforturile conjugate ale 

oamenilor locului şi ale aleşilor lor, dar şi 

cu ajutorul forurilor judeţene şi centrale, se 



 

pot crea condiţiile ca tot mai mulţi oameni 

să se bucure de o viaţă plăcută şi fericită. 

 În vecinătatea ariei protejate 

(cariera Corabia) se află mai multe 

obiective de interes turistic pe lângă 

lăcașuri de cult, si anume: 

• Zona turistică Someşu Cald-Someşu 

Rece; 

• Motel „Gilău”; 

• Vila „Gong”; 

• Vila „Cionca”; 

• Camping „El Dorado”; 

• Complexul „Milenium”; 

• Pensiunea „Roata”; 

• Pensiunea „Alia”;  

• Pensiunea „Păstravul”;  

• Restaurant Rovin”; 

• Pensiunea „Maria”; 

• Baza sportivă „Motel Gilău”; 

• Pensiunea „Minodora”. 

                                                                       

 În ultimii ani, s-au ridicat case de 

vacanţă pe teritoriul comunei, tot mai mulţi 

clujeni preferând să-şi petreacă ceasurile de 

linişte mângâiaţi de briza muntelui, de 

adânca intimitate pe care le-o inoculează 

peisajele comunei Gilău, atât de aproape de 

tumultul municipiului Cluj-Napoca. 

 

 

 

 

 

2.5.5 Spiritualitate locală 

           Viaţă artistică 

           Societate civilă 

  

 „În cultură nimic nu trebuie pierdut, 

totul trebuie transmis şi reînnoit“  spunea 

Constantin Noica. Așadar, o componentă 

importantă a vieţii satului este cultura, 

domeniu care poate contribui în mod 

specific la creşterea gradului de 

atractivitate a satului pentru populaţia 

tânără. Mijloacele prin care se transmite 

cultura în mediul rural sunt: căminele şi 

alte aşezăminte culturale, bibliotecile, 

cinematografele, radioul, televiziunea şi 

Internetul. În ultimii 10-15 ani s-a putut 

constata o continuă degradare a mediului 

cultural al României pe fondul reducerii 

sprijinului financiar acordat domeniului, 

atât din partea bugetului public, cât şi din 

partea finanţatorilor privaţi. Această 

situaţie a căpătat aspecte alarmante în 

multe zone rurale, unde majoritatea 

căminelor culturale (cca. 97%) beneficiază 

de un sediu propriu, dotarea fiind 

nesatisfăcătoare (pentru cca. 80%), sau şi-

au încetat activitatea şi servesc altor 

destinaţii. 

Situaţia bibliotecilor este caracterizată şi ea 

de o tendinţă descendentă, mai mult sau 

mai puţin asemănătoare cu a altor domenii 

din viaţa culturală a satelor. Cu toate că în 

anul 2012 se înregistra un număr de 8.239 

de biblioteci, doar o mică parte dintre 

acestea desfăşurau activităţi specifice.  

Domeniul cultural este bine reprezentat în 

Gilău, comuna dispunând de o casă de 

cultură şi două cămine culturale, unul în 

localitatea Gilău şi unul în Someşu Rece.   

În cadrul casei de cultură din Gilău 

activează circa 300 de copii şi tineri în 

cadrul formaţiilor artistice precum: 

• Ansamblul Folcloric „Cununa 

Apusenilor” cu vârsta ( 14-23 ani) 

• Ansamblul Folcloric „Cununiţa 

Apusenilor” cu vârsta ( 7-13 ani) 

Ansamblul folcloric maghiar “Tulipantos” 



 

• Trupa de dans sportiv ” Passo doble”  

• Trupa de teatru “Gthalia”  

 

Nota:  Quilling-ul  este o formă de artă 

care implică utilizarea de benzi de hârtie 

care sunt rulate, în forme diferite şi lipite 

împreună pentru a crea modele decorative. 

Lucrarea este înfășurată în jurul unui ac 

pentru a crea o formă de bobină de bază. 

Lucrarea este lipită la vârf si aranjate în 

formă de bobine pentru a forma flori, 

frunze şi diferite modele ornamentale. 

 În timpul Renaşterii, maici şi 

călugări din Franţa şi Italia foloseau 

quilling-ul  pentru a decora coperţi de carte 

şi obiecte de cult. 

 Astăzi, quilling-ul vede o revenire în 

popularitate cu quillers (persoane care 

practică arta de quilling) pe fiecare 

continent. 

 Quilling-ul este folosit pentru a 

decora invitaţii de nuntă, anunţuri de 

naşteri, felicitări, pagini de album, cutii dar 

şi pentru diverse tablouri şi alte obiecte. 

 

Ansamblul „Cununa Apusenilor”  

 

Ansamblul „Cununa Apusenilor” al casei 

de Cultură ”Dumitru Sopon” s-a înfiinţat în 

anul 1983, însă de-a lungul anilor 

generaţiile s-au schimbat şi astăzi sunt pe 

scenă copiii foştilor dansatori. Este un 

ansamblu care deţine toate elementele 

caracteristice unui ansamblu complet şi 

complex.  

 

Deţine o recuzită specifică, (orchestra, 

solişti) şi un repertoriu coregrafic din  

majoritatea zonelor ţării precum: Banat, 

Oaş, Moldova, Năsăud, Codru, Bihor şi nu 

în ultimul rând zona de câmpie a Clujului.  

  

Acest ansamblu a cutreierat aproape toată 

Europa (Ungaria, Turcia, Polonia, Grecia, 

Ucraina, Sardinia, Italia, Belgia, Portugalia) 

dar activitatea lor a culminat în anul 2012 

când ansamblul a fost un simbol naţional, 

reprezentând România într-o competiţie 

folclorică cu alte 20 de ţări şi câştigând în 

Polonia la Bielsko-Biala Marele Premiu 

într-un Festival Folcloric Internaţional al 

Tradiţiilor şi Obiceiurilor populare, festival 

în care s-au întrecut 20 de ţări. În anul 2014 

ansamblul “Cununa Apusenilor” a câştigat 

marele premiu de la Tulcea “Peştişorul de 

Aur”.  Cu atât e mai preţioasă această 

performanţă cu cât un ansamblu de amatori, 

cum este Ansamblul folcloric “Cununa 

Apusenilor” din Gilău, prin muncă continuă 

şi susţinere materială şi financiară din 

partea administraţiei locale, prin sprijinul 

direct al domnului primar Dumitru Sfârlea 

şi a Consiliului Local Gilău, a reuşit acolo 

unde au avut succes doar profesionişti până 

acum. 

 

„Cununita Apusenilor”, vlăstar al 

ansamblului mare „Cununa Apusenilor” a 

luat fiinţă în urmă cu  4 ani.  În aceşti 4 ani, 

sub îndrumarea domnilor instructori 

Nicoleta şi Ciprian Mureşan  şi cu un 

program de 6 ore pe săptămână, au reuşit 

să-şi însuşească cu mare dăruire arta şi 

măiestria jocului popular din zona noastră şi 

nu numai. Repertoriul bogat în jocuri 

specifice diferitelor zone ale ţării  au făcut 

posibilă si participarea lor la foarte multe 

spectacole dar şi la festivaluri ce au avut loc 

în ţară şi străinătate (Turcia, Ungaria, 

Grecia, Polonia). 

 



 

Specific zonei este dansul în pereche, însă 

valoarea artistică a elementelor coregrafice 

individuale este dată de  jocul fecioresc, 

unde feciorii se întrec în ţinuta artistică, în 

executarea celor mai spectaculoase 

"ponturi" cu grad de dificultate ridicat prin 

care demonstrează frumuseţea  şi 

autenticitatea tradiţiei locale. 

 

Ansamblul folcloric “Tulipantos” 

 Ansamblul Tulipantos a luat ființă 

în septembrie 2001 din nevoia de a 

conserva păstrarea tradiţiilor populare ale 

minorităţii maghiare din Gilău, judeţul Cluj, 

zona etnografică ”Călata”. 

 După un început mai timid 

ansamblul şi-a sporit an de an numărul 

membrilor (ajungând chiar la 60 de 

dansatori) în paralel cu achiziționarea de 

port popular autentic şi diversificarea 

continuă a repertoriului. Actualmente 

formația lucrează cu 45 de copii şi tineri în 

doua grupe, dar ansamblul este marcat de o 

puternică eterogenitate privind vârsta 

dansatorilor, care oscilează între 8 şi 28 de 

ani. Repertoriul formaţiei este unul foarte 

vast el incluzând dansuri populare specifice 

zonei (fecioreasca şi csardaş din zona 

Călata, învârtită), dansuri de câmpie (dans 

de Pălatca, dansuri din Sic şi Lopadea) dar 

şi dansuri secuiești (din Ciucul de Sus) 

precum şi dansuri țigănești (szaszcsavasi). 

Datorită dezvoltării neîntrerupte şi a 

nivelului atins, ansamblul a beneficiat şi 

beneficiază anual de sprijinul Consiliului 

Local Gilău având numeroase oportunităţi 

de a participa la festivaluri interne şi 

internaţionale de folclor. 

 Anual formaţia are în jur de 8-10 

reprezentaţii interne, organizând cu ocazia 

zilei de 20 august o gală internaţională a 

dansului popular şi participând cu success 

la festivaluri din străinătate cum ar fi: 

Norma (Italia – 2006), Villaspecioza 

(Sardinia – 2010), Erveux (Franta - 2011), 

Pecs (Ungaria – 2011), Iszkaszengyorgy 

(Ungaria – 2012), Simancas (Spania – 

2012) şi Sicilia (Italia-2013). 

 De-a lungul anilor formaţia a fost 

pregătită de prestigioşi instructori ai 

dansului popular precum: Szekely Sara şi 

Danko Botond, Barthy Zoltan, Varga 

Norbert, Miko Hajnalka şi Torok Csinko 

Adorjan, Janosi Brigitta și Janos Imre, 

actualmente de destinele ansamblului 

ocupandu-se duetul Janosi Brigitta şi Vajos 

Albert.  

 

 

Portul traditional  local 

 Portul popular se diferenţiază în 

două categorii: de lucru şi de sărbătoare. 

 Portul bărbaţilor este alcătuit din 

piese simple: cămaşă, haină şi pantaloni. În 

picioare poartă cizme confecţionate din 

piele neagră, iar pe cap pălăria (clop) vara 

şi iarna căciulă din blană. Iarna  mai poartă 

şi cojoace. Pantalonii sunt de influenţă 

maghiară, fiind croiţi largi în partea de sus 

şi pe picior de la genunchi în jos (pantaloni 

priceşi). 



 

  Între portul de sărbătoare şi cel de 

lucru al bărbaţilor din zilele noastre, 

diferenţa constă doar în faptul că la cel de 

sărbătoare culoarea hainei şi pantalonilor 

este neagră, cămaşă albă, pe când cel de 

lucru este în diverse culori, de obicei culori 

închise. La ocazii festive, bărbaţii îmbracă 

costumul naţional alcătuit din pantaloni 

albi, cămaşă albă brodată (cusută) cu negru, 

la gât, manşete şi poale. Peste brâu se 

încinge cu primă tricoloră. 

 Femeile poartă fustă sau rochie 

largă cu crețuri, strânsă la mijloc cu brâul 

șorțului, bluză sau "vizipcă", năframă 

(închisă la culoare pentru femeile vârstnice 

şi deschisă pentru cele tinere) şi cizme în 

picioare. Iarna poartă pe cap năframă mare 

de „hărsat” (de lână), iar femeile mai 

bătrâne “suman”. 

 Portul popular femeiesc de 

sărbătoare, care azi este folosit destul de 

rar, pe care îl au toate femeile păstrându-l 

cu multa grijă, constând din: cămaşă, poale 

şi catrințe. Cămaşa are mâneci foarte largi, 

fiind cusută meşteşugit pe piept şi mâneci, 

cu fire colorate, de obicei negru, roşu sau 

albastru. 

Motivele folosite în executarea modelului 

sunt de obicei cele geometrice.  

 

Rar, apar motive florale şi atunci acestea 

sunt stilizate. De la brâu în jos, poartă poale 

largi, având aproape de tiv, o cusătură 

asemănătoare celei folosită pe cămaşă 

("fiocaş"). Catrinţele, două la număr, 

aşezate una în 

faţă iar cealaltă în spate, sunt din stofa de 

lână neagră, ţesută în casă ("pănură"). Sunt 

împrejmuite cu dantelă de aceeaşi culoare. 

Pe ele este aplicat un motiv geometric cusut 

cu fir de mătase aurie. Pe cap poartă batic 

negru cu imprimeuri galbene din caşmir. În 

picioare poartă vara pantofi, iar iama cizme 

lungi din piele. Peste cămaşă poartă atunci 

când este frig pieptăraşe scurte din piele, 

ornamentate cu fire colorate iar iarna cojoc. 

 De o mare sobrietate şi autenticitate, 

linia portului românesc este în acelaşi timp 

graţioasă şi plină de voiciune, păstrând o 

notă distinctă de elegantă. 

 Modele de îmbrăcăminte se pot 

vedea la muzeul etnografic al Gilăului şi la 

spectacolele de muzică populară organizate 

în aceeaşi clădire a Casei de cultură 

"Dumitru Sopon". 

 Gilăul este prima comuna care a 

organizat un Festival Internaţional de 

folclor în mediu rural, Festivalul “Concurs 

Naţional de Interpretare a cântecului 

popular “Dumitru Sopon””, care se 

desfăşoară din anul 2007 o dată la 2 ani, în 

localitatea Gilău. 

 Dintre evenimentele culturale locale 

amintim:  

• Festivalul internaţional de folclor,  

• Festivalul naţional de interpretare 

muzică populară "Dumitru Sopon",  

• Festivalul internaţional de gătit în aer 

liber şi "Ziua eroilor" - comemorată la 

Monumentul eroilor din Gilău, căzuţi în 

cele două războaie mondiale. 

 

Festivalul – concurs naţional Dumitru 

Sopon – perioada mai-iunie 2009 

 Timp de două zile s-a desfăşurat la 

 Casa de Cultură din comuna Gilău cea de a 

II-a ediţie a Festivalului-Concurs Naţional 

"Dumitru Sopon" – manifestare organizată 

în memoria marelui interpret al cântecului 

ardelenesc, cel care a fost Dumitru Sopon. 

Acest festival a fost organizat de către: 

Consiliul Judeţean Cluj, Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Cluj, Primăria şi Consiliul 

local Gilău şi Casa de Cultură ‘’Dumitru 

Sopon’’ din localitate.  

 S-au înscris în concurs peste 20 de 

tineri din judeţele Cluj, Alba, Gorj, Sibiu, 

Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Mehedinţi, 



 

Sălaj, Suceava şi din Republica Moldova. 

     Prima zi a fost rezervată concursului 

propriu-zis, precum şi unor recitaluri 

susţinute de interpretele Florina Matei şi 

Maria Marcu. În cursul serii, au avut loc 

festivitatea de premiere şi un Spectacol de 

gală, în care au susţinut recitaluri: Florian 

Roşan, Amalia Codorean Chindriş şi 

 Familia Petreuş, precum şi interpreţii 

instrumentişti: Traian Covrig, Ionuţ Istrate, 

Felician Mureşan, Sergiu Cebotari, Claudiu 

Cotîrlă şi Liviu Băraş. A  acompaniat 

Orchestra CUNUNA TRANSILVANĂ a 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj 

avându-l ca dirijor pe Ovidiu Barteş; cu un 

program special a participat şi Ansamblul 

folcloric "Cununa Apusenilor" al Casei de 

Cultură "Dumitru Sopon" din Gilău. 

Rezultatele concursului de interpretare au 

fost următoarele:  

• Marele Premiu şi Trofeul Festivalului – 

Dorin Costinaş Pintea (Alba);  

• Premiul I – Elena Lupu (Chişinău);  

• Premiul II – Dănuţ Onoiu (Suceava);   

• Premiul III – Radu Lazăr (Gherla); 

• Menţiunea 1: Lavinia Roxana Gudiu 

(Bihor);  

• Menţiunea 2: Oana Matei (Bistriţa);  

• Menţiunea 3: Ana Maria Născuţiu  

Comuna Gilău a dat umanităţii 

oameni de seamă, care au încercat, prin 

posibilităţile, munca şi talentul lor, să fie 

demni reprezentanţi ai colectivităţii: 

profesori, ingineri, medici, cercetători, 

economişti, jurişti etc., care și-au adus o 

însemnată contribuție la dezvoltarea 

economică, la ridicarea științei și culturii, 

ocrotirea sănătăţii și valorificarea creațiilor 

populare. Cei rămaşi acasă, să îşi 

împlinească rostul, sunt fiecare în parte 

părţi componente ale acestui efort colectiv 

de a menţine în prim-plan o comunitate 

unică, comuna Gilău. Astfel prestigioși 

dascăli, juriști de seama, medici, artiști 

plastici, militari de cariera, cercetători, 

oameni de știința, interpreți ai creațiilor 

populare și ai muzicii culte îşi găsesc 

originile în pământurile gilăuane. 

Menţionăm doar câțiva dintre "fii satului": 

 

• Dimitrie Ispas (1750-1836)  

 

Zugrav și Pictor bisericesc, a 

zugrăvit și pictat cel puțin zece biserici, azi 

martori tăcuți ai lucrărilor lui, monumente 

ale arhitecturii lemnului, dar și ”cărți” 

illustrate deschise.  

Biserica de lemn ”Sfinții 

Arhangheli” din Someșu Rece, ridicată în 

anul 1725, după câțiva ani, când a crescut 

puterea economică a credincioșilor a fost 

zugrăvită și apoi pictată de Dimitrie Ispas. 

Prin aplicarea unei pânze de in și a unui 

grund nivelator, a redat scene biblice: 

Nașterea lui Iisus, Botezul, Coborârea de 

pe cruce, Apostolii și altele. Dar condițiile 

atmosferice neprielnice au afectat grav 

pictura, însă azi se mai pot distinge doar 

fragmente, în absida altarului, pe bolta 

naosului și pe peretele vestic al pronaosului 

(ex. Alungarea din Rai).  

 În Biserica ”Sfânta Treime” din 

Sâmpaul se află inscripția: ”s-au zugrăvit 

prin mine smeritul zugrav D. Ispas… în 

anul 1788”. Alte biserici zugrăvite ori 

pictate de el sunt: biserica ”Sf. Treime” din 

Agârbiciu (în 1801 și 1815), cea din 

Dângău Mic (1902), Muntele Rece, Straja, 

Păniceni, Ticu, Tăuți și Petrindu Mare. 

 

• Daniel Todea (1939-2000)  

 

Pornit din satul Căian, județul Cluj, 

spre preoție, în anii 50, în vremurile când 

biciuia dinspre răsărit crivățul anticreștin, 

plesnind cu cruzime părinții sufletești, 

Daniel Todea a urmat Seminarul Ordodox 

din Cluj-Napoca (între anii 1951-1957) și 

apoi Institutul Teologic din Sibiu (1957-

1961), după care a fost hirotonit preot. 

După nouă ani de preoție în satul Sărata, în 

anul 1973, s-a transferat la Gilău, legându-

se definitiv de viața localității și a 



 

creștinilor ortodocși ai acesteia. A păstorit 

timp de 27 de ani până dinaintea Rusalilor 

anului 2000. Amintindu-l și închinându-i 

câteva rânduri, la douazeci de ani de la 

moartea sa, proiectăm amintirea sa în 

eternitate. Fire impresionabilă și delicată, 

de o conștiință rară în împlinirea misiunii 

sacerdotale, preotul Daniel Todea, cel bun, 

milos, cu multă tragere de inimă, sărea în 

ajutorul celor care simțeau durere, dând 

sprijin, mângâiere și credință în Cel de Sus. 

Întreaga viață a preotului Daniel a fost 

numai dorința de a ajuta credincioșii să 

înțeleagă viața ca un dar de la Dumnezeu. 

El n-a ezitat zi de zi să îmbunătățească 

aspectul plăcut și tot mai atrăgător al 

bisericii, atât în interior, cât și pe dinafară, 

făcând-o mai primitoare și tot mai 

îmbietoare la credință. Cu mult înainte de 

vreme, la doar 61 de ani, a trecut în rândul 

celor drepți. Prin el a dispărut o nobilă 

figură a Gilăului, dar numele său este 

mereu prezent în gândul și inima 

credincioșilor care-i ascultau predicile.  

 

• Constantin Timofte  (n. 1.03.1927)  

 

Profesor și director de liceu, 

moldovean de origine (născut la Broscăuți, 

județul Botoșani), a devenit din 1962 o 

persoană marcantă a Gilăului, când a fost 

transferat și numit director al liceului 

teoretic din localitate. Încă din anul 1954, 

de când a absolvit facultatea, a simțit 

chemarea de a fi mereu prezent pe 

baricadele învățământului. După absolvirea 

facultății de Geologie-Geografie a 

Universității ”Victor Babeș” din Cluj-

Napoca, la doar trei ani de profesorat, a 

fost numit director al Școlii Generale din 

Călățele (în 1955) și apoi al Liceului 

Teoretic din Gilău (în 1962), funcție 

deținută până în anul 1980. Dovedind o 

foarte bună pregătire de specialitate și 

pedagogică, o mare înțelegere față de 

colegii din școală, știind să ofere de-a 

lungul anilor un sfat bun, câte o sugestie 

bine venită ori câte un crâmpei din 

experiența sa practică, iar elevilor 

îndemnul și motivația învățării, a fost 

menținut în funcția de director un sfert de 

veac. Cu tonul său, din care se desprindeau 

câteodată accente moldovenești 

(”sadoveniene”), intervenea în ajutorul 

învățătorilor și profesorilor mai tineri fiind 

un bun camarad, dar și un profesor 

deosebit, prin lecții deschise, referate ținute 

la cercurile pedagogice, prelegeri susținute 

la căminul cultural ori în fața dascălilor.  

A oferit și oferă generațiilor tinere 

un bun exemplu de urmat, tăria unui 

caracter superior. Ca să-i determine pe 

subaltern să-și perfecționeze măiestria 

didactică, s-a înscris și a obținut gradul 

didactic I încă în 1971. A știut să mobilieze 

dascălii în atragerea și școlarizarea copiilor 

din zona de munte și pe ai celor din 

familile de romi. Ca director, s-a luptat 

mereu cu diferite greutăți pe care le-a 

depășit, obținând îmbunătățirea și lărgirea 

bazei materiale a învățământului (un nou 

local de școală la Călățele, reparația 

capitală a clădirii școlii din Gilău, 

construirea unui laborator de fizică-chimie, 

a sălii de sport, ridicarea unui nou corp de 

clădire cu 12 săli de clasă, trei laboratoare 

și o blibliotecă). Tonul lui de ”moldovean 

sfătos”, sinceritatea, vorba dulce, optimisul 

și sufletul său deschis l-au făcut un 

interlocutor agreabil, ușor de abordat și de 

accea, conducerea Gilăului l-a chemat 

mereu să-și aducă o contribuție la 

rezolvarea problemelor localității.  

 

• Dumitru Sopon  (1939-2006)  

 

Inegalabil interpret de muzică 

populară ce s-a evidenţiat încă din 1955, cu 

vocea sa de bariton caldă și plină de duioșie. 

De-a lungul timpului şi-a adunat cu grijă 

creaţii muzicale din Gilău, apoi din 

împrejurimi, lărgind mereu gama acestora. A 

activat în Ansamblul ”Ciocârlia”, în 

Orchestra Populară a Filarmonicii din 



 

municipiul Cluj-Napoca și în Orchestra 

Filarmonicii de Stat din Oradea. A fost și un 

remarcabil mesager al cântecului românesc 

prin sute de sate sau orașe ale țării, dar și 

peste hotare, în mai multe de 30 de țări.  

 

• Găvrilă Pop  (n. 23.01.1958)  

 

Născut în Gilău, unde și-a petrecut 

și copilăria, a urmat cursurile școlii 

generale de aici. Îndrăgind imperiul verde 

al pădurii, s-a gândit să-și continue studiile 

la Liceul Silvic din Năsăud (1973-1977). 

L-a terminarea lor, s-a decis să îmbrățișeze 

cariera militară, urmând mai multe tipuri de 

școli de specialitate: Școala militară de 

ofițeri activi (până în anul 1980), Academia 

de Înalte Studii Militare (1994), dar și 

Facultatea de Drept (1996), Colegiul de 

Comandă și Stat Major – cursul de 

Asigurare Psihologică a Acțiunilor Militare 

(1997), Colegiul Național de Apărare 

(2003).  

 În prezent este doctorand în ”Științe 

militare”. Este o persoană marcantă în 

domeniul militar, trecând prin diferite 

trepte ale funcțiilor militare: comandant de 

subunitate și ofițer instructor (1980-1990), 

comandant de unitate la Direcția Generală 

a Poliției Municipiului București (1990-

1999), comandant al Brigăzii Speciale de 

Intervenție a Jandarmeriei (1999-2001), 

adjunctul comandantului Jandarmeriei 

Române pentru Ordine Publică (din 2001). 

S-a impus și printr-o bogată activitate de 

cercetare științifică finalizată prin articole 

și lucrări publicate în presa de specialitate. 

De câte ori are ocazia, își manifestă 

atașamentul pentru Gilău și recunoștiința 

față de dascălii care i-au deschis orizontul 

cunoașterii în diferite domenii ale științei. 

A iubit și iubește locurile natale, 

frumusețile Gilăului și oamenii lui.  

 

• Radu Handru  (n. 10.10.1967)  

 

Artist plastic, cetățean al satului 

Someșu Rece, Radu Handru a devenit o 

personalitate de referință în domeniul 

culturii, un poet al formelor și culorii. 

Absolvent al Academiei de Arte Vizuale 

”Ioan Andreescu” din Cluj-Napoca, secția 

Sculptură (1996), a îndeplinit timp de cinci 

ani funcția de cadru didactic la Facultatea 

de Arte Frumoase a Universității din 

Oradea (1996-2001), iar în prezent este 

liber profesionist, cu atelier în comuna de 

care nu se poate dezlipi. Știind să 

folosească timpul drămuit, atât în anii 

studenției, cât și după absolvire, și-a 

dedicat zilnic ore în șir sculpturii, în 

principal și picturii pe plan secundar, 

realizând zeci de opere de artă. Dalta și 

penelul i-au devenit unelte de care nu se 

mai poate desprinde. Încă din anii 

studenției a participat la diferite expoziții 

de grup, în 1993 și 1994 la ”Salonul 

județean Cluj”, iar după terminarea 

facultății, la ”Expoziția de la Galeria 

Apollo” din București (1997). A fost 

coordonatorul taberelor de sculptură 

”Castelul Studențesc” – Hunedoara, 

”Kunstforum-Waldfirtler” din Austria, 

”Arche Noah 2000 – Hamburg”. În anul 

2003 a avut expoziția personală de pictură 

”Troița” și cea de sculptură ”Galeriile 

Radio Cluj-Napoca”.  

 În prezent, se află în plină afirmare, 

având un larg evantai al creațiilor sale, în 

care forma și culoarea sunt folosite cu 

multă ingeniozitate. Abordează diverse 

subiecte prin care supune atenției oameni și 

natură, într-o îmbinare a desenului și liniei 

geometrizante, cu jocuri subtile de lumini 

și umbre, înfățișate tridimensional. 

Amintim doar câteva din sculpturile sale: 

”Troița”, ”Tors”, ”Bust”, ”Crist”, 

”Suferința”. Studiază atent creația 

populară, pe care o consideră izvor 

inepuizabil de inspirație. Îi place să 

adâncească motivele din stâlpii iconofori, 

stâlpii de mormânt, cei de la tărnațul 

caselor multiseculare, dar și troițele și 



 

diferitele variante ale coloanei cerului. Le 

caută și le găsește mesajul, apoi reia tema, 

o adâncește, dându-i lemnului valențe 

sacre. În pictură caută până la profunzime 

mesaj prin culoare, pornind tot de la 

imaginile și culorile găsite în icoanele 

vechi. Impresionează, atât ca număr, cât și 

ca valoarea artistică, icoanele pictate pe 

lemn: ”Maica Domnului cu Iisus pruncul în 

brațe”, ”Iisus pe cruce”, ”Înger”, ”Arca”, 

”Poarta”. Plasticianul Radu Handru a 

onorat Gilăul cu două busturi ”Gelu”, 

”Monumentul comemorativ Gelu”, cu 

basoreliefurile așezate pe cruce, dar și alte 

lucrări, tablouri cu teme peisagistice, scena 

în aer liber din fața bibliotecii, lucrările din 

parcul copiilor, mobilierul din fața 

Primăriei. Realizând parcuri de joacă 

pentru copii într-o anumită manieră, cu 

ilustrații accesibile vârstei lor, caută să-i 

familiarizeze cu anumite forme de 

exprimare artistică. Impresionează plăcut 

privirea și ”Monumentul eroilor” din 

Măguri-Răcătău” ori cele expuse în Cluj-

Napoca. Radu Handru a devenit ambasador 

al frumosului gilăuan. 

 

• Layosi Ștefan  (1935-2011)  

 

Profesor și director gilăuanul 

Layosi Ștefan, încă din anii în care era elev 

în clasele primare ale școlii din stat, s-a 

decis să îmbrățișeze cariera didactică. 

Pentru realizarea visului său la înscris la 

Școala Pedagogică de Învățători pe care a 

absolvit-o în anul 1952. A continuat cu 

studiile la Facultatea de Filosofie, secția 

Pedagogie-Psihologie (per. 1953-1957). 

Proaspătul diplomat universitar a ținut să se 

întoarcă în Gilăul de care nu se putea 

despărți decât pentru scurte perioade de 

timp. Fiind repede remarcat pentru solidele 

sale cunoștințe, pe tărâm pedagogic, a fost 

numit director adjunct, funcție pe care a 

deținut-o între anii 1957 și 1980 și apoi de 

director (1980-1989). Lucrând cu tragere 

de inimă, cu calm și tact pedagogic, a fost 

apreciat și respectat, considerat un bun 

pedagog, atașat de colectivul de dascăli 

roman și maghiari deopotrivă. S-a străduit 

și a reușit să-și mobilizeze colegii în 

acțiunea de școlarizare a tuturor copiilor de 

vârstă școlară, indiferent de etnie. S-a 

preocupat de buna dotare a școlii cu 

mobilier și material didactic și se 

mândrește cu intervențiile sale la forurile 

superioare pentru aprobarea sumelor pentru 

construirea unui nou local de școală. Bun 

pedagog și bun coleg, a fost exemplu de 

participare timpurie la obținerea gradelor 

didactice II și I (1972). 

 A contribuit la crearea unui climat 

de bună conlucrare și înțelegere între 

români și maghiari. A fost o prezență 

activă în viața Gilăului, la rezolvarea 

diferitelor ei probleme. În toate perioadele, 

ca elev, student, profesor ori director de 

școală, a fost un fiu devodat al Gilăului, pe 

care l-a iubit și-l iubește, bucurându-se de 

orice inițiativă din partea conducerii locale, 

care urmărește transformarea Gilăului într-

un orășel frumos și cu o economie 

prosperă.  

 

• Maier Nicolae  (n. 5.12.1937)  

 

Profesor universitar în medicină, s-a 

născut în familia Sabin-Octavian Maier a 

locuit în Gilău la nr. 228 dar a plecat 

devreme din vatra strămoşească pentru a-l 

duce la învăţatura pe tânărul Nicolae. Sabin 

Nicolae a urmat Şcoala elementară Greco-

catolică "Maica Domnului" şi apoi Liceul 

"Inocenţie Micu Klein" din Cluj Napoca, 

iar la terminarea lui a decis să se dedice 

vindecării ori, cel puțin, alinării suferințelor 

semenilor. După absolvirea medicinei, a 

lucrat patru ani ca medic de circumscripţie 

la Beliş, după care a decis să lucreze într-o 

clinică şi să îmbrăţişeze cariera didactică:  

• asistent universitar 1966 - 1977  

• şef de lucrări 1977 - 1989  

• conferenţiar 1990 - 1992, după 

care a obținut titlul de profesor. Și-a luat 



 

examenul de doctorat in 1971. A fost 

promovat şeful catedrei de Dermato 

Venerice a Universităţii din Cluj. 

A elaborat numeroase şi valoroase lucrări 

de medicină în domeniul Dermatologiei: 

”Curs de dermatologie clinică”, 

”Sindromul seboreic”, ”Retinoizii”, 

”Patologia cutanată”, fiind și coautor al 

lucrărilor: ”Îndrumător de lucrări practice 

de dermato-venerologie” și ”Tratamentul 

bolilor cornice”.  

A fost Rectorul Universităţii de Medicină 

şi Farmacie din Cluj în perioada 1990-

1992. A fost ales Vicepreşedinte al 

Colegiului Medicilor din Romania, 

vicepreşedinte al Societăţii Române de 

Dermatologie şi membru al Academiei 

Americane de Dermatologie. Pe linia 

specialității sale, a fost cooptat membru al 

Uniunii Medicale Balcanice, membru al 

Academiei de Dermatologie (1991). Este o 

personalitate de seamă cu rădăcini în Gilău, 

de care comunitatea locală poate să fie 

mândră. 

 

• Nicolae Cordoș  (1949-2003)  

 

Ing. Dr. Profesor Universitar, este o 

personalitate de seamă din domeniul 

tehnicii, cu rădăcini în Gilău. A absolvit 

școala generală și Liceul în Gilău.  

A absolvit Universitatea Tehnică 

din Cluj, obținând titlul de inginer - 

mecanic, specialitatea mecanică agricolă. 

Timp de 5 ani a lucrat ca inginer mecanic 

la IAS Gherla, iar apoi a urmat o carieră 

universitară. De atunci și până în ziua lui 

onomastică de 6 decembrie 2003, a ajutat și 

a îndrumat sute de studenți în însușirea 

noțiunilor fundamentale legate de 

mijloacelor auto, pe care le-a considerat 

necesare în acest secol al vitezei. 

În 1990 a obţinut titlul de doctor inginer în 

specialitatea Tehnologia Construcţiilor de 

Maşini. Prin inteligenţă, seriozitate şi 

perseverenţă a urmat toate treptele 

universitare, lector, conferenţiar şi profesor 

din anul 1995, la disciplinele: Exploatarea 

și întreținerea utilajului agricol, Dinamica 

autovehiculelor rutiere, Dinamica 

accdintelor de circulație, Automobile, 

Echipamente și tehnici de diagnosticare a 

autovehiculelor. 

În activitatea ştiinţifică s-a remarcat cu 94 

de lucrări ştiinţifice şi alte 20 de lucrări 

didactice. Numele său este înscris la OSIM 

cu două inovaţii şi brevete. A obţinut mai 

multe funcţii de secretar ştiițific al 

Universităţii Tehnice din Cluj. A fost şi 

expert tehnic judiciar în specialitatea 

Autovehicule și Circulație Rutieră şi 

membru în mai multe asociaţii de 

specialitate din ţară şi străinătate: Society 

of Automotive Engineers, Societatea 

Inginerilor de Automobile din România, 

Asociația Națională a Experților, Asociația 

Generală a Inginerilor din România. 

 

• Lucia Stănescu    

 

Artist liric, cunoscută în lumea artiştilor 

ca "privighetoarea Lucia" a cucerit multe 

suflete pe scena Operei Române din  Cluj-

Napoca în 2003 fiind distinsă cu "Ordinul 

Steaua României în grad de cavaler". A 

debutat ca solistă cu rolul Cherubino din 

opera ”Nunta lui Figaro”, de Mozat (1949) 

și a rămas fidelă Operei Române din Cluj-

Napoca timp de peste două decenii (1949-

1970), având în repertoriu rolurile: 

Margareta din ”Faust”, de G. Gounod, Lola 

din ”Cavaleria Rusticana”, de Pietro 

Mascagni, Desdemona din ”Otello”, de G. 

Verdi, ”Aida” din opera ”Aida”, de G. 

Verdi și multe altele. 

 A cucerit mereu aplauze, atât pe 

scena Operei Române din Cluj, cât și în 

turneele din țară și din alte țări precum: 

Austria, Bulgaria, China, Italia, Irlanda, 

Franța, Egipt, Elveția, Turcia, 

Cehoslovacia, Cuba, Danemarca, Japonia, 

Anglia, Suedia, Ungaria, Rusia.  

 Talentul și perseverența au 

remarcat-o și au solicitat-o să lucreze și cu 



 

tinere talente. Astfel, a ajuns profesoară de 

canto la Conservatorul ”Gheorghe Dima” 

din Cluj-Napoca (anii 1957-1968), dar și-n 

Italia, la Florența și Livorno. Pe lângă 

aplauze, a fost răsplătită în anul 1954, cu 

”Premiul de Stat”, iar în anul 1962, cu titlul 

de ”Artist emerit”, dar și cu funcția plină de 

răspunderi  

A fost distinsă cu premii precum 

"Premiul de stat" şi "Artist emerit". A 

ocupat funcţia de director al Operei 

Române din Cluj-Napoca (1970-1975). În 

1981 a primit titlul de Cetățean de onoare 

al orașului Italian Livorno, în 1998 pe cel 

de Cetățean de onoare al orașului Cluj-

Napoca, iar în anul 2003 a fost distinsă cu 

”Ordinul Steaua României în grad de 

Cavaler”. Pentru gilăuani a fost și este 

privighetoarea vetrei strămoșești. 

 

• Nicolae Șandor (n. 25.02.1953) 

 

Jurist prim-procuror în cadrul 

Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Huedin. 

       Fiu al unei familii de buni gospodari, 

tânărul Nicolae a urmat clasele gimnaziale 

și pe cele liceale la Liceul Teoretic Gilău, 

pe care l-a absolvit în anul 1972. Încă din 

timpul studiilor liceale, și-a propus să 

devină un om al legii. S-a prezentat la 

concursul de admitere la Școala Militară de 

Ofițeri Activi din Ministerul de Interne. 

Între anii 1972 și 1975, a urmat cursurile 

acesteia, apoi a frecventat cursurile 

Facultății de Drept a Universității ”Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca, pe care le-a 

absolvit în anul 1978, obținând licența cu 

lucrarea ”Metodica cercetării accidentelor 

de circulație cu autori dispăruți de la locul 

faptei”. De la absolvirea școlii militare s-a 

angajat în serviciu. Între anii 1975 și 1977, 

a fost ofițer de cercetări penale în cadrul 

Poliției din Corabia, județul Olt. De aici s-a 

transferat la Poliția din Huedin, pentru a fi 

mai aproape de părinții lăsați în Gilău. În 

anul 1989, a fost promovat în cadrul 

Serviciului de Cercetări Penale al 

Inspectoratului de Poliție Cluj, iar în anul 

1990 a revenit la Poliția din Huedin. De la 

1 martie 1994, pe baza câștigării unui 

concurs, a preluat postul de procuror 

definitive în cadrul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Cluj-Napoca. În data de 17 

februarie 1997, când a luat ființă Parchetul 

de pe lângă Judecătoria Huedin, s-a 

transferat la această unitate, iar de la 1 

martie 2000 deține funcția de prim-

procuror. Atât în perioada studiilor liceale, 

cât și după aceea, s-a dovedit a fi un mare 

iubitor al activităților cultural-istorice, 

ajutând direct prin participarea la activități 

ca membru al unor formații, cât și în 

organizarea lor, Casa orășănească de 

Cultură din Huedin bucurându-se de 

sprijinul său. Gilăul i-a rămas permanent în 

atenție. Din anul 1995, când a devenit 

membru al fundației umanitare 

SKABISON, a căutat să sprijine persoanele 

nevoiașe și chiar unele instituții din Gilău. 

