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1. Introducere: Definiţii necesare  

Dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică determinată de intensa 

exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a mediului, care caută în primul 

rând prezervarea calităţii mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra 

calităţii vieţii în complexitatea sa, sub aspect economic dar şi social.  

 

Dezvoltarea durabilă se impune ca o necesitate obiectivă a zilelor noastre datorită 

următoarelor considerente:  

 îmbunătăţirea calităţii vieţii (definiţie