A intrat în colaborare cu Fundația elvețiană 

”Ajutor pentru bătrâni și persoane nevoiașe 

din România”, condusă de Hanspeter 

Adank. Aceasta a adus ajutoare și a 

contribuit la dotarea grădiniței, liceului, 

căminului cultural, primăriei și poliței cu 

mobilier, amenajarea grupurilor sociale, 

precum și la aprovizionarea cu alimente a 

celor nevoiași.   

 

• Vasile Crișan  (n. 7.01.1945) - istoric, 

valorificator al creaţiilor spirituale 

 

Ridicat dintre fiii de țărani din Gilău, 

Vasile Crișan, după absolvirea școlii 

generale (1958), a urmat Liceul Teoretic 

”Emil Racoviță” din Cluj-Napoca (1958-

1962) și apoi Facultatea de Istorie a 

Universității ”Babeș-Bolyai” din același 

oraș. În 1968, este numit profesor de istorie 

la școala din Haieu – lângă Oradea. La 

scurtă vreme, s-a transferat ca profesor la 

liceul din Săliște, apoi a fost promovat ca 

director la Școala Generală din Aciliu 



 

(1969-1973). Din anul 1973 s-a dedicat 

domeniului păstrării și valorificării 

moștenirii culturale din Sibiu și 

împrejurimi. A îndeplinit funcția de 

instructor cultural la Comitetul Județean de 

Cultură Sibiu (1977-1983), director la 

Muzeul Bruckenthal din Sibiu (1983-

1984), președinte al Comitetului Județean 

de Cultură Sibiu (1984-1990), muzeograf-

șef de secție la Biblioteca Bruckenthal 

(1990-1998), consilier la Direcția 

Județeană pentru Cultură, Culte și 

Patrimoniu (2001-2002). Din ianuarie 2003 

îndeplinește funcția de director al 

DJCCPCN. Pe lângă obligațiile 

profesionale, dovedind pasiune și 

meticulozitate, a căutat să cerceteze și să 

valorifice cât mai mult tradițiile și 

publicistica județului, elaborând 32 de 

studii și comunicări pe care le-a publicat în 

reviste de specialitate ori în cărți special 

elaborate. Iată câteva titluri: ”Itinerarii 

cultural-artistice sibiene” (2000), ”Sibiul 

medieval în albumul Bobel”, (2000), 

”Reuniunea română de cântări din Săliște” 

(2003). Este coautorul lucrării: ”Sibiu – 

ghid de oraș”, cele două CD-uri fiind 

prezentate în cadrul standului sibian de la 

Pavilionul românesc al Expoziției 

Universale de la Hanovra (2000).  

 

• Ioan Coman  (n. 19.02.1956) – conf. 

dr., șeful Secției Urologie a Spitalului 

Municipal Cluj-Napoca 

 

Este gilăuanul care a făcut și face medicina 

nu ca o meserie, ci ca pe o pasiune. De mic 

copil și-a dorit să devină medic. A urmat 

clasele școlii generale și ale Liceului de 

Cultură Generală din Gilău, unde a avut 

dascăli care i-au insuflat dorința de a ști cât 

mai mult. În 1974 a absolvit liceul și s-a 

prezentat la examenul de admitere de la 

Institutul de Medicină și Farmacie din 

Cluj-Napoca, unde spre suprinderea tuturor 

a obținut media 10, desi a venit din 

provincie și nu a făcut pregătire cu 

profesori universitari. Ajuns student, și-a 

însușit un bogat bagaj de cunoștințe, 

preocupându-l mai mult chirurgia, și-n mod 

special cea urologică. Absolvind facultatea 

cu Diplomă de Merit și ca șef de promoție, 

cu media 10 și cu lucrarea de diploma 

”Hepatectomiile parțiale reglate. Cercetări 

clinice și experimentale”, a fost reținut 

asistent universitar la Catedra de Anatomie, 

dar, dupa scurtă vreme, s-a transferat la cea 

de Urologie. Perseverent, în munca 

didactică și în cercetare, depășind mereu 12 

ore de trudă zilnic, în anul 1987 a devenit 

medic specialist urolog, iar în anul 1993, 

medic primar urolog. Din 1993 a ocupat 

funcția de șef de lucrări, iar din anul 2003 

este conferențiar la Catedra de Urologie. 

Prin muncă, cercetare și realizări deosebite 

a obținut și alte specializări: Endourologie, 

Ecografie abdominală și cardiacă, 

Microchirurgie. Caută să fie un bun 

exemplu pentru studenți pe care-i îndeamnă 

să-și depășească maestrul. Studiază zilnic  

zeci de cazuri de bolnavi, stabilește 

diagnostic, face ori prescrie tratamente, 

operează, urmărește fiecare caz pentru 

ameliorarea stării de sănătate. Participă la 

specializări și schimburi de experiență în 

țară și în străinătate, cum ar fi cele de la 

Clinica de Urologie ”Fundulea”. Peste 

hotare a participat la diferite întruniri, 

simpozioane și activități practice, în Italia, 

Scoția, Olanda, Belgia, Germania, SUA, 

Franța și Serbia, cu teme ca: ”Transplant 

renal”, ”Substituție vezicală”, 

”Microchirurgie reconstructivă”, ”Urologie 

pediatrică”, ”Oncologie urologică”. În anul 

1998 a obținut titlul de doctor în  medicină 

cu teza ”Aplicații ale microchirurgiei și 

laparoscopiei în urologie” – o primă 

abordare de acest fel în țară. Rezultatele 

muncii sale l-au făcut cunoscut și apreciat 

în țară și peste hotare, fiind cooptat în 

diferite societăți științifice: ”Asociația 

Română de Endourologie” (1991), 

”Societatea Română de Boli Genito-

Urinare” (membru fondator din 1994), 



 

”Societatea Română de Microchirurgie 

Reconstructivă” (membru fondator din 

1991), ”European Association of Urology” 

(1995), „Societatea Balcanică de 

Andrologie” (1999), Membru de Onoare al 

Fundației Științifice ”Andrologia” din 

Bulgaria (2002). Din rezultatele 

semnificative, enumerăm: studiile asupra 

utilizării microchirugiei în urologie, cu 

aplicații în activitatea curentă, îndeosebi în 

probleme de andrologie urologică; 

introducerea ecografiei abdominale în 

protocolul de investigații și tratament, 

eficiența ecografiei în aprecierea evoluției 

cancerului prostatic modulat hormonal, etc. 

În anul 2000 a organizat primul curs 

optional de ”Andrologie urologică” pentru 

studenții de la Universitatea de Medicină 

din Cluj-Napoca și primul curs de 

laparoscopie urologică din țară pentru 

rezidenți și specialiști urologi, la Clinica 

Chirurgie III din Cluj-Napoca, precum și 

prima monografie de laparoscopie 

urologică din țară. Dar cele mai concrete 

rezultate ale renumitului doctor Ioan 

Coman sunt chiar pacienții tratați. Ioan 

Coman este un cavaler al halatului alb, dar 

și omul care nu uită că a plecat de la țară, 

știind să rămână un fiu al Gilăului. 

 

• Liviu Stănescu  (n. 28.08.1923) – 

profesor universitar, doctor în 

medicină 

 

S-a născut în Someșu Cald, dar și-a 

petrecut copilăria în Someșu Rece, unde s-a 

mutat tatăl său ca preot, după decesul 

bunicului, tot preot. A urmat școala la Cluj 

până în 1940, când familia s-a refugiat la 

Turda, unde în 1942 a terminat liceul. Atras 

de medicină, s-a înscris la Facultatea de 

Medicină de la Sibiu, pe care a absolvit-o 

în 1948 la Cluj. Încă din 1946 a lucrat ca 

intern la Clinica Medicală I a profesorului 

Iuliu Hațieganu, devenind un collaborator 

apropiat al acestuia. În anul 1949, reușește 

să pună pe picioare Policlinica din centrul 

de plasă Gilău, cu medici specialiști pentru: 

Interne, ORL, Pediatrie, Dermatologie, 

Boli pulmonare, Stomatologie și Igienă. 

Prin multe eforturi, a reușit să doteze 

unitatea cu aparatură medicală, a creat un 

staționar cu mai multe paturi. Din 

nefericire, unitatea a fost desființată după 

un an. Medicul Liviu Stănescu a lucrat 

între anii 1952 și 1990 la Clinica Medicală 

III, în strânsă colaborare cu marile 

personalități ale medicinei clujene, Iuliu 

Hațieganu și apoi Octavian Fodor. Dovedin 

conștiinciozitate și pricepere deosebită în 

muncă, a fost promovat treaptă cu treaptă, 

de la medic specialist la cel de medic 

primar, șef de lucrări, conferențiar și apoi 

profesor universitar. A îndeplinit, timp de 

10 ani, și funcția de director medical al 

Spitalului Clinic de Adulți Nr. 1 din Cluj-

Napoca, perioadă în care a avut un aport de 

seamă la ridicarea unei noi clădiri, care a 

devenit Secția a II-a de gastro-enterologie, 

unde a îndeplinit și funcția de șef al acestei 

discipline. Nu a uitat și nu poate uita în 

niciun chip satul natal și comuna, pe care le 

iubește și le vizitează de câteva ori în 

fiecare an.  

 

• Deesi Nagy Gyula  (12.12.1843 – 

09.05.1929)  

 

A fost o personalitate marcantă a 

spiritualității culturale transilvănene. 

Asigurându-și o cultură solidă prin studiile 

de Drept și cele de Teologie de la Aiud, 

completate cu altele de la Bonn, Marburg și 

Jena, a ocupat postul de profesor la 

Colegiul Reformat din Cluj. Dar, la 

recomandarea medicilor de a locui într-o 

zonă cu aer cât mai curat, a preluat în anul 

1873 parohia reformată din Gilău. S-a 

căsătorit cu Vadas Polixenia, cu care a avut 

șase copii. A avut o activitate laborioasă, în 

primul rând ca preot care a conștientizat 

aspirațiile enoriașilor săi și i-a călăuzit cu 

un foarte bun păstor. Recunoscându-i-se 

meritele, a fost ales protopop al regiunii 



 

Kolozs-Kalata între anii 1889 și 1903 și 

apoi al zonei Kalotaszeg între anii 1903 și 

1910. A fost cooptat în diferite foruri ale 

Bisericii Reformate din Transilvania. De 

numele lui se leagă construcția 

impunătoarei case parohiale din Gilău 

(1886). Tot în timpul păstoririi sale, s-a 

ridicat și a sfințit biserica reformată din 

Gilău, începută în anul 1926. Preotul Deesi 

Nagy Gyula a rămas o plăcută amintire în 

rândul creștinilor reformați din Gilău. 

 

• Dumitru Cadiș  (m. 14.09.1944) - 

mecanic  

 

De-a lungul istoriei Gilăului, s-au 

remarcat printer oamenii de seamă și câțiva 

muncitori. Unul dintre aceștia a fost fiul de 

țăran Dumitru Cadiș. Hidrocentrala 

”Someșul Rece”, contruistă în anii 1905 – 

1906, avea nevoie de muncitori calificați 

dintre locuitorii din apropiere. În acest 

scop, tânărul Dumitru a acceptat să plece în 

Austria ca să învețe meseria de mecanic de 

întreținere la hidrocentrală. Reîntors la 

uzină, a lucrat cu pasiune. În timpul liber a 

și turnat bustul eroului său preferat – 

Avram Iancu, care stă și azi mărturie peste 

timp. În anii celui de-al doilea război 

mondial, a intrat în strânse legături cu 

militarii români situați pe granița dintre 

satul Someșu Rece și Gilău, cunoscând 

refugiații din Gilău și suferințele acestora. 

Când, în septembrie 1944, trupele 

hitleristo-horthyste au încercat să forțeze 

pătrunderea în inima Apusenilor, a sărit în 

ajutorul Companiei ”Măguri”, a mobilizat 

muncitorii uzinei și chiar pe fiii săi 

Gheorghe și Ioan, alți țărani, femei și copii, 

ajutând la aprovizionarea cu muniție și cu 

alimente. În ziua de 14 septembrie 1944 a 

luat arma în mână pentru a contribui la 

apărarea uzinei de dorința inamicului de a o 

arunca în aer. Rezultatele au fost pe măsura 

așteptărilor, uzina fiind salvată. Dar, în 

acea încleștare, a fost grav rănit mecanicul 

șef Dumitru Cadiș. După acordarea unui 

prim ajutor a fost transportat la Răcătău și 

de acolo la Beliș, dar n-a putut fi salvat. În 

17 septembrie 1944 a fost coborât în 

mormânt la Puiulești, plâns de toți cei ce l-

au cunoscut și l-au iubit. Uzina îi păstrază 

amintirea prin placa așezată pe peretele 

sudic, având înscrise următoarele cuvinte: 

”În memoria fratelui de muncă și luptă 

pentru existența și apărarea acestei uzine – 

Dumitru Cadiș – căzut la datorie în ziua de 

14 septembrie 1944. Fie-ți memoria eternă 

și jertfa binecuvaântată!”. A fost decorat 

”post-mortem”, în 1959, cu Ordinul 

”Apărarea Patriei clasa a III-a”. 

 

• Aurel Prigoană  (n. 08.02.1914 – d. 

18.05.1996) - profesor  

 

Un inimos dascăl, desăvârșit animator 

cultural și un luptător pentru cauza statului 

national român a fost Aurel Prigoană. O 

jumătate de veac a servit școala și 

comunitatea gilăuană. Părinții, Gavril și 

Victoria, observând ambiția pentru 

învățătură și răbdarea cu care își ajuta 

colegii, s-au decis să-l facă învățător și au 

reușit din plin.  

Învăţătorul Aurel Prigoană a trebuit să 

ia calea refugiului în 1940, iar apoi să 

participe la grele încercări în calitate de 

ofiţer în armata română.  

Tânăr, inteligent şi foarte conştiincios, 

s-a evidenţiat prin spirit de disciplină, curaj 

şi intervenţii rapide, de multe ori cu riscul 

vieţii. După câţiva ani, recunoscându-i-se 

meritele, a fost decorat cu "Steaua 

României cu spade de cavaler", cu 

panglicile "Virtutea Militară" şi "Frunza de 

Stejar". După război, reluându-și cariera de 

dascăl și fiind solicitat să predea 

matematica la clasele gimnaziale, și-a 

completat studiile la Facultatea de 

Matematică-Fizică a Universității ”Victor 

Babeș” din Cluj-Napoca. Între anii 1950 și 

1976, a îndeplinit funcția de profesor la 

Școala Generală și apoi Liceul de cultură 

general din Gilău. În cei 26 de ani de 



 

profesorat a dat țării tineri bine pregătiți , 

mulți dintre absolvenți urmând Politehnica 

sau alte institute, unii dintre aceștia 

figurând printre personalitățile de seamă 

ale Gilăului. Fiind mare iubitor al muzicii, 

a căutat să dezvolte dragostea pentru 

aceasta la elevii și tinerii din localitate. 

Încă din anul 1946 a înființat un cor mixt al 

Căminului cultural, pe care l-a intruit și 

dirijat. A organizat și un taraf al școlii și, 

ceva mai târziu, un altul al căminului 

cultural. După pensionare a condus corul 

bisericii. Gilăuanii îi poartă un deosebit 

respect marelui dascăl Aurel Prigoană.  

 

• Gyalui Farkas  (24.11.1866 – 

17.04.1952) – om de litere, expert 

bibliograf 

 

"Gilăuanul" Farkas a fost o mare 

personalitate culturală transilvăneană, care 

s-a ridicat prin stăruinţă şi inteligenţă. 

După absolvirea şcolii generale, a 

urmat Colegiul Reformat din Cluj,  apoi 

Facultatea de Medicină din Budapesta şi  

iar la Cluj, Universitatea "Francisc Iosif". 

Luându-şi doctoratul în domeniul 

filolo¬giei în anul 1891, şi-a început 

activitatea la Biblioteca Universităţii, 

devenind în scurt timp un renumit bibliofil 

şi un specialist documentarist. 

În anii următori face călătorii de 

documentare la vestitele biblioteci din 

Germania, Elveția, Franța, Anglia, Belgia, 

Olanda și Austria. Reîntors cu observații 

pertinente, din anul 1901 până în anul 1918 

a ocupat funcția de profesor la universitatea 

clujeană. În anul 1911 a fost numit 

directorul Bibliotectii Universitare, funcție 

pe care a deținut-o până în anul 1926 când 

s-a pensionat.  

Ca o recunoaştere a meritelor sale a fost 

cooptat membru al "Institutului 

Internaţional de Bibliografie" din 

Bruxelles. 

Om învăţat şi cu talent literar, a 

desfăşurat o bogată activitate gazetărească, 

fiind colaborator sau redactor la mai multe 

ziare şi preşedinte al "Societăţii de 

literatură din Transilvania". Ca un corolar 

al activității de peste șase decenii, a 

publicat volumele: ”Activitatea mea 

literară 1882 – 1923” și ”Șaizeci de ani în 

slujba literaturii 1882 – 1942”. Gyalui 

Farkas rămâne o personalitate de seamă a 

Gilăului. 

 

• Petru Iovănescu  (n. 12.11.1931) – 

medic veterinar 

 

Născut în partea sudică a Munţilor 

Apuseni, în satul Sălaşul de Jos, a rămas un 

împătimit al acestora. Iubind de copil 

animalele, s-a decis să îmbrăţişeze o 

meserie prin care să le poată ajuta, şi aşa a 

ajuns la Facultatea de Medicină Veterinară 

din Arad pe care a absolvit-o în anul 1956. 

S-a angajat la IFET Huedin (1956-

1957), apoi s-a transferat la Circumscripţia 

veterinară din comuna Panticeu unde a 

lucrat în anii 1957-1960, iar, când s-a ivit 

prilejul, s-a transferat la poalele nord-estice 

ale Apusenilor, la Gilău. 

Din anul 1961 şi până în anul 1997, 

când s-a pensionat, şi-a desfăşurat 

activitatea la Circumscripţia veterinară din 

Gilău. Au fost 36 de ani de muncă, de 

greutăți și de succese în acest mare centru 

zoortehnic, cu vestitele-i târguri, cu 

animale venite din toate satele zonei, 

numită în perioadă interbelică și ”Plasa 

Moților”. 

Fire sociabilă, personalitate preocupată 

de destinele Gilăului, a răspuns chemărilor 

conducerii localităţii. S-a bucurat de 

preţuirea ţăranilor. Din anul 1996, 

îndeplineşte funcţia de consilier local. 

 

• Ady Elemer  (26.II.1903 – 10.IX.1966) 

– preot reformat 

 

Născut în localitatea 

Nyaradszentbenedek, Ady Elemer a studiat 

la Colegiul Reformat din Târgu-Mureș și 



 

apoi Institutul Teologic din Cluj. Din anul 

1927 s-a stability în Gilău unde și-a 

întemeiat o familie care a devenit exemplu 

pentru localnici. A fost un părinte sufletesc 

pentru toți credincioșii reformați și un 

membru de seamă al comunității gilăuane.  

Dându-şi seama că ţăranii pot progresa 

mai lesne dacă au cunoştinţe temeinice, a 

organizat cursuri pe teme economice, 

precum şi o Şcoală populară de arte, pe 

care a condus-o cu multă pricepere. S-a 

numărat printre oamenii de bază în 

organizarea expoziţiilor de artă şi a "Zilelor 

agricultorilor". 

S-a ocupat şi de tinerii care au absolvit 

şcoala generală, orga¬nizând şi conducând 

echipa de teatru de amatori, precum şi în 

calitate de dirijor al corului mixt organizat 

de el. 

A fost şi un bun exemplu de lucrător al 

pământului şi un neîn¬trecut crescător de 

animale. 

Pentru rezultatele deosebite ale funcţiei 

de preot a fost promovat protopop, funcţie 

pe care a deţinut-o timp de 15 ani. Plecând 

din această lume în 10 septembrie 1966, a 

lăsat chipul intelectualului modest ca 

adevărat exemplu de urmat.  

 

• Emilia Iovănescu  (3.X.1935 – 

2.XI.2002) – profesor  

 

Fire energică, parcă special venită pe 

lume pentru a ajuta la for¬marea şi călirea 

unui corp sănătos, tânăra Emilia, încă în 

anii de şcoală petrecuţi la Turda, s-a hotărât 

să se dedice educaţiei fizice. De aceea, la 

terminarea liceului, a urmat studiile de 

învăţământ superior SMTCFS din Târgu-

Mureş. 

Şi-a început cariera didactică la Liceul 

Teoretic din Huedin, în anul 1955. După 

doi ani, s-a transferat la Şcoala Generală 

din Panticeu, iar, după alţi doi ani, la Liceul 

Teoretic din Gilău. 

Timp de trei decenii, la Gilău, s-a 

dedicat activităţii de profesor din cadrul 

Catedrei de educaţie fizică, dar activităţilor 

dinafară clasei. Dacă Gilăul a obţinut 

premii Ia fazele judeţene sau zonale ale 

competiţiilor de volei, handbal şi atletism, 

trebuie neapărat să ne gândim la distinsa 

profesoară Emilia Iovănescu. Mai multe 

generații de gilăuani își amintesc cu multă 

plăcere de programele sportive organizate 

la sfârșitul fiecărui an școlar, care 

încununau activitatea unui an de muncă. 

Zeci de gilăuani mai păstrează vii în 

memorie drumețiile, excursiile, 

concursurile de orientare turistică pornite 

de la Gilău spre inima Munților Apuseni, 

pe care i-au îndrăgit pentru frumusețea lor 

peisagistică, dar și pentru oamenii locului 

care au știut să-și apere glia străbună, de 

câte ori a fost nevoie. Fiind un profesor 

conștiincios și cu rezultate remarcabile, i s-

a încredințat misiunea de a conduce Cercul 

pedagogic al profesorilor de educație fizică 

din zonă. În Gilău a fost o profesoară 

stimată și respectată de elevi, părinți și 

consăteni, iar plecarea atât de timpurie 

dintre ei a fost o mare pierdere. 

 

• Nemety Sandor  (27.IV.1916 – 

22.I.2000) – preot și profesor de religie 

 

Turdeanul Nemety Sândor a urmat 

şcoala primară şi apoi Gimnaziul "Regele 

Ferdinand", în localitatea sa natală, apoi 

Institutul Teologic din Cluj, pe care 1-a 

absolvit cu calificativul "Magna cum 

laude". Fire extrem de dotată, nu s-a 

mulţumit cu atât şi, după alţi doi ani, a 

obţinut titlul de profesor de religie, iar, în 

anul 1958, şi-a luat doctoratul. 

Cu toate că şi-a început misiunea de 

preot la Gilău în anii grei ai celui de-al 

doilea război mondial, muncind neobosit şi 

atrăgând credincioşii la diferite activităţi, a 

reparat biserica şi orga, a dotat-o cu mai 

multe obiecte de cult şi a procurat clopotul 

cel mare, iar casa parohială a fost renovată. 



 

Timp de peste 35 de ani a păstorit 

sufletele cu devotament, blândeţe şi forţa 

exemplului personal, a lăsat o biserică 

ordonată, curată şi deosebit de atrăgătoare 

pentru credincioşi. Părintele și omul 

Nemety Sandor a rămas o plăcută amintire 

și are o plidă demnă de urmat.  

 

• Maria Prigoană  (n. 6.VII.1992 – d. 

2005) - învățătoare 

 

Timp de 35 de ani, zeci şi zeci de 

generaţii de copii au fost ajutaţi să 

desluşească tainele învăţăturii graţie 

dăruirii şi răbdării de care a dat dovadă 

învăţătoarea Măria Prigoană. 

Acum, în anul 2004, cei care au ajuns 

învăţători, profesori, ingineri, doctori în 

diferite specialităţi, îşi amintesc cu plăcută 

emoţie de dăscăliţa lor, cea care le-a 

deschis ochii minţii, i-a învăţat să 

gândească, să scrie şi sa citească, şi fără de 

care nu ar fi putut ajunge ceea ce sunt 

astăzi. Dar şi muncitorii, şi ţăranii ne 

vorbesc despre "cea mai bună dăscăliţă" - 

doamna Prigoană. După orele de clasă, s-a 

dovedit a fi un mare animator cultural, și 

alături de virtuozul său soț în alte muzicii – 

dascălul Aurel, se ocupa de recitatori și de 

formațiile de teatru. Octogenara învățătoare 

a fost mulțumită de rezultatele muncii sale, 

dar și de stima și prețuirea pe care 

generațiile pe care le-a educat i le poartă. 

S-a stins din viață în anul 2005.  

 

• Virgil Pașca  (23.II.1908 – 

17.XI.1985) – preot 

 

Părinte sufletesc și personalitate de 

primă mărime a Gilăului timp de 40 de ani, 

Virgil Pașca, provenit dintr-o familie cu 

vechi tradiții în preoție, s-a născut în 23 

februarie 1908 în comuna Geaca, județul 

Cluj. A studiat la școala de stat în primele 

patru clase, apoi a urmat Liceul George 

Barițiu și Facultatea de Teologie din Cluj. 

Hirotonit preot în anul 1932 în parohia 

Păniceni a stat aici doi ani, iar din 1934 și-a 

legat destinele de viața și credința 

ortodocșilor din Gilău. După o lungă 

perioadă, abia în anul 1934, s-a refăcut 

parohia ortodoxă la care inimosul preot a 

slujit altarul și credincioșii patru decenii. 

Pe lângă slujbe și alte atribuții ce i-au 

revenit, a cercetat aspecte din trecutul 

ortodocșilor din localitate constatând că în 

1722 erau 122 de suflete, în 1847 erau 

1160, în anul 1880 – 1434, la 1911 – 1804, 

iar în anul 1932 – 2400 de localnici. 

Octogenarii și-l amintesc ca un preot 

deosebit de preocupat de sădirea în inimile 

credincioșilor a dragoste față de 

Dumnezeu, fiind și un bun sfetnic de taină, 

un educator desăvârșit atunci când 

propovăduia religia școlarilor. Când timpul 

îi permitea făcea dovada unui distins 

cărturar, studiind și valorificând cercetările 

sale prin diverse publicații teologice și 

chiar în ”Tribuna Ardealului”. A urmărit 

îndeaproape școlarizarea copiilor de vârstă 

școlară, având drept deviză proverbul ”Ai 

carte, ai parte”, fiind cooptat și în Consiliul 

școlar din Gilău. Nu i-au putut scăpa 

manifestările culturale organizate în 

localitate, organizând ori susținând 

conferințe, serbări închinate marilor 

monumente din istoria poporului român 

(luptele de apărare sub conducerea lui 

Mihai Viteazul, cele de la 1848 – 1849), 

evocarea unor personalități de seamă 

(Mihai Eminescu, Alexandru Ioan Cuza). 

Pentru asemenea preocupări a fost ales 

vicepreședinte de plasă al ASTRIEI. 

Deosebit de activ s-a dovedit în cadrul 

”Cooperativei pentru aprovizionare, 

producție și valorificare agricolă 

”Plugarul” din localitate. Cei mai grei ani 

din viața sa au fost anii 1940 – 1944 când 

Gilăul s-a aflat sub ocupația horthystă. Zeci 

de români gilăuani s-au refugiat din calea 

ocupanților dar preotul Virgil Pașca a 

refuzat să plece dincolo de granița impusă 

la sud de Gilău. A rămas alături de 



 

credincioșii ce nu au plecat, mai ales 

bătrâni, femei și copii, pe care-i îmbărbăta, 

le dădea curaj și-i îndemna la rezistență. 

Dar la începutul lunii octombrie 1944, când 

armata și administrația de ocupație se 

pregăteau de retragere din localitate, 

jandarmii au alcătuite liste cu 73 de români 

din Gilău ce trebuia ridicați cu forța și 

deportați spre Ungaria, printre aceștia la 

poziția a treia fiind trecut preotul Virgil 

Pașca de la numărul 39, tată a trei copii. 

Șocul a fost deosebit de puternic pentru 

preot și pentru soția sa – înăvțătoarea Ana 

– cât și pentru cei trei  copii. Abia după 

câteva săptămâni, trecând prin momente 

chinuitoare și amenințat mereu cu moartea, 

s-a putut întoarce la familie și la 

credincioșii săi. Cu drag și-a amintit și a 

consemnat gestul său plin de omenie 

săvârșit de credincioșii gilăuani în anul 

1946 când au luat și găzduit 30 de copii din 

Moldova, bântuită la acea vreme de o 

secetă cumplită. După 1948 a avut de 

suportat duritatea regimurilor 

antibisericești ale organelor de tip 

comunisto-stalinist dar prin ruga și credința 

față de Dumnezeu a rezistat. Și-a îndeplinit 

cu multă conștiinciozitate îndatoririle de 

preot până în anul 1973 când s-a pensionat, 

iar în anul următor, după decesul soției – 

renumita dascăliță căreia localnicii îi ziceau 

doamna Ana – s-a mutat la Sibiu la una din 

fiice. Gilăuanii care l-au cunoscut și avut 

ca părinte sufletesc, vorbesc și acum cu 

respect despre ”domnul părinte” și-i 

păstrează o amintire vie. 

 

• Titus Nicoară  (n. 22.01.1928) – 

medic 

 

O altă personalitate a comunei este 

Titus Nicoară. A devenit gilăuan atât prin 

îndeplinirea atribuțiilor de medic în Gilău 

cât și prin casa care și-ar ridicat-o pe 

pământul gilăuan, de care s-a legat pentru 

totdeauna. Titus Nicoară s-a născut în 22 

ianuarie 1928 în Arad, din părinții Tius și 

Leontina. A frecventat școala la Cluj iar în 

perioada ocupației horthyste, fiind refugiat 

în Alba Iulia, a continuat studiile acolo, 

revenind la Cluj după anularea dictatului de 

la Viena. Aici și-a încheiat perioada liceală 

cu examenul de bacalaureat la Liceul 

Ortodox Român. Studiile superioare le-a 

făcut la Facultatea de Medicină și Farmacie 

din Cluuj, întrerupte și ele timp de doi ani 

cât a fost închis pentru ”urzire contra 

ordinii sociale”, reușind abia în anul 1954 

să obțină dimploma de medic. Tânărul 

medic s-a orientat către medicina generală 

și pediatrie și și-a început cariera la 

Circumscripția Sanitară Gilău în februarie 

1955. S-a încadrat repede în viața 

comunității încât calitatea de gilăuan i-a 

intrat în suflet pentru totdeauna. 

Constatând lipsurile și condițiile materiale 

precare ocrotirii sănătății, s-a angajat cu 

toate forțele pentru realizarea bazei 

materiale corespunzătoare. În anul 1956, 

aflat în fruntea angajaților circumscripției 

sanitare și cu ajutorul Consiliului Local, a 

depus eforturi pentru extinderea spațiului 

realizându-se un spital cu 45 de locuri, cu 

secții de maternitate, interne, pediatrie, 

chirurgie de urgență, stomatologie și 

laborator. Ulterior, s-a obținut dotarea 

secțiilor cu aparat Roentgen, scaun și trusă 

dentară, aparatură medicală, paturi, 

inventor pentru bucătărie. Cu ajutorul unor 

specialiști din Cluj-Napoca în anul 1957 s-

a realizat examinarea întregii populații din 

comună (examinare pulmonară, 

wasserman, etc), alcătuindu-se o evidență 

sanitară bună. Au fost luați în evidență și a 

început tratarea celor cu boli cornice 

(tuberculoză, sifilis, hipertensiune arterială, 

rahitism) declanșându-se o campanie de 

tartare a acestora. În afara activității 

sanitare, Titus Nicoară a știut să fie mereu 

present la activitățile social-culturale ale 

comunei, mai ales prin conferințe pe teme 

medicale ținute la căminul cutltural și la 

radiodifuziunea locală. Pentru că s-a impus 

în viața Gilăului ca un intelectual activ, a 



 

fost ales în Consiliul Local, o perioadă de 

timp fiind și vicepreședintele acestuia. Dar, 

în anul 1962, ocupă prin concurs postul de 

medic specialist urgențe medicale 

chirurgicale la Stația de Salvare din Cluj-

Napoca, iar apoi la Spitalul de Urgențe nr. 

2 din Cluj-Napoca, pe funcția de medic 

specialist otorinolaringolog, obținând și 

titlul de medic primar ORL, post pe care îl 

deține până în anul 2003 când se 

pensionează. 

 

• Ștefan Bodea  (n. 24.05.1910 – 

17.05.1982) – învățător 

 

S-a născut în cătunul Ghermănești din 

Măguri Răcătău. A început școala mai 

târziu, la 10 ani, în satul Muntele Rece. La 

21 de ani a fost încorporat și a făcut armata 

la Călărași, regimentul XI Cluj, cu propriul 

său cal. În anul 1937, s-a căsătorit cu Maria 

Sopon, alături de care a locuit în localitatea 

Gilău. S-au refugiat în 1941, în urma 

cedării nordului Transilvaniei iar Ștefan 

Bodea s-a înrolat în Batalionul fix din 

Răcătău, comandat de Drânda. A contribuit 

la eliberarea Gilăului, fiind de două ori 

rănit în luptele de pe Vânta, la sud-vest de 

Someșu Rece. În toamna anului 1964, în 

urma unui examen susținut la Huedin, i se 

echivalează studiile cu cele ale unei școli 

normale. Nu a fost membru al niciunui 

partid politic, dar se mândrea că a trăit sub 

un împărat și sub toți cei patru regi ai 

României. Despre comunism spunea că ne-

a înrobit, iar elevilor le preda istoria 

adevărată. S-a pensionat în 1970, după 37 

de ani de muncă, între care 21 în 

învățământ. 

 

Cetatenii de onoare ai Gilaului 

 

Printr-o hotărâre a Consiliului Local 

din anul 2002, s-au acordat două titluri de 

Cetăţean de onoare al Gîlăului domnilor 

Iosif Prigoană şi Hanspeter Adank. 

 

• Iosif Prigoană (n.28.07.1921) - 

preşedintele "Asociaţiei Veteranilor 

de Război" 

 

Om cu o bogată şcoală a vieţii, Iosif 

Prigoană a trecut prin câteva momente de 

răscruce. A fost la un pas de moarte, dar 

Cel de Sus 1-a ajutat şi azi, la cei peste 80 

de ani, este încă un gilăuan activ. A avut 

mai multe locuri de muncă şi peste tot a 

dovedit conştiinciozitate, începând de la 

ucenicia făcută la cooperativa "Moţul" din 

Gilău şi continuând cu cei 7 ani cât a fost 

învăţător şi director de şcoală la Muntele 

Rece, unde a instruit 60 de elevi şi unde, la 

cursurile de alfabetizare, a ajutat 200 de 

oameni maturi să dezlege tainele literelor. 

A mai lucrat la fabrica de cherestea, 

ca pădurar, muncitor la IFET, agent agricol 

şi muncitor la Avicola, de unde s-a 

pensionat în anul 1981. 

în septembrie 1940, când Gilăul a 

căzut sub ocupaţia horthystă, s-a refugiat şi 

a lucrat la drumuri până în 1942 când a fost 

încorporat. 

Trimis pe frontul din Moldova, a 

primit misiuni deosebit de periculoase, pe 

care le-a îndeplinit riscându-şi viaţa. A 

căzut prizonier la ruşi şi a fost dus departe 

de Gilău şi de ţară, forţat să lucreze în 

minele din Dombas, de unde a scăpat abia 

în noiembrie 1946. 

în prezent îndeplineşte cu 

conştiinciozitate funcţia de preşedinte al 

"Asociaţiei Veteranilor de Război", se 

deplasează în satele Someşu Cald şi 

Someşu Rece, se interesează de veterani şi 

de soţiile lor şi încearcă să-i ajute, dar şi de 

cei care au fost nevoiţi să se refugieze din 

cauza persecuţiilor ocupanţilor horthyşti. 

Este prezent la toate activităţile de 

seamă organizate de Primărie. 

• Hanspeter Adank – preşedintele 

Fundaţiei "Veraine JurKranke und 

Bedraugte in Rumănien" (Ajutor 



 

pentru bătrâni şi persoane nevoiaşe 

din România) 

Hanspeter Adank din Jona - Elveţia, 

un pensionar plin de vigoare, dar şi de 

umanitarism, a ajuns să îndrăgească Gilăul 

şi locuitorii lui. 

Venind în România, a trecut prin 

Gilău, a început să-i cunoască pe localnici 

şi s-a convins de dorinţa acestora de a face 

ca localitatea să progreseze. Observând 

problemele cu care se confruntă, a pregătit 

şi a adus ajutoare, în alimente, a iniţiat un 

azil ambulant pentru nevoiaşi. A contribuit 

la modernizarea şi dotarea grădiniţei. în 

vizitele următoare, a adus şi a înzestrat 

liceul cu mobilier şi calculatoare, apoi 

Primăria, Poliţia, Căminul Cultural, 

încălzirea, amenajarea grupurilor sociale de 

la Primărie. 

Hanspeter Adank s-a legat atât de 

mult de Gilău, încât vine anual şi pune 

umărul, dorind să-1 vadă tot mai frumos, 

mai căutat şi mai iubit nu numai de 

localnici, ci şi de mulţi alţi elveţieni şi alţi 

europeni, ca oraş-staţiune. 

Grupul operativ al conducerii actuale 

a comunei Gilău: 

 

     Primar – Sfârlea Dumitru 

     Viceprimar – Okoș Carol  

     Secretar – Pop Laurențiu 

     Contabil șef – Vele Cornelia 

     Consilieri:  Roşianu Aurel 

Cadiş Ioan 

Hulpe Ruxandra 

Moldovan Gabriel 

Sfărlea Dumitru Mihai 

Topan Gelu Vasile 

Brad Petru 

Ropan Ana 

Bâlc Virgil 

Harasztosi Pal  

Vele Cristian Petru 

Petrişor Ioan 

Iovănescu Cristinel 

Vidrean Liviu 

Okoş Carol 

Ascensiunea comunei este şi rodul 

efortului celor care conduc serviciile 

Primăriei, cei  care lucrează direct cu 

oamenii, le cunosc şi le rezolvă doleanţele 

şi le preiau iniţiativele: 

 

Asistent social – Ecedi Liliana; Stan 

Carmen; Vele Alexandru 

Registru agricol – Moldovan Victoria; 

Borlea Ioan Emil 

Achiziţii publice – Borsan Susana; El-

Amour Cecilia 

Casier – Păcurar Mihaiela 

Inginer agronom – Sfârlea Ana 

Inginer constructor – Pomeanu Cristian 

Serviciu urbanism – inginer Trif Claudiu; 

Dumitraş Răzvan; Lazar Dan 

Contabil – Vele Cornelia; Pinca Mirela; 

Miches Dochita; Todoran Vlad 

Bibliotecar – Dascăl Victoria 

Administrator – Popescu Călin 

Director Casă Cultură – Cîmpan Marcela 

Registratură – Dascal Victoria 

Resurse umane – Sipos Sorina 

Situatii de urgenta – Tartamus Valentin 

Taxe şi impozite – Brudasca Iuliana; 

Hirsch Alina; Vele Delia; Maxim Monica 

Consilier personal primar – Purcel 

Alexandru 

Secretar general comuna – Manastireanu 

Cristina 

Serviciul de Politie Locala condus de d-na 

Ilies Mariana 

 

Asigurarea echilibrului comunei se datorează 

şi acţiunilor Postului de Poliţie, coordonate de 

şeful de post Arion Ioan, ajutat de Albu 

Rareş, Giurgiu Marius şi Lazea Cristian. Se 

poate afirma că în secolul XXI comuna Gilău 

are anduranţa gestului spre viitor, pregăteşte 

cu profesionalism ascendenţa aşteptată de 

locuitori şi îşi joacă cu discernământ rolul de 

vecin al municipiului şi participant activ al 

viitoarei Zone Metropolitane.  

Cei care se ridică la nivelul fervent al 

începutului de secol sunt înşişi Oamenii 

locului, harnici, deschişi noului şi stăpâni pe 



 

posibilităţile lor de formatori ai unui viitor 

dorit. 

2.5.6  Comerț Și Servicii 

 Mărimea şi calitatea activităţii 

comerciale precum şi modul de utilizare a 

resurselor economice de către agenţii 

comerciali se concretizează într-un 

ansamblu de rezultate economico-financiare 

care definesc eficienţa activităţii 

comerciale. Prin eficienţa activităţii 

economice, în speţă a comerţului, se 

înţelege raportul dintre efortul economic 

depus şi rezultatele obţinute de un agent 

economic şi de comerţ în ansamblul său, 

ori raportul dintre rezultate şi efort. 

 Datele INS cu privire la numărul de 

micro-întreprinderi fac referire doar la 

numărul unităţilor cu 1-9 angajaţi care 

desfăşoară activităţi economice şi care au 

fost identificate pe baza bilanţului contabil, 

document care nu este cerut şi în cazul PFA 

şi AF. Prin urmare aceste date nu includ 

numărul de PFA şi AF. Totuşi, venitul care 

poate fi obţinut din aceste surse acoperă 

doar necesarul pentru subzistenţă, existând 

nevoia acută de dezvoltare a acestor 

activităţi, care pot contribui la dezvoltarea 

economiei rurale în ansamblul ei. Sectorul 

micii industrii artizanale, dezvoltat în 

perioada comunistă sub forma cooperaţiei, a 

înregistrat o scădere majoră după anul 

1989. 

 Extinderea activităţii acestor firme 

şi înfiinţarea altora noi, deoarece comuna se 

află în apropierea municipiului, ar oferi 

locuri de muncă localnicilor şi posibilitatea 

de a accesa noi orizonturi sociale.  

 Pe raza Gilăului figurează în 

evidenţe 430 de unităţi economice.  

 Începând cu anul 1969, o bună parte 

a forţei de muncă s-a angajat pe şantierele 

hidroenergetice din zonă, la cele opt 

hidrocentrale, cinci baraje, şi cei 30 de 

kilometri de aducţiuni. Barajul 

hidrocentralei de la Tarniţa a fost pentru 

constructorii gilăuani, ca şi pentru cei 

clujeni, o "primă şcoală" în domeniul 

hidroenergetic, dând unul dintre cele mai 

suple baraje din ţară, dar şi lucrători 

calificaţi în domeniu. 

 Din 1974 şi până în prezent, o bună 

parte dintre cei care deservesc 

hidrocentralele sunt gilăuani. Dar şi 

drumurile de legătură cu şantierele de lucru 

şi apoi obiectivele date în folosinţă sunt şi 

rodul eforturilor gilăuanilor. De aceea, 

obiectivele hidroenergetice, infrastructura, 

edificiile care deservesc obiectivele sunt 

realizări ale perioadei 1969-1989, la care şi-

au adus contribuţia prin forţa de muncă şi 

inteligenţa constructorilor, printre ei mulţi 

fiind localnici. 

Alte obiective importante sunt:  

- uzina de tratare şi pompare a apei,  

- S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.,  

- S.C. EVW HOLDING S.R.L.,  

- S.C. ROUTIER EUROPEAN 

TRANSPORT S.R.L.,  

- S.C. EMISFERA S.R.L.,  

- S.C. LE FOLIE S.R.L.,  

- S.C. AUTO VIENA S.R.L.,  

- S.C. HIGH TECH TECNOSKY 

S.R.L., S.C. ALE AVIS S.R.L.  

- şi alte mici unităţi de pro¬ducţie 

(tâmplărie, brutării etc). 

 O importantă pârghie prin care 

agricultorii pot compensa volumul mai 

scăzut al veniturilor începe să fie 

pluriactivitatea: cultivarea pământului - 

prelucrarea produselor animaliere.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.7 Dezvoltarea Edilitară 

 Până în prezent în comuna Gilău s-au realizat sau sunt în curs de realizare 

următoarele proiecte: 

 

NR. CRT. DENUMIRE LUCRARE STADIU 

1 Extindere reţea de canalizare în comuna Gilău (proiect  

SAPARD) 

 

Finalizat 

2 Extindere reţea canalizare şi branşamente reţea în 

localitatea Gilău, Someşu Rece (proiect PHARE 2006) 

 

Finalizat 

3 Colectare selectivă a deşeurilor şi transport în 

microregiunea Gilău (proiect PHARE 2005) 

 

Finalizat 

4 Reabilitare infrastructură în comuna Gilău, judeţul Cluj 

–PNDR 

 

Finalizat 

5 Modernizare drumuri forestiere pe teritoriul comunei 

Gilău, judeţul Cluj – PNDR 

 

Finalizat 

6 Proiect integrat privind modernizare drum comunal în 

localitatea Someşu Rece, amenajare spaţiu public de 

recreere în localitatea Gilău, dotare festival pentru 

promovarea tradiţiilor şi specificului cultural local, 

comuna Gilău, judeţul Cluj-măsura 322 

 

Finalizat 

7 Reabilitare strada Morii şi servicii comunitare de 

informare şi consiliere (proiect FRDS) 
Finalizat 

8 Amenajare spații verzi şi locuri de joacă pentru copii în 

localităţile Gilău şi Someşu Rece (proiect Fond de 

mediu) 

Finalizat 

9 
Execuţie pod peste Şomeşu Mic zona Târg – OG7/2006 

Finalizat 

10 Modernizarea administraţie publică – (proiect PHARE 

2002) 

Finalizat 

11 Extinderea reţelei de canalizare în localitatea Gilău - 

SAPARD 

Finalizat 

12 Teren de sport multifuncţional cu gazon sintetic şi 

nocturnă 

Finalizat 

13 Construire sală de sport în localitatea Gilău (incintă 

liceul) 

Finalizat 



 

15 Modernizare iluminat public comuna Gilău Finalizat 

16 Realizarea iluminatului public în comună prin montarea 

unor lămpi economice cu leduri precum şi montarea 

camerelor video pentru siguranţa cetăţenilor 

 

Finalizat  

17 Modernizarea şi dotarea sediului primăriei Gilău Finalizat  

18 Formarea și perfecţionarea continuă a personalului 

primăriei în domeniile: tehnic, economic şi juridic 

 

Finalizat  

19 Construirea unor parcuri noi şi reabilitarea celor 

existente 

 

Finalizat  

20 Construirea unui mini teren de sport Finalizat 

21 

 

 

22 

Reconversia profesională a categoriilor defavorizate şi 

afectate a locuitorilor comunei Gilău (cursuri, 

parteneriate strategice cu mari investitori) 

 

Modernizarea, extinderea și dotarea unor școli în 

comună, inclusiv săli de sport 

 

Finalizat 

 

 

Finalizat 

23 Reabilitarea clădirilor de patrimoniu Finalizat 

24 Extindere iluminat public pe strada Nurcariei Finalizat 

 Achiziția unei cladiri pentru înființare grădiniță în 

localitatea Uzina – Someșu Cald 

 

Finalizat 

25 Reabilitarea termică a blocurilor, şcolilor şi grădiniţelor 

din comuna Gilău    
Parțial finalizat 

   

26 Reabilitarea şi modernizarea străzilor, trotuarelor şi 

rigolelor 
Parțial finalizat 

 

27 
 

Construire unor poduri şi podeţe în comuna Gilău 
Parțial finalizat 

 
28 

 

Reabilitarea DJ107 pe raza comunei 
Parțial finalizat 

 

29 

 

Reabilitarea şi extinderea pentru sediului pompieri şi 

SMURD 

Parțial finalizat 

 

30 

 

Soluţionarea problemei câinilor comunitari (adăpost, 

evidențe, implant de microcipuri, sterilizări) 

Parțial finalizat 

 

31 

 

Reabilitarea monumentelor istorice 
În curs de realizare 

32 Construirea unui parc logistic industrial pe 12 ha  

33 Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă În curs de realizare 



 

34 Reabilitarea şi extinderea terenurilor de sport existente În curs de realizare 

35 Realizarea drumului ce realizează legătura cu centura 

comunei Florești/centura de ocolire a comunei Gilău 

 

În curs de realizare 

36 Corectarea şi amenajarea torentului şi pâraielor în  

localităţile Gilău şi Someșu Rece 

 

În curs de realizare 

37 Continuarea şi extinderea parteneriatelor existente în 

cadrul reţelei de localităţi înfrățite 
În curs de realizare 

 
38 

 

Construirea/ extinderea grădiniței cu program prelungit   
În curs de realizare 

 

39 
 

Construirea unei creşe 
În curs de realizare 

   

40 Alocarea de numere de casă pentru imobile şi conferirea 

de nume străzilor 
În curs de realizare 

 

41 

 

Armonizarea strategiei locale cu cea a zonei 

metropolitane, respectiv a judeţului Cluj 

 

În curs de realizare 

   

42 Supraveghere video pe toata raza UAT-ului În curs de realizare 

43 Introducerea rețelei Wi-Fi în toate spațiile publice ale 

comunei 
În curs de realizare 

   

44 Relocare cabluri în subteran Studiu de fezabilitate 

45 Extindere rețele de apă în zona industrială și Braniste În curs de realizare 

46 Semaforizare în zona centrală și la intersecția E60 DN1 

cu strada Someșu Rece 
Proiectare 

 

47 Înființare parc nou În curs de realizare 

48 Construire capelă în localitatea Someșu Cald Proiect Tehnic 

49 Construire a două parcări supraterane Studiu de fezabilitate 

50 Extindere iluminat public în zona Lunci Someșu Rece și 

zona Ses Gilău 
Proiect Tehnic  

   

51 Achiziție teren pentru realizarea unui nou cimitir si a 

unei capele in Gilau 
Idee de proiect 

 

 



 

2.6 CAPITALUL SOCIAL 

2.6.1 Populaţia 

  

Potrivit Institutului National de Statistica, 

populatia stabilă a României înregistrată la 

Recensemântul din 2019 a fost de 22 170 

586 locuitori, dintre care 10 827 817 

bărbați (48,84%) și 11 342 769 femei 

(51,16%). 

Structura populației pe sexe evidențiază 

faptul că populația feminină continuă să fie 

predominantă. Conform datelor oficiale, 

populația de sex feminin e concentrează în 

mediul urban într-o proporție mai mare  

 

(57,62% din totalul populației feminine 

decât în mediul rural). 

În prezent, comuna Gilău are o populaţie de 

9.036 de locuitori, cu o densitate medie de 

76,06 locuitori pe kilometru pătrat, locuitori 

dispuşi în mai multe localităţi aparţinătoare. 

În figura de mai jos este evidențiată 

evoluția populației comunei Gilău în 

perioada 2014-2020. Conform graficului, se 

observă o ușoară creștere a numărului de 

locuitori ai comunei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           Sursa datelor: INSSE, prelucări PROCALI CONSTRUCT 

 

 Structura pe vârste a populaţiei comunei Gilău conform datelor statistice din Ianuarie 

2020, este redată în figura respectiv tabelul de mai jos: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                            

 

 
Sursa datelor: INSSE, prelucări PROCALI CONSTRUCT 

 

STRUCTURA PE VÂRSTE A POPULŢIEI 

COMUNEI GILĂU 

CATEGORIE DE VÂRSTĂ NR. PERSOANE 

0-4 ani 451 

5-9 ani 493 

10-14 ani 503 

15-19 ani 454 

20-24 ani 506 

25-29 ani 507 

30-34 ani 639 

35-39 ani 686 

40-44 ani 798 

45-49 ani 757 

50-54 ani 661 

55-59 ani 464 

60-64 ani 467 

65-69 ani 454 

70-74 ani 380 

75-79 ani 287 

80-84 ani 192 

85 ani si peste 337  

Total populatie 9 036 

 

 

 

 



 

 

Așadar, în comuna Gilău, populația este 

distribuită relativ uniform pe toate 

categoriile de vârstă, existând copii și tineri 

de până la 19 ani (5,85%), persoane apte de 

muncă, cu vârste între 20 și 59 de ani 

(55,63%), dar și persoane cu vârstă mai 

înaintată 38,61%).  

 

 

 

 

În ceea ce privește distribuirea populației 

pe etnii, majoritatea locuitorilor comunei 

Gilău sunt români, în procent de 79,45%, 

maghiari 8,7%, romi 7,8%, și un procent 

nesemnificativ de 4,05% din locuitori sunt 

turci si ucrainieni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: INSSE, prelucări PROCALI CONSTRUCT 
 

Din punct de vedere a confesiunii religioase 

populației comunei Gilău se împarte în: 

ortodocşi în procent de 81,13%, romano 

catolici 0,97%, greco catolici 1,10%, 

reformaţi 9,50%, baptişti 3,04%, 

penticostali 4,03% și un procent 

nesemnificativ de 0,23% alte religii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa datelor: INSSE, prelucări PROCALI CONSTRUCT 

 

 

 

 



 

 

2.6.2  Starea De Sănătate 

 

 Starea sănătăţii populaţiei este un 

indice al dezvoltării ţării care reflectă 

bunăstarea socio-economică a populaţiei, 

dar şi condiţiile de trai ale populatiei, 

precum şi gradul de educaţie adecvată 

despre factorii de risc şi comportamente 

sănătoase. Ponderea populaţiei din mediul 

rural, care au apreciat starea propriei 

sănătăţi drept fiind nesatisfăcătoare este de  

două ori mai mare faţă de mediul urban. 

Printre cauzele care rezultă într-o astfel de 

apreciere a propriei stări de sănătate din 

mediul rural ar putea fi accesul mai redus 

la serviciile medicale, venituri mai reduse, 

atitudinea neglijentă faţă de sănătate, 

modul de viaţă mai nociv, precum și rata 

mai înaltă de îmbătrânire din sate faţă de 

orașe.  

 Apropierea comunei Gilău de 

municipiul Cluj-Napoca constituie un 

avantaj pentru locuitorii comunei, care pot 

apela la nevoie, la serviciile Spitalului 

Județean Cluj și a Spitalelor Clinice și de 

Specialitate de pe raza acestuia. 

 Reformele din domeniul sanitar au 

produs modificări în structura 

organizatorică a acestui sistem şi la nivelul 

comunei Gilău, dispensarele medicale, care 

au asigurat asistenţa primară, 

transformându-se în cabinete medicale 

individuale, unde îşi desfăşoară activitatea 

medicii de familie.   

În cursul anului reţeaua publică de ocrotire 

a sănătăţii de pe raza comunei cuprindea: 

  

În cursul anului reţeaua publică de ocrotire 

a sănătăţii de pe raza comunei cuprindea: 

✓ Nr. cabinete medicale individuale – 5 

cabinete destinate medicinei umane 

care-şi desfăşoară activitatea într-un 

spaţiu pus la dispoziţie de Primăria 

Comunie Gilău, în care profesează 

doctorul Dobra Viorica, Iovănescu 

Ioana, Orza Oana, Popescu Iuliana şi 

firma MEDICALIS S.R.L.)     

✓ Nr. cabinete de stomatologie -  3 

cabinete 

✓ Centre medicale stomatologice - 2 

✓ Centru medical SAMUS    

✓ Nr. farmacii - 6     

✓ Nr. farmacişti - 10 

✓ Nr. medici - 8 (5 medici de familie și 3 

medici stomatologi)   

✓ Nr. asistente medicale – 10 

 

 În vederea îmbunătăţirii stării de 

sănătate a populaţiei din comună, se impun 

anumite cerinţe în următoarele domenii:  

✓ Planificare familială modernă; 

✓ Descurajarea avorturilor;  

✓ Protecţia familiei;  

✓ Protecţia femeilor gravide;  

✓ Acţiuni de educaţie pentru sănătate 

din partea medicilor din cadrul 

cabinetelor medicale individuale, a 

centrului de permanenţă, a 

cabinetului stomatologic şi al 

farmaciei. 

 

 

2.6.3  Educaţia Formală Si Informală 

 

Învățământ 

Mediul rural este definit, în documentele 

oficiale, drept o ţintă predilectă pentru 

investiţiile şi programele de dezvoltare, 

începând cu infrastructura şi terminând cu 

serviciile sociale, inclusiv educaţionale. 

Analiza datelor existente, precum şi 

cercetările realizate, confirmă realitatea 

conform căreia mediul rural este unul 

defavorizat, atât în privinţa resurselor 

existente (la nivelul familiei, comunităţii, 

unităţii şcolare), cât şi, pe cale de 

consecinţă, în privinţa rezultatelor obţinute 

de unităţile şcolare din mediul rural, atât pe 

dimensiunea ”participare şcolară”, cât şi pe 



 

dimensiunea ce vizează ”rezultatele 

învăţării”  

 Rolul educaţiei şi învăţământului 

într-o societate civilizată este foarte 

important. În primul rând, pentru că 

educaţia contribuie la formarea şi 

dezvoltarea personalităţii individuale. 

Totodată nivelul de dezvoltare economică 

al unei ţări depinde şi de nivelul de 

educaţie al cetăţenilor, de aceea este nevoie 

de o concepţie clară despre rolul educaţiei 

într-o societate. Cele mai mari provocări în 

acest domeniu vin din mediul rural. Oricâte 

proiecte au fost demarate pe această zonă, 

în continuare calitatea procesului 

educaţional este una scăzută în foarte multe 

şcoli de la sat. În România aspectul practic 

al învăţământului se află într-o profundă 

contradicţie cu aspectul teoretic: deşi 

misiunea şcolii este prezentată într-un set 

de standarde generale ce interpretează 

aşteptările beneficiarilor, în realitate se 

simte lipsa de interes pentru dezvoltare, 

pentru crearea unor şanse egale cu 

provocările viitorului, iar învăţământul din 

mediul rural este principalul domeniu 

defavorizat. 

Dezvoltarea rurală şi diversificarea 

economiei rurale depind de nivelul 

educaţiei, al cunoştinţelor şi calificării. 

Deşi îmbunătăţirea şi menţinerea unui nivel 

adecvat al infrastructurii de bază este un 

element important în dezvoltarea socio-

economică a mediului rural, formarea 

profesională reprezintă „motorul” pentru o 

bună dezvoltare. Educaţia şi formarea sunt 

esenţiale pentru comunităţile rurale, dar în 

ceea ce priveşte infrastructura şcolară 

există discrepanţe evidente. Deşi se poate 

spune că numărul de şcoli din mediul rural 

depăşeşte necesităţile populaţiei, calitatea 

educaţiei este redusă, pe de o parte din 

cauza slabei dotări a infrastructurii 

educaţionale, iar pe de altă parte din cauza 

nivelului de pregătire/experienţă al 

profesorilor. Cele mai multe dintre şcoli au 

nevoie de renovări, mobilier, utilităţi de 

bază şi material didactic. Infrastructura şi 

facilităţile aferente educaţiei profesionale şi 

educaţiei primare constituie instrumente 

importante pentru conversia forţei de 

muncă agricole în forţă de muncă non-

agricolă. Structurile de învăţământ 

profesional şi primar sunt esenţiale pentru 

reconversia profesională a lucrătorilor 

agricoli, deoarece majoritatea agricultorilor 

au doar cunoştinţe elementare de mecanică 

sau din alte domenii tehnice. Nivelul scăzut 

de instruire se reflectă în calitatea forţei de 

muncă din mediul rural, fiind un factor 

restrictiv pentru dezvoltarea economică din 

această zonă. Diversificarea activităţilor 

economice nu este susţinută de lucrători cu 

formare sau experienţă specifică diverselor 

tipuri de meserii, deoarece sistemul 

educaţional nu a fost adaptat cerinţelor 

specifice din mediul rural. Instituţiile de 

învăţământ din spaţiul rural, reprezentate 

de grădiniţe, unităţi primare şi gimnaziale 

sunt slab dotate în ceea ce priveşte 

materialul tehnic şi didactic. Tehnologia IT 

şi echipamentele hardware şi software sunt 

rar întâlnite în cadrul şcolilor din spaţiul 

rural în timp ce echipamentul necesar 

formării profesionale sau pentru ucenici 

este învechit sau lipseşte. O problemă 

suplimentară o constituie dificultatea de a 

atrage personal calificat în zonele rurale 

 

Până la introducerea reformei 

învăţământului, care urma să asigure un 

cadru unitar acestui domeniu, Consililul 

Dirigent a stabilit ca şcolile comunale şi 

confesionale limba de predare să fie 

stabilită de susţinătorii şcolii. La Gilău, 

până în 1924, s-au menţinut atât şcoala cu 

limba de predare maghiară, căt şi şcoala 

confesională română, cu câte un învăţător.  

 

După aplicarea reformei învăţământului, 

numărul elevilor a crescut ajungând-se în 

1938 la şase posturi de învăţători, 

organizându-se şi cursul complimentar, cu 

scopul de a se întări şi completa 



 

cunoştiinţele de cultura generală, prin 

organizarea claselor a V-a, a VI-a şi a VII-

a.     Pe raza comunei Gilău există patru 

grădiniţe. În localitatea Gilău şi Someşu 

Rece Şcoala Generală cu clasele I-VIII şi 

liceu  cu profil teoretic. Prin eforturile 

colectivului de cadre didactice în frunte cu 

directorii lor (Constantin Timofte -1962-

1980, Lajosi Ştefan -1980-1989, Ana 

Ropan - 1989-2002 şi Victoria Blaga, din 

anul 2002 până în 2008, Hulpe Ruxandra 

din anul 2008 până în prezent), liceul şi-a 

îmbogăţit mereu zestrea edilitară. Această 

instituţie, în anul 2002, a sărbătorit 40 de 

ani de existenţă, acordându-i-se cu această 

ocazie numele de "Gelu-Voievod". O 

iniţiativă lăudabilă a Primăriei (Hotărârea 

nr. 49 din 28 mai 2002) este aceea de a 

încuraja elevii deosebiţi, prin premierea 

tuturor copiilor care se disting la fazele 

olimpiadelor şcolare (judeţeană şi 

naţională), fiind recompensaţi şi dascălii 

care i-au pregătit. 

  În domeniul învăţământului s-au 

adus mai multe îmbunătăţiri privind baza 

materială prin realizarea încălzirii 

centralizate, renovarea şcolii şi a grădiniţei 

din Someşu Rece, dotarea şcolii cu un 

microbuz pentru transportul elevilor din 

Tarniţa şi Someşu Cald, continuarea dotării 

liceului cu calculatoare, asigu¬rarea bunei 

funcţionări a grădiniţei cu program 

prelungit precum şi crearea parcurilor de 

joacă. 

 Instituţiile de învăţământ din 

comuna Gilău, reprezentate de grădiniţe, 

unităţi primare şi gimnaziale sunt bine 

dotate în ceea ce priveşte materialul tehnic 

şi didactic. Tehnologia IT şi echipamentele 

hardware şi software sunt întâlnite în 

cadrul şcolilor din comună.  

 Infrastructura sistemului 

educaţional a comunei Gilău în care se 

desfăşoară învățământul preșcolar, primar, 

gimnazial şi liceal, este asigurată de 

următoarele unităţi şcolare: trei grădiniţe, 

două şcoli generale şi un liceu. 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt 

Denumire Efectiv  

preşcolari 

Efectiv  

elevi 

ciclu 

primar 

  Efectiv  

elevi 

ciclu          

gimnazial 

Efectiv 

liceeni 

1. Grădiniţa cu program normal 

Gilău 

 

Grădinița cu program prelungit 

Gilău 

 

84 

 

108 

26 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2. Grădiniţa Someşu Rece 

 

27 - - - 

3. Grădiniţa Someşu Rece zona 

Uzină 

 

6 - - - 

4. Şcoala generală cu clasele I-

VIII Gilău 

 

- 109 - - 

5. Şcoala generală cu clasele I- - 48 55 - 



 

VIII Someşu Rece 

 

6. Liceul "Gelu-Voievod" - 206 234 104 

  

TOTAL 

 

 

225 

 

 

389 

 

 

289 

 

 

104 

 

Pentru dezvoltarea rurală, omul are o 

importanţă deosebită. Educaţia, cunoştinţele 

şi calificarea influenţează dezvoltarea rurală 

şi diversificarea economiei rurale. 

Îmbunătăţirea şi menţinerea unui nivel 

adecvat al infrastructurii de bază reprezintă 

un element important în dezvoltarea socio-

economică. Cu toate acestea, pentru o 

dezvoltare bună, formarea profesională are 

o mare influenţă.  

„Şcoala e tot ce vezi şi tot ce auzi. Şcoala 

trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, 

cel mai bun şi cel mai aspru.” (Nicolae 

Iorga) 

Înfiinţarea de şcoli constituie fapte de 

cultură decisive în acţiunea de ridicare a 

neamului.  

Pregătirea elevilor este asigurată de colectivul 

de profesori, care au continuitate în unităţile 

de învăţământ conform recensământ 2018: 

 

Nr. 

Crt. 

Statutul cadrelor didactice Titulari 

1 Personal didactic învăţământ preşcolar 13 

2 Personal didactic învăţământ primar și 

gimnazial 

20 

3 Personal didactic învăţământ liceal 35 

TOTAL 68 

 

 

Baza materială a sistemului instituţional în 

care se desfăşoară activitatea de educaţie şi 

învăţământ, conform recensământ 2018, 

dispune de: 

• Săli de clasă și cabinete școlare: 48;  

• Laboratoare şcolare: 3; 

• Săli de gimnastică: 2; 

• Terenuri de sport: 2;  

• Calculatoare (PC): 70; 

• Biblioteci: 2; 

  

 Un aspect favorabil pentru comuna 

Gilău constă în dotarea la cele mai înalte 

standarde a școlii din localitate, aceasta 

putând fi cu uşurință comparată cu o școală 

dintr-un oraș sau municipiu. Totodată, 

cadrele didactice care predau la şcolile şi 

liceul din comuna Gilău sunt bine pregătite 

și asigură o pregătire excelentă a elevilor 

din comună. 

 

Cultură 

 Așezările rurale românești 

reprezintă, din îndepărtatele timpuri ale 

istoriei, vetrele cele mai autentice de 

viețuire ale neamului nostru. Legate de 

civilizația, cultura și spiritualitatea 

poporului, ele sunt păstrătoare ale 

specificului etnic prin veacuri, marcat de 

datini și obiceiuri de mare frumusețe și 

originalitate. Matcă de tradiție și valori, 

satul constituie un mediu de referință în 

cercetarea istoriei noastre naționale. Satul a 

fost astfel permanent un spațiu de viață 

autentică, unde s-a creat și recreat întreg 

universul de cultură și civilizație tradi-

țională. În același timp, el este o conștiință 

a neamului nostru și chiar poate fi 

considerat o emblemă națională, prin tot 

ceea ce are specific și nepieritor, de la case, 



 

port și până la creațiile folclorice, atât de 

bogate și valoroase. 

 Mijloacele prin care se transmite cultura în 

mediul rural sunt: căminele şi alte 

aşezăminte culturale, bibliotecile, 

cinematografele, radioul, televiziunea şi 

internetul. În România începuturile în acest 

domeniu se situează la sfârşitul sec. XIX, 

iar pe parcursul secolului XX legislaţia în 

domeniu se specializează, îşi defineşte 

termenii şi se aliniază legislaţiei europene 

din acest domeniu. Legea în vigoare astăzi 

în România este legea 182 din 25 octombie 

2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural mobil, care constiutuie cadrul legal 

în acest domeniu. Obiectul legii este, în 

mod evident, constituirea unui sistem de 

protejare a bunurilor culturale. Factorii de 

risc care pot provoca deteriorarea sau chiar 

distrugerea acestora sunt: factorul uman, 

factorii biologici, factorii fizico-chimic, 

dezastre naturale, alţi factori. Toţi aceşti 

factori care ameninţă bunurile culturale 

demonstrează fragilitatea acestora, faptul 

că avem datoria să conservăm şi să 

restaurăm vestigiile trecutului, chiar dacă 

aceasta presupune investiţii materiale şi 

umane. Până la urmă gradul de civilizaţie 

al unei societăţi se verifică prin grija pe 

care o are pentru bunurile culturale, şi în 

general pentru bunurile care nu aduc 

neapărat profit.  

În comuna Gilău există două biblioteci, o 

casă de cultura modernă şi două cămine 

culturale (unul în localitatea Gilău şi altul 

în Someşul Rece).  

Pe raza comunei activează următoarele 

formaţii artistice: 

• Ansamblul Folcloric „Cununa 

Apusenilor” cu vârsta ( 14-23 ani) 

• Ansamblul Folcloric „Cununiţa 

Apusenilor” cu vârsta ( 7-13 ani) 

• Ansamblul folcloric maghiar 

“Tulipantos” 

• Trupa de dans sportiv ” Passo doble”  

• Trupa de teatru “Gthalia” 

 

Ordinea publică şi protecţia civilă 

 

Asigurarea ordinii şi liniştii publice 

La nivelul comunei Gilău, ordinea şi 

liniştea publică sunt asigurate prin 

activităţile desfăşurate de către postul 

comunal de Poliţie Gilău. Cei 4 lucrători ai 

postului de poliţie soluţionează petiţii, 

sesizări ale cetăţenilor comunei şi aplică 

acolo unde este cazul, contravenţii. 

 Pentru prevenire, agenţii de poliţie 

întreprind permanent controale. De 

asemenea supravegherea circulaţiei rutiere 

este asigurată tot de postul comunal de 

Poliţie coordonate de şeful de post Arion 

Ioan, ajutat de Albu Rareş, Giurgiu Marius 

şi Lazea Cristian. 

  

 

Protecţia civilă 

 Protecţia civilă este asigurată prin 

Serviciul Public Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al comunei Gilău, cu următoarele 

atribuţii: 

• desfăşurarea de acţiuni de informare şi 

instruire privind cunoaşterea regulilor şi 

măsurilor de apărare împotriva dezastrelor;  

• verificarea modului de aplicare a 

normelor, a dispoziţiilor şi a măsurilor care 

privesc apărarea împotriva dezastrelor;  

• acţiuni de intervenţie  pentru  înlăturarea  

efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea 

primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a 

bunurilor afectate de dezastre;  

• acordarea de ajutor, în condiţiile legii, 

persoanelor a căror viaţă este pusă în 

pericol în caz de inundaţii, alunecări de 

teren, accidente, explozii, precum şi în caz 

de dezastre. 

 

 Serviciul public voluntar pentru 

situaţii de urgenţă al comunei Gilău are 

acces la unele dotări, însă acestea sunt 

precare şi trebuie îmbunătăţite, respectiv 

aduse la standarde comunitare. 



 

 Dotările serviciului voluntar pentru 

situaţii de urgenţă în 2014 constau în 2 

motopompe, 2 motofierăstraie, echipamente 

de protecţie pentru voluntari si accesorii 

PSI. 

 La nivelul comunei sunt întocmite şi 

aprobate:  

• Planul de apărare împotriva 

inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor 

accidentale;  

• Planul de evacuare al comunei 

Gilău în situaţii de urgenţe civile generate 

de dezastre.  

Din data de 7 decembrie 2003 funcţionează 

şi o Gardă de intervenţie, prima în mediul 

rural din România, căreia i s-a amenajat 

localul fostei primării a comunei Gilău, iar 

din 1 august 2007 funcţionează şi Serviciul 

mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare 

(SMURD) si o subunitate de pompieri 

 

 

 

 

 

2.7  ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Asistenţa socială este o activitate 

profesionistă de ajutorare a oamenilor (fie 

ei indivizi, familii, grupuri sau comunităţi), 

în vederea creşterii şi/sau refacerii 

capacităţii acestora de funcţionare socială 

şi a obţinerii resurselor care să le asigure o 

viaţă trăită cu demnitate în cadrul social 

dat.  

Asistenţa socială presupune un 

ansamblu complex de măsuri şi acţiuni 

realizate pentru a răspunde nevoilor sociale 

individuale, familiale sau de grup, în 

vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii 

de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependenţa pentru prezervarea autonomiei 

şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluziunii sociale, pentru 

promovarea incluziunii sociale şi în scopul 

creşterii calităţii vieţii. Pe plan local, 

domeniul asistenţei sociale este bine 

reprezentat, urmărindu-se cu prioritate ca 

toate cazurile să fie rezolvate la nivelul 

Primăriei Gilău, fără a se depăşi termenele 

legale de soluţionare a petiţiilor. Numai în 

situaţii deosebite, cazurile sunt preluate de 

către alte instituţii abilitate.  

În cursul anului 2019, situaţia s-a prezentat 

după cum urmează:  

• Dosare cuprinzând ajutorul social în 

plată - 17 

• Alocaţii pentru susţinerea familiei - 

42 

• Alocaţii stat -  44 

• Indemnizaţii persoane cu handicap – 

76 

• Indemnizaţii creştere copii – 119 

• Anchete sociale adult cu handicap - 

296  

• Anchete sociale copil cu handicap – 

112 

• Asistenţi personali -  48   

 De asemenea se acordă ajutoare de 

urgenţă atunci când acestea sunt solicitate 

şi există bază legală pentru acestea. În altă 

ordine de idei, Primăria Gilău se preocupă 

ca, prin atragerea de sponsorizări şi din alte 

surse legal constituite, să ofere un sprijin 

material familiilor aflate în dificultate, în 

special cu ocazia Sărbătorilor religioase 



 

 

 
 
 

CAPITOLUL  III 

PROBLEMELE ȘI POTENȚIALUL COMUNEI GILĂU 

 
“...sunt evidente aspiraţiile oamenilor pe 

direcţia creşterii nivelului lor de trai” 

 

 

O etapă importantă în elaborarea 

strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Gilău a constat în identificarea problemelor 

și potențialului de dezvoltare prin utilizarea 

eficientă si concentrată a tuturor resurselor 

locale. 

Principalul obiectiv al cercetărilor 

adresate actorilor locali a constat în 

identificarea opiniilor acestora cu privire la 

nivelul curent de dezvoltare al comunei și 

stabilirea unor direcții strategice de 

dezvoltare viitoare. Pentru a obține o 

situație cât mai realistă a problemelor 

întâmpinate de comuna Gilău respectiv a 

potențialului de dezvoltare al acesteia, s-a 

realizat o  investigație sistematică, 

controlată și empirică asupra unor 

obiective. Investigația efectuată a combinat 

cercetarea calitativă cu cercetarea 

cantitativă, axată pe aplicarea unui 

chestionar.  

 

3.1 COORDONATE ALE CERCETĂRII CALITATIVE ADRESATE ACTORILOR 

LOCALI REPREZENTATIVI AI COMUNEI GILĂU 

 

 
Cercetarea calitativă este foarte 

necesară și importantă în anumite domenii: 

întelegerea unui eveniment, pentru a scoate 

în evidenţǎ anumite caracteristici sau 

comportamente, din perspectiva actorului 

implicat; datele calitative se referă la 

atribute ale unei persoane sau a unui grup 

de persoane, motivaţii, aspiraţii, atitudini, 

valori, culturǎ, stil de viaţǎ, comportament, 

care se redau cât de exact posibil; foarte 

importantǎ este experiența personală a 

cercetătorului, puterea lui de pătrundere, de 

înțelegere, intuiția sa; de aici, specificitatea 

interpretărilor. Interpretările se pot face 

treptat, pe măsură ce se culeg informații.   

Informaţiile culese nu se supun regulilor 

statistice, deși pot fi convertite în expresii 

cantitative prin codificare și, apoi, supuse 

unei anumite prelucrǎri ex. numǎrare şi 

comparare, pentru a afla frecvența. Deci, 

nu se bazează pe expresii cantitative, dar 

implica unele măsurări. Din răspunsuri la 

interviuri, pe baza unor chestionare 

specifice, se extrag concepte. Eşantioanele 



 

cu care se lucreazǎ sunt selectate conform 

scopului, indivizii, entitǎţile selectate 

trebuie sǎ rǎspundǎ anumitor criterii. Cea 

mai întâlnită formă a unei cercetări 

calitative este focus-grupul. Aceasta 

tehnică o folosim în special când vrem să 

vedem cât de viabil este un nou produs 

propus sau un nou serviciu. În fiecare grup 

în jur de 9-12 persoane discută o anumită 

temă. Grupul este condus de un moderator 

specializat, care începe discuția de la un 

nivel foarte general, apoi, gradual, 

focalizează discuția pe subiectul vizat. În 

acest context, la ședințele de tip focus-grup 

participă reprezentanţi ai comunităţii 

locale, aceştia asigurând grupului o 

structură eterogenă din punct de vedere al 

profilului participanţilor –consilieri locali, 

reprezentanţi ai sistemului educaţional 

(profesori şi educatori care predau la 

şcolile şi grădiniţele din comună), 

reprezentanţi ai Bisericii, actori din mediul 

local de afaceri, respectiv reprezentanţi ai 

sistemului de asistenţă socială.  Persoanele 

incluse în grup trebuie să aibă un statut 

socio-profesional cât mai apropiat în 

vederea realizării unei comunicări cât mai 

deschise; de asemenea și vârsta reprezintă 

un factor important în sensul că diferențe 

mari de vârstă între membrii grupului pot 

influența negativ comunicarea în interiorul 

grupului. 

Printre avantajele focus-grupurilor 

se numără: posibilitatea de a vedea şi de a 

analiza expresiile faciale şi limbajul 

trupului, se pot obţine informaţii de natură 

socială din exprimările folosite, oferă 

informaţii ce sunt mai greu de obţinut prin 

alte metode. Această metodă are şi câteva 

dezavantaje: eşantioane mici, nu e anonim, 

posibilă influenţă a grupului. 

Așadar, în cadrul ședinței focus-

grup fost elaborat un ghid de interviu menit 

să puncteze şi să dirijeze discuţia de grup, 

participanţii fiind încurajaţi să îşi exprime 

liber propriile opinii faţă de principalele 

teme supuse discuţiei: 

▪ Nivelul de trai al locuitorilor din 

comuna Gilău şi schimbările survenite 

în ultimii ani în nivelul de trai al 

acestora  

▪ Principalele puncte slabe şi probleme 

cu care se confruntă comuna  

▪ Principalele puncte tari, atuuri ale 

comunei Gilău  

▪ Tipurile de proiecte aflate în derulare la 

momentul actual la nivelul comunei 

▪ Principalele tipuri de proiecte a căror 

implementare ar fi utilă pentru 

dezvoltarea comunei Gilău, în 

conformitate cu principalele atuuri, 

probleme, oportunităţi şi ameninţări cu 

care se confruntă comuna.  

Comuna Gilău are experienţa unor 

proiecte finalizate sau a unor proiecte 

aflate în derulare la momentul actual la 

nivelul comunei.  

Între proiectele care au fost deja finalizate 

se regăsesc:  

- Extinderea reţelei de canalizare în 

comuna Gilău (proiect SAPARD)  

- Extinderea reţelei de canalizare şi 

branşamentelor în localitatea Gilău, 

Someşu Rece (proiect PHARE 2006)  

- Colectarea selectivă a deşeurilor şi 

transportul în microregiunea Gilău 

(proiect PHARE 2005) 

- Modernizarea drumurilor forestiere pe 

teritoriul comunei Gilău, judeţul Cluj – 

PNDR  

- Reabilitarea străzii Morii şi servicii 

comunitare de informare şi consiliere 

(proiect FRDS)  

- Amenajarea spaţiilor verzi şi a locurilor 

de joacă pentru copii în localităţile 

Gilău şi Someşu Rece (proiect Fond de 

mediu)  

- Execuţia unui pod peste Şomeşu Mic 

zona Târg – OG7/2006  

- Modernizarea administraţie publică – 

(proiect PHARE 2002)  

- Extinderea reţelei de canalizare în 

localitatea Gilău – SAPARD  



 

- Construirea unui teren de sport 

multifuncţional cu gazon sintetic şi 

nocturnă 

 

În prezent, la nivelul comunei sunt în 

derulare următoarele proiecte: 

- Reabilitarea infrastructurii în comuna 

Gilău, judeţul Cluj –PNDR  

- Realizarea drumului ce realizează 

legătura cu centura comunei 

Florești/centura de ocolire a comunei 

Gilău  

- Corectarea şi amenajarea torentului şi 

pâraielor în  localităţile Gilău şi 

Someșu Rece  

- Construirea/extinderea grădiniței cu 

program prelungit   

- Construirea unei creşe  

- Alocarea de numere de casă pentru 

imobile şi conferirea de nume străzilor  

- Armonizarea strategiei locale cu cea a 

zonei metropolitane, respectiv a 

judeţului Cluj  

- Extindere  retele de apa in zona 

industriala si Braniste  

- Infiintare parc nou  

- Modernizare trotuare 

 

În continuare, reprezentanţilor 

comunităţii locale li s-a solicitat să propună 

câteva tipuri de proiecte a căror 

implementare ar fi utilă pentru dezvoltarea 

comunei Gilău în perioada următoare. 

Printre proiectele propuse s-au regăsit 

următoarele:  

✓ Reabilitarea reţelei de apă şi canalizare 

pe traseul DN 1 şi DJ 107 

✓ Extinderea reţelei de apă şi canalizare 

în zona turistică Someşu Rece şi 

Someşu Cald 

✓ Extinderea transportului în comun  

✓ Valorificare zonei turistice Valea 

Someşului Rece şi Valea Someşului 

Cald  

✓ Realizarea unei piste de ciclism în 

comuna Gilău 

✓ Construirea unui centru de informare 

turistică 

✓ Construirea unui parc logistic industrial  

✓ Înfiinţarea unor pescării şi a unei pieţe 

agroalimentare 

✓ Reabilitarea din punct de vedere al 

condiţiilor de trai (spaţii de locuinţe), 

inclusiv oportunităţi ocupaţionale 

pentru rromi 

✓ Înfiinţarea unui centru de bătrâni în 

comuna Gilău 

✓ Înfiinţarea unor scoli profesionale în 

Gilău 

✓ Modernizarea si reabilitarea spitalului 

uman în comună 

✓ Construirea unui cămin cultural în 

localitatea Someşu Cald şi Uzina 

✓ Modernizarea stadionului - 3000 locuri 

✓ Amenajarea văii Căpușului - inclusiv 

proiectul de apărare maluri 

✓ Reconversia funcţională a cartierului de 

blocuri cu prevederea de funcţiuni 

urbane şi mobilier stradal 

✓ Valorificarea fondului de vânătoare 

✓ Achizitie teren pentru realizarea unui 

nou cimitir si a unei capele in Gilau 

 

Mentionăm că pentru Strategia de 

dezvoltare 2020-2025 nu s-a mai considerat 

necesară organizarea unei ședințe de tip 

focus-grup. Ideile de proiecte menționate 

anterior au venit din partea locuitorilor 

comunei care în cadrul cercetării cantitative 

au fost supuși unui chestionar despre 

situația actuală a comunei respectiv 

posibilele direcții de dezvoltare pentru 

viitor.  

 

 

 



 

3.2 COORDONATE ALE CERCETĂRII CANTITATIVE ADRESATE 

LOCUITORILOR COMUNEI GILĂU 

 

Cercetarea cantitativă se desfăşoară cu 

ajutorul culegerii și prelucrǎrii de date prin 

experimente, anchete, observaţii etc., şi va 

pune în evidență anumite rezultate ale 

prelucrǎrii datelor; este extinsă deoarece 

este nevoie de o anumitǎ cantitate, de un 

anumit volum de date, pentru ca 

prelucrarea și rezultatele sǎ aibǎ relevanţǎ. 

În cazul nostru, datele au fost culese prin 

intermediul unui chestionar aplicat asupra 

unui grup de 500 de persoane. Subiecții 

cercetării au completat un chestionar 

conținând un număr de 25 de întrebări ce 

acopereau partea socială a comunei, 

infrastructura, nivelul de trai dar și 

viitoarele proiecte și problemele cu care se 

confruntă comuna în prezent. Au fost 

utilizate următoarele tipuri de întrebări:  

- întrebări factuale (concretizate prin 

întrebări de identitate: vârsta, ocupația, 

pregătirea profesională, plasate la 

începutul chestionarului); 

- întrebări închise cu răspunsuri 

precodificate cu privire la tema 

centrală; 

- întrebări de tip scală, ierarhizând 

răspunsurile proprii. În acest caz 

variantele de răspuns fiind: 

necorespunzătoare, satisfăcătoare, 

mulțumitoare;  

- întrebări de semi-deschise care au în 

alcătuirea lor răspunsuri codificate dar 

se lasă și posibilitatea de a adăuga 

răspunsuri libere. 

Principalele obiective care au fost urmărite 

prin intermediul cercetării cantitative 

desfăşurate au fost:  

• Identificarea percepţiei subiecților  

privind situaţia actuală a comunei 

comparativ cu situaţia din anul 

precedent; 

• Modificările privind nivelul de trai 

comparativ cu ultimii 4 ani; 

• Nevoile sociale ale cetățenilor 

(probleme de sănătate, utilități, 

condițiile de locuit, etc.) ; 

• Identificarea situaţiei din comună 

privind infrastructura de bază (starea 

drumurilor, energia electrică, apă, gaze 

naturale, telefonie fixă/mobilă, locuri 

de agrement, spații de joacă, etc.) ; 

• Determinarea opiniei membrilor 

comunităţii cu privire la gradul de 

importanţă al unor potenţiale proiecte 

în contextul dezvoltării comunei Gilău.  

 

O altă secţiune de întrebări a chestionarului 

a solicitat respondenţilor să aprecieze 

gradul de importanţă al unor potenţiale 

proiecte care să vină în sprijinul dezvoltării 

comunei Gilău, proiecte specifice pentru 

cinci domenii de importanță majoră în 

viitorul comunei: Infrastructură, Mediu, 

Economie, Social, Administrație Publică. 

În acest context, au fost utilizate întrebări 

închise de tip scală, ierarhizând propriile 

răspunsuri: puțin important, important, 

foarte important. 

 



 

Cu privire la grupa de vârstă, repondenții chestionarelor se încadrează astfel: 20% 

aparțin grupei de vârstă mai mare de 60 ani, 30% aparțin grupei de vârstă 31-45 ani, 34% 

aparțin grupei de vârstă 46-60 ani respectiv 16% care se încadrează în grupul de vârstă 18-

30 ani. 
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În ceea ce priveşte ultima formă de învăţământ absolvită, cea mai mare parte a 

respondenţilor, 42,4%, au absolvit învățământul liceal, 27,6% au absolvit învățământul 

profesional, 17,00% învățământul gimnazial; 5% învățământul primar, în structura grupului 

respondenți cu studii universitare 5% respectiv 0% respondeți cu studii post-universitare. 
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Raportat la ocupaţia persoanelor investigate: 30,4% lucrează în sectorul privat, 

25,2% sunt pensionari, 16% lucrează la stat, 3,6% persoane casnice, 3,6% lucrează doar 

sezonier, 4,2% lucrează în străinătate, 2,4% sunt șomeri, 6,6% lucrează în agricultură și 

5,8% sunt studenți. 
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Referitor la aprecierile pe care le-au făcut cei intervievaţi cu privire la situația 

comunei comparativ cu cea de acum 4 ani, mai mult de jumătate (64,6%) au declarat că a 

rămas aceași, 34% susțin că s-a îmbunătățit iar doar 0,4% sunt de părere că situația comunei 

s-ar fi înrăutățit.  
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În ceea ce priveşte nivelul de satisfacţie al locuitorilor faţă de felul în care trăiesc, 

cea mai mare parte a celor intervievaţi (48,69%) s-au declarat mulțumiți, 47,27% s-au 

declarat parțial mulțumiți, în timp ce un procentaj de 1,01% din totalul eşantionului, s-au 

declarat nemulțumiți respectiv 3,03% din totalul eșantionului s-au declarat extrem de 

mulțumiți. 
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Referitor la aprecierile pe care le-au făcut cei intervievaţi cu privire la nivelul de trai 

comparativ cu ultimii 4 ani, un procent semnificatic de 74% au declarat că nivelul de trai a 

rămas același, 19% consideră că nivelul de trai al comunei s-a îmbunătățit, iar 0,2% susțin că 

s-ar fi înrăutățit.  
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Referitor la viitorul tinerilor din comuna Gilău, 38,18% din respondenţii ai căror 

copii nu au părăsit încă casa părintească văd propriul sat ca o şansă de realizare pentru 



 

proprii copii, iar 32,73% consideră orașul ca fiind cea mai bună alegere privind dezvoltarea 

acestora. Un procent de 26,82% ar opta pentru străinătate, iar cel mai mic procent de 2,27% 

consideră alt sat ca fiind o bună oportunitate.  
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Pământul este deținut în proprietate de către locuitori în proporţie de 42,4% dintre 

respondenţi, dar există mai multe forme de proprietate. Dintre cei care au pământ în 

proprietate, 24,2% își muncesc singuri pământul, 10% îşi muncesc singuri o parte din 

pământ cealaltă parte fiind arendată, iar 8,2% dintre respondenţi declarând că şi-au dat 

pământul în arendă.  
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Aprecierea subiectivă a veniturilor  
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Încredere în instituţii şi participare cetătăţenească 

Respondenţii din comuna Gilău identifică biserica drept instituţia în care au cea mai 

mare încredere 41%, urmată de primărie 36%, școală 10%, pe ultimul loc situându-se poliția 

6% și dispensarul. 
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Surse de informare asupra programelor şi activităţilor primăriei 

 

 

 

Majoritatea repondenților au declarat că sursa de la care află despre programele și 

activitățile organizate de primărie sunt din zvonuri. 

 

 

În următoarea secţiune a chestionarului, respondenţilor li s-a cerut să aprecieze, pe 

baza unei scale în cinci puncte, situaţia curentă din comuna Gilău relativ la o serie de 

aspecte specifice pentru fiecare dintre cele cinci domenii de dezvoltare. Tabelul de mai jos 

prezintă situaţia centralizată a răspunsurilor, pentru fiecare dintre aspectele supuse atenţiei 

fiind redate ponderile din totalul celor 500 persoane investigate a celor care au optat pentru 

fiecare variantă posibilă de răspuns în parte. Situaţia detaliată pentru fiecare aspect în parte, 

însoţită de graficele corespunzătoare, poate fi consultată în anexa 1. 
 

Cum apreciaţi situaţia din 

comuna Gilău privind 

infrastructura? 

Necorespunzătoare Satisfăcătoare 

Sunt 

mulțumit de 

calitatea 

drumurilor 

Nu ştiu/Nu 

pot aprecia 

Procent (%) 

Starea drumurilor şi 

trotuarelor din comună 
17,2 71 11,8 0 

Starea drumurilor ce fac 

legatura cu oraşele din 

apropiere 

5 66,6 28 0,4 

Energia electrică 0 24,8 75 0,2 

Reţeaua de apă potabilă 0 25 74,6 0,4 

Reţeaua de canalizare/ bazine 

vidanjabile exterioare pentru 

decantarea 

6,6 21,8 23,6 48 

Iluminat public 0,2 27,6 69,8 2,4 

Accesul la telefonia fixă 0 24,6 71,4 4 

Accesul la telefonia mobilă 0 24,2 75,5 0 

Parcuri şi spaţii verzi 0,2 27,2 71,8 0,8 



 

Locuri de agrement 0,4 28,4 70,4 0,8 

Spaţii de joacă pentru copii 0,2 28,4 70,8 0,6 
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Cum apreciaţi situaţia din 

comuna Gilău privind 

impactul comunităţii asupra 

mediului? 

Necorespunzătoare Satisfăcătoare 
Sunt 

mulțumit 

Nu ştiu/Nu 

pot aprecia 

Procent (%) 

Reţeaua de distribuţie a apei 

şi bazinele vidanjabile pentru 

decantare 

20,8 25,6 40,8 12,8 

Curaţenia din comună 19,4 38,8 41,2 0,6 

Servicii de colectare a 

gunoiului şi deşeurilor 
23,2 33,8 42,2 0,8 

Calitatea aerului 0,4 9 88,8 1,8 
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Cum apreciaţi poziţia 

comunei Gilău privind 

situaţia economică? 

Necorespunzătoare Satisfăcătoare 
Sunt 

mulțumit 

Nu 

ştiu/Nu 

pot 

aprecia 

Procent (%) 

Oportunitățile de a găsi un 

loc de munca 
34 26,4 3,4 36,2 

Numărul și diversitatea 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

34,4 25,8 3,2 36,6 

Capacitatea de atragere a 

investitorilor 
2 58,4 36,2 3,4 

Suprafețele agricole din 

comună 
8,89 51,92 33,33 5,86 

Calitatea culturilor și dotarea 

cu echipamente agricole 
18,4 38 8,6 35 

Creșterea animalelor 22,8 43,4 12 21,8 

Prelucrarea si 

comercializarea de produse 

din producția agricolă/ 

animală existentă 

18,6 31,4 6,2 43,8 

Hale agroalimentare și 

târguri de animale 
11,88 4,21 4,41 79,5 

Potențialul comunei pentru 

dezvoltarea afacerilor în 

sectorul serviciilor 

4,2 56,2 19,6 20 

Posibilitatea de a face 

cumpărături în comună 
0,8 55,2 44 0 

Numărul de turiști care 

vizitează comuna 
0,2 15 84,4 0,4 

Unități de cazare pentru 

turiști 
0 13,2 86,2 0,6 



 

Valorificarea zonelor și 

obiectivelor turistice 
0 11,4 88 0,6 
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Cum apreciaţi situaţia din 

comuna Gilău privind 

serviciile sociale oferite 

locuitorilor? 

Necorespunătoare Satisfăcătoare 
Sunt 

mulțumit 

Nu 

ştiu/Nu 

pot 

aprecia 

Procent (%) 

Serviciile de sănătate oferite 

de personalul dispensarelor 
12,4 8,6 30,8 48,2 

Dotarea dispensarelor 12,6 8,2 32 47,2 

Posibilitatea de a cumpăra 

medicamente 
5,8 24,8 46 23,4 

Serviciile educaţionale 

furnizate de şcolile din 

comună 

1,4 15,2 61,6 21,8 

Serviciile educaţionale 

furnizate de grădiniţele din 

comună 

1,2 14,6 63,2 21 

Aspectul şi frecvenţa 

utilizării căminului cultural 

0,6 

 
14,8 64,6 20 

Aspectul bisericilor 0 11,6 87 1,4 



 

Organizarea de evenimente 

culturale în comună 
0,8 18,4 68 12,8 

Posibilitatile de practicare a 

activităţilor sportive 
0,4 21,6 71 7 

Nivelul infracţionalităţii 31,6 12,4 20,8 35,2 

Persoanele fără loc de munca 10 27,4 25,4 37,2 

            

 Raport de cercetare Gilău 2020 – 2025 

 

 

Următoarea întrebare din chestionar a fost o întrebare deschisă, prin intermediul căreia 

persoanelor investigate li s-a solicitat să menţioneze principalele probleme care în opinia 

dânșilor ar trebui rezolvate la nivelul comunei Gilău. S-a constatat că, în opinia 

reprezentanţilor comunităţii, principalele probleme ale comunei care ar trebui să fie soluţionate 

la momentul actual se referă la reţeaua de apă, canalizare şi alimentarea cu gaze, starea 

drumurilor şi a trotuarelor (care necesită lucrări de reparare/reabilitare/asfaltare), insuficienţa 

locurilor de muncă disponibile în comună respectiv insuficiența cabinetelor medicale si a 

farmaciilor. 
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Domeniile care au primit cele mai bune evaluări din partea respondenţilor sunt şi 

domeniile în care s-au produs cele mai multe schimbări. Acestea sunt reprezentate de 

iluminatul public, starea drumurilor ce fac legătura cu oraşele din apropiere şi reţeaua de apă 

potabilă şi canalizare introdusă în toate localităţi din comună excepţie făcând: 

• localitatea Someşu Cald, unde reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare este 

extinsă;  

• zona turistică Gura Râşti, Uzină şi Puiuleşti, unde există un proiect de 

alimentare cu apă şi canalizare depus pe "Fondul de Mediu".  

Sunt apreciate tot în sens pozitiv, schimbările care au avut loc în privinţa: dezvoltării 

turismului prin crearea de unităţi de cazare, serviciilor de sănătate oferite de personalul 

dispensarului şi a centrului de sănătate, a salubrizării şi a bisericii sau a căminului cultural. 

Raportându-se la viitor, subiecţii au identificat necesitate unor îmbunătăţiri la reţeaua 

de drumuri, poduri şi trotuare din comună, precum şi îmbunătăţiri la reţeaua de apă şi 

canalizare. Un loc aparte îi revine unei dorinţe difuze la nivel general de creştere a numărului 

locurilor de muncă, de atragere a investitorilor, dorinţa de schimbare legată de creşterea 

oportunităţilor de dezvoltare ale comunei, fenomenul putând fi legat, în percepţiile subiective 

ale intervievaţilor şi de scăderea ratei de migraţie a tinerilor, stoparea fenomenului de 

îmbătrânire a populaţiei, etc. 
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Raportându-se la viitor, subiecţii au identificat ca necesitând îmbunătăţiri reţeaua de 

apă, rețeaua de canalizare, alături de rețeaua de alimentarea cu gaze a comunei, drumurile şi 

trotuarele din comună şi în special dispensarele și farmacia. Un loc aparte îi revine unei dorinţe 

difuze la nivel general de creştere a numărului locurilor de muncă, de atragere a investitorilor, 

dorinţa de schimbare legată de creşterea oportunităţilor de dezvoltare ale comunei, fenomenul 

putând fi legat, în percepţiile subiective ale intervievaţilor, şi de scăderea ratei de migraţie a 

tinerilor, stoparea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei, etc.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
CAPITOLUL  IV 

ANALIZA SWOT A COMUNEI GILĂU 

 

 

 

”Analiza SWOT este extrem de importantă pentru o  

dezvoltare economică, socială și culturală sustenabilă” 

 

 

Analiza SWOT, este un instrument 

de analiză atât a mediului intern cât şi a celui 

extern în care acţionează o organizaţie sau în 

care se plasează o localitate/ regiune/ ţară. 

Denumirea reprezintă un acronim provenit 

din limba engleză, însemnând: Strenghts 

(puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), 

Opportunities (oportunităţi) şi Threats 

(ameninţări).  

Analiza SWOT are ca obiectiv de a 

recomanda strategiile care asigură cea mai 

bună aliniere între mediul intern și extern: 

alegerea strategiei corecte, încât să fie 

adaptate punctele tari la oportunități, să 

reducă la minimum riscurile și să elimine 

punctele slabe. 

  Efectuarea analizei SWOT asupra 

comunei Gilău a permis identificarea 

factorilor relevanţi, iar rezultatele nu s-au 

rezumat numai la menţionarea factorilor care 

descriu situaţia economică şi socială curentă 

şi condiţiile de potenţial ale comunei, ci şi la 

identificarea celor mai importante direcţii 

strategice şi priorităţi care să conducă la 

dezvoltarea economică şi coeziunea socială a 

comunei în perioada 2020-2025.  

Pentru ca analiza SWOT să-și poată 

îndeplini rolul pentru care a fost creată este 

necesară colectarea unei mari cantități de 

date atât din mediul intern, cât și din mediul 

extern. 

La baza elaborării analizei SWOT au 

stat datele şi analizele prezentate în 

strategiile şi planurile naţionale, regionale şi 

judeţene, informaţiile culese la faţa locului, 

furnizate de reprezentanţi ai instituţiilor 

publice existente la nivel local respective 

datele rezultate în urma desfășurării 

cercetării cantitative (aplicarea de 

chestionare aceloraşi reprezentanţi ai 

comunităţii, respectiv a locuitorilor 

comunei) 

Acest lucru a permis identificarea 

unor concluzii importante legate de direcţiile 

strategice care trebuie luate în considerare în 

vederea unei mai bune exploatări a 

potenţialului economic, social şi de mediu al 

localităţii. 

Întrebări cheie care îndrumă analiza 

strategică: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ANALIZA SWOT PENTRU DOMENIUL STRATEGIC –  INFRASTRUCTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Localizarea comunei în apropierea 

municipiului Cluj-Napoca (17 km);  

▪ Stare foarte bună a drumurilor care 

fac legătura cu oraşele din apropiere;  

▪ Comuna este nod de comunicaţie între 

drumul E60 si A3 autostrada 

Transilvania (Braşov-Borş) 

▪ Existența unei rețele de drumuri care 

acoperă în mod echilibrat teritoriul 

comunei; 

▪ Existenţa reţelei de energie electrică la 

nivelul tuturor satelor comunei; 

▪ Drumurile comunale nemodernizate, 

lipsa trotuarelor, șanțurilor dalate și 

lipsa parcărilor 

▪ Rețea de iluminat public învechită 

▪ Insuficiente parcuri şi spaţii verzi în 

comună;  

▪ Insuficiente locuri de agrement în 

comună;   



 

▪ Existenţa reţelei de gaze naturale (în 

Gilău, iar în Someșu Rece este în curs 

de implementare) 

▪ Existenţa reţelei de iluminat public; 

▪ Existenţa reţelei de alimentare cu apă;  

▪ Existența rețelei de telefonie fixă și 

telefonie mobilă; 

▪ Acces la cablu TV şi Internet;  

▪ Preocupare la nivelul instituţiilor 

locale pentru derularea unor proiecte 

de reabilitare şi conservare a 

infrastructurii  

▪ Zonă cu potențial ridicat de dezvoltare 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Accesarea fondurilor destinate 

dezvoltării infrastructurii;  

▪ Modernizarea tuturor drumurilor 

comunale; 

▪ Reabilitarea trotuarelor;  

▪ Construirea unor poduri și podețe; 

▪ Realizarea unor drumuri de exploatare 

agricolă; 

▪ Extinderea rețelei de transport în 

comun; 

▪ Amenajarea parcurilor şi a spaţiilor 

verzi;  

▪ Dotarea cu mobilier urban în toate 

satele comunei; 

▪ Dezvoltarea unor relații de parteneriat 

în vederea dezvoltarării infrastructurii; 

▪ Instalarea sistemelor de panouri 

fotovoltaice pentru producerea de 

energie electrică, în vederea acoperirii 

necesarului de consum. 

 

 

 

 

 

• Neîncadrarea în proiecte datorită 

criteriilor de eligibilitate impuse de 

finanţatori; 

• Instabilitatea legislativă și politică 

• Lipsa informațiilor legate de 

programele de finanțare europeană; 

• Lipsa informațiilor legate de 

accesarea fondurilor europene 

nerambursabile;  

• Lipsa investițiilor în infrastructura 

locală are efecte negative asupra 

atractivității zonei și a uzurii 

premature a autovehiculelor 

populației; 

• Resurse financiare insuficiente 

nevoilor de dezvoltare și a nivelului 

ridicat al investițiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 ANALIZA SWOT PENTRU DOMENIUL STRATEGIC –  MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Amplasarea comunei într-un cadru 

natural caracterizat printr-un relief variat 

(terenuri împădurite, zone propice pentru 

vii şi livezi, izvoare sărate, etc) ; 

▪ Colectarea selectivă a deșeurilor în 

vederea reciclării, refolosirii sau 

valorificării lor; 

▪ Calitatea aerului înconjurător 

▪ Biodiversitate;  

▪ Existența resurselor naturale: 

păduri, apă, izvoare, etc; 

▪ Existența unui potențial hidrografic 

care poate fi valorificat; 

▪         Teritoriul dispune de potențial 

eolian și solar; 

▪ Traversarea comunei de către DN-1-

E60, DJ 107-N, DJ 107-P generează 

poluare fonică;  

▪ Arderea miriştilor;  

▪ Utilizarea fertilizanţilor chimici în 

agricultură;  

▪ Poluarea apei cu nitraţi;  

▪ Defrişarea suprafeţelor forestiere 

▪ Zonă supusă riscurilor naturale: 

inundații și alunecări de teren;  

▪ Educație ecologică a populației slab 

dezvoltate;  

▪ Interesul scăzut al populației și al 

agenților economici în protecția 

mediului înconjurător;  

▪ Lipsa unui sistem de canalizare a 

apelor pluviale prin șanțuri și rigole;  

▪ Inexistența unor tehnologii alternative 

de energie verde (parcuri eoliene, 

panouri solare). 

 

  
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Desfăşurarea unor acţiuni de 

conştientizare a populaţiei referitoare 

la protecţia mediului şi la dezvoltarea 

durabilă;  

▪ Promovarea practicilor de agricultură 

ecologică; 

▪ Îmbunătățirea calității mediului; 

▪ Existența fondurilor disponibile din 

surse europene sau naționale pentru 

susținerea proiectelor de mediu;  

▪ Introducerea surselor regenerabile de 

energie; 

▪ Dezvoltarea unor parteneriate în 

vederea protecției mediului; 

▪  Creșterea suprafețelor acoperite cu 

vegetație forestieră și a pădurilor cu 

rol de protecție;   

▪ Lipsa resurselor materiale pentru 

îndeplinirea obiectivelor de investiţii 

propuse în domeniul infrastructurii de 

mediu;  

▪ Menținerea mentalității de indiferență 

față de protecția mediului, în special 

la nivelul populației vârstnice; 

▪ Ploi torențiale pe timp de vară care 

provoacă inundații;  

▪ Intensificarea traficului rutier; 

▪ Degradarea cadrului natural în 

situația dezvoltării necontrolate a 

turismului.  



 

 

4.3 ANALIZA SWOT PENTRU DOMENIUL STRATEGIC –  ECONOMIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Proximitatea comunei care este de 

circa 17 km faţă de mediul urban;  

▪ Acces la căile de transport; 

▪ Existenţa în comună a unor terenuri şi 

spaţii adecvate pentru dezvoltările 

economice;  

▪ Existenţa în localitate a agenţilor 

economici, care ajută la dezvoltarea 

localităţii şi la crearea de noi locuri 

de muncă; 

▪ Forță de muncă calificată;  

▪ Așezare geografică propice dezvoltării 

turismului;  

▪ Zonă cu potential mare de obținere a 

produselor ecologice;  

▪ În funcție de favorabilitatea condițiilor 

climatice, coordonatele comunei Gilău 

sunt propice pentru culturile agricole; 

▪ Existența resurselor naturale care pot 

fi exploatate organizat;  

▪ Valorificarea cadrului natural;  

▪ Valorificarea tradițiilor și obiceiurilor 

populare. 

▪ Dezvoltare foarte redusă a sectorului 

IMM-urilor în comună, ca număr şi ca 

diversitate a profilului de activitate a 

acestora; 

▪ Valorificare redusă a 

antreprenoriatului;  

▪ Inexistenţa în comună a unui centru de 

colectare, prelucrare şi 

comercializare a produselor agricole; 

▪ Inexistenţa halelor agroalimentare şi a 

târgurilor de animale; 

▪ Cei mai mulți agenți economici își vând 

produsele și/ sau serviciile la nivel 

local; 

▪ Neaplicarea de către populația 

comunei a metodologiilor agricole 

modern, existând încă mentalitatea 

unei agriculturi tradiționale slab 

competitive economic; 

▪ Scăderea capacității economiei și 

societății de a genera oportunități de 

muncă;  

▪ Investiții insuficiente în agricultură;  

▪ Îmbătrânirea forței de muncă în 

agricultură;  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Posibilitatea de creare a noi locuri de 

muncă prin facilitarea accesului la 

finanțare a microîntreprinderilor;  

▪ Stimularea revenirii în țară a 

persoanelor plecate să muncească în 

străinătate;  

▪ Dezvoltarea sectorului prelucrării 

produselor agricole;  

▪ Sprijinirea exploatațiilor agricole de 

subzistență;  

▪ Existența unor asociații profesionale și 

a unor organisme de sprijin a 

producătorilor;  

▪ Cadru legislativ instabil și 

insuficiența cunoașterii acestuia în 

rândul populației din mediul 

rural;  

▪ Adaptarea mai lentă a populației 

vârstnice la schimbările și 

provocările lumii actuale;   

▪ Ritmul de scădere al populației 

crește de la an la an, iar 

generațiile tinere sunt din ce în ce 

mai rare comparative cu cele 

adulte și vârstnice;   

▪ Dispariția forței de muncă din 



 

▪ Construirea de pensiuni turistice;  

▪ Organizarea de concursuri sportive în 

scopul atragerii de turiști;  

▪ Amenajarea zonelor de agreement;  

▪ Promovarea elementelor de unicitate/ 

raritate;  

▪ Dezvoltarea altor forme de turism 

(turism ecvestru) ;  

▪ Cooperarea și parteneriatul local, 

regional, national, international în 

organizarea unor evenimente 

culturale;  

▪ Dezvoltarea sectorului IMM;  

▪ Disponibilitatea de a încheia relații de 

parteneriat cu investitori străini; 

▪ Atragerea investițiilor pentru 

dezvoltarea economiei locale;  

▪ Stimularea dezvoltării sistemului 

privat pentru creșterea numărului de 

locuri de muncă și pentru creșterea 

nivelului veniturilor salariale; 

▪ Crearea unui birou unic pentru 

sprijinirea antreprenorilor din 

comună.  

mediul rural cu consecințe majore 

asupra economiei locale, 

dezvoltării sociale și a viitorului 

noilor generații;   

▪ Discrepanțele dintre mediul urban 

și cel rural determină migrarea în 

afara teritoriului a populației 

tinere;   

▪ Posibilitatea creșterii ratei de 

migrare a populației datorată 

absolvirii cursurilor de formare 

profesională necorelate cu 

domeniile de interes de pe plan 

local; 

▪ Scăderea capacității economiei și 

societății de a genera oportunități 

de muncă;  

▪ Criza econonică care afectează 

nivelul de trai, veniturile 

populației și rata șomajului; 

▪ Migrarea populației calificate;   

▪ Lipsa unor măsuri și programe 

adecvate care să conducă la 

creșterea numărului de locuri de 

muncă.  
 

 

 

4.4 ANALIZA SWOT PENTRU DOMENIUL STRATEGIC –  SOCIAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Existența a două biblioteci în comună 

în scopul satisfacerii cerinţelor 

informaţionale şi de documentare ale 

utilizatorilor;  

▪ Profesionalismul cadrelor didactice;  

▪ Existența școlilor și grădinițelor pe 

raza comunei;  

▪ Spații de învățământ corespunzătoare;  

▪ Grad ridicat de satisfacţie al 

localnicilor investigaţi cu privire la 

calitatea serviciilor medicale oferite 

▪ Număr în scădere al elevilor cuprinşi 

în învăţământul primar şi cel 

gimnazial, pe fondul reducerii 

demografice a populaţiei;  

▪ Inexistenţa unui centru de excelenţă 

pentru elevii cu rezultate deosebite; 

▪ Posibilităţi medii de practicare a 

sporturilor în comună 

▪ Cultura civică slab dezvoltată, grad 

redus al participării civice;  

 



 

de personalul medical din comună, la 

nivelul dotărilor dispensarului din 

comună, respectiv la posibilitatea de 

cumpărare a medicamentelor din 

comună (există șase farmacii în 

comuna Gilău); 

▪ Calitate bună a serviciilor 

educaţionale furnizate de şcolile şi 

grădiniţele din comună;  

▪ Management şcolar adecvat în 

unităţile de învăţământ public; 

▪ Existenţa unui fond cultural 

semnificativ – artă picturală, 

simbolistica icoanelor, artă literară;  

▪ Existența monumentelor istorice care 

apar în documentele Ministerului 

Culturii şi Cultelor (aşezări 

fortificate, situri arheologice, castre 

romane, asezări de sate, conacul 

Gallus, castelul Wass-Banffy şi parcul 

aferent, şuri și biserica de lemn)  

▪ Proximitatea faţă de Cluj-Napoca, cu 

rol important în satisfacerea nevoilor 

de asistenţă medicală şi socială, 

educaţie, cultură.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Organizarea de evenimente 

culturale în comună; 

▪ Posibilitatea utilizării de fonduri 

europene disponibile în vederea 

sprijinirii dezvoltării infrastructurii 

de sănătate; 

▪ Existența posibilității dotării cu 

aparatură performantă a 

cabinetelor medicale din mediul 

rural;  

▪ Dezvoltarea antreprenoriatului 

social în vederea creării mai multor 

unități protejate în mediul rural 

pentru scăderea gradului de 

dependență al persoanelor 

defavorizate social;  

▪ Elaborarea de politici de sănătate 

publică mai eficiente care vizează 

scăderea ratelor de mortalitate 

general și infantilă;  

▪ Migrația personalului medico-

sanitar spre mediul urban sau spre 

alte țări  

▪ Deteriorarea spațiilor, aparaturii și 

serviciilor medicale din mediul 

rural din cauza fondurilor 

insuficiente și a managementului 

defectuos  

▪ Creșterea numărului de copii ai 

căror părinți sunt plecați la muncă 

în afara țării; 

▪ Cadru legislativ deficitar în 

domeniul violenței domestice și al 

abuzurilor sexuale;  

▪ Adaptarea mai lentă a populației 

vârstnice la schimbările și 

provocările lumii actuale;  

▪ Lipsa de structurare a 

învățământului secundar și 

universitar față de cerințele pieței 



 

▪ Promovarea unor politici pro-

nataliste la nivel national prin 

implementarea unor programe 

sociale țintite către familie și copil;  

▪ Implicarea medicilor și a 

asistenților sociali în activități de 

conștientizare cu privire la 

necesitatea întineririi populației;  

▪ Facilitățile oferite de programele 

naționale și europene pentru 

menținerea tinerilor în mediul rural.  

▪ Existența programelor 

guvernamentale ce sprijină copiii din 

mediul rural cu rezultate deosebite la 

învățătură;  

▪ Dezvoltarea parteneriatelor public-

private în procesul educational și al 

formării profesionale;  

▪ Posibilitatea preluării și adaptării 

metodelor de bună practică din țările 

Uniunii Europene cu privire la 

activitățile didactice;  

▪ Existența politicilor de stimulare a 

ocupării posturilor vacante pentru 

cadrele didactice din mediul rural și 

menținerii cadrelor didactice 

calificate;  

▪ Existența programelor educaționale 

pilot;  

▪ Modernizarea şi dotarea 

cabinetelor/dispensarelor din comună; 

▪ Îmbunătăţirea serviciilor publice de 

asistenţă socială;  

▪ Reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor 

din comună 

▪ Înfiinţarea unui centru pentru 

persoane vârstnice.  

muncii determină creșterea 

numărului de șomeri în rândul 

populației calificate;  

▪ Reducerea drastică a populației 

școlare care pe termen lung are ca 

efect forță de muncă necalificată.  

 

 

 

 

 



 

4.5 ANALIZA SWOT PENTRU DOMENIUL STRATEGIC –  ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ LOCALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Transparenţa în recrutarea şi în 

promovarea personalului;  

▪ Existenţa unor proceduri care să 

descrie modul de realizare a 

activităţilor şi subactivităţilor ce 

vizează organizarea muncii în 

instituţie;  

▪ Actualizarea periodică a organigramei 

primăriei;  

▪ Implicarea efectivă a conducerii la 

nivel de vârf în procesul de 

conştientizare şi aplicare a acţiunilor 

legate de reformă în administraţie;  

▪ Participarea, în limita fondurilor a 

tuturor categoriilor de personal la 

activităţi de formare continuă;  

▪ Existenţa unui program de 

contabilitate şi salarii; 

▪ Existenţa unui cadru legal coerent şi 

stabil privind liberul acces la 

informaţia de interes public şi 

transparenţa actului administrativ; 

▪ Dotări materiale adecvate;  

▪ Personal instruit;  

▪ Experienţă în derularea de proiecte cu 

finanţare de la Uniunea Europeană şi 

bugetul de stat;  

▪ Existența unui site modern, cu 

informații actualizate la zi; 

▪ Posibilitatea transmiterii de solicitări, 

sesizări, respectiv petiții pe site-ul 

primăriei;  

▪ Mediu de lucru organizat și 

disciplinat;  

▪ Conectarea la internet prin conexiuni 

broadband a instituţiilor publice din 

comună şi promovarea conceptelor de 

e-guvernare, e-educaţie, e-sănătate. 

  

 

  

▪ Dificultăţi de comunicare internă între 

diferitele compartimente funcţionale şi 

între structuri ale administraţiei 

publice locale 

▪ Lipsa unor relaţii mai strânse între 

administraţia publică locală şi agenţii 

privaţi  

▪ Resurse financiare limitate pentru 

susţinerea programului de pregătire  

▪ Imposibilitatea de motivare 

suplimentară a personalului 

▪ Dificultăţi legate de aplicarea curentă a 

noilor acte normative datorită 

multitudinii şi complexităţii acestora. 

 

 

 

 

 

  



 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat 

în scopul dezvoltării instituţionale; 

▪ Mai multe posibilităţi de instruire a 

personalului prin agenţii de formare 

profesională; 

▪ Existenţa unor organizaţii 

profesionale ale funcţionarilor publici; 

▪ Crearea unei platforme pentru 

facilitarea accesului cetăţenilor la 

informaţii;  

▪ Proiecte de înfrăţire ale comunei cu 

localităţi din străinătate şi utilizarea 

schimburilor de experienţă  

▪ Implicarea ONG-urilor specializate în 

rezolvarea anumitor probleme ale 

comunităţii; 

▪ Dotarea cu echipamente a serviciului 

public comunal;  

▪ Creșterea volumului investițiilor 

realizate din fonduri nerambursabile 

▪ Realizarea unor intalniri intre 

reprezentanti ai institutiilor publice si 

cetateni/ forme asociative ale 

acestora. 

▪ Fluctuaţia funcţionarilor publici; 

▪ Inerţie mare privind implicarea 

factorilor responsabili dar şi a 

comunităţii în programele de 

dezvoltare; 

▪ Lipsa unei culturi a implicării 

cetăţenilor în problemele comunităţii; 

▪ Dificultatea realizării unei strategii şi a 

unor planuri de acţiune care să reziste 

schimbărilor politice;  

▪ Teama de risc, inerţia unor funcţionari 

publici - mai ales din funcţiile de 

conducere. 

  

 

 

4.6 ANALIZA SWOT INTEGRATĂ A COMUNEI GILĂU 

PUNCTE TARI 

▪ Localizarea comunei în apropierea municipiului Cluj-Napoca (17 km);  

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

▪ Comuna este nod de comunicaţie între drumul E60 si A3 autostrada 

Transilvania (Braşov-Borş) 

▪ Existența unei rețele de drumuri care acoperă în mod echilibrat teritoriul 

comunei; 

▪ Existenţa reţelei de energie electrică la nivelul tuturor satelor comunei; 

▪ Existenţa reţelei de gaze naturale (în Gilău, iar în Someșu Rece este în curs de 

implementare) 

▪ Existenţa reţelei de iluminat public; 

▪ Existenţa reţelei de alimentare cu apă;  

▪ Existența rețelei de telefonie fixă și telefonie mobilă; 

▪ Acces la cablu TV şi Internet;  



 

▪ Preocupare la nivelul instituţiilor locale pentru derularea unor proiecte de 

reabilitare şi conservare a infrastructurii  

▪ Zonă cu potențial ridicat de dezvoltare 

▪ Amplasarea comunei într-un cadru natural caracterizat printr-un relief variat 

(terenuri împădurite, zone propice pentru vii şi livezi, izvoare sărate, etc) ; 

▪ Colectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării, refolosirii sau 

valorificării lor; 

▪ Calitatea aerului înconjurător 

▪ Biodiversitate;  

▪ Existența resurselor naturale: păduri, apă, izvoare, etc; 

▪ Existența unui potențial hidrografic care poate fi valorificat; 

▪ Teritoriul dispune de potențial eolian și solar; 

▪ Proximitatea comunei care este de circa 17 km faţă de mediul urban;  

▪ Acces la căile de transport; 

▪ Existenţa în comună a unor terenuri şi spaţii adecvate pentru dezvoltările 

economice;  

▪ Existenţa în localitate a agenţilor economici, care ajută la dezvoltarea 

localităţii şi la crearea de noi locuri de muncă; 

▪ Forță de muncă calificată;  

▪ Așezare geografică propice dezvoltării turismului;  

▪ Zonă cu potential mare de obținere a produselor ecologice;  

▪ În funcție de favorabilitatea condițiilor climatice, coordonatele comunei Gilău 

sunt propice pentru culturile agricole; 

▪ Existența resurselor naturale care pot fi exploatate organizat;  

▪ Valorificarea cadrului natural;  

▪ Valorificarea tradițiilor și obiceiurilor populare. 

▪ Existența a două biblioteci în comună în scopul satisfacerii cerinţelor 

informaţionale şi de documentare ale utilizatorilor;  

▪ Profesionalismul cadrelor didactice;  

▪ Existența școlilor și grădinițelor pe raza comunei;  

▪ Spații de învățământ corespunzătoare;  

▪ Grad ridicat de satisfacţie al localnicilor investigaţi cu privire la calitatea 

serviciilor medicale oferite de personalul medical din comună, la nivelul 

dotărilor dispensarului din comună, respectiv la posibilitatea de cumpărare a 

medicamentelor din comună (există șase farmacii în comuna Gilău); 

▪ Calitate bună a serviciilor educaţionale furnizate de şcolile şi grădiniţele din 

comună;  

▪ Management şcolar adecvat în unităţile de învăţământ public; 

▪ Existenţa unui fond cultural semnificativ – artă picturală, simbolistica 

icoanelor, artă literară;  

▪ Existența monumentelor istorice care apar în documentele Ministerului 

Culturii şi Cultelor (aşezări fortificate, situri arheologice, castre romane, 

asezări de sate, conacul Gallus, castelul Wass-Banffy şi parcul aferent, şuri și 

biserica de lemn)  

▪ Proximitatea faţă de Cluj-Napoca, cu rol important în satisfacerea nevoilor de 

asistenţă medicală şi socială, educaţie, cultură. 

▪ Transparenţa în recrutarea şi în promovarea personalului;  



 

▪ Existenţa unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităţilor şi 

subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în instituţie;  

▪ Actualizarea periodică a organigramei primăriei;  

▪ Implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de conştientizare şi 

aplicare a acţiunilor legate de reformă în administraţie;  

▪ Participarea, în limita fondurilor a tuturor categoriilor de personal la activităţi 

de formare continuă;  

▪ Existenţa unui program de contabilitate şi salarii; 

▪ Existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la informaţia 

de interes public şi transparenţa actului administrativ; 

▪ Dotări materiale adecvate;  

▪ Personal instruit;  

▪ Experienţă în derularea de proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană şi 

bugetul de stat;  

▪ Existența unui site modern, cu informații actualizate la zi; 

▪ Posibilitatea transmiterii de solicitări, sesizări, respectiv petiții pe site-ul 

primăriei;  

▪ Mediu de lucru organizat și disciplinat;  

▪ Conectarea la internet prin conexiuni broadband a instituţiilor publice din 

comună şi promovarea conceptelor de e-guvernare, e-educaţie, e-sănătate.  
PUNCTE SLABE 

▪ Drumurile comunale nemodernizate, lipsa trotuarelor, șanțurilor dalate și lipsa 

parcărilor 

▪ Rețea de iluminat public învechită 

▪ Insuficiente parcuri şi spaţii verzi în comună;  

▪ Insuficiente locuri de agrement în comună;  

▪ Traversarea comunei de către DN-1-E60, DJ 107-N, DJ 107-P generează 

poluare fonică;  

▪ Arderea miriştilor;  

▪ Utilizarea fertilizanţilor chimici în agricultură;  

▪ Poluarea apei cu nitraţi;  

▪ Defrişarea suprafeţelor forestiere 

▪ Zonă supusă riscurilor naturale: inundații și alunecări de teren;  

▪ Educație ecologică a populației slab dezvoltate;  

▪ Interesul scăzut al populației și al agenților economici în protecția mediului 

înconjurător;  

▪ Lipsa unui sistem de canalizare a apelor pluviale prin șanțuri și rigole;  

▪ Inexistența unor tehnologii alternative de energie verde (parcuri eoliene, 

panouri solare). 

▪ Dezvoltare foarte redusă a sectorului IMM-urilor în comună, ca număr şi ca 

diversitate a profilului de activitate a acestora; 

▪ Valorificare redusă a antreprenoriatului;  

▪ Inexistenţa în comună a unui centru de colectare, prelucrare şi comercializare 

a produselor agricole; 

▪ Inexistenţa halelor agroalimentare şi a târgurilor de animale; 

▪ Cei mai mulți agenți economici își vând produsele și/ sau serviciile la nivel 

local; 



 

▪ Neaplicarea de către populația comunei a metodologiilor agricole modern, 

existând încă mentalitatea unei agriculturi tradiționale slab competitive 

economic; 

▪ Scăderea capacității economiei și societății de a genera oportunități de muncă;  

▪ Investiții insuficiente în agricultură;  

▪ Îmbătrânirea forței de muncă în agricultură; 

▪ Număr în scădere al elevilor cuprinşi în învăţământul primar şi cel gimnazial, 

pe fondul reducerii demografice a populaţiei;  

▪ Inexistenţa unui centru de excelenţă pentru elevii cu rezultate deosebite; 

▪ Posibilităţi medii de practicare a sporturilor în comună 

▪ Cultura civică slab dezvoltată, grad redus al participării civice;  

▪ Dificultăţi de comunicare internă între diferitele compartimente funcţionale şi 

între structuri ale administraţiei publice locale 

▪ Lipsa unor relaţii mai strânse între administraţia publică locală şi agenţii 

privaţi  

▪ Resurse financiare limitate pentru susţinerea programului de pregătire  

▪ Imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului 

▪ Dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor acte normative datorită 

multitudinii şi complexităţii acestora. 

  
OPORTUNITĂȚI 

▪ Accesarea fondurilor destinate dezvoltării infrastructurii;  

▪ Modernizarea tuturor drumurilor comunale; 

▪ Reabilitarea trotuarelor;  

▪ Construirea unor poduri și podețe; 

▪ Realizarea unor drumuri de exploatare agricolă; 

▪ Extinderea rețelei de transport în comun; 

▪ Amenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi;  

▪ Dotarea cu mobilier urban în toate satele comunei; 

▪ Dezvoltarea unor relații de parteneriat în vederea dezvoltarării infrastructurii; 

▪ Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie 

electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum. 

▪ Desfăşurarea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei referitoare la protecţia 

mediului şi la dezvoltarea durabilă;  

▪ Promovarea practicilor de agricultură ecologică; 

▪ Îmbunătățirea calității mediului; 

▪ Existența fondurilor disponibile din surse europene sau naționale pentru 

susținerea proiectelor de mediu;  

▪ Introducerea surselor regenerabile de energie; 

▪ Dezvoltarea unor parteneriate în vederea protecției mediului; 

▪  Creșterea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră și a pădurilor cu rol de 

protecție;  

▪ Posibilitatea de creare a noi locuri de muncă prin facilitarea accesului la 

finanțare a microîntreprinderilor;  

▪ Stimularea revenirii în țară a persoanelor plecate să muncească în străinătate;  

▪ Dezvoltarea sectorului prelucrării produselor agricole;  

▪ Sprijinirea exploatațiilor agricole de subzistență;  



 

▪ Existența unor asociații profesionale și a unor organisme de sprijin a 

producătorilor;  

▪ Construirea de pensiuni turistice;  

▪ Organizarea de concursuri sportive în scopul atragerii de turiști;  

▪ Amenajarea zonelor de agreement;  

▪ Promovarea elementelor de unicitate/ raritate;  

▪ Dezvoltarea altor forme de turism (turism ecvestru) ;  

▪ Cooperarea și parteneriatul local, regional, national, international în 

organizarea unor evenimente culturale;  

▪ Dezvoltarea sectorului IMM;  

▪ Disponibilitatea de a încheia relații de parteneriat cu investitori străini; 

▪ Atragerea investițiilor pentru dezvoltarea economiei locale;  

▪ Stimularea dezvoltării sistemului privat pentru creșterea numărului de locuri de 

muncă și pentru creșterea nivelului veniturilor salariale; 

▪ Crearea unui birou unic pentru sprijinirea antreprenorilor din comună. 

▪ Organizarea de evenimente culturale în comună; 

▪ Posibilitatea utilizării de fonduri europene disponibile în vederea sprijinirii 

dezvoltării infrastructurii de sănătate; 

▪ Existența posibilității dotării cu aparatură performantă a cabinetelor medicale 

din mediul rural;  

▪ Dezvoltarea antreprenoriatului social în vederea creării mai multor unități 

protejate în mediul rural pentru scăderea gradului de dependență al persoanelor 

defavorizate social;  

▪ Elaborarea de politici de sănătate publică mai eficiente care vizează scăderea 

ratelor de mortalitate general și infantilă;  

▪ Promovarea unor politici pro-nataliste la nivel national prin implementarea 

unor programe sociale țintite către familie și copil;  

▪ Implicarea medicilor și a asistenților sociali în activități de conștientizare cu 

privire la necesitatea întineririi populației;  

▪ Facilitățile oferite de programele naționale și europene pentru menținerea 

tinerilor în mediul rural.  

▪ Existența programelor guvernamentale ce sprijină copiii din mediul rural cu 

rezultate deosebite la învățătură;  

▪ Dezvoltarea parteneriatelor public-private în procesul educational și al formării 

profesionale;  

▪ Posibilitatea preluării și adaptării metodelor de bună practică din țările Uniunii 

Europene cu privire la activitățile didactice;  

▪ Existența politicilor de stimulare a ocupării posturilor vacante pentru cadrele 

didactice din mediul rural și menținerii cadrelor didactice calificate;  

▪ Existența programelor educaționale pilot;  

▪ Modernizarea şi dotarea cabinetelor/dispensarelor din comună; 

▪ Îmbunătăţirea serviciilor publice de asistenţă socială;  

▪ Reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor din comună 

▪ Înfiinţarea unui centru pentru persoane vârstnice. 

▪ Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în scopul dezvoltării instituţionale; 

▪ Mai multe posibilităţi de instruire a personalului prin agenţii de formare 

profesională; 



 

▪ Existenţa unor organizaţii profesionale ale funcţionarilor publici; 

▪ Crearea unei platforme pentru facilitarea accesului cetăţenilor la informaţii;  

▪ Proiecte de înfrăţire ale comunei cu localităţi din străinătate şi utilizarea 

schimburilor de experienţă  

▪ Implicarea ONG-urilor specializate în rezolvarea anumitor probleme ale 

comunităţii; 

▪ Dotarea cu echipamente a serviciului public comunal;  

▪ Creșterea volumului investițiilor realizate din fonduri nerambursabile 

▪ Realizarea unor intalniri intre reprezentanti ai institutiilor publice si cetateni/ 

forme asociative ale acestora.  
AMENINȚĂRI 

▪ Neîncadrarea în proiecte datorită criteriilor de eligibilitate impuse de 

finanţatori; 

▪ Instabilitatea legislativă și politică 

▪ Lipsa informațiilor legate de programele de finanțare europeană; 

▪ Lipsa informațiilor legate de accesarea fondurilor europene nerambursabile;  

▪ Lipsa investițiilor în infrastructura locală are efecte negative asupra 

atractivității zonei și a uzurii premature a autovehiculelor populației; 

▪ Resurse financiare insuficiente nevoilor de dezvoltare și a nivelului ridicat al 

investițiilor; 

▪ Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii 

propuse în domeniul infrastructurii de mediu;  

▪ Menținerea mentalității de indiferență față de protecția mediului, în special la 

nivelul populației vârstnice; 

▪ Ploi torențiale pe timp de vară care provoacă inundații;  

▪ Intensificarea traficului rutier; 

▪ Degradarea cadrului natural în situația dezvoltării necontrolate a turismului. 

▪ Cadru legislativ instabil și insuficiența cunoașterii acestuia în rândul 

populației din mediul rural;  

▪ Adaptarea mai lentă a populației vârstnice la schimbările și provocările lumii 

actuale;   

▪ Ritmul de scădere al populației crește de la an la an, iar generațiile tinere sunt 

din ce în ce mai rare comparative cu cele adulte și vârstnice;   

▪ Dispariția forței de muncă din mediul rural cu consecințe majore asupra 

economiei locale, dezvoltării sociale și a viitorului noilor generații;   

▪ Discrepanțele dintre mediul urban și cel rural determină migrarea în afara 

teritoriului a populației tinere;   

▪ Posibilitatea creșterii ratei de migrare a populației datorată absolvirii 

cursurilor de formare profesională necorelate cu domeniile de interes de pe 

plan local; 

▪ Scăderea capacității economiei și societății de a genera oportunități de muncă;  

▪ Criza econonică care afectează nivelul de trai, veniturile populației și rata 

șomajului; 

▪ Migrarea populației calificate;   

▪ Lipsa unor măsuri și programe adecvate care să conducă la creșterea 

numărului de locuri de muncă. 

▪ Migrația personalului medico-sanitar spre mediul urban sau spre alte țări  



 

▪ Deteriorarea spațiilor, aparaturii și serviciilor medicale din mediul rural din 

cauza fondurilor insuficiente și a managementului defectuos  

▪ Creșterea numărului de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în afara 

țării; 

▪ Cadru legislativ deficitar în domeniul violenței domestice și al abuzurilor 

sexuale;  

▪ Adaptarea mai lentă a populației vârstnice la schimbările și provocările lumii 

actuale;  

▪ Lipsa de structurare a învățământului secundar și universitar față de cerințele 

pieței muncii determină creșterea numărului de șomeri în rândul populației 

calificate;  

▪ Reducerea drastică a populației școlare care pe termen lung are ca efect forță 

de muncă necalificată. 

▪ Fluctuaţia funcţionarilor publici; 

▪ Inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili dar şi a comunităţii în 

programele de dezvoltare; 

▪ Lipsa unei culturi a implicării cetăţenilor în problemele comunităţii; 

▪ Dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune care să reziste 

schimbărilor politice;  

▪ Teama de risc, inerţia unor funcţionari publici - mai ales din funcţiile de 

conducere. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
CAPITOLUL  V 

CONCEPT DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2020 - 2025 

 

 

 

“ Nicio misiune nu poate începe fără o viziune şi un scop” 

 

 

5.1 VIZIUNE 2025 

Viziunea de dezvoltare a comunei Gilău 

trebuie să reflecte ceea ce comunitatea 

intenţionează să realizeze pe termen lung şi 

totodată trebuie să asigure menţinerea 

echilibrului între cei trei piloni ai dezvoltării 

durabile locale:  

 

Dezvoltarea socială 

Dezvoltarea economică 

Protejarea mediului înconjurător 
 

Comuna Gilău doreşte să devină o 

comunitate atractivă şi agreată, comparabilă 

ca nivel de dezvoltare cu localităţile de 

dimensiuni similare din ţările vest-europene, 

o comunitate care îşi propune să le ofere 

membrilor săi un nivel de trai confortabil, cu 

un mediu adecvat formării, muncii şi 

petrecerii timpului liber, cu acces la servicii 

sociale de calitate.  

Deși în perioada anterioară de programare s-

au implementat cu succes numeroase 

proiecte de dezvoltare, în Comuna Gilău 

există încă probleme la nivelul infrastructurii 

de bază – mobilitate deficitară în unele zone, 

comunități  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dezavantajate social ce trăiesc în condiții 

precare, precum și infrastructură și utilități  

publice ce trebuie modernizate și extinse, 

toate acestea afectând calitatea generală a 

vieții.  

Astfel, Strategia propune o abordare 

echilibrată, axată, pe de-o parte, pe creșterea 

calității vieții și modernizarea infrastructurii 

urbane, și, pe de altă parte, pe întărirea 

competitivității polului de dezvoltare Gilău 

și afirmarea acestuia la nivel regional și 

național,  

mizând: pe bogăția patrimoniului natural și 

pe o administrațe locală solidă, cu experiență 

în implementarea portofoliilor complexe de 

proiecte de dezvoltare. 

 

• Comuna Gilău va cunoaște o dezvoltare 

semnificativă a economiei locale prin 

atragerea de capital, prin stimularea 

investițiilor, prin valorificarea 

poziționării geografice avantajoase și a 

resurselor locale specifice; 

• Comuna Gilău va oferi locuitorilor săi 

condiții de viață favorabile, mediu 

inconjurător nepoluat, servicii publice de 

calitate și locuri de muncă bine 

remunerate;  

• Comuna Gilău va fi inclusă în circuitele 

rutiere extrem de importante prin 

modernizarea căilor de circulație  



 

Exprimată în formă concisă, viziunea 

privind dezvoltarea comunei Gilău constă în 

“dezvoltarea infrastructurii, îmbunătăţirea 

mediului, diversificarea economiei, 

utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi 

forestiere, având ca obiectiv final creşterea 

calităţii vieţii locuitorilor comunei Gilău”. 

 

5.2 MISIUNE 2025 

Misiunea Primăriei Comunei Gilău este 

de a stimula creșterea prosperității și a 

bunăstării cetățenilor din Gilău, prin 

valorificarea resurselor existente (capital 

uman, poziționare geografică avantajoasă, 

resurse naturale și antropice diversificate), 

respectând trei principii importante care 

conduc la dezvoltarea durabilă:  

✓ solidaritatea între generații,  

✓ participarea publică la proiectele 

comunitare  

✓ prezervarea mediului inconjurător. 

 

5.3 VALORILE COMUNITĂȚII 

Realizarea viziunii comunei și a 

implementării misiunii acesteia va fi 

asigurată de aderarea tuturor cetățenilor și a 

comunității în ansamblu la un sistem de 

valori care se vor regăsi în toate activitățile 

desfășurate în localitate și în viața de zi cu 

zi, reprezentînd un set de atitudini general 

acceptate pe parcursul implementării 

strategiei.  

Acest sistem este compus din 

următoarele valori: 

 

 

             TRANSPARENȚA 

 

Abordarea tuturor activităților într-o manieră 

deschisă și ușor de înțeles pentru toți 

membrii comunității, maximizarea căilor de 

informare și influențare reciprocă a factorilor 

de decizie și toți cetățenii, prin aplicarea  

 

 

 

 

 

 

mecanismelor de consultare și dialog direct, 

pentru asigurarea clarității și  

înțelegerii procesului de implementare a 

strategiei de dezvoltare.  

 

 

             PARTENERIAT 

 

 

Stabilirea de relații durabile cu persoanele și 

instituțiile care au scopuri comune cu 

comuna noastră și sunt de acord să 

conlucreze împreună pentru atingerea 

acestora. 

 

             RESPONSABILITATE 

 

 

Competență, calitate, corectitudine, 

eficiență și promptitudinea în soluționarea 

principalelor probleme ale comunității. 

 

 

 

 



 

             NEDISCRIMINARE 

 

 

Abordarea atitudinilor și 

comportamentelor corecte față de toți 

membrii comunității indiferent de gen, 

naționalitate, statut social, avere, 

dezabilități și alte criterii irelevante, 

precum și sprijinirea implicării tuturor 

grupurilor sociale, inclusiv a celor 

marginalizate în procesul de dezvoltare 

locală și a accesului echitabil la beneficiile 

acesteia. 

 

             TRADIȚIE 

 

 

Respectarea identității distincte a 

localității, protejarea potențialului cultural 

local și valorificarea acestuia. 

 

 

              PERSEVERENȚA 

 

 

Urmărirea constantă a obiectivelor 

propuse necătînd la dificultățile și 

piedicile, avînd drept ghid viziunea și 

misiunea localității. 

 

 

             DESCHIDERE 

 

 

Receptivitatea spre noi abordări, tendințe 

și tehnologii, incorporarea ideilor și 

propunerilor din partea comunității și 

liderilor acesteia 

 

5.4 OBIECTIVE 2025 

Creșterea standardului de viață al 

cetățenilor comunei Gilău, pe parcursul 

intervalului de timp 2020 – 2025, prin 

dezvoltarea comunei și transformarea 

acesteia într-o comună   

✓ conectată cu rețele de transport, 

✓ inteligentă prin inovare, transformare 

economică și sprijinirea întreprinderilor 

mici și mijlocii 

✓ verde, fără emisii de carbon 

✓ socială prin sprijinirea calității locurilor 

de muncă, a învățământului, a 

competențelor, a incluziunii sociale și a 

accesului egal la sistemul de sănătate 

✓ apropiată de cetățenii săi, prin 

sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării 

urbane durabile în UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIECTIVE STRATEGICE 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul are în vedere realizarea unei 

infrastructuri de bună calitate și o 

conectivitate mărită prin dezvoltarea 

infrastructurii de transport, a mobilității 

urbane, prin dezvoltarea infrastructurii de 

apă și canalizare precum și prin amenajarea 

urbanistică cu creșterea numărului de străzi 

asfaltate și scăderea emisiilor de CO2.  

De asemenea, comuna Gilău 

urmărește creşterea semnificativă a calităţii 

serviciilor de transport public astfel încât 

acest mijloc de transport să devină mai mult 

decât o alternativă pentru deplasările 

cotidiene. În acest sens atractivitatea 

serviciilor de transport public este data de 

deservire şi frecvenţă, calitatea staţiilor de 

transport public alături de accesul la 

informaţii importante pentru utilizatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul se concentrează și pe 

infrastructura pietonală și cea pentru 

biciclete care să asigure legături optime pe 

direcții cardinale. 

Îmbunătăţirea calității vieții în 

comuna Gilău, prin Îmbunătăţirea și 

creșterea calității serviciilor publice și 

Creşterea gradului de transparenţă a 

administraţiei publice locale până în 2025. 

Asigurarea echilibrului sistem natural-sistem 

antropic și a unei calități crescute a factorilor 

de mediu are un rol fundamental în 

atractivitatea comunei Gilău. 

Îmbunătățirea factorilor de mediu, prin 

Îmbunătățirea managementului deșeurilor și 

Intervenții pentru adaptarea la schimbările 

climatice, cu reducerea cu 15% a cantității 

deșeurilor ce ajung anual la groapa de gunoi. 

Principalele priorități sunt operaționalizarea 

infrastructurii existente, ce nu funcționează 

în prezent (stație sortare, stație compostare, 

stație concasare deșeuri din construcții), în 

vederea atingerii țintelor cu privire la gradul 

de reciclare a deșeurilor menajere 

 

 

 

OS.1- INFRASTRUCTURĂ 

PERFORMANTĂ 

OS. 2 - MEDIU 

SISTEM NATURAL 

SISTEM ANTROPIC 

 



 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de desfășurare a 

actului medical, prin dezvoltarea asistenţei 

medicale și dezvoltarea resursei umane din 

sistemul de sănătate, cu creșterea gradului de 

calificare a forței de muncă din domeniu.  

Obiectivul are în vedere asigurarea de 

servicii sociale destinate persoanelor 

vârstnice/ copilului si/sau familiei, 

persoanelor defavorizate, inclusive 

integrarea pe piața muncii a capitalului uman 

defavorizat. 

 

 

Creşterea competitivităţii economice a 

comunei Gilău, prin Sprijinirea dezvoltării 

IMM-urilor de la nivel local și Dezvoltarea 

industrială a comunității, cu creșterea 

numărului de salariați. Dezvoltarea resursei 

umane la  nivelul comunei, prin creșterea 

calificării și adaptabilității forței de muncă și 

dezvoltarea activităților de învăţare pe tot 

parcursul vieții, cu creșterea gradului de 

calificare a forței de muncă.  

 

 

 

 

 

Valorificarea superioară a atracţiilor turistice   

de la nivel local, prin îmbunătăţirea

serviciilor de informare, promovare şi 

marketing turistic, crearea de noi atracţii 

turistice, îmbunătățirea condițiilor de 

desfășurare a activităților culturale și 

sportive, valorificarea superioară a resurselor  

culturale existente și protejarea și punerea în 

valoare a patrimoniului comunei prin 

promovare turistică, cu creșterea numărului 

de turiști. 

 

 
 

OS. 3 - SERVICII 

SOCIALE INTEGRATE 

OS. 4 - COMUNA GILĂU 

COMPETITIVĂ 

OS. 5 – 

VALORIFICAREA 

TURISMULUI 



 

5.5 DIRECTII STRATEGICE  2025

Dezvoltarea strategică a comunei Gilău 

vizează cinci domenii strategice cheie: 

infrastructura, mediul, economia, domeniul 

social, administraţia publică locală. Pentru 

fiecare dintre cele cinci domenii s-a stabilit 

câte un obiectiv general strategic, după cum 

se poate observa în figura de mai jos. 

. 

O  societate  durabilă  este  una  

puternică,  sanătoasă  şi  justă.  Îndeplinește  

nevoile  tuturor oamenilor,   precum   şi   pe   

cele   ale   comunităţilor  viitoare,  

promovând   bunăstarea   personală, 

coeziunea şi incluziunea socială şi facilitând 

oportunităţi egale pentru toată lumea. Pentru 

aceasta s-au  propus  atât  măsuri  de  

dezvoltare  a  infrastructurii  cât  şi  măsuri  

pentru  construirea  unei societăţi şi 



 

economii puternice, stabile şi susţinute, 

capabilă să asigure prosperitate şi 

oportunităţi pentru toți cetățenii, în care 

costurile sociale şi de mediu sunt suportate 

de cei care le creează, iar consumul eficient 

de resurse este încurajat. 

Comuna Gilău vizează atingerea obiectivelor 

specifice prin implementarea și 

monotorizarea de proiecte finanțate. În acest 

context, pentru  fiecare domeniu strategic, se 

prezintă direcţiile de dezvoltare și 

obiectivele specifice, precum şi tipurile de 

proiecte care permit îndeplinirea 

obiectivelor. 

 

 

5.5.1 INFRASTRUCTURĂ 

 

Reprezentantii autorităţilor publice locale au fost preocupați în principal, în ultimii 

ani, de reabilitarea sau construirea infrastructurii localitătilor componente. Acest lucru este 

evidențiat de  proiectele  şi  investițiile  în  infrastructură  realizate,  atât  din  fonduri  de  la  

bugetul local şi bugetul de stat cât şi din finantări nerambursabile. 

Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt infrastructura 

de transport, infrastructura energetică, infrastructura de comunicaţii şi dezvoltarea urbană. 

 

Obiectivul general strategic: Îmbunătătirea   infrastructurii   fizice   a   comunei   

pentru sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile. 

 

5.5.1.1. Direcția de dezvoltare – Infrastructura de transport 

Obiectiv specific • Modernizarea infrastructurii de transport 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Modernizarea drumurilor comunale 

• Reabilitarea trotuarelor 

• Managementul si optimizarea traficului rutier 

• Construire poduri și podețe 

• Realizare drumuri de exploatare agricolă 

 

 

5.5.1.2. Direcția de dezvoltare – Infrastructura energetică 

Obiectiv specific • Modernizarea infrastructurii energetice 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Reabilitarea rețelei de iluminat public (eficientizarea 

consumului de energie electrică)  

• Extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile în 

localitatea Someşu Cald şi zona turistică Puiuleşti, Gura 

Râştii şi Uzină 

 

 



 

5.5.1.3. Direcția de dezvoltare – Infrastructura de comunicații 

Obiectiv specific • Dezvoltarea telecomunicațiilor și îmbunătățirea accesului la 

internet 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Conectarea la internet prin conexiuni broadband a 

instituţiilor publice din comună şi promovarea 

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

• Extinderea accesului la internet a locuitorilor comunei prin 

înfiinţarea unui punct de acces în cadrul Primăriei Gilău 

 

Explicaţii:  

1.Termenul de bandă largă- "broadband"- 

este în general folosit pentru a descrie 

accesul la internet de mare viteză  

2.Guvernarea electronică, 

reprezintă utilizarea de către autorităţile 

administraţiei publice centrale a aplicaţiilor 

bazate pe tehnologia informaţiei, în scopul: 

îmbunătăţirii accesului la informaţiile şi 

serviciile publice ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale, eliminarea 

procedurilor birocratice şi simplificarea 

metodologiilor de lucru; îmbunătăţirea 

schimbului de informaţii şi servicii între 

autorităţile publice centrale şi îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor publice la nivelul 

administraţiei publice centrale. 

 

3.E-educaţie - oferă o soluţie care oferă 

suporturi de curs, materiale didactice 

auxiliare în format digital.  

4.E-sănătate reprezintă o serie de 

instrumente şi servicii care utilizează 

tehnologii ale informaţiei şi comunicării 

(TIC) şi care: pot îmbunătăţi prevenirea, 

diagnosticarea, tratamentul, monitorizarea şi 

gestionarea, aduce beneficii tuturor, 

eficientizând sectorul medical prin 

îmbunătăţirea accesului la îngrijiri medicale 

de calitate; include: schimbul de informaţii 

şi date între pacienţi, furnizori de servicii 

medicale, spitale, personalul sanitar şi reţele 

de informare în domeniul medical. 

 

 

5.5.1.4. Direcția de dezvoltare – Dezvoltare urbană 

Obiectiv specific • Asigurarea accesului la o locuinta decenta 

• Modernizarea centrului civic 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Construirea de locuinţe de serviciu pentru păstrarea 

specialiştilor în comună (personal medical, personal 

didactic etc.) 

• Construirea de locuinţe sociale pentru familiile tinere sau 

aflate în dificultate  

• Amenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi în toate satele 

comunei 

• Amenajarea de locuri de joacă pentru copii în toate satele 

comunei  



 

• Amenajarea unei piaţete în localitatea Gilău 

• Dotarea cu mobilier urban a tuturor localităţilor comunei 

• Construirea unor spaţii de parcare amenajate în localitatea 

Gilău 

• Dotarea cu mobilier urban în toate satele comunei 

 

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

• Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri comunale 

• Mărirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului public şi 

realizarea de economii privind consumul de energie   

• Îmbunătăţirea trotuarelor în vederea creşterii posibilităţilor de circulaţie a 

pietonilor  

• Accesul locuitorilor comunei la locuri de muncă, servicii de sănătate, servicii 

educaţionale, cultură, sport şi agrement  

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

• Creşterea calităţii vieţii populaţiei comunei şi îmbunătăţirea stării de sănătate 

a locuitorilor datorită petrecerii timpului în aer liber 

 

5.5.2  MEDIU 

 

Obiectivul general strategic: Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi asigurarea 

unei valorificări durabile a resurselor naturale 

 

Obiectiv specific 

 

 

 

• Dezvoltarea managementului de calitate al apei 

• Dezvoltarea unui sistem eficient de management al 

deşeurilor 

• Protejarea şi îmbunătăţirea factorilor de mediu 



 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizate pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale 

prin şanţuri şi rigole  

• Implementarea unui sistem de colectare selectivă a 

deşeurilor la nivelul comunei  

• Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor 

comunei cu privire la efectele negative ale unei gestionări 

necorespunzătoare a deşeurilor  

• Programe de management al calităţii aerului  

• Promovarea utilizării surselor de energie alternativă  

• Promovarea practicilor de agricultură ecologică  

• Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor 

comunei privind aspectele legate de educaţia ecologică şi 

protecţia mediului 

Efecte: • Accesul populaţiei la infrastructura edilitară 

• Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei 

• Reducerea poluării 

• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei 

• Reducerea riscului de inundaţii 

 

 

5.5.3 ECONOMIE 

 

Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt mediul de 

afaceri, agricultura, turismul şi agroturismul, respectiv forţa de muncă. 

Obiectivul general strategic: Creşterea capacităţii inovatoare şi competitivităţii 

mediului de afaceri local 

 

5.5.3.1. Direcţia de dezvoltare - Mediul de afaceri 

Obiectiv specific • Dezvoltarea mediului de afaceri local 

• Stimularea iniţiativelor antreprenoriale 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Crearea unui parc industrial în comună 

• Acordarea de facilităţi pentru investitori, în funcţie de 

natura activităţii şi beneficiile pe care aceştia le-ar putea 

aduce bugetului local 

• Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor care să valorifice 

resursele naturale ale comunei şi care să răspundă 

nevoilor comunităţii 

• Diversificarea economiei locale prin sprijinirea 



 

 

 

activităţilor nonagricole 

• Facilitarea accesului la utilităţi pentru întreprinderi 

• Stimularea introducerii şi utilizării tehnologiei 

informaţiilor şi comunicării 

• Crearea unor baze de date la nivel local cu activele 

disponibile (imobile libere, terenuri care pot fi 

concesionate, etc.) 

• Desfăşurarea unei comunicări eficiente cu toţi investitorii 

interesaţi 

• Organizarea unui dialog real între reprezentanţii 

autorităţii publice locale şi cei ai mediului de afaceri 

pentru a identifica noi oportunităţi 

• Crearea unui birou unic pentru sprijinirea antreprenorilor 

din comună 

• Promovarea programelor guvernamentale pentru 

stimularea înfiinţării microîntreprinderilor 

• Promovarea culturii antreprenoriale în rândul populaţiei 

comunei 

Efecte: • Atragerea investitorilor în comună 

• Încurajarea agenţilor economici locali de a dezvolta afaceri 

în comună 

• Locuitori mai bine informaţi cu privire la oportunităţile de 

demarare de noi afaceri 

• Creşterea numărului de locuri de muncă în comună şi 

reducerea şomajului 

• Creştera nivelului de trai al locuitorilor comunei 

• Creşterea competitivităţii economice generale pe raza 

comunei Gilău. 

5.5.3.2. Direcţia de dezvoltare - Agricultură 

Obiectiv specific • Dezvoltarea agriculturii moderne, prin trecerea de la 

practicarea unei agriculturi de subzistenţă la o 

agricultură intensivă  

• Consiliere şi instruire în domeniul agricol 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Înfiinţarea unei structuri asociative a producătorilor 

agricoli din comună, în scopul creşterii eficienţei 

economice a exploataţiilor agricole, a puterii de negociere 

pe pieţele de desfacere şi a valorificării superioare a 

producţiei  

• Crearea şi dezvoltarea unor centre de colectare a 

legumelor şi fructelor precum şi conectarea acestora la 

reţele regionale de producţie şi distribuţie 

• Sprijinirea agriculturii ecologice 



 

 

 

• Îmbunătăţirea parcului auto de maşini şi utilaje agricole 

al comunei 

• Reabilitarea şi extinderea sistemului de irigaţii 

• Înfiinţarea unor centre de prestări servicii pentru 

agricultură (reparaţii utilaje, furnizare seminţe, 

îngrăşăminte, etc.) 

• Organizarea unui targ de animale 

• Înfiintarea unei hale agroalimentare 

• Diseminarea informaţiilor privind standardele europene în 

domeniul agricol, zootehnic şi ecologic şi existenţa surselor 

de finanţare europene în cadrul politicii agricole comune 

• Susţinerea sectorului agricol local prin acţiuni de 

conştientizare a populaţiei cu privire la efectele benefice ale 

consumului produselor locale 

Efecte: • Practicarea agriculturii în conformitate cu standardele de 

mediu şi tehnice în vigoare 

• Creşterea productivităţii agriculturii 

• Creşterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în 

agricultură 

5.5.3.3. Direcţia de dezvoltare – Turism si agroturism 

Obiectiv specific • Dezvoltarea infrastructurii turistice 

• Transformarea obiectivelor culturale din comuna Gilău în 

obiective turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit 

turistic  

• Promovarea comunei Gilău 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Dezvoltarea infrastructurii de cazare pentru asigurarea 

unui număr cât mai mare de spaţii de cazare în zonă 

(stimularea înfiinţării de pensiuni turistice şi agroturistice, 

amenajarea unui spaţiu de campare) 

• Dezvoltarea unităţilor de alimentaţie publică pentru 

susţinerea activităţii de turism  

• Construirea unui complex turistic şi de agrement  

• Promovarea turismului cultural, de agrement 

• Introducerea comunei  Gilău în circuite turistice culturale 

• Implementarea şi dezvoltarea agroturismului şi a turismului 

ecologic 

• Crearea şi organizarea de evenimente şi acţiuni axate pe 

specificul local 

• Dezvoltarea turismului şcolar prin organizarea unor 

tabere (tabere de creaţie pentru pictură, pentru 

promovarea meşteşugurilor tradiţionale etc.) 

• Schimburi cultural-turistice şi proiecte de înfrăţire a 

comunei cu alte localităţi din ţară şi străinătate 



 

 

 

5.5.4 SOCIAL 

 

Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt sănătatea, 

protecţia socială, educaţia şi formarea, cultura şi cultele, sport şi agrement. 

 

Obiectivul general strategic: Dezvoltarea socială şi culturală durabilă şi echilibrată 

a comunităţii şi creşterea calităţii vieţii 

• Promovarea comunei prin mass-media la nivel local şi 

naţional 

• Elaborarea a diferite materiale de prezentare şi 

promovare a comunei (broşuri, pliante, catalog de 

promovare a comunei, site web de promovare, monografia 

comunei, broşură într-o limbă de circulaţie internaţională, 

etc.) 

Efecte: • Creşterea numărului de turişti pe raza comunei Gilău 

• Realizarea unor circuite turistice care să cuprindă 

principalele obiective turistice de pe raza comunei  

• Crearea de locuri de muncă  

• Atragerea de noi investitori în comună  

• Atragerea de noi venituri pentru administraţia publică 

locală 

5.5.3.4. Direcţia de dezvoltare – Forța de muncă 

Obiectiv specific • Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi 

integrarea pe piaţa muncii a grupurilor dezavantajate 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Programe de consiliere şi orientare profesională pentru 

şomeri 

• Promovarea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele 

cu risc ridicat de excluziune 

• Programe de formare şi instruire a locuitorilor comunei în 

managementul producţiei şi valorificării în domeniul 

agricol 

Efecte: • Creşterea nivelului de instruire şi calificare al locuitorilor 

comunei  

• Creşterea ratei de ocupare a populaţiei comunei 

 

5.5.4.1. Direcţia de dezvoltare – Sănătate 

Obiectiv specific • Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor 

medicale  

• Facilitarea accesului la serviciile medicale pentru 

grupurile vulnerabile  



 

 

• Educarea locuitorilor comunei privind starea de sănătate 

în scopul creşterii stării de sănătate a acestora 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Modernizarea şi dotarea dispensarului uman din comună 

• Modernizarea şi dotarea cabinetului stomatologic din 

comună  

• Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul 

sănătăţii prin atragerea unor specialişti cărora să li se 

ofere anumite facilităţi (locuinţă, mijloc de transport 

adecvat zonei, teren agricol etc.)  

• Extinderea la nivel local a serviciului pentru urgenţe 

medicale Gardă de Intervenţie Gilău (SEDIU POMPIERI 

şi SMURD) 

• Crearea unei baze de date referitoare la starea de 

sănătate a populaţiei din comună  

 • Înfiinţarea unor noi servicii de sănătate (cabinet de 

planificare familială, centru pentru consiliere antialcool, 

antifumat) 

 • Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea 

sănătăţii populaţiei 

• Derularea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei 

referitor la importanţa efectuării analizelor medicale 

periodice 

• Derularea unor campanii de informare-comunicare-

educare în rândul elevilor comunei privind igiena, 

educaţia sexuală, practicarea unui stil de viaţă sănătos, 

precum şi efectele unor deprinderi nocive pentru sănătate 

- fumatul, consumul de alcool, consumul de droguri 

• Iniţierea unor parteneriate ale autorităţii publice locale cu 

ONG-uri specializate pe probleme de sănătate 

Efecte: • Asigurarea accesului la servicii medicale a tuturor 

locuitorilor comunei  

• Creşterea stării de sănătate a locuitorilor comunei 

 

5.5.4.2. Direcţia de dezvoltare – Protecție socială 

Obiectiv specific • Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale 

• Protecţia familiilor aflate în dificultate, a persoanelor cu 

probleme sociale sau cu handicap 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Îmbunătăţirea serviciilor publice de asistenţă socială 

• Construirea de locuinţe sociale pentru grupurile 

dezavantajate 

• Dotarea cu echipamente speciale a unităţilor în care se 

prestează servicii sociale 

• Iniţierea de parteneriate public-private cu sectorul ONG 

şi de parteneriate cu autorităţi publice locale pentru 



 

 

servicii specializate adresate persoanelor cu handicap, 

servicii specializate adresate copiilor în dificultate şi care 

provin din familii monoparentale 

• Dezvoltarea unui serviciu de asistenţă socială pentru 

nevoile speciale ale copiilor care provin din familii 

monoparentale sau care sunt lăsaţi în grija rudelor de 

către părinţii plecaţi la muncă în străinătate 

• Acordarea de sprijin material familiilor aflate în 

dificultate 

• Acordarea ajutoarelor sociale la zi persoanelor cu 

handicap grav pentru toate persoanele îndreptăţite 

conform legii 

Efecte: • Oferirea de servicii de calitate cu privire la asistenţa 

socială pentru persoanele cu dizabilităţi sau care fac parte 

din grupuri vulnerabile din comună 

 

5.5.4.3. Direcţia de dezvoltare – Educație și formare 

Obiectiv specific • Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

• Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivelul 

comunei 

• Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice 

din unităţile de învăţământ 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor din satele comunei  

• Amenajarea spaţiilor de joacă ale grădiniţelor  

• Înfiinţarea cabinetelor medicale în şcoli şi grădiniţe  

• Desfăşurarea de programe de consiliere şi orientare 

şcolară în scopul reducerii fenomenelor de absenteism şi 

abandon şcolar 

• Desfăşurarea unor programe de tip “a doua şansă” 

destinate persoanelor care au părăsit şcoala de timpuriu 

• Înfiinţarea unui centru de excelenţă pentru elevii care 

obţin rezultate şcolare deosebite 

• Promovarea spiritului și culturii antreprenoriale în 

educație 

• Promovarea spiritului civic în educație 

• Desfăşurarea unor programe de formare în 

psihopedagogie aplicată 

• Sprijinirea şcolilor din comună în vederea desfăşurării 

unor parteneriate şi proiecte de schimb de experienţă în 

domeniul învăţământului, axate pe activităţi ca vizite de 

studiu, sesiuni de formare, conferinţe, seminarii, 

schimburi de experienţă şi bune practici, şcoli de vară etc. 

Efecte: • Asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a 

procesului de educaţie şi instruire al elevilor din comună 



 

 

• Accesul la educaţie gratuită a tuturor copiilor din comună  

• Asigurarea numărului de locuri necesare elevilor 

 

5.5.4.4. Direcţia de dezvoltare – Cultură și altele 

Obiectiv specific • Dezvoltarea infrastructurii culturale 

• Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru 

păstrarea identităţii şi moştenirii culturale a comunei  

• Sprijinirea cultelor religioase şi a lăcaşelor de cult 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Construirea unui cămin cultural în localitatea Someşu 

Cald  

• Construirea unui cămin cultural în zona turistică Uzină  

• Extinderea şi modernizarea bibliotecii din comună - 

creşterea fondului de carte al bibliotecii, crearea unei 

biblioteci virtuale 

• Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună  

• Organizarea de acţiuni culturale şi festivaluri axate pe 

artă populară, meşteşuguri tradiţionale, dansuri şi cântece 

populare, gastronomie locală  

• Înfiinţarea unor centre de promovare a meşteşugurilor 

tradiţionale   

• Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună 

• Organizarea de acţiuni culturale şi festivaluri axate pe 

artă populară, meşteşuguri tradiţionale, dansuri şi cântece 

populare, gastronomie locală 

• Identificarea unor obiecte de cult, costume populare, 

unelte agricole şi meşteşugăreşti specifice comunei 

• Înfiinţarea unor centre de promovare a meşteşugurilor 

tradiţionale 

• Editarea unui ziar local 

• Promovarea unui dialog permanent între reprezentanţii 

vieţii religioase şi reprezentanţii administraţiei publice 

locale, ai serviciilor educaţionale şi familiile elevilor 

• Reabilitarea interioară şi exterioară a bisericilor din 

comună şi a celor trei biserici monument existente pe raza 

comunei 

• Extinderea cimitirelor şi construirea de capele în cadrul 

acestora 

Efecte: • Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

culturale 

• Organizarea unui număr mai mare de evenimente 

culturale 

• Revigorarea mediului cultural 

• Consolidarea obiceiurilor şi tradiţiilor comunei, pentru a 

fi transmise mai departe tinerelor generaţii  



 

 

 

 

5.5.5 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt reforma 

administraţiei publice locale, respectiv ordinea publică şi protecţia civilă. 

 

Obiectivul general strategic: Creşterea capacităţii instituţionale de acţiune a 

administraţiei publice locale 

• Ameliorarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor 

religioase 

 

5.5.4.5. Direcţia de dezvoltare – Sport și agrement 

Obiectiv specific • Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea sportului 

• Dezvoltarea cadrului necesar pentru desfăşurarea 

activităţilor de agrement şi recreere  

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Modernizarea şi reabilitarea stadionului comunal  

• Construirea unui teren de sport cu suprafaţă artificială de 

joc 

• Organizarea periodică a unor competiţii sportive, pe 

diferite categorii de vârstă şi pe diferite sporturi 

• Înfiinţarea unor centre de recreere pentru tineret 

• Înfiinţarea unei asociaţii a pensionarilor 

• Identificarea de noi posibilități de petrecere a timpului 

liber, valorificarea peisajului și a spațiilor deschise 

existente (ex. Efectuarea de drumeții prin pădure și 

marcarea drumurilor din pădure ca trasee turistice) 

Efecte: • Desfăşurarea activităţilor sportive de către locuitorii 

comunei în condiţii optime de confort şi siguranţă  

• Asigurarea unor standarde minimale de recreere şi 

agrement pentru locuitorii comunei 

 

5.5.5.1. Direcţia de dezvoltare –  Reforma administraţiei publice locale 

Obiectiv specific • Îmbunătăţirea capacităţii administrative a administraţiei 

publice locale  

• Îmbunătăţirea relaţiei administraţie publică locală - 

cetăţeni  

• Îmbunătăţirea tehnicii din dotare 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

• Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene în 

perioada 2020-2025, axată pe: 

- Continuarea implementării proiectelor aflate în derulare 



 

indeplinirea obiectivului         - Urmărirea în permanenţă a surselor de finanţare active 

pentru care comuna Gilău este aplicant eligibil 

• Creşterea permanentă a portofoliului de proiecte, prin 

întocmirea de proiecte noi, în conformitate cu priorităţile 

de dezvoltare locală ale comunei 

• Desfăşurarea unor programe de training pentru 

funcţionarii publici 

• Realizarea de parteneriate, schimburi de experienţă, 

activităţi de înfrăţire cu alte comunităţi rurale din judeţ, 

ţară sau străinătate 

• Elaborarea unor studii şi statistici privind evoluţia 

populaţiei în comună, disponibilitatea resurselor umane, 

potenţialul economic al comunei etc, ca instrument de 

asistare decizională în cadrul procesului de identificare a 

unor noi oportunităţi de investiţii 

• Realizarea unui ghid de bune practici în relaţia cu 

cetăţenii 

• Creşterea nivelului de informare, consultare şi participare 

la deciziile locale a cetăţenilor şi mediului de afaceri din 

comună 

• Activarea spiritului civic al cetăţenilor şi al conştiinţei 

apartenenţei la comunitate 

• Conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa 

implicării individuale pentru dezvoltarea economică a 

comunei, la problemele de menţinere a curăţeniei în 

comună şi de gestionare a deşeurilor 

 • Achiziţia de aplicaţii informatice pentru toate serviciile 

furnizate din cadrul administraţiei publice locale, pentru 

îmbunătăţirea procesului de furnizare a serviciilor către 

populaţie 

• Actualizarea şi îmbunătăţirea conţinutului site-ului 

Primăriei Gilău, www.comunagilau.ro 

• Crearea unei platforme pentru facilitarea accesului 

cetăţenilor la informaţii 

• Reducerea birocraţiei şi eficientizarea fluxurilor de 

documente în cadrul Primăriei  Gilău 

• Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei   Gilău   prin 

standardizarea elementelor de identitate vizuală 

(materiale informative, formulare tip, adrese,răspunsuri) 

Efecte: • Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor din 

administraţia publică locală referitor la gestionarea 

proiectelor cu finanţare nerambursabilă  

• Servicii de calitate oferite locuitorilor comunei de către 

funcţionarii Primăriei  Gilău 

• Eficientizarea activităţii funcţionarilor Primăriei comunei  

• Locuitorii comunei vor fi mai bine informaţi cu privire la 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toate aspectele legate de comună - evenimente, 

oportunităţi de finanţare, taxe şi impozite locale, etc. 

 

5.5.5.2. Direcţia de dezvoltare –   Ordine publică şi protecţie civilă 

Obiectiv specific • Îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică  

• Îmbunătăţirea activităţilor de protecţie civilă 

Tipuri de proiecte ce pot fi 

realizare pentru 

indeplinirea obiectivului 

• Reactualizarea planurilor de ordine şi siguranţă a 

comunei pentru identificarea şi contracararea factorilor 

de risc la adresa ordinii publice 

• Îmbunătăţirea calităţii activităţilor de relaţii publice, cu 

accent pe soluţionarea reclamaţiilor 

• Acţiuni comune pentru prevenirea şi depistarea delictelor 

• Înfiinţarea unui compartiment de Poliţie comunitară 

• Dotarea cu echipamente a serviciului public comunal 

• Dotarea Serviciului Public pentru Situaţii de Urgenţă al 

comunei  Gilău  cu echipamente necesare pentru 

intervenţiile în caz de dezastre 

• Conştientizarea şi instruirea cetăţenilor referitor la 

cunoaşterea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva 

dezastrelor 

Efecte: • Compartimentul de voluntariat pentru situații de urgență 

mai bine dotat tehnic, cu posibilități de menținere a 

funcțiilor instituțiilor vitale, a condițiilor de comunicare 

directă și de intervenție în timp real, în scopul utilizării 

optime a resurselor aflate la dispoziție în caz de 

necesitate. 



 

 
CAPITOLUL  VI 

PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE 

 

 

”Un plan fără acţiune nu este un plan. Este un discurs” 

 

 

Planul Local de Acțiune își propune să contribuie la atenuarea sau chiar eliminarea 

unora dintre problemele și provocările identificate la nivel comunal, în cadrul etapelor 

preliminare ale procesului de elaborare a documentului, respectiv elaborarea studiilor de caz, 

a analizei benchmarking și a sondajului în rândul actorilor relevanți. Aceste problemele și 

provocări au fost ulterior dezbătute și validate în cadrul reuniunilor grupului de lucru 

regional. 

 

DOMENIUL STRATEGIC INFRASTRUCTURĂ 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul dezvoltării 

socio-ecomonice durabile 

Direcţia Obiective specifice Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Infrastructura 

de transport 

Modernizarea 

infrastructurii de 

transport 

• Modernizarea drumurilor 

comunale 

• Reabilitarea trotuarelor 

• Managementul şi optimizarea 

traficului rutier 

FEADR, 

prin 

PNDR 

Buget local 

2020-2025 

Infrastructura 

energetică 

Modernizarea 

infrastructurii 

energetice 

• Reabilitarea reţelei de iluminat 

public (eficientizarea 

consumului de energie electrică) 

FEADR, 

prin 

PNDR 

Buget local 

2020-2023 

Infrastructura 

de comunicaţii 

Dezvoltarea 

telecomunicaţiilor 

şi îmbunătăţirea 

accesului la 

Internet 

• Conectarea la internet prin 

conexiuni broadband a 

instituţiilor publice din 

comună şi promovarea 

conceptelor de e-guvernare, e-

educaţie, e-sănătate 

• Extinderea accesului la 

internet a locuitorilor comunei 

prin înfiinţarea unui punct de 

acces la internet în cadrul 

Primăriei Gilău  

FEDR, prin 

POS 

CCE 

Buget local 

2020-2022 

Dezvoltarea 

urbană 

Asigurarea 

accesului la o 

locuinţă decentă 

• Construirea de locuinţe de 

serviciu pentru păstrarea 

specialiştilor în comună 

(personal medical, personal 

didactic etc.) 

• Construirea de locuinţe sociale 

pentru familiile tinere sau 

Buget de 

stat  

 

Buget local 

2020-2025 



 

aflate în dificultate 

Modernizarea 

centrului civic 

• Amenajarea parcurilor şi a 

spaţiilor verzi în toate satele 

comunei 

• Amenajarea de locuri de joacă 

pentru copii în toate satele 

comunei 

• Amenajarea unei piaţete în 

localitatea Gilău  

• Construirea unor spaţii de 

parcare amenajate în 

localitatea Gilău 

• Dotarea cu mobilier urban în 

toate satele comunei 

FEADR, 

prin 

PNDR 

Buget local 

2020-2022 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENIUL STRATEGIC MEDIU 

Obiectiv strategic 2: Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi asigurarea unei valori durabile 

a resurselor naturale 

Direcţia Obiective specifice Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de 

finanţare 

Termen de 

realizare 

 Dezvoltarea 

managementului 

de calitate al apei 

 

• Continuarea proiectului şi 

lucrărilor de realizare a reţelei de 

canalizare şi a unei staţii de 

epurare şi tratare a apelor 

reziduale în comună  

• Construirea sistemului de 

canalizare a apelor pluviale prin 

şanţuri şi rigole 

FC, prin POS 

Mediu 

Buget local 

 

2020-2021 

 Dezvoltarea unui 

sistem eficient de 

management al 

deşeurilor 

 

• Implementarea unui sistem de 

colectare selectivă a deşeurilor la 

nivelul comunei 

• Amenajarea unui centru de 

colectare al deşeurilor 

refolosibile în Gilău 

• Creşterea gradului de 

conştientizare a locuitorilor 

comunei cu privire la efectele 

negative ale unei gestionări 

proaste a deșeurilor 

FC, prin POS 

Mediu  

Buget local 

 

2020-2022 

 Protejarea și 

îmbunătățirea 

factorilor de 

mediu 

 

• Programe de management al 

calităţii aerului 

• Promovarea utilizării surselor de 

energie alternativă 

• Promovarea practicilor de 

agricultură ecologică 

• Creşterea gradului de 

conştientizare a locuitorilor 

comunei privind aspectele legate 

de educaţia ecologică şi protecţia 

mediului 

FC, prin POS 

Mediu 

FEADR, 

prin 

PNDR 

Buget local 

2020-2025 



 

 

DOMENIUL STRATEGIC ECONOMIE 

Obiectiv strategic 3: Creşterea capacitaţii inovatoare şi competitivităţii mediului de afaceri local 

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de finanţare Termen de 

realizare 

Mediul de 

afaceri 

Dezvoltarea 

mediului de 

afaceri local 

 

• Crearea unui parc industrial 

în comună 

• Acordarea de facilităţi pentru 

investitori, în funcţie de 

natura activităţii şi beneficiile 

pe care aceştia le-ar putea 

aduce bugetului local  

• Sprijinirea dezvoltării de 

IMM-uri care să valorifice 

resursele locale ale comunei 

şi care să răspundă nevoilor 

comunităţii 

• Diversificarea economiei 

locale prin sprijinirea 

activităţilor non-agricole 

• Facilitarea accesului la 

utilităţi pentru întreprinderi 

• Stimularea introducerii şi 

utilizării tehnologiei 

informaţiilor şi comunicării 

• Crearea unor baze de date la 

nivel local cu activele 

disponibile (imobile libere, 

terenuri care pot fi 

concesionate, etc.) 

• Desfăşurarea unei comunicări 

eficiente cu toţi investitorii 

interesaţi 

• Organizarea unui dialog real 

între reprezentanţii autorităţii 

publice locale şi cei ai 

mediului de afaceri pentru a 

identifica noi oportunităţi 

FEADR, prin 

PNDR 

 

FEADR, prin POS 

CCE 

 

 

2020-2025 

 Stimularea 

iniţiativelor 

antreprenoriale 

• Crearea unui birou unic 

pentru sprijinirea 

antreprenorilor din comună 

• Promovarea programelor 

guvernamentale pentru 

stimularea înfiinţării 

microîntreprinderilor 

• Promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul 

populaţiei comunei 

FEADR, prin 

PNDR  

FSE, prin POS 

DRU 

Buget local  

Fonduri private  

Fonduri 

guvernamentale 

2020-2025 

Agricultură Dezvoltarea 

agriculturii 

• Înfiinţarea unei structuri 

asociative a producătorilor 

FC, prin POS 

Mediu 

2020-2025 



 

moderne, prin 

trecerea de la 

practicarea unei 

agriculturi de 

subzistenţă la o 

agricultură 

comercială 

 

agricoli din comună, în 

scopul creşterii eficienţei 

economice a exploataţiilor 

agricole, a puterii de 

negociere pe pieţele de 

desfacere şi a valorificării 

superioare a producţiei 

• Crearea şi dezvoltarea unor 

centre de colectare a 

legumelor şi fructelor şi 

conectarea acestora la reţele 

regionale de producţie şi 

distribuţie 

• Sprijinirea agriculturii 

ecologice 

• Îmbunătăţirea parcului auto 

de maşini şi utilaje 

• Îmbunătățirea parcului auto 

de mașini și utilaje agricole al 

comunei 

• Realizarea unui sistem de 

irigaţii 

• Înfiinţarea unor centre de 

prestări servicii pentru 

agricultură (reparaţii utilaje, 

furnizare seminţe, 

îngrăşăminte etc.) 

• Organizarea unui târg de 

animale 

• Înfiinţarea unei hale 

agroalimentare 

 

 

FEADR, prin 

PNDR  

 

Buget local 

 

 Consiliere şi 

instruire în 

domeniul 

agricol 

 

• Diseminarea informaţiilor 

privind standardele europene 

în domeniul agricol, 

zootehnic şi ecologic şi 

existenţa surselor de finanţare 

europene în cadrul politicii 

agricole comune 

• Susţinerea sectorului agricol 

local prin acţiuni de 

conştientizare a populaţiei cu 

privire la efectele benefice ale 

consumului produselor locale 

FSE, prin POS 

DRU 

 

Fonduri 

guvernamentale 

 



 

Turism şi 

agroturism 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice 

 

• Dezvoltarea infrastructurii de 

cazare pentru asigurarea mai 

multor spaţii de cazare în 

zonă (stimularea înfiinţării de 

pensiuni turistice şi 

agroturistice, amenajarea unui 

spaţiu de campare), susţinerea 

activităţii de turism 

• Dezvoltarea unităţilor de 

alimentaţie publică pentru 

susținerea activității de turism  

• Construirea unui complex 

turistic şi de agrement 

FEADR, prin 

PNDR  

 

Buget local 

 

2020-2025 

 Transformarea 

obiectivelor 

culturale din 

comuna  Gilău  

în obiective 

turistice, 

inclusiv 

includerea lor 

într-un circuit 

turistic 

 

• Promovarea turismului 

cultural, religios, de 

agreement 

• Introducerea comunei  Gilău  

în circuite turistice culturale 

şi religioase  

• Implementarea şi dezvoltarea 

agroturismului şi a turismului 

ecologic 

• Dezvoltarea turismului şcolar 

prin organizarea unor tabere 

(tabere de creaţie pentru 

pictură, pentru promovarea 

meşteşugurilor tradiţionale 

etc.) 

• Crearea şi organizarea de 

evenimente şi acţiuni axate pe 

specificul local 

• Schimburi cultural-turistice şi 

proiecte de înfrăţire a 

comunei cu alte localităţi din 

ţară şi străinătate 

 

FEADR, prin 

PNDR  

 

Buget local 

2020-2025 

 Promovarea 

comunei  Gilău 

 

• Promovarea comunei prin 

mass-media la nivel local 

şi naţional 

• Elaborarea a diferite 

materiale şi instrumente de 

prezentare şi promovare a 

comunei (broşuri, pliante, 

catalog de promovare a 

comunei, site web de 

promovare, monografia 

comunei, broşură editată într-

o limbă de circulaţie 

internaţională, etc.) 

FEADR, prin 

PNDR  

 

Buget local 

 

2020-2025 

Forţa de 

muncă 

Creşterea 

gradului de 

• Programe de formare, 

perfecţionare, recalificare, 

FSE, prin POS 2020-2025 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ocupare a forţei 

de muncă şi 

integrarea pe 

piaţa muncii a 

grupurilor 

dezavantajate 

 

reconversie profesională a 

adulţilor în vederea 

satisfacerii nevoilor locale ale 

pieţei muncii şi promovării 

adaptabilităţii angajaţilor 

• Programe de consiliere şi 

orientare profesională pentru 

şomeri 

• Promovarea oportunităţilor de 

ocupare pentru persoanele cu 

risc ridicat de excluziune 

• Programe de formare şi 

instruire a locuitorilor 

comunei în managementul 

producţiei şi valorificării în 

domeniul agricol 

DRU 

 



 

 

DOMENIUL STRATEGIC SOCIAL 

Obiectiv strategic 4:  Dezvoltarea socială şi culturală durabilă şi echilibrată a comunităţii şi creşterea 

calităţii vieţii 

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de finanţare Termen de 

realizare 

Sănătate Îmbunătăţirea 

infrastructurii de 

sănătate şi a 

serviciilor 

medicale 

 

• Modernizarea şi dotarea 

dispensarului uman din 

comună  

• Modernizarea şi dotarea 

cabinetului stomatologic din 

comună 

• Asigurarea necesarului de 

resurse umane în domeniul 

sănătăţii prin atragerea unor 

specialişti cărora să li se 

ofere anumite facilităţi 

(locuinţă, mijloc de transport 

adecvat zonei, teren agricol 

etc.)  

• Înfiinţarea la nivel local a 

unui serviciu pentru urgenţe 

medicale  

• Crearea unei baze de date 

referitoare la starea de 

sănătate a populaţiei din 

comună  

FEDR, prin POR 

 

Buget local 

 

Fonduri 

guvernamentale 

 

 

2020-2025 

 Facilitarea 

accesului la 

serviciile 

medicale pentru 

grupurile 

vulnerabile 

• Înfiinţarea unor noi servicii 

de sănătate (cabinet de 

planificare familială, centru 

pentru consiliere antialcool, 

antifumat, centre comunitare 

de îngrijire) 

FSE prin POS 

DRU 

 

 

2020-2023 

 Educarea 

locuitorilor 

comunei privind 

starea de 

sănătate în 

scopul creşterii 

stării de sănătate 

a acestora 

 

• Organizarea unor 

evenimente publice pentru 

promovarea sănătăţii 

populaţiei 

• Derularea unor acţiuni de 

conştientizare a populaţiei 

referitor la importanţa 

efectuării analizelor 

medicale periodice 

• Derularea unor campanii de 

informare-comunicare- 

educare în rândul elevilor 

comunei privind igiena, 

educaţia sexuală, practicarea 

unui stil de viaţă sănătos, 

precum şi efectele unor 

FSE, prin POS 

DRU 

 

Fonduri 

Guvernamentale 

 

2020-

2025 

 



 

deprinderi nocive pentru 

sănătate - fumatul, consumul 

de alcool, consumul de 

droguri 

• Iniţierea unor parteneriate 

ale autorităţii publice locale 

cu ONG-uri specializate pe 

probleme de sănătate 

Protecţie 

socială 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

servicii sociale 

 

• Îmbunătăţirea serviciilor 

publice de asistenţă socială 

• Construirea de locuinţe 

sociale pentru grupurile 

dezavantajate 

• Dotarea cu echipamente 

speciale a unităţilor în care 

se prestează servicii sociale 

• Iniţierea de parteneriate 

public-private cu sectorul 

ONG şi de parteneriate cu 

autorităţi publice locale 

pentru servicii specializate 

adresate persoanelor cu 

handicap, servicii 

specializate adresate 

copiilor în dificultate şi care 

provin din familii 

monoparentale 

• Dezvoltarea unui serviciu de 

asistenţă socială pentru 

nevoile speciale ale copiilor 

care provin din familii 

monoparentale sau care sunt 

lăsaţi în grija rudelor de 

către părinţii plecaţi la 

muncă în străinătate 

FSE, prin POS 

DRU  

FEADR prin 

PNDR 

 

2020-

2025 

 

 Protecţia 

famililor aflate 

în dificultate, a 

persoanelor cu 

probleme sociale 

sau cu handicap 

• Acordarea de sprijin 

material familiilor aflate în 

dificultate 

• Acordarea ajutoarelor 

sociale la zi persoanelor cu 

handicap grav, pentru toate 

persoanele îndreptăţite 

conform legii 

Buget local 2020-

2025 

 

Educaţie    şi 

formare 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaţionale  

• Reabilitarea şcolilor şi 

grădiniţelor din satele 

comunei (3 şcoli şi 3 

grădiniţe)  

• Amenajarea spaţiilor de 

joacă ale grădiniţelor  

• Înfiinţarea cabinetelor 

FEADR, prin 

PNDR  

Buget local  

2020-

2022 

 



 

medicale în şcoli şi 

grădiniţe 

 Diversificarea 

serviciilor 

educaţionale 

furnizate la 

nivelul comunei  

• Desfăşurarea de programe 

de consiliere şi orientare 

şcolară în scopul reducerii 

fenomenelor de absenteism 

şi abandon şcolar 

• Desfăşurarea unor programe 

de tip “a doua şansă” 

destinate persoanelor care 

au părăsit şcoala de 

timpuriu 

• Înfiinţarea unui centru de 

excelenţă pentru elevii care 

obţin rezultate şcolare 

deosebite 

• Promovarea spiritului şi 

culturii antreprenoriale în 

educaţie 

• Promovarea spiritului civic 

în educaţie 

FSE, prin POS 

DRU  

Buget local  

2020-

2025 

 Perfecţionarea   

şi formarea 

continuă a 

cadrelor 

didactice din 

unităţile de 

învăţământ 

• Desfăşurarea unor programe 

de formare în 

psihopedagogie aplicată 

• Sprijinirea şcolii din 

comună în vederea 

desfăşurării unor 

parteneriate şi proiecte de 

schimb de experienţă în 

domeniul învăţământului, 

axate pe activităţi ca: vizite 

de studiu, sesiuni de 

formare, conferinţe, 

seminarii, schimburi de 

experienţă şi bune practici, 

şcoli de vară etc. 

FSE, prin POS 

DRU  

Buget local 

2020-

2025 

Cultura      şi 

cultele 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

culturale 

• Reabilitarea şi extinderea 

căminului cultural din satul 

Sălişca  

• Extinderea şi modernizarea 

bibliotecii din comună – 

creşterea fondului de carte 

al bibliotecii, crearea unei 

biblioteci virtuale  

FEADR, prin 

PNDR  

Buget local 

2020-

2022 

 

 Creşterea 

interesului 

locuitorilor 

comunei  pentru 

păstrarea 

identităţii și 

• Revitalizarea obiceiurilor şi 

tradiţiilor din comună 

• Organizarea de acţiuni 

culturale şi festivaluri axate 

pe artă populară, 

meşteşuguri tradiţionale, 

FEADR, prin 

PNDR  

Buget local 

2020-

2025 



 

 

moştenirii 

culturale a 

comunei 

dansuri şi cântece populare, 

gastronomie locală  

• Identificarea unor obiecte de 

cult, costume populare, 

unelte agricole şi 

meşteşugăreşti specifice 

comunei 

• Înfiinţarea unor centre de 

promovare a meşteşugurilor 

tradiţionale 

• Editarea unui ziar local 

 Sprijinirea 

cultelor 

religioase şi a 

lăcaşelor de cult 

• Promovarea unui dialog 

permanent între 

reprezentanţii    vieţii 

religioase şi reprezentanţii 

administraţiei publice 

locale, ai serviciilor 

educaţionale şi familiile 

elevilor 

• Reabilitarea interioară şi 

exterioară a bisericilor din 

comună şi a celor teri 

biserici monument existente 

pe raza comunei 

• Extinderea cimitirelor şi 

construirea de capele în 

cadrul acestora 

FEADR, prin 

PNDR  

Buget local 

2020-

2025 

Sport şi 

agrement 

Dezvoltarea 

cadrului    

necesar pentru 

practicarea 

sportului 

• Continuarea proiectului şi 

lucrărilor de construire a 

terenului de sport (realizat 

pe măsura 322L), aflat în 

etapa de achiziţie 

• Organizarea periodică a 

unor competiţii sportive, pe 

diferite categorii de vârstă şi 

pe diferite sporturi 

FEADR, prin 

PNDR  

Buget local 

2020-

2022 

 Dezvoltarea 

cadrului necesar 

pentru 

desfăşurarea 

activităţilor de 

agrement şi 

recreere 

• Înfiinţarea unor centre de 

recreere pentru tineret 

• Înfiinţarea unei asociaţii a 

pensionarilor 

• Identificarea de noi 

posibilităţi de petrecere a 

timpului liber, valorificarea 

peisajului şi a spaţiilor 

deschise existente (ex. 

Efectuarea de drumeţii prin 

pădure şi marcarea 

drumurilor din pădure ca 

trasee turistice) 

Buget local 2020-

2025 



 

DOMENIUL STRATEGIC ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

Obiectiv strategic 5:   Creşterea capacităţii instituţionale de acţiune a administraţiei publice locale 

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Reforma 

administraţiei 

publice  locale 

Îmbunătăţirea 

capacităţii 

administrative a 

administraţiei 

publice locale 

 

• Creşterea gradului de absorbţie a 

fondurilor europene în perioada 

2020-2025, axată pe: 

o Continuarea implementării 

proiectelor aflate în 

derulare 

o Urmărirea în permanenţă a 

surselor de finanţare active 

pentru care comuna Gilău este 

aplicant eligibil 

o Creşterea permanentă a 

portofoliului de proiecte, prin 

întocmirea de proiecte noi, în 

conformitate cu priorităţile de 

dezvoltare locală ale comunei 

• Desfăşurarea unor programe de 

training pentru funcţionarii 

publici 

• Realizarea de parteneriate, 

schimburi de experienţă, activităţi 

de înfrăţire cu alte comunităţi 

rurale din judeţ, ţară sau 

străinătate 

• Elaborarea unor studii şi statistici 

privind evoluţia populaţiei în 

comună, disponibilitatea 

resurselor umane, potenţialul 

economic al comunei etc, ca 

instrument de asistare decizională 

în cadrul procesului de 

identificare a unor noi 

oportunităţi de investiţii 

FSE, prin 

POS DRU 

  

FSE, prin 

PO DCA 

  

Buget local 

 

2020-

2025 

 

 Îmbunătăţirea 

relaţiei: 

administraţie 

publică locală – 

cetăţeni 

 

• Realizarea unui ghid de bune 

practici în relaţia cu cetăţenii 

• Creşterea nivelului de informare, 

consultare şi participare la 

deciziile locale a cetăţenilor şi 

mediului de afaceri din comună 

• Activarea spiritului civic al 

cetăţenilor şi al conştiinţei 

apartenenţei la comunitate 

• Conştientizarea cetăţenilor cu 

privire la importanţa implicării 

individuale pentru dezvoltarea 

economică a comunei, la 

problemele de menţinere a 

 

 

FSE, prin 

PO DCS  

FSE, prin 

POS DRU  

Buget local 

  

 

2020-

2025 

 



 

 

 

 

curăţeniei în comună şi de 

gestionare a deşeurilor 

 Îmbunătățirea 

tehnicii din 

dotare 

 

• Achiziţia de aplicaţii informatice 

pentru toate serviciile furnizate 

din cadrul administraţiei publice 

locale, pentru îmbunătăţirea 

procesului de furnizare a 

serviciilor către populaţie 

• Actualizarea şi îmbunătăţirea 

conţinutului site-ului Primăriei 

Gilău, www.comunagilau.ro 

• Reducerea birocraţiei şi 

eficientizarea fluxurilor de 

documente în cadrul Primăriei 

Gilău 

• Crearea unei identităţi vizuale a 

Primăriei Gilău prin 

standardizarea elementelor de 

identitate vizuală (materiale 

informative, formulare tip, 

adrese, răspunsuri) 

FEDR, prin 

POS CCE 

 

 

2020-

2025 

 

Ordine 

publică și 

protecţie 

civilă 

 

Îmbunătăţirea 

climatului de 

ordine şi 

siguranţă 

publică 

 

• Reactualizarea planurilor de 

ordine şi siguranţă a comunei 

pentru identificarea şi 

contracararea factorilor de risc la 

adresa ordinii publice 

• Îmbunătăţirea calităţii activităţilor 

de relaţii publice, cu accent pe 

soluţionarea reclamaţiilor 

• Acţiuni comune pentru prevenirea 

şi depistarea delictelor 

• Înfiinţarea unui compartiment de 

Poliţie comunitară 

• Dotarea cu echipamente a 

serviciului public 

comunal 

Bugetul de 

stat, 

bugetul 

local 

 

2020-

2025 

 

 Îmbunătăţirea 

activităţilor de 

protecţie civilă 

 

• Dotarea Serviciului Public 

Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă al comunei Gilău cu 

echipamente necesare pentru 

intervenţiile în caz de dezastre 

• Desfăşurarea unor acţiuni de 

conştientizare şi instruire a 

cetăţenilor referitor la cunoaşterea 

regulilor şi măsurilor de apărare 

împotriva dezastrelor 

Bugetul de 

stat, 

bugetul 

local 

 

2020-

2025 

 



 

 

 

CAPITOLUL  VII 

STRUCTURI INSTITUTIONALE DE IMPLEMENTARE, 
MONOTORIZARE SI EVALUARE 

 

”Implicarea este cheia implementării schimbării şi a 

creşterii devotamentului”

 

 

 

Pentru a monitoriza progresele 

înregistrate prin implementarea proiectelor, 

administrația publică locală (APL) trebuie 

să-și pună la punct un sistem coerent și 

concret de urmărire a modului în care sunt 

realizate și mai ales a impactului pe care 

acestea le au asupra comunității. 

Abordarea acestei maniere implică 

însă și participarea altor instituții 

guvernamentale și non-guvernamentale, fără 

de care monitorizarea nu ar fi completă. În 

acest sens, recomandata Agenție/structură de 

dezvoltare locală poate juca un rol 

determinant. 

Este de preferat ca cele trei domenii 

(implementare, monitorizare și evaluare) să 

reprezinte preocuparea la nivelul unor 

structuri diferite, evitându-se cazurile în care 

aceleași structuri îndeplinesc concomitent 

rolurile de implementare și evaluare. 

La nivelul APL trebuie să 

funcționeze un mecanism de monitorizare a 

implementării proiectelor pe axa: Primar - 

Viceprimar - Consiliul Local. De asemenea 

direcțiile din primărie trebuie să aibă sarcini 

precise în activitatea de monitorizare a 

proiectelor implementate. 

Partea de evaluare trebuie să fie 

asigurată de organisme independente (de 

preferat din afara APL) care urmăresc gradul 

de realizare al indicatorilor pentru fiecare 

din proiectele implementate. Pe lângă 

aceasta, foarte importantă este evaluarea 

impactului produs de respectivele proiecte 

asupra comunității locale. Este de subliniat 

că acest impact se poate evalua după o 

perioadă relativ mare dupa implementarea 

proiectelor. 

Indicatorii socio - economici 

structurați pe domeniile strategice, care 

trebuie urmăriți anual sunt evidentiați în 

tabel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domenii Indicator Instituţii responsabile 

surse de date 

INFRASTRUCTURĂ 

Drumuri Lungimea totală de drumuri europene,  naționale, 

județene (Km) 

CNADNR 

RAADPP Cluj 

Lungimea totală de străzi (Km) Primăria 

Sporul anual de drumuri (%) Primăria 

Rețele de 

distribuție 

Lungimea totală a rețelelor de distribuție apă (Km) Compania de Apă 

„Someş” 

Lungimea totală a rețelelor de canalizare (Km)  Compania de Apă 

„Someş” 

Sporul anual rețele de distribuție apă (%) Compania de Apă 

„Someş” 

 Sporul anual rețele de distribuție căldură (%) E-ON Gaz Primăria 

Sporul anual rețea de canalizare (%)  

Comunicații Număr total abonați rețele de comunicații Furnizorii de servicii 

Sporul anual al conectării la rețele de comunicații 

(%) 

Furnizorii de servicii 

Servicii 

publice 

Numărul total de cetățeni deserviți (anual) Primăria 

Numărul de reclamații Primăria 

Locuinte Număr de persoane fără locuință DJS,  

Direcția patrimoniu 

Persoane fără locuință (% din totalul populației 

rezidente în comună) 

DJS,  

Direcția patrimoniu 

Prețul mediu al unei locuințe, raportat la venitul 

mediu anual pe gospodărie 

DJS,  

Direcția patrimoniu 

Locuințe fără acces la infrastructura de bază 

(energie, apă, canalizare) (%) 

Direcția Urbanism, 

Companiile locale de 

distribuție  

Suprafața de locuit pe locuitor (mp) Direcția Urbanism 

Rezidenți care achiziționează și dețin locuințe în 

proprietate 

DJS 

Populație care locuiește în locuințe sociale DJS 

Populație care locuiește în locuințe închiriate (%) DJS 



 

Număr de locuințe convenționale Direcția Urbanism 

Locuire în case (%) Direcția Urbanism 

Locuire în apartamente (%) Direcția Urbanism 

Locuire în alte tipuri de locuințe (%) Direcția Urbanism 

Numărul de locuințe nou construite anual (locuințe 

sociale sau particulare) 

Primăria 

Locuințe conectate la rețeaua de distribuție a apei 

potabile (%) 

 

Locuințe conectate la rețeaua de energie electrică 

(%) 

Electrica 

MEDIU 

Aer Numărul de zile în care concemtrația de SO2 

depășește vaoarea maximă admisibilă 

(125µg/m3)(media pe 24h) 

IPM 

 

Numărul de zile în care concentrația de NO2 

depășește valoarea maximă admisibilă (200mg/m3) 

(media pe 24h) 

IPM 

Numărul de zile în care concentrația de O3 

depășește valoarea maximă admisibilă 

(125µg/m3)(media pe 8h) 

IPM 

Emisiile de CO2/locuitor IPM 

Zgomot 

 

Populație expusă nivelului de zgomot superior 

valorii de 65 db (media pe 24h) 

IPM 

Apa 

 

Numărul de deretminări privind parametrii chimici 

ai apei potabile efectuate în decursul unui an care 

depășesc valorile precise în standardele 

internaționale (OMS) 

DJST 

Numărul de determinări privind parametrii biologici 

ai apei potabile efectuate în decursul unui an care 

depășesc valorile prescrise în standardele 

internaționale (OMS și Directiva 80/778EEC) 

DJST 

Numărul de determinări privind parametrii biologici 

ai apei recreaționale (de îmbăiere) efectuate în 

decursul unui an care depășesc valorile prescrise în 

DJST 



 

standardele internaționale (OMS) 

Numărul de determinări privind parametrii chimici 

ai apei recreaționale (de îmbăiere) efectuate în 

decursul unui an care depășesc valorile prescrise în 

standardele internaționale (OMS) pe an) 

DJST 

Consumul anual de apă/locuitor (m3)  

Clima Numărul de zile cu precipitații (media  pe an) IPM 

Zile cu soare (media pe an) IPM 

Management

ul deşeurilor 

Cantitatea de deșeuri solide (menajere și industriale) 

colectata anual (tone / locuitor)  

IPM 

Serviciul de Salubritate 

Deșeuri solide (menajere și industriale) procesate la 

gropile de gunoi, incineratoare și unități de reciclare 

(%) 

IPM 

Serviciul de Salubritate 

Volumul materialelor reciclate Serviciul de Salubritate 

Cantitatea de deșeuri solide colectate anual Serviciul de Salubritate 

Procentul deșeurilor reciclate în unități specializate Serviciul de Salubritate 

Utilizarea 

terenurilor 

Creșterea suprafeței spațiilor verzi, anual Primăria 

Numărul de terenuri de sport în fiecare localitate Primăria 

Spații verzi cu acces public (m2/locuitor) Direcția Urbanism 

Distribuția utilizării terenurilor (%) și terenuri 

neutilizate (%) in intravilan 

Direcția Urbanism 

Suprafața urbană destinată activităților specifice de 

amenajare a teritoriului și conservare (%) 

Direcția Urbanism 

Densitatea populației (locuitori / km2) DJST 

Transportul 

local 

Distribuția utilizării mijloacelor de transport, 

autobuz, autoturism, bicicletă (%) 

 

Caracteristici ale transportului (scop, distanță și 

mijloc de transport) 

 

Numărul de automobile înregistrate local /1000 

locuitori 

Poliția Rutieră 

Numărul de accidente rutiere cu consecințe grave 

(decese, răniri grave)/1000 locuitori 

Poliția Rutieră 

Nr. mediu de pasageri în vehicule motorizate Poliția Rutieră 

Energia 

 

Consumul total pe categorii de surse de energie 

(cărbune, electrică, petrol) 

 



 

Consumul anual de energie electrică pe locuitor (kw 

/ locuitor) 

DJS 

Consumul anual de energie pe domenii de activitate 

(industrie, transport, locuințe) (%) 

DJS 

ECONOMIC 

 Distribuția forței de muncă (femei / bărbați) pe 

sectoare 

AJOFM 

PIB/locuitor la nivel local Adm. Financiară 

Numărul de companii cu sediul în municipiu ONRC 

Numărul de firme înregistrate anual ONRC 

Spații comerciale și birouri neocupate Primăria 

Numărul de turiști/an înregistrați în unitățile de 

cazare 

IJT 

Cifra de afaceri a companiilor private (Euro) ONRC 

Numărul de firme pe domenii de activitate 

(producție comerț - servicii) 

ONRC 

Aportul la PIB al firmelor funcție de domeniul de 

activitate (industrie – agricultură – turism) 

ONRC 

Volumul investițiilor anuale (Euro) ONRC 

Volumul investițiilor straine (Euro) ONRC 

SOCIAL 

Populația 

 

Populația totală distribuită pe sexe și grupe de vârstă DJS 

Populație cu vârsta sub 16 ani (%) și populație cu 

vârsta peste vârsta medie de pensionare (%) 

DJS 

Numărul de persoane care părăsesc orașul DJS 

Numărul de persoane care intră în oraș DJS 

Populația de origine română (% din total) DJS 

Alte naționalități (% din total) DJS 

Gospodării 

 

Total gospodării DJS 

Mărimea medie a gospodăriilor DJS 

Gospodării cu o persoană (%) DJS 

Gospodării cu familie (%) DJS 

Gospodării deținute de pensionari DJS 



 

Forța de 

muncă 

Populația activă (femei, bărbați, total) AJOFM 

Personal angajat (femei, bărbați, total) AJOFM 

Rata activității (femei/bărbați/total) AJOFM 

Numărul total de șomeri AJOFM 

Rata somajului (pe sexe) AJOFM 

Șomeri bărbați/femei (%) AJOFM 

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

Șomeri cu vârsta sub 25 ani (%) AJOFM 

Numărul de locuri de muncă nou create AJOFM 

Veniturile 

populației 

Venitul mediu pe gospodărie DJS 

Distribuția veniturilor (femei/bărbați) DJS 

Număr de familii cu venit peste valoarea medie a 

veniturilor corespunzătoare unui trai decent 

DJS 

Număr de familii cu venit sub valoarea medie a 

veniturilor corespunzătoare unui trai decent 

DJS 

Gospodării cu venituri mai mici de jumătate din 

venitul mediu pe economie 

DJS 

Gospodării fără autoturism proprietate personală DJS 

Cultura și 

recreere 

Rata anuala de vizionare a spectacolelor Direcția Cultură 

Numărul de săli de concert și numărul de spectatori 

pe an 

Direcția Cultură 

Muzee și numărul de vizitatori pe an Direcția Cultură 

Numărul de biblioteci publice și cărți împrumutate 

anual 

Direcția Cultură 

Facilități recreaționale pe cap de locuitor (Parcuri, 

instalații sportive acoperite și în aer liber) 

Primăria, 

Direcția Județeană pentru 

Tineret și Sport 

Rata anuală de utilizare a facilităților recreaționale Primăria 

Direcția Județeană pentru 

Tineret și Sport 

Sănătate 

 

Număr de policlinici pe 1000 locuitori DJSP 

Număr de medici la 1000 locuitori DJSP 

Frecvența și specificul bolilor DJSP 

Numărul total de persoane în evidență DJSP 



 

Speranța de viață la naștere (femei/bărbați) DJSP 

Rata mortalității infantile DJSP 

Rata mortalității datorate afecțiunilor 

cardiovasculare și respiratorii, pentru persoane sub 

65 de ani 

DJSP 

Securitatea 

şi pacea 

socială 

 

Numărul de crime înregistrate /1000 locuitori pe an Poliția 

Infracțiuni comerciale înregistrate /1000 locuitori pe 

an 

Poliția 

Furturi de/din automobile înregistrate /1000 

locuitori pe an 

Poliția 

Numărul de polițiști comunitari Poliția 

Educație 

 

Numărul de creșe și grădinițe (publice și private) 

/1000 locuitori 

Inspectoratul Școlar 

Absolvenți ai cursurilor de învățământ liceal care au 

trecut examenul de bacalaureat (%) 

Inspectoratul Școlar 

Absolvenți ai cursurilor de învățământ liceal care nu 

au trecut examenul de bacalaureat (%) 

Inspectoratul Școlar 

Absolvenți ai cursurilor de învățământ liceal care 

urmează cursurile de învățământ superior (%) 

Inspectoratul Scolar 

Absolvenți (bărbați/femei) de învățământ primar 

(%) 

Inspectoratul Școlar DJS 

Absolvenți (bărbați/femei) de învățământ secundar 

(%) 

Inspectoratul Școlar DJS 

Absolvenți (bărbați/femei) de învățământ liceal (%) Inspectoratul Școlar DJS 

Absolvenți (bărbați/femei) ai cursurilor de 

învățământ superior (%) 

Inspectoratul Școlar DJS 

Absolvenți (bărbați/femei) ai cursurilor de 

învățământ postuniversitar (%) 

Inspectoratul Școlar DJS 

Procentul persoanelor cu acces la computere 

personale 

Inspectoratul Școlar DJS 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 Număr de angajați în sectorul public Primăria 

Cheltuiala publică anuală (Euro) Primăria 

Datoria publică (%) Primăria 



 

 

 

 

7.1 Etape De Implementare 

 

Succesul realizării Strategiei Comunei 

Gilău depinde, în mare măsură, de 

participarea tuturor actorilor implicați la 

procesul de implementare şi monitorizare a 

acesteia, de prezenta unei coaliții închegate în 

societate. În procesul realizării Strategiei de 

dezvoltare socio-economică vor fi implicați 

mai mulți actori, îndeplinind rolul de 

implementator al acțiunilor planificate. 

Aceștia sunt:  

 

1. Administrația publică locală (Consiliul 

Local, Primarul, Primăria)  

2.  Locuitorii comunei 

3. Societatea civilă (ONG, tineretul, 

voluntarii, organizațiile confesionale şi 

profesionale)  

4.  Agenții economici  

5. Structuri externe (Consiliul, Guvernul, 

Organizațiile internaționale).  

 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare 

socio-economică a comunei Gilău poate fi 

divizată convențional în 3 etape:  

 

ADOPTAREA  

 

În cadrul acestei etape Strategia de 

dezvoltare va fi supusă Audierii publice. 

După Audiere şi ajustarea propunerilor şi 

recomandărilor făcute, Strategia va fi 

înaintată Consiliului local spre aprobare. 

După aprobarea strategiei, Primăria va 

coordona elaborarea planurilor de acțiuni 

privind realizarea strategiei în conformitate 

cu Planul Strategic de Acțiuni.  

 

IMPEMENTAREA 

 

Implementarea Strategiei de dezvoltare se va 

efectua prin realizarea acțiunilor concrete de 

implementare. Pentru fiecare acțiune, proiect 

sunt stabilite obiective, planul activităților 

necesare, perioada de desfășurare (durata), 

responsabilii şi partenerii care vor realiza 

proiectul. De asemenea, vor fi identificate şi 

asigurate sursele de finanțare a proiectelor 

propuse spre implementare.  

 

 

MONOTORIZAREA  

 

În perioada de implementare responsabilii de 

realizarea Planului de acțiuni vor raporta 

îndeplinirea acțiunilor, proiectelor şi 

atingerea obiectivelor specifice. 

Monitorizarea acțiunilor, proiectelor şi 

direcțiilor strategice se va efectua prin 

intermediul Indicatorilor de implementare 

stabiliți. În cazul în care se vor identifica 

devieri de la Planul de acțiuni se vor iniția 

măsuri de corectare sau ajustare a acestui 

plan.  

Gradul de încasare a obligațiilor (taxe, impozite, 

etc.) (%) 

Primăria 

Managementul financiar al patrimoniului (bilanțul 

consolidat de venituri și cheltuieli al Primăriei) 

Primăria 

Numărul de angajați în Primărie Primăria 

Numărul de persoane din Primărie instruite / an Primăria 



 

 

Procesul de monitorizare a strategiei constă 

în:  

a) evaluarea atingerii direcțiilor strategice 

şi obiectivelor specifice care va fi 

realizată prin intermediul indicatorilor 

de implementare  

b) raportarea rezultatelor evaluării.  

 

Monitorizarea implementării strategiei se va 

efectua de: 

• Consiliul local (președinții comisiilor 

consultative de specialitate)  

• Reprezentanți Primărie (Primarul, 2-3 

specialiști)  

• Comunitatea oamenilor de afaceri  

• Instituții educaționale (directori instituții de 

învățămînt)  

• Organizații non - guvernamentale 

(reprezentanți ai ONG-lor ce activează în 

domeniul protecției mediului, social, 

apărarea drepturilor omului şi de tineret, 

etc.).  

• Cetățeni. 

În implementarea strategiei responsabilitățile 

de bază vor fi:  

- Planificarea implementării acțiunilor  

- Elaborarea şi promovarea adoptării 

deciziilor privind acțiunile de 

implementare  

- Coordonarea activităților de 

implementare a acțiunilor şi proiectelor 

de dezvoltare  

- Coordonarea activităților de atragere a 

surselor financiare alternative în scopul 

realizării problemelor identificate  

- Monitorizarea implementării planului de 

acțiuni  

- Elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor 

către Consiliul Local 

- Acordarea asistenței tehnice şi 

consultative în toate domeniile  

- Elaborarea şi dezbaterea proiectelor 

prioritare de dezvoltare  

- Analiza deciziilor privind diverse 

probleme ale comunității  

- Elaborarea şi inițierea modificărilor în 

strategie  

- Elaborarea studiilor şi proiectelor de 

dezvoltare, etc.  

 

Un rol important în procesul de 

implementare a strategiei îl are Consiliul 

Local, care se va ocupa nemijlocit de 

monitorizarea şi evaluarea procesului de 

implementare a Planului de acțiuni. 

Competențele Consiliului Local se vor axa 

pe:  

- Coordonarea activităților de antrenare a 

populației în acțiunile de realizare a 

proiectelor  

- Promovarea dialogului permanent cu 

locuitorii, asigurarea transparenței în 

activitatea APL  

- Încurajarea Voluntarilor în diverse 

activități publice  

- Stimularea şi coordonarea conlucrării 

actorilor comunității în realizarea 

obiectivelor comune ale Strategiei  

- Parteneriatul cu APL, ONG, agenții 

economici în cea ce privește 

implementarea, monitorizarea şi 

evaluarea Planului de acțiuni a 

Strategiei.  

Obiect Monitoring Elaborator/ 

Destinatar 

Raport Descriere 

Realizarea 

obiectivelor 

Reprezentanti 

Primarie/ 

Consiliul Local 

Rapoarte 

semestriale/ anuale 

Raport bazat pe analize, 

sondaje a locuitorilor pentru 

evaluarea impactului 

implementarii strategiei 

Realizarea 

actiunilor, 

proiectelor 

Responsabili de 

implementare 

Raport semestrial 

sau dupa finisarea 

activitatii 

Rapoarte prezentate de 

responsabilii de 

implementare privind 

indeplinirea actiunilor 



 

proiectelor 

 

 

Evaluarea implementării Strategiei se va 

efectua prin analiza indicatorilor de 

dezvoltare. Pentru fiecare acțiune planificată 

sunt stabiliți anumiți indicatori de 

implementare. În baza informațiilor furnizate 

de la responsabilii de implementare, 

beneficiari sau instituții specializate se vor 

stabili nivelul şi gradul de implementare a 

acțiunilor şi atingere a obiectivelor fixate. 

 

7.2 Riscuri Și Impedimente De Implementare  

 

Realizarea efectivă a acțiunilor propuse în 

Strategia de dezvoltare poate fi împiedicată 

de prezența anumitor riscuri şi impedimente 

de implementare. Riscurile şi impedimentele 

aferente implementării strategiei de 

dezvoltare pot fi divizate în două categorii: 

(i) interne şi  

(ii) externe 

 

Domeniu Descriere 
Riscuri și impedimente interne 

Managementul 

implementării 

strategiei 

▪ Confruntări de interese privind implementarea strategiei  

▪ Prevalarea intereselor personale  

▪ Resurse financiare limitate  

▪ Lipsa capacităților de atragere a investițiilor 

Parteneriat 

▪ Neconlucrarea autorităților publice locale cu sectorul de afaceri şi 

comunitatea 

▪ Indiferența şi neimplicarea populației în susținerea activităților 

▪ Lipsa de experiență a structurilor societății civile şi neimplicarea 

lor 

▪ Neimplicarea partenerilor internaționali 

Dezvoltarea 

economică 

▪ Lipsa interesului din partea comunității de afaceri în dezvoltarea 

bazei economice locale 

Social 

▪ Resurse limitate pentru acordarea asistenței sociale  

▪ Pauperizarea continuă a populației  

▪ Imigrarea forței de muncă 

Mediu ▪ Populație neconștientizată privind efectele poluarea mediului 

Riscuri si impedimente externe 

Cadrul politico-juridic 
▪ Instabilitatea cursului politic  

▪ Contradicția şi instabilitatea legislației în vigoare 

Relații parteneri 

externi 

▪ Lipsa conlucrării cu autoritățile publice raionale şi centrale  

▪ Neimplicarea partenerilor internaționali 

Starea economiei 

▪ Potențial investițional redus 

▪ Inaccesibilitatea piețelor de desfacere de peste hotare 

▪ Infrastructură de afaceri nedezvoltată 

▪ Risc de țară. 

 

 



 

 

 

CAPITOLUL  VIII 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE 

 
 

„Lipsa unui plan este de fapt planificarea eșecului” 

 

 

Portofoliul de proiecte s-a fundamentat pe cele 5 domenii strategice pe care s-a 

realizat strategia de dezvoltare a comunei Gilău, pe baza rezultatelor obținute în urma 

derulării cercetărilor cantitative și calitative, precum și pe baza situației proiectelor care s-au 

implementat sau sunt în curs de implementare în acest moment în comuna Gilău. 

8.1 DOMENIUL STRATEGIC– INFRASTRUCTURA  

MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: NU 

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: NU 

Proiect în continuarea unuia existent: DA 

Proiect în curs de execuție: DA 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Modernizarea drumurilor comunale va avea efecte 

benefice asupra dezvoltării economice viitoare a 



 

comunei, prin conectarea diferitelor zone la drumurile 

locale, îmbunătățirea legăturilor rutiere cu comunele 

învecinate și cu satele componente. Comuna Gilău va 

deveni o zonă de interes atât pentru investitori, cât și 

pentru turiștii care vizitează sau tranzitează comuna. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri 

comunale 

• Accesul populației la locuri de muncă, servicii 

medicale, educație, cultură, recreere 

• Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct 

asupra dezvoltării  economice teritoriale echilibrate 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Potențialii turiști ai comunei  

• Participanții la trafic 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, privind infrastructura, majoritatea 

populației intervievate a răspuns că este importantă 

modernizarea drumurilor comunale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

REABILITAREA TROTUARELOR DIN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: NU 

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: DA 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Refacerea trotuarelor din comună va avea efecte 

benefice în primul rând asupra locuitorilor comunei 

Gilău, dar și asupra turiștilor care vizitează zona 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Îmbunătățirea trotuarelor în vederea creșterii 

posibilităților de circulație a pietonilor 

• Dezvoltarea unei rețele de trotuare necesare comunei 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Potențialii turiști ai comunei  

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  



 

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, privind infrastructura, majoritatea 

populației intervievate a răspuns că este importantă 

reabilitarea trotuarelor din comuna Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUIREA DE PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: DA 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Construirea de poduri şi podeţe în comună   va   avea   

efecte benefice în primul rând asupra locuitorilor 

comunei Gilău, dar și asupra turiștilor care vizitează 

zona. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Creșterea posibilităților de circulație prin construirea de 

poduri şi podeţe  

• Accesul populației la locuri de muncă, servicii 

medicale, educație, cultură, recreere 

• Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct 

asupra dezvoltării  economice a comunei 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Potențialii turiști ai comunei  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  



 

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, privind infrastructura, 

majoritatea populației intervievate a răspuns  că   este   

importantă   realizarea de poduri şi podeţe în comuna 

Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÎNFIINŢARE DRUMURI DE EXPOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: NU 

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: NU 

Proiect în continuarea unuia existent: DA 

Proiect în curs de execuție: DA 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Înfiinţarea de drumuri de exploatare agricole   va   

permite conectarea diferitelor zone agricole la 

drumurile locale. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Înbunătăţirea rețelei de drumuri agricole 

• Accesul populației la zonele agricole 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 



 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, privind infrastructura, 

majoritatea populației intervievate a răspuns că este 

importantă înfiinţarea de drumuri agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMENAJARE TORENT ŞI PÂRAIE ÎN LOCALITĂŢILE GILĂU ŞI SOMEŞU RECE  

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: NU 

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: DA 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Amenajarea torenţilor şi pârailor din  comună în 

scopul    diminuării efectelor produse de fenomenele 

meteorologice. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Diminuarea efectelor calamităţilor naturale produse de 

fenomene meteorologice 

• Protejarea populaţiei 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității • Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   



 

implementării proiectului: de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, privind infrastructura, 

majoritatea populației intervievate a răspuns   că   este   

importantă   amenajarea torenţilor şi a pâraielor din 

comuna Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMENAJARE, REGULARIZARE ȘI DECOLMATARE VALEA CĂPUȘULUI – PROIECT DE 

APĂRARE MALURI 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin realizarea acestui proiect se doreşte amenajarea, 

regularizarea și decolmatarea văilor și pâraielor din 

comună, efectele acestei investiții fiind benefice în 

primul rând locuitorilor comunei, dar și turiștilor ori 

persoanelor care tranzitează comuna.  

• Prin regularizarea văii Căpuşului se doreşte eliminarea 

efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Protejarea terenurilor agricole 

• Menținerea stării tehnice a drumurilor în condiții 

calitative 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Potențialii turiști ai comunei  

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  



 

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă amenajarea regularizarea și 

decolmatarea văilor și pâraielor în comuna Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXTINDERE REȚELE DE UTILITĂȚI APĂ-CANALIZARE-GAZ ÎN COMUNA GILĂU, 

JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: NU 

Proiect în continuarea unuia existent: DA 

Proiect în curs de execuție: DA 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Extinderea retelelor de utilitati va avea efecte benefice 

asupra dezvoltării economice a zonei prin: 

- Vor fi revigorate domenii ca proiectarea și 

construcțiile 

- Zona   va   deveni   mai   atractivă   pentru   

investitori, activitatea acestora va genera venituri 

suplimentare bugetului local 

• Îmbunătățirea   condițiilor   de   viață   ale populației 

comunei 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Accesul populației la infrastructura edilitară 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Potențialii turiști ai comunei  

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  



 

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă extinderea rețelelor de 

utilități în comuna Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXTINDEREA TRANSPORTULUI ÎN COMUN ÎN TOATE LOCALITĂŢILE COMUNEI GILĂU, 

JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Alinierea la standardele internaţionale în vederea 

creării condiţiilor politice, economice si tehnice de 

dezvoltare rurală, care să permită materializare ţintelor 

de dezvoltare strategică a comunei Gilău  

• Îmbunătăţirea generală a traficului  

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Accesul populației la infrastuctură edilitară 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Potențialii turiști ai comunei 

Activitățile proiectului: 

• Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  



 

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este importantă extinderea 

reţelei de transport în comun în toate localităţile 

comunei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUIREA A DOUA PARCARI SUBTERANE IN COMUNA GILĂU, JUDEȚTUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Asigurarea unui număr suficient de locuri de parcare 

• Îmbunătăţirea generală a traficului 

• Dezvoltarea potențialului turistic  

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Îmbunătățirea infrastructurilor de parcare în comuna 

Gilău 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Potențialii turiști ai comunei 

Activitățile proiectului: 

• Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității • Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   



 

implementării proiectului: de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este necesară construirea de 

parcări în comuna Gilău, județul Cluj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REABILITAREA  REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE PE TRASEUL  DN 1 ȘI DJ 107, 

ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin realizarea acestui proiect se doreşte modernizarea 

rețelelor de apă și canalizare pe traseul DN 1 și D, în 

comuna Gilău, județul Cluj. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Accesul populației la o infrastructura modernă 

• Menținerea stării tehnice a drumurilor în condiții 

calitative 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Potențialii turiști ai comunei  

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  



 

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă extinderea rețelelor de 

utilități în comuna Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA TURISTICĂ SOMEȘU RECE 

ȘI SOMEȘU CALD, COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin realizarea acestui proiect se doreşte extinderea 

rețelei de apă și canalizare în zona turistică Someșu 

Rece și Someșu Cald. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Accesul populației la o infrastructura modernă 

• Creșterea potențialului turistic 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Potențialii turiști ai comunei  

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  



 

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă extinderea rețelelor de 

utilități în comuna Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.2 DOMENIUL STRATEGIC– MEDIU 

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR PLUVIALE PRIN ȘANȚURI ȘI 

RIGOLE  ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: DA 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FC, Programul Operaţional 

Sectorial Mediu,  FEADR prin PNDR  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Realizarea sistemului de canalizare a apelor pluviale 

prin șanțuri și rigole, în comuna Gilău, județul Cluj 

reducerea riscului de inundații. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Securitatea și proteția cetățenilor  

• Atragerea de investitori 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Potențialii turiști ai comunei  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  



 

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este importantă construirea 

sistemului de canalizare a apelor pluviale prin șanțuri 

și rigole în comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN COMUNA 

GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău  

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FC, Programul Operaţional 

Regional,  FEADR prin PNDR  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Sprijinirea eficienței energetice a clădirilor publice 

deținute de autoritatea locală 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor, 

șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de 

consolidare a acestora;  

• Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru 

prepararea și transportul agentului termic, apei calde 

menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare;  

• Utilizarea surselor regenerabile de energie etc. 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Anagajații sectorului public  

• Locuitorii comunei 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  



 

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, privind infrastructura de învățământ, 

majoritatea populației intervievate a răspuns că este 

importantă creșterea eficienței energetice a clădirilor 

publice din comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECONVERSIA FUNCȚIONALĂ A CARTIERULUI DE BLOCURI CU PREVEDEREA DE 

FUNCȚIUNI URBANE ȘI MOBILIER STRADAL 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău  

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FC, Programul Operaţional 

Regional,  FEADR prin PNDR  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Reconversia funcțională a cartierului de blocuri cu 

prevederea de funcțiuni urbane și mobilier stradal. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Creșterea nivelului de trai  

• Creșterea calității vieții 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Anagajații sectorului public  

• Locuitorii comunei 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 



 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, privind infrastructura de învățământ, 

majoritatea populației intervievate a răspuns că este 

importantă reconversia funcțională a cartierului de 

blocuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EFICIENTIZAREA CONSUMURILOR ȘI REDUCEREA EMISIILOR POLUANTE PENTRU 

CORPURILE DE CLĂDIRE DIN DOMENIUL UAT-ULUI 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Tara: 

Regiunea Proiectului: 

Județul: 

Localitatea: 

România 

Nord-Vest 

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FC, Programul Operaţional 

Regional,  FEADR prin PNDL 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Modernizarea sistemului de incalzire: 

repararea/inlocuirea centralei termice de bloc/scara; 

achizitionarea si instalarea unor sisteme alternative 

de producere a energiei din surse regenerabile – 

panouri solare termice, panouri solare electrice, 

pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa 

etc.; 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Imbunatatirea eficientei si rentabilitatii transportului 

de persoane si marfuri („eficienta economica”); 

• Reducerea necesitatilor de transport motorizat, a 

poluarii aerului si a poluarii fonice, a emisiilor de 

gaze cu efect de sera si a consumului de energie 

(„impactul asupra mediului”); 

• Asigurarea unui nivel optim de accesibilitate in 

cadrul localitatii („accesibilitate”); 

• Imbunatatirea sigurantei si securitatii in circulatie 

(„siguranta”); 



 

• Imbunatatirea atractivitatii si calitatii mediului urban 

(„calitatea vietii”). 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Anagajații sectorului public 

• Locuitorii comunei 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate 

• Elaborarea proiectului tehnic 

• Aprobarea proiectului 

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare 

• Contractarea proiectului 

• Organizarea licitațiilor 

• Monitorizare, evaluare, control 

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă reducerea costurilor cu 

consumurile și reducerea emisiilor poluante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REALIZAREA DE PROIECTE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Tara: 

Regiunea Proiectului: 

Județul: 

Localitatea: 

România 

Nord-Vest 

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FC, Programul Operaţional 

Regional,  FEADR prin PNDL 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Investiții destinate îmbunătățirii transportului public 

urban 

• Investiții destinate transportului electric și 

nemotorizat 

• Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în 

zona urbană 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de 

transport electric public; modernizarea/ reabilitarea 

depourilor aferente transportului public și 

infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire 

depouri noi pentru transportul electric; realizarea de 

trasee separate exclusiv pentru vehiculele de 

transport public; imbunătățirea stațiilor de transport 

public existente, inclusiv realizarea de noi stații și 

terminale intermodale pentru mijloacele de transport 

in comun; realizarea de sisteme de e - ticketing 



 

pentru călători; construirea/ modernizarea/ 

reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele 

deservite de transport public) pentru creșterea 

nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi 

exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea 

creării/modernizării traseelor pentru pietoni și 

bicicliști, acolo unde este posibil), etc.); 

• Construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ 

traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice 

aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj 

pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee 

pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului 

auto în anumite zone, etc.); 

• Realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe 

instrumente inovative şi eficiente de management al 

traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii 

rutiere fundamentate de masurile propuse de PMUD 

pentru reducerea emisiilor de CO2 , realizarea 

sistemelor de tip park and ride, reîmpădurire urbană 

pe traseele cu trafic intens reieșite din PMUD 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Autoritati publice locale 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate 

• Elaborarea proiectului tehnic 

• Aprobarea proiectului 

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare 

• Contractarea proiectului 

• Organizarea licitațiilor 

• Monitorizare, evaluare, control 

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă  pentru mobilitatea maselor 



 

de persoane de pe raza comunei înspre reședința de 

județ și localitățile învecinate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISMULUI 

Identificare și localizare proiect 

Solictant: Comuna Gilău 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FC, Programul Operaţional 

Regional,  FEADR prin PNDL 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin dezvoltarea potențialului specific zonei 

(potențial turistic) se creează premisele favorabile 

unei creșteri economice a comunei Gilău. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Se intenționează crearea unei infrastructuri adecvate 

în cadrul stațiunii în vederea atragerii a cât mai mulți 

investitori și totodată pentru a crea cadrul necesar 

valorificării potențialului turistic din zonă. 

Intenționăm să realizăm investiții în infrastructura de 

bază, deoarece acest aspect constituie condiția 

primordială pentru a crea un mediu propice pentru 

dezvoltarea de noi afaceri în zona, indiferent de 

domeniul în care antreprenorii doresc să investească. 

Este dovedit faptul că o zonă, cu cât este mai 

dezvoltată din punct de vedere a infrastructurii de 

bază cu atât devine mai atractivă pentru investiții. 

• Prin obiectivul specific numărul 2 se urmărește 

realizarea de lucrări specifice pentru îmbunătățirea 

infrastructurii de agreement (echitație, SPA, etc.). 



 

Lipsa sau insuficiența unor elemente de 

infrastructură, dotări și structuri turistice, în special 

de agrement, determină o activitate turistică redusă 

în raport cu posibilitățile, iar formele de turism 

practicabile în prezent nu sunt suficient de 

diversificate. 

• Reducerea necesitatilor de transport motorizat, a 

poluarii aerului si a poluarii fonice, a emisiilor de 

gaze cu efect de sera si a consumului de energie 

(„impactul asupra mediului”); 

• Asigurarea unui nivel optim de accesibilitate in 

cadrul localitatii („accesibilitate”); 

• Imbunatatirea sigurantei si securitatii in circulatie 

(„siguranta”); 

• Imbunatatirea atractivitatii si calitatii mediului urban 

(„calitatea vietii”). 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Comuna Gilău 

• Locuitorii comunei 

• Întreprinzători privați 

• Structurile de cazare turistică 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, privind infrastructura turismului, 

majoritatea populației intervievate a răspuns că este 

importantă creșterea turismului la nivelul UAT-ului 



 

dat fiind poziția geografică favorabilă, respectiv 

formele de relief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALORIFICAREA FONDULUI DE VÂNĂTOARE 

Identificare și localizare proiect 

Solictant: Comuna Gilău 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FC, Programul Operaţional 

Regional,  FEADR prin PNDL 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin prezentul proiect se dorește valorificarea 

fondului de vânătoare. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Exercitarea vânătorii în scop recreativ, sportiv, 

didactic sau de cercetare ştiinţifică, urmărindu-se 

ameliorarea calităţii vânatului. 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Comuna Gilău 

• Locuitorii comunei 

• Întreprinzători privați 

• Turiștii comunei 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 



 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, privind infrastructura turismului, 

majoritatea populației intervievate a răspuns că este 

importantă valorificarea fondului de vânătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE/ ÎMBUNĂTĂȚIREA 

TRANSPORTULUI DE GAZE NATURALE 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: DA 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FC, Programul Operaţional 

Sectorial Mediu,  FEADR prin PNDR, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Asigurarea fluxului de gaze pentru localitățile din 

cadrul UAT-ului. 

• Asigurarea serviciilor de transport gaze in conditii de 

alimentare de urgenta, respectiv in situatia in care este 

sistata sau intrerupta alimentarea cu gaze. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Creșterea nivelului de trai la nivel de comunitate prin 

asigurarea serviciilor de utilități publice. 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• UAT-urile 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  



 

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă realizarea rețelei de 

alimentare cu gaze naturale pe raza comunei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.3 DOMENIUL STRATEGIC– ECONOMIE 

CREAREA UNUI PARC LOGISTIC INDUSTRIAL ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: DA 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul 

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice  

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Atragerea investitorilor locali și străini prin crearea 

unui parc industrial în comuna Gilău, județul Cluj 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Atragerea investitorilor străini și amplificarea relațiilor 

economice dintre firmele locale și cele străine 

• Încurajarea agenților economici locali de a dezvolta 

afaceri în comună 

• Creșterea numărului de locuri de muncă în comună și 

reducerea șomajului 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  



 

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este necesar pentru dezvoltarea economiei 

locale crearea unui parc industrial în comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CREAREA UNUI BIROU UNIC ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ, PENTRU 

SPRIJINIREA ANTREPRENORILOR DIN COMUNĂ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR  

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Accesul locuitorilor comunei Gilău, la informații cu 

privire la demararea unei afaceri, realizarea unui plan 

de afaceri și posibile surse de finanțare pentru acestea 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Locuitori mai bine informați cu privire la oportunitățile 

de demarare de noi afaceri  

• Crearea de noi întreprinderi  

• Stimularea activității economice pe raza comunei Gilău 

• Creșterea numărului locurilor de muncă în comuna 

Gilău 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

Activitățile proiectului: • Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  



 

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul consultării comunității reprezentative a 

comunei, realizate în procesul de elaborare a strategiei 

de dezvoltare locală, crearea unui birou unic pentru 

sprijinirea antreprenorilor din comună are o mare 

importanţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CREAREA ȘI DEZVOLTAREA UNOR CENTRE DE COLECTARE A LEGUMELOR ȘI 

FRUCTELOR ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ ȘI CONECTAREA ACESTORA LA 

REȚELE REGIONALE DE  PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Îmbunătățirea posibilităților de comercializare a 

legumelor și fructelor din producție proprie 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Centrele înființate vor asigura colectarea legumelor și 

fructelor din producție proprie  

• Dezvoltarea unei rețele de comercializare a produselor  

• Îmbunătățirea posibilităților de conectare la rețelele 

regionale de producție și distribuție 

• Îmbunătățirea promovării produselor din producție 

proprie 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  



 

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este importantă cearea și 

dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor și 

fructelor în comună și conectarea acestora la rețele 

regionale de producție și distribuție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC ȘI DE AGREMENT ÎN COMUNA GILĂU 

JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: NU 

Proiect în continuarea unuia existent: DA 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Realizarea și dotarea cu echipamente și aparatura 

necesară a unui complex turistic și de agrement. Prin  

amenajarea unui complex turistic se urmărește 

îmbunătățirea spațiului destinat pentru recreerea și 

relaxarea cetățenilor comunei și atragerea unui număr 

mai mare de turiști. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Creşterea numărului de turiști în zonă și implicit a 

veniturilor populației  

• Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei  

• Reducerea poluării  

• Reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populației  

• Atragerea de noi investitori în zonă  

• Atragerea de noi venituri pentru administrația locală  

• Dezvoltarea de locuri de muncă 

Potențialii beneficiari ai • Locuitorii comunei Gilău  



 

proiectului: • Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este important proiectul privind construirea 

unui complex turistic și de agrement în comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL 

CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin acest proiect se urmărește promovarea 

obiectivelor turistice și a monumentelor de pe raza 

comunei Gilău și creșterea numărului de turiști în 

această zonă 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Creșterea numărului de turiști pe raza comunei Gilău 

• Creșterea numărului de locuri de muncă în comună  

• Realizarea unor circuite turistice care să cuprindă 

principalele obiective turistice de pe raza comunei 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: • Realizarea proiectului  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  



 

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă promovarea obiectivelor 

turistice din comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CREAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA, DOTAREA ENTITĂȚILOR DE IT 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Promovarea transferului tehnologic prin: 

- extinderea entităților de IT, inclusiv dotarea cu 

echipamente a acestora;  

- achiziționarea de servicii tehnologice specifice, 

inclusiv consultanță specializată în afaceri;  

- crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare 

pentru cererea şi oferta de proprietate intelectuală; 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

•  Acordarea finanțării pentru entitățile IT se va realiza 

pe baza unei evaluări inițiale a pieței și a domeniilor 

de specializare inteligentă pentru care este propus 

proiectul și ulterior, pe baza unui plan de afaceri care 

să demonstreze orientarea către piaţă şi durabilitatea 

investiţiei; 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

•  Entități juridic constituite care gestionează 

infrastructuri cu rol de IT;  

• UAT-urile 

Activitățile proiectului: • Realizarea proiectului  



 

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă promovarea obiectivelor 

turistice din comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUCȚIA/ MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SPAȚIULUI DE PRODUCȚIE/ SERVICII 

ALE UAT-URILOR, INCLUSIV DOTARE CU ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de 

producție/servicii al UAT-urilor, inclusiv dotare cu 

active corporale şi necorporale; 

• Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de 

site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor 

sau serviciilor promovate;  

• Activităţi specifice procesului de internaţionalizare. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

•  Acordarea finanțării pentru construcția/ modernizarea 

și extinderea spațiului de producție/servicii al UAT-

urilor constând în implementarea de soft-urilor care să 

eficientizeze procesele dintre cetățean și mediul 

public. 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• UAT-urile 

Activitățile proiectului: • Realizarea proiectului  

• Aprobarea proiectului  



 

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă promovarea obiectivelor 

turistice din comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REABILITAREA MONUMENTELOR ISTORICE DIN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: DA 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin acest proiect se urmărește promovarea 

obiectivelor turistice și a monumentelor de pe raza 

comunei Gilău și creșterea numărului de turiști în 

această zonă 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Creșterea numărului de turiști pe raza comunei Gilău 

• Creșterea   numărului   de   locuri   de   muncă  în 

comună  

• Realizarea unor circuite turistice care să cuprindă 

principalele   obiective   turistice   de   pe   raza 

comunei 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea proiectului  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  



 

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor realizate   în   procesul   

de   elaborare   a   strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populației intervievate a răspuns   că  este  

importantă  reabilitarea monumentelor istorice din 

comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALORIFICAREA ZONEI TURISTICE SOMEŞU RECE ŞI SOMEŞU CALD DIN  

COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin acest proiect se urmărește promovarea zonei 

turistice și creșterea numărului de turiști în această 

zonă 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Creșterea numărului de turiști pe raza comunei Gilău 

• Creșterea   numărului   de   locuri   de   muncă  în 

comună  

• Includerea zonelor în circuite turistice  

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea proiectului  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  



 

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor realizate   în   procesul   

de   elaborare   a   strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populației intervievate a răspuns   că  este  

importantă  promovarea  zonelor turistice din comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REALIZAREA UNEI PISTE DE CICLISM ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin acest proiect se urmărește promovarea zonei 

turistice și creșterea numărului de turiști în această 

zonă 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Creșterea numărului de turiști pe raza comunei Gilău 

• Creșterea   numărului   de   locuri   de   muncă  în 

comună  

• Includerea zonelor în circuite turistice  

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea proiectului  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 



 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor realizate   în   procesul   

de   elaborare   a   strategiei de dezvoltare locală , 

majoritatea populației intervievate a răspuns   că  este  

importantă  construirea unei piste de ciclism în 

comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.4 DOMENIUL STRATEGIC– SOCIAL 

MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CABINETELOR MEDICALE DIN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL 

CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Operațional Regional  

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Obiectivele acestui proiect sunt: Reabilitarea fizică a 

cabinetelor umane; Achiziționarea de echipamente și 

materiale necesare unei bune funcționări a cabinetelor; 

Acordarea   unor   facilități   medicilor   (locuință,   

teren agricol, mijloc de transport adecvat zonei). 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Desfășurarea activității de asigurare a serviciilor 

medicale la standardele impuse de legislația în 

domeniu 

• Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanți  

• Îndrumarea și coordonarea către spitalele județene a 

persoanelor aflate în stare critică 

• Realizarea controalelor de rutină cu privire la starea de 

sănătate a populației 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  



 

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă înființarea, modernizarea și 

dotarea cabinetelor/ dispensarelor din comuna Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA SPITALULUI UMAN ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL 

CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Operațional Regional  

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Crearea condițiilor prin reabilitarea/ modernizarea/ 

echiparea infrastructurii sociale pentru îmbunătățirea 

stării de sănătate a populației din comuna Gilău. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Desfășurarea activității de asigurare a serviciilor 

medicale la standardele impuse de legislația în 

domeniu 

• Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanți  

• Îndrumarea și coordonarea către spitalele județene a 

persoanelor aflate în stare critică 

• Realizarea controalelor de rutină cu privire la starea de 

sănătate a populației 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  



 

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă modernizarea și reabilitarea 

spitalului uman din comuna Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTARE GARDEI DE INTERVENTIE GILĂU (SEDIU 

POMPIERI ŞI SMURD) - COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj  

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Operațional Regional  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Reabilitarea, extinderea şi dotare gardei de interventie 

Gilău (sediu pompieri şi SMURD) 

• Achiziționarea de echipamente și materiale necesare 

unei bune funcționări;  

• Realizarea unei structuri flexibile, moderne şi 

armonizate cu cerinţele şi standardele europene; 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Desfășurarea activității de asigurare a serviciilor 

medicale la standardele impuse de legislația în 

domeniu 

• Acordarea primului ajutor și transportarea către    

spitalele județene a persoanelor aflate în stare critică 

• Asigurarea unei asistente medicale prompte în 

urgenţele medicale vitale şi în situaţiile de catastrofă 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  



 

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, majoritatea populației 

intervievate a răspuns  că este  foarte importantă 

reabilitarea, extinderea şi dotare gardei de interventie 

Gilău (sediu pompieri şi SMURD) din comuna Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN COMUNA GILĂU, 

JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FSE, Programul Operațional 

Sectorial    Dezvoltarea    Resurselor    Umane,    FEDR, 

Programul Operaţional Regional  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea serviciilor 

publice de asistență socială din comuna Gilău; 

• Crearea de parteneriate cu ONG-uri pentru acordarea de 

asistență socială persoanelor defavorizate 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Oferirea de servicii de calitate de asistență socială 

pentru persoanele vârstnice din comună 

• Oferirea de servicii de calitate cu privire la asistența 

socială pentru persoanele cu dizabilități sau care fac 

parte din grupuri vulnerabile, din comună  

• Creșterea implicării societății civile prin acțiuni de 

voluntariat 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: • Realizarea proiectului  



 

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este importantă  

îmbunătățirea  serviciilor publice de asistență socială 

din comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÎNFIINŢARE CENTRU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL 

CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FSE, Programul Operațional 

Sectorial    Dezvoltarea    Resurselor    Umane,    FEDR, 

Programul Operaţional Regional  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea serviciilor 

publice de asistență socială din comuna Gilău 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Oferirea de servicii de calitate de asistență socială 

pentru persoanele vârstnice din comună 

• Oferirea de servicii de calitate cu privire la asistența 

socială pentru persoanele cu dizabilități sau care fac 

parte din grupuri vulnerabile, din comună 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea proiectului  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  



 

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor în   procesul   de   

elaborare   a   strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populației intervievate a răspuns  că  este  

importantă  înfiinţarea unui centru pentru persoane 

vârstnice în comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REABILITAREA DIN PUNCT DE VEDERE AL CONDIŢIILOR DE TRAI (SPAŢII DE 

LOCUINŢE), INCLUSIV OPORTUNITĂŢI OCUPAŢIONALE PENTRU ROMI 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FSE, Programul Operațional 

Sectorial    Dezvoltarea    Resurselor    Umane,    FEDR, 

Programul Operaţional Regional  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin acest proiect se urmărește încurajarea unui model 

durabil de dezvoltare prin reabilitarea din punct de 

vedere al condițiilor de trai (spații de locuințe), 

inclusive oportunități ocupaționale pentru romi. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Îmbunătățirea condițiilor de trai 

• Creșterea calității vieții 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Populația minoritara de etnie roma 

Activitățile proiectului: 

• Realizarea proiectului  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  



 

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor în   procesul   de   

elaborare   a   strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populației intervievate a răspuns  că  este  

importantă  reabilitarea din punct de vedere al 

condițiilor de trai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÎNFIINȚAREA UNOR ȘCOLI PROFESIONALE ÎN LOCALITATEA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FSE, Programul Operațional 

Sectorial    Dezvoltarea    Resurselor    Umane,    FEDR, 

Programul Operaţional Regional  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin acest proiect se urmărește înființarea unor școli 

profesionale în localitatea Gilău. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Îmbunătățirea reputației școlii profesionale, care este 

un model de succes ce combină teoria și practica, 

pentru a oferi elevilor formare bună pentru profesiile 

lor viitoare în domeniile în care există cerere ridicată. 

• Pregătirea elevilor pentru meserii solicitate pe piața 

muncii 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea proiectului  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  



 

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor în   procesul   de   

elaborare   a   strategiei de dezvoltare locală, 

majoritatea populației intervievate a răspuns  că  este  

importantă  înfiinţarea unei școli profesionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REABILITAREA ŞI DOTAREA ȘCOLILOR ȘI GRĂDINIȚELOR DIN COMUNA GILĂU, 

JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: DA  

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, CNI, POR  

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Înființarea de grădinițe și creșe în scopul susținerii 

educației antepreșcolare și preșcolare din mediul 

rural 

• Lucrări de reabilitare a clădirilor 

• Dotarea cu echipamente didactice, echipamente 

pentru pregătirea  profesională, echipamente IT și 

materiale specifice pentru documentare. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Asigurarea calității procesului de învățământ 

• Accesul gratuit la educație a tuturor copiilor comunei 

• Asigurarea numărului de locuri necesare preșcolarilor 

și antepreșcolarilor. 

• Asigurarea unei educații individualizate care să susțină 

nevoile și potențialul fiecărui copil  

• Crearea de noi locuri de muncă adaptarea la nevoile 

determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și 

calitatea ocupării forței de muncă 

Potențialii beneficiari ai • Locuitorii comunei Gilău 



 

proiectului: • Potențialii investitori  

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă înființarea de noi grădinițe, 

precum și de creșe pe teritoriul comunei Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUIREA UNEI ȘCOLI, A UNEI GRĂDINIȚE CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI A UNEI 

CREȘE ÎN  COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: NU  

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU  

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Obiectivele acestui proiect sunt: 

• Construirea unei şcoli şi grădiniţe cu program 

prelungit, precum și a unei creșe 

• Dotarea cu echipamente didactice, echipamente 

pentru pregătirea  profesională,  echipamente  IT  și  

materiale specifice pentru documentare. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Asigurarea calității procesului de învățământ 

• Accesul  gratuit la educație  a tuturor copiilor comunei, 

ante-preșcolari, preșcolari și elevi 

• Asigurarea numărului de locuri necesar elevilor  

• Asigurarea unei educații individualizate care să susțină 

nevoile și potențialul fiecărui copil  

• Crearea de noi locuri de muncă adaptarea la nevoile 

determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și 

calitatea ocupării forței de muncă 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  



 

Activitățile proiectului: 

• Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul consultării comunității reprezentative a 

comunei, realizate   în   procesul   de   elaborare   a   

strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populației 

intervievate a răspuns   că   este   importantă   

construirea unei școli și a unei grădinițe cu program 

prelungit în comună, precum și a unei creșe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI SOCIAL DE TIPUL CENTRU DE ZI PENTRU COPII ÎN SISTEM 

AFTER- SCHOOL  

Identificare și localizare proiect 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA  

Reparații/reabilitări:   

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU  

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Angajarea personalului didactic și didactic auxiliar 

• Identificarea surselor de finanțare pentru asigurarea 

hranei 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Asigurarea calității procesului de învățământ 

• Accesul gratuit la educație a tuturor copiilor comunei 

• Asigurarea numărului de locuri necesare preșcolarilor 

și școlarilor 

• Asigurarea unei educații individualizate care să susțină 

nevoile și potențialul fiecărui copil  

• Crearea de noi locuri de muncă adaptarea la nevoile 

determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și 

calitatea ocupării forței de muncă 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  



 

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă înființarea unui after-school 

în Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAME DE FORMARE ȘI INSTRUIRE A LOCUITORILOR COMUNEI GILĂU ÎN 

MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI ȘI VALORIFICĂRII ÎN DOMENIUL AGRICOL 

Identificare și localizare proiect 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FSE, Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin acest proiect se urmărește oferirea de programe 

specializate în managementul producției și valorificării 

în domeniul agricol, pentru locuitorii comunei Gilău 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Locuitorii    comunei    vor    avea  cunoștințele 

necesare pentru valorificarea produselor pe care le 

dețin   

• Eficientizarea producției agricole  

• Eficientizarea valorificării produselor agricole 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

Activitățile proiectului: • Realizarea proiectului  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 



 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este importantă formarea și 

instruirea în managementul producției și valorificării 

în domeniul agricol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSTRUIRE CĂMINE CULTURALE ÎN LOCALITATEA SOMEŞU CALD, RESPECTIV  

ZONA TURISTICĂ UZINĂ, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA  

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Construirea căminelor culturale în localitatea Someşu 

Cald, respectiv zona turistică Uzină 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Creșterea consumului de cultură în rândul locuitorilor 

comunei Gilău 

• Regenerarea   mediului   cultural și a valorilor acestuia 

• Organizarea unui număr mai mare de sărbători și 

evenimente culturale  

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  



 

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul consultării comunității reprezentative a 

comunei, realizate   în   procesul   de   elaborare   a   

strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este importantă construirea 

căminelor culturale în localitatea Someşu Cald, 

respectiv zona turistică Uzină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMENAJAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACĂ ȘI AGREMENT  

PENTRU COPII ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău  

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin realizarea acestui proiect se dorește să se 

amenajeze un centru de joacă și recreere destinat 

copiilor mici, se urmărește crearea unui spațiu 

prietenos, familiar, care să stimuleze imaginația și 

creativitatea. Un loc pictat în culori vii, o lume a 

basmelor și a jucăriilor care îi întampină, stimulând și 

educând simțul artistic al copiilor. 

• Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publică 

locală se așteaptă să atragă atenția celor cu putere 

economică, pentru a demara proiecte de mai mare 

amploare în comunitate. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Acces la centru de joacă și recreere a tuturor copiilor 

comunei  

• Stimularea implicării părinților în educația copiilor  

• Desfășurarea numeroaselor activități artistice, festive   

(sărbătorirea   zilelor   de   naștere   ale copiilor),    

educative    și    sportive    pentru    și împreună cu 



 

copiii 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Agenții locali din comună 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este important proiectul 

privind amenajarea și dotarea unui centru de joacă și 

agrement pentru copiii din comună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODERNIZAREA STADIONULUI  ÎN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău  

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin realizarea acestui proiect se dorește modernizarea 

stadionului respectiv creșterea capacității acestuia prin  

atingerea unui număr de 3000 locuri 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Desfășurarea numeroaselor activități sportive în 

condiții optime 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Agenții locali din comună 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 



 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este important proiectul 

privind modernizarea stadionului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXTINDEREA CIMITIRELOR DIN COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ  

ȘI CONSTRUIREA DE CAPELE ÎN CADRUL ACESTORA 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin realizarea acestui proiect, se urmărește extinderea 

cimitirelor din comună și construirea de capele în 

cadrul acestora  

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Îmbunătățirea    condițiilor    de    desfășurare    a 

activităților religioase  

• Regenerarea mediului spiritual al comunei  

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 



 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul consultării comunității reprezentative a 

comunei, realizate   în   procesul   de   elaborare   a   

strategiei de dezvoltare locală, extinderea cimitirelor 

din comună și construirea de capele este importantă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SOMEȘU CALD, COMUNA GILĂU 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Someșu Cald 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin realizarea acestui proiect, se urmărește construirea 

de capele în localitatea Someșu Cald, comuna Gilău. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Îmbunătățirea    condițiilor    de    desfășurare    a 

activităților religioase  

• Regenerarea mediului spiritual al comunei  

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 



 

în cadrul consultării comunității reprezentative a 

comunei, realizate   în   procesul   de   elaborare   a   

strategiei de dezvoltare locală, construirea de capele 

este importantă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUIREA DE COPERTINE PENTRU CELE DOUĂ CAPELE SOMEȘU RECE ȘI 

SOMEȘU CALD 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Someșu Cald 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin realizarea acestui proiect, se urmărește construirea 

de copertine pentru cele două capele din Someșu Rece 

și Someșu Cald 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Îmbunătățirea    condițiilor    de    desfășurare    a 

activităților religioase  

• Regenerarea mediului spiritual al comunei  

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

Activitățile proiectului: 

• Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 



 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul consultării comunității reprezentative a 

comunei, realizate   în   procesul   de   elaborare   a   

strategiei de dezvoltare locală, construirea de copertine 

pentru capelele din Someșu Rece și Someșu Cald este 

importantă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZAREA DE EVENIMENTE ȘI MANIFESTĂRI CULTURAL-TRADIȚIONALE ÎN 

COMUNEI GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiecte  

Solicitant: Comuna Gilău  

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin realizarea acestui proiect se dorește promovarea, 

tradițiilor și obiceiurilor locale și totodată menținerea 

identității culturale. 

• Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publică 

locală se așteaptă să atragă mai mulți turiști, dar și să 

angreneze în organizarea evenimentelor culturale mai 

mulți locuitori, în special tineri, astfel încât tradițiile și 

obiceiurile zonei să se perpetueze.  

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Creșterea numărului de turiști 

• Stimularea implicării tinerilor în organizarea 

evenimentelor locale 

• Perpetuarea tradițiilor și a specificului cultural al 

comunei Gilău 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii turiști 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  



 

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, organizarea de 

evenimente culturale constituie un proiect de o 

importanță ridicată pentru dezvoltarea comunei Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI ACCESIBILIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 

IMOBIL DE INTERES LOCAL ȘI NAȚIONAL, COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: DA 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală 

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Prin realizarea acestui proiect, se urmărește protejarea 

obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, 

inclusiv executarea unor lucrări de restaurare și 

conservare a bisericilor de lemn din comunitate. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Sprijinirea conservării patrimoniului local și a 

tradițiilor are drept scop stimularea activităților de 

turism rural, precum și menținerea tradițiilor. 

• Regenerarea și menținerea moștenirii spirituale a 

comunei  

• Creșterea atractivității zonei 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Turiștii comunei 

Activitățile proiectului: • Realizarea studiului de fezabilitate  

• Elaborarea proiectului tehnic  

• Aprobarea proiectului  



 

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor a rezultat că proiectul 

privind restaurarea, conservarea și accesibilizarea 

patrimoniului cultural imobil de interes local este 

important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.5 DOMENIUL STRATEGIC– ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

DOTAREA CU ECHIPAMENTE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ, COMUNA GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău  

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național 

Dezvoltare Rurală, POR  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de 

urgență la nivelul comunei prin reducerea timpului de 

intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și 

pentru intervenții în situații de urgență - inundații, 

incendii, înzăpeziri, etc. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Compartimentul de voluntariat pentru situații de 

urgență mai bine dotat tehnic, cu posibilități de 

menținere a funcțiilor instituțiilor vitale, a condițiilor 

de    comunicare directă și de intervenție în timp real, 

în scopul utilizării optime a resurselor aflate la 

dispoziție în caz de necesitate.  

• Personal mai bine instruit, având competență în 

utilizarea echipamentelor moderne, a înaltei 

tehnologii,   în scopul eficientizării serviciilor publice 



 

oferite cetățenilor 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău 

• Potențialii investitori  

• Agenții economici și instituțiile publice din comună 

Activitățile proiectului: • Elaborarea Memoriului Justificativ  

• Aprobarea începerii proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului  

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este dotarea cu echipamente a 

serviciului public comunal din cadrul comunei Gilău 

este importantă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFERIREA DE PROGRAME DE TRAINING PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DIN COMUNA 

GILĂU, JUDEȚUL CLUJ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FSE, Programul Operational 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Oferirea de programe de instruire și specializare a 

funcționarilor din cadrul Primariei comunei Gilău, 

pentru oferirea unor servicii de cât mai bună calitate. 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Servicii de calitate oferite de funcționarii Primăriei 

Gilău 

• Eficientizarea activității funcționarilor Primariei 

comunei 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Agenții economici și instituțiile publice din comună  

Activitățile proiectului: • Elaborarea proiectului  

• Aprobarea începerii proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  



 

• Auditul proiectului  

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că oferirea de programe de 

training pentru funcționarii publici din comună este 

importantă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CREAREA UNEI PLATFORME PENTRU FACILITAREA ACCESULUI CETĂȚENILOR  

COMUNEI GILĂU LA SERVICII 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Gilău 

Țara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - FEDR, Programul Operational 

Sectorial Creșterea Competitivității Economice  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Facilitarea accesului cetățenilor comunei Gilău la 

informații 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Locuitorii comunei vor fi mai bine informați cu privire 

la toate aspectele legate de comună-evenimente, 

oportunități de finanțare, taxe și impozite locale 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Agenții economici și instituțiile publice din comună 

Activitățile proiectului: • Elaborarea proiectului  

• Aprobarea începerii proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 



 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi 

interpretare a chestionarelor, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este importantă crearea unei 

platforme pentru facilitarea accesului cetățenilor 

comunei Gilău la servicii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALOCAREA DE NUMERE DE CASĂ PENTRU IMOBILE ŞI ATRIBUIREA DE NUME  

STRĂZILOR DIN COMUNA GILĂU  

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEDR,      Programul 

Operaţional      Sectorial      Creșterea     Competitivității 

Economice  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Alocarea de numere de casă pentru imobile şi 

atribuirea de nume străzilor  

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Întocmirea nomenclatorului stradal 

• Facilitarea accesului cetățenilor comunei Gilău la 

informații şi adrese 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Agenții economici și instituțiile publice din comună 

Activitățile proiectului: 

• Elaborarea proiectului  

• Aprobarea începerii proiectului  

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 



 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul consultării comunității reprezentative a 

comunei, realizate   în   procesul   de   elaborare   a   

strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este importantă crearea unei 

platforme pentru facilitarea   accesului   cetățenilor   

comunei   Gilău la informații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTINUAREA ŞI EXTINDEREA PARTENERIATELOR EXISTENTE ÎN CADRUL REŢELEI DE  

LOCALITĂŢI ÎNFRĂŢITE 

Identificare și localizare proiect 

Tara: 

Regiunea Proiectului:  

Județul:  

Localitatea: 

România  

Nord-Vest  

Cluj 

Comuna Gilău 

Categoria proiectului: 
Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA  

Proiect în continuarea unuia existent: DA 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: 

Fonduri nerambursabile - FEDR,      Programul 

Operaţional      Sectorial      Creșterea     Competitivității 

Economice  

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Descrierea proiectului 

Obiective: 

 

• Facilitarea accesului cetățenilor comunei Gilău la 

informații 

• Derularea proiectelor şi desfășurarea activităţilor 

centrate pe diferite teme şi promovarea înţelegerii 

similarităţilor şi diferenţelor 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

• Elaborarea unor acţiuni şi activităţi pentru schimbul de 

cunoştinţe şi cele mai bune practici prin înfrăţirea a 

diferite comune 

• Cooperarea transnaţională a colectivităţilor în Europa 

• Popularizarea susţinerii pe care Uniunea Europeană o 

acordă pentru acţiunile de înfrăţire a comunelor 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 

• Locuitorii comunei Gilău  

• Potențialii investitori  

• Agenții economici și instituțiile publice din comună 

Activitățile proiectului: 
• Elaborarea proiectului  

• Aprobarea începerii proiectului  



 

• Pregătirea și depunerea cererii de finanțare  

• Contractarea proiectului  

• Organizarea licitațiilor  

• Monitorizare, evaluare, control  

• Auditul proiectului 

Justificarea necesității 

implementării proiectului: 

• Proiectul   este   cuprins   ca   obiectiv   în   Strategia   

de Dezvoltare Locală a comunei Gilău. De asemenea, 

în cadrul consultării comunității reprezentative a 

comunei, realizate   în   procesul   de   elaborare   a   

strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populației 

intervievate a răspuns că este importantă continuarea şi 

extinderea parteneriatelor existente în cadrul reţelei de 

localităţi înfrăţite în cadrul Uniunii Europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prezentul raport de cercetare cantitativă reprezintă o analiză a percepției locuitorilor 

din comuna Gilău privind nivelul curent de dezvoltare al comunei Gilău, modificările 

traversate de comuna Gilău de-a lungul unei perioade de patru ani, respectiv direcțiile de 

dezvoltare viitoare care pot influența economia, atractivitatea și prosperitatea comunei în 

sens pozitiv.  

 Raportul constituie un instrument de lucru care ne arată provocările cu care locuitorii 

comunei Gilău se confruntă pe piaţa muncii, care sunt măsurile adecvate pentru 

îmbunătăţirea situaţiei lor şi ce acţiuni sunt necesare pentru a intensifica ceea ce s-a dovedit 

a fi de succes.  

Cercetarea de față a fost elaborată astfel încât să sprijine dezvoltarea și 

implementarea direcțiilor de dezvoltare pentru perioada 2020-2025 a comunei Gilău. 

În cadrul cercetării cantitative desfăşurate, metoda de cercetare utilizată a fost 

sondajul, eşantionarea fiind nealeatoare, bazată pe raţionament. 

Eşantionul a fost compus din 500 de persoane, cu o structură eterogenă din punct de 

vedere al profilului de activitate al subiecţilor. Structura eşantionului în funcţie de vârsta 

subiecţilor cuprinde persoane cu vârste între 18-30 de ani (18,16%), 31-45 ani (29,10%) , 

respectiv 46-60 ani (22,88%). Cea mai mare parte a celor investigaţi (29,86%) sunt persoane 

cu vârste peste 60 de ani. 

Instrumentul de cercetare utilizat a fost un chestionar conceput astfel încât să permită 

obţinerea unor răspunsuri utile pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.  

ANEXA 1 – PROBLEMELE ȘI POTENȚIALUL COMUNEI GILĂU 

Raport de cercetare cantitativă 



 

Deoarece o parte importantă a rezultatelor obţinute în urma acestei cercetări au fost 

deja prezentate, în cadrul prezentului raport se vor detalia doar rezultatele referitoare la:  

•   Situaţia curentă a comunei Gilău pentru cele cinci   domenii specifice de 

dezvoltare   –   infrastructură,   mediu,   economie,  social şi administraţie 

publică locală 

•   Gradul de importanţă al unor potenţiale proiecte pentru dezvoltarea comunei 

Gilău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rezultatele cercetării 

 
Situaţia   din   comuna   Gilău   privind   aspectele   specifice   domeniului INFRASTRUCTURA 

 

 

Infrastructura de transport și de utilități este primul punct pe care îl vom analiza. 

Situația actuală a drumurilor este considerată satisfăcătoare de către un procent semnificativ 

dintre cei chestionați - 71%. Dacă direcția de dezvoltare se va menține și în următorii ani, 

comuna Gilău va fi o comună care va acoperi nevoile cetățenilor privind infrastructura de 

transport.  
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În ceea ce privește starea drumurilor care fac legătura cu orașele din apropiere, 

situația este asemănătoare – 66,6% declară că situația este satisfăcătoare. 
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Persoanele investigate în proporție de 75% se declară mulțumite de situaţia energiei 

electrice din comună, iar 24% consideră situația ca fiind satisfăcătoare. 
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Situația rețelei de alimentare cu apă este mulțumitoare în opinia a 74,6% din cei 

chestionați, iar 25% consideră ca situația este satisfăcătoare dar mai este loc de îmbunătățire. 
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Rețeaua de iluminat public stradal satisface nevoile a 97,4% din populația comunei. 

Existența celor 2,6% care nu sunt mulțumiți de acest aspect al infrastructurii de utilități sau 

nu au putut aprecia, este cauzat de necesitatea modernizării rețelei și de faptul că sunt 

necesare lucrări pentru introducerea sistemelor ecologice. Sunt de asemenea necesare lucrări 

de extindere a rețelei existente, cauzate de faptul că viteza de dezvoltare a zonei rezidențiale 

depășește capacitatea autorităților locale de extindere a rețeleleor de utilități existente.  
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 Un procent semnificativ dintre cei investigaţi – 71,4% se declară mulțumiți de 

situația accesului la telefonia fixă din comună, în timp ce 24,6% consideră că accesul în 

comună la telefonia fixă este satisfăcător.   
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 Rețeaua de telefonie mobilă este peste tot, motiv pentru care o bună parte din 

respondenţii sunt mulţumiţi de accesul la telefonia mobilă pe care îl au în comună, întrucât 

75,8% dintre ei consideră că situaţia accesului la telefonia mobilă este mulțumitor și 24,2% o 

califică ca fiind satisfăcătoare. 
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 În ceea ce priveşte situaţia parcurilor şi a spaţiilor verzi existente în comună, locuitorii 

se declară mulțumiți în procent de 71,8%, iar 27,2% apreciază că situaţia parcurilor şi a 

spaţiilor verzi din comună este satisăcătoare. 
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 Din punct de vedere al mijloacelor de petrecere a timpului liber, 70,4% dintre cei 

investigați consideră că situația locurilor de agrement este mulțumitoare, în timp ce 28,4% 

apreciază că situația este satisfăcătoare.  
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 Situaţia spațiilor de joacă pentru copiii din comună a fost evaluată de către 

participanții la chestionar ca fiind mulțumitoare (70,8%), în special de către persoanele care 

au copii de vârste mici. Un procent de 28,4% consideră că situația este satisfăcătoare, fiind 

necesare investiții în amenajarea spațiilor verzi pentru petrecerea timpului liber. 
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Situaţia   din   comuna   Gilău   privind   aspectele   specifice   domeniului MEDIU 
 

Cea mai mare parte a subiecților investigați 41% din participanții apreciază reţeaua 

apei potabile captate din izvoare precum şi situaţia bazinelor vidanjabile exterioare pentru 

decantarea şi stocarea apelor menajere uzate ca fiind mulțumitoare, în timp ce 25% dintre 

respondenţi se declară satisfăcuți iar 21% consideră situația ca fiind necorespunzătoare. 
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Curăţenia din comună este mulțumitoare/ satisfăcătoare în opinia a 80% dintre 

reprezentanţii comunităţii şi necorespunzătore în opinia altor 19% dintre cei chestionați.  
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Colectarea deşeurilor este asigurată de compania de salubritate ADI ECO 5 ARDEAL 

– Mihai Viteazu. Aproape jumătate din participanții la chestionar (42,4%) s-au declarat 

mulțumiți de situația serviciilor de colectare a gunoiului și deșeurilor. E de precizat că în 

comuna Gilău s-a adoptat colectarea selectivă a deșeurilor. 
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 O mare parte din locuitorii comunei se declară mulțumiți de calitatea aerului în 

comună (88,8%), 9% consideră că situația este satisfăcătoare iar 0,4% consideră situația 

necorespunzătoare. 
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Situaţia   din   comuna   Gilău  privind   aspectele   specifice   domeniului ECONOMIE 

 

  Din numărul total de persoane investigate, un procent foarte mic de 3,4% s-au 

declarat mulțumiți de oportunitățile de găsire a unui loc de muncă în comuna Gilău. Alți 

26,4% consideră că aceste oportunități la nivelul comunei sunt satisfăcătoare, iar 34% le 

consideră necorespunzătoare. 
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 34,4% din actorii locali chestionați apreciază situația referitoare la numărul și 

diversitatea IMM-urilor ca fiind necorespunzătoare, 25,8% cotează situația ca fiind 

satisfăcătoare iar un procent foarte mic de 3,2% se declară mulțumiți. 
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O pondere semnificativă de 96,4% se declară mulțumiți/ satisfăcuți prvind 

capacitatea de atragere a investitorilor în comună ca fiind mulțumitoare, de unde rezultă că 

Gilău dispune de o serie de avantaje pentru atragere investitorilor. 
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33,33% dintre persoanele anchetate se declară mulțumite de suprafața agricolă din 

comună, 51,92% consideră că situația este satisfăcătoare iar un procent de 8,89% declară 

situația ca fiind necorespunzătoare.  
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 În ceea ce priveşte calitatea culturilor şi dotarea cu echipamente agricole, 8,6% s-au 

declarat mulțumiți din acest punct de vedere, 38% consideră că situația este satisfăcătoare, 

iar 18,4% sunt de părere că situația este necorespunzătoare. În procent de 35% nu au putut 

răspunde/ aprecia. 
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 Situaţia comunei referitor la creşterea animalelor este mulțumitoare în opinia a 12% 

dintre cei investigaţi, 43,4% apreciază situația ca fiind satisfăcătoare, iar 22,8% dintre cei 

chestionați au declarat că situația este necorespunzătoare. 
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Un procent mic dintre persoanele investigate se declară mulțumite de prelucrarea și 

comercializarea de produse din producția agricolă/ animală existentă – 6,2%, 31,4% 

încadrează situația ca fiind satisfăcătoare iar 18,6%  consideră situația ca fiind 

necorespunzătoare. 
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  În comuna Gilău nu există încă un centru de colectare, prelucare și comercializare a 

produselor agricole,  hală agroalimentară și nu se organizează târguri de animale motiv 

pentru care 11,8% au declarat situația ca fiind necorespunzătoare și 79,5% nu au putut oferi 

un răspuns pentru această întrebare. 
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 Referitor la potenţialul comunei pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul serviciilor, 

19,6% din totalul celor investigaţi cotează acest potenţial drept mulțumitor, urmate de 

ponderea celor care apreciază că situaţia comunei din acest punct de vedere este 

satisfăcătoare (56,2%). Cel mai mic procent 4,2% a declarat ca necorespunzătoare situația 

comunei privind acest domeniu. 
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 O pondere semnificativă dintre subiecţii investigaţi, 44%, consideră că posibilitatea 

de a face cumpărături în comună este mulțumitoare, 55,2% consideră situația ca 

satisfăcătoare iar un procent de 0,8% apreciază că posibilitatea de a face cumpărături în 

comună este necorespunzătoare. 
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 Un procent semnificativ de 84,4%, apreciază că situaţia comunei în privinţa 

numărului de turişti care o vizitează este mulțumitoare iar 15% o consideră ca fiind 

satisfăcătoare.  Un procent infim de 0,4% consideră că numărul de turiști care vizitează 

comună ar fi insuficient. 
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Un procent semnificativ dintre cei chestionați – 86,2% se declară mulțumiți privind unitățile 

de cazare pentru turiști și 13,2% încadrează situația ca fiind satisfăcătoare.  
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 Situaţia comunei în privinţa valorificării zonelor şi obiectivelor turistice este 

mulțumitoare în opinia a 88% dintre cei investigați, 11,4% consideră acest aspect ca fiind 

satisfăcător.  
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Situaţia   din   comuna   Gilău   privind   aspectele   specifice   domeniului SOCIAL 
 

 Existența serviciilor e sănătate reprezentată prin cabinetele medicale de pe raza 

comunei face ca starea lor să fie considerată mulțumitoare de 30,8% locuitori, respectiv 

satisfăcătoare de 8,6% locuitori ai comunei. 12,4% încadrează situația ca fiind 

necorepunzătoare, și un procent semnificativ de 48,2% nu s-au putut pronunța privind 

această situație. 
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 În ceea ce privește dotarea dispensarelor din comună, 32% se declară mulțumiți 

privind acest aspect. 8,2% consideră dotarea dispensarelor ca fiind satisfăcătoare iar în 

procent de  12,6% sunt de părere că situația este necorespunzătoare. Și în acest caz, un 

procent semnificativ de 47,2% dintre persoanele chestionate nu s-au pronunțat/ nu au putut 

aprecia. 
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 Un procent semnificativ de 46% dintre reprezentanţii comunităţii sunt de părere că 

posibilitatea de cumpărare a medicamentelor din comună este mulțumitoare, 24,8% 

consideră situația ca fiind satisfăcătoare, iar alţi 5,8% cataloghează această situaţie drept 

necorespunzătoare. 
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 O bună parte din participanții la acest studiu (61,6%) apreciază calitatea serviciilor 

educaţionale oferite de şcoala din comună ca fiind mulțumitoare, 15,2%  evaluează aceste 

servicii drept satisfăcătoare iar 1,4% situația ca fiind necorespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  Raport de cercetare Gilău 2020-2025 

 

  

 

 



 

 

 Calitatea serviciilor educaţionale furnizate de grădiniţa din comună este 

mulțumitoare conform părerii exprimate de 63,2% dintre reprezentanţii comunei, 

satisfăcătoare potrivit altor 14,6% dintre respondenţi și 1,2% au calificat aceste servicii ca 

fiind necorespunzătoare. 
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 Referitor la aspectul şi frecvenţa utilizării căminului cultural din comună, 64,6% se 

declară mulțumiți, 14,8% consideră această situație ca fiind satisfăcătoare, iar 0,6% 

apreciază situația ca necorespunzătoare. 
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 În ceea ce priveşte aspectul bisericilor din comună, majoritatea persoanelor 

investigate (87%) apreciază că situaţia acestora ca fiind mulțumitoare, 11,6% consideră că 

aspectul bisericilor este satisfăcător, în timp ce 1,4% dintre persoanele chestionate nu s-au 

putut pronunța.  
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 Din numărul total de persoane investigate, 68% consideră că organizarea de 

evenimente culturale în comună este mulțumitoare, 18,4% sunt de părere că situaţia este 

satisfăcătoare și 0,8% este necorespunzătoare. 
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 Situaţia comunei referitoare la posibilităţile pe care le oferă pentru practicarea 

activităţilor sportive (fotbal, tenis, volei, etc.) este mulțumitoare din punctul de vedere a 

71% din totalul participanților la studiu. 21,6% consideră această situație ca fiind 

satisfăcătoare și 0,4% sunt de părere că situația este necorespunzătoare find nevoie să se 

investească în terenuri de sport multifuncționale. 
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 În ceea ce privește nivelul infracționalității, 33,2% dintre persoanele investigate cred 

că situaţia comunei este mulțumitoare/ satisfăcătoare, rata infracționalității fiind considerabil 

mai scăzută. În schimb 31,6% dintre participanții la studiu consideră că situația este 

necorespunzătoare. 
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 10% dintre persoanele intervievate consideră ca necorespunzătoare situația 

personelor fără loc de muncă, numărul șomerilor fiind în continuare creștere, în timp ce 

25,4% dintre participanții la studiu, se declară mulțumiți de această situație iar 27,4% 

încadrează situația ca fiind satisfăcătoare.  
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Situaţia   din   comuna   Gilău  privind   aspectele   specifice   domeniului ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ LOCALĂ 

 

Situaţia din comună privind informarea locuitorilor comunei cu privire la 

oportunităţile existente de afaceri, de angajare etc., este cotată necorespunzătoare de 21,8% 

dintre respondenţi, 61,8% consideră situația ca fiind satisfăcătoare iar un procent 11,2% 

dintre cei chestionați se declară mulțumiți.  
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Un procent de 46% dintre persoanele chestionate se declară mulțumite privind modul 

de încasare al taxelor locale în comună, 48% dintre participanti consideră situația ca fiind 

satisfăcătoare iar 6% apreciază situația ca fiind necorespunzătoare.  
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Situaţia referitoare la liniştea şi ordinea publică din comună este mulțumitoare 

potrivit părerii exprimate de 75,6% din cei investigaţi, satisfăcătoare în opinia a 24% din 

respondenţi și necorespunzătoare potrivit unui procent de 0,2% dintre participanți. 
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Importanţa propunerilor de proiecte pentru domeniul  Infrastructură 
 

Peste jumătate dintre reprezentanţii comunei care au fost investigaţi (69,55%) 

apreciază că “Modernizarea drumurilor comunale” este foarte importantă pentru dezvoltarea 

comunei Gilău, iar o treime (30,45%) consideră proiectul important. 
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Proiectul “Reabilitarea trotuarelor” este foarte important pentru dezvoltarea comunei 

conform opiniei a 42% dintre cei investigaţi, respectiv important potrivit aprecierilor 

celorlalţi 58% dintre respondenţi. 
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Peste jumătate dintre reprezentanţii comunei care au fost investigaţi (58%) apreciază 

că proiectul “Reabilitatea podurilor și podețelor” este foarte important pentru dezvoltarea 

comunei Gilău, iar 42% consideră proiectul important. 
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Importanţa propunerilor de proiecte pentru domeniul Mediu 

 

Peste două treimi dintre reprezentanţii comunei (74%) consideră că proiectul 

“Reabilitarea reţelei de apă potabilă” este foarte important pentru dezvoltarea comunei, 21% 

apreciază că acest proiect este important, iar 5% consideră că proiectul are o importanţă 

redusă. 
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88% dintre persoanele chestionate apreciază proiectul “Realizarea reţelei de 

canalizare şi a unei staţii de epurare şi tratare a apelor reziduale din comună” ca fiind foarte 

important pentru dezvoltarea comunei, iar 22% consideră că acest proiect este important. 
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Două treimi (65%) dintre subiecţi consideră că proiectul “Construirea sistemului de 

canalizare a apelor fluviale prin şanţuri şi rigole” este foarte important în contextul 

dezvoltării comunei, iar cealalată treime (35%) apreciază că acest proiect este important. 
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Importanţa propunerilor de proiecte pentru domeniul Economie 

 

48% consideră că proiectul “Crearea unui parc industrial în comună” este foarte 

important pentru dezvoltarea comunei, 42% îl consideră important, iar 10 % apreciază că 

acest proiect nu este important. 
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Peste jumătate dintre persoanele intervievate (66%) apreciază că proiectul “Crearea 

unui birou pentru promovarea dezvoltării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în mediu 

rural” este foarte importantă pentru dezvoltarea comunei, o treime (29%) consideră acest 

proiect important, iar 5 % îl consideră neimportant. 
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Proiectul care vizează “Înfiinţarea unei hale agroalimentare şi a unei pieţe de animale 

la standarde europene în comună” joacă un rol foarte important pentru dezvoltarea comunei 

în opinia a 55% dintre cei intervievaţi, în timp ce aproape jumătate (30%) dintre respondenţi 

consideră că proiectul este important respectiv neimportant pentru 15% dintre cei 

chestionați. 
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55% dintre respondenţi opinează că proiectul “Construirea unui complex turistic şi 

de agrement” prezintă o importanţă maximă pentru dezvoltarea comunei, în timp ce 30% a 

respondenţilor cotează proiectul ca fiind important. 
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Peste jumătate dintre reprezentanţii comunei (68%) atribuie nivelul maxim de 

importanţă proiectului “Promovarea obiectivelor turistice din comună” în contextul 

dezvoltării comunei; 24% apreciază acest proiect ca fiind important pentru 8% dintre cei 

chestionați. 
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Importanţa propunerilor de proiecte pentru domeniul Social 

Peste două treimi din reprezentanţii comunei (68%) consideră că proiectul 

“Modernizarea şi dotarea cabinetelor medicale din comuna Gilău” este foarte important 

pentru dezvoltarea comunei, iar 24% apreciază proiectul ca fiind important. 
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O pondere semnficativă din totalul celor care au fost investigaţi (72%), consideră că 

proiectul “Construire cămine culturale în localitatea Someşu Cald, respectiv zona turistică 

Uzină, Județul Cluj“ este foarte important, în timp ce 21% dintre participantii la chestionar 

sunt de părere că proiectul pentru dezvoltarea comunei este impotant. 
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“Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi agrement pentru copii” reprezintă un 

proiect foarte important pentru dezvoltarea comunei în opinia a 55% dintre persoanele 

investigate; alţi 35 % dintre respondenţi consideră proiectul important. 
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Un procent semnificativ (71%) a celor chestionaţi sunt de părere că proiectul 

“Reabilitarea bisericilor din comună” este foarte important pentru dezvoltarea comunei, în 

timp ce 17% dintre respondenţi cotează proiectul ca fiind important. 
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Proiectul care vizează “Extinderea cimitirelor şi construirea de capele în cadrul 

acestora” este considerat foarte important pentru dezvoltarea comunei de o pondere de 60% 

din cei investigaţi, în timp ce 25% a acestora apreciază că proiectul are importanţă medie. 
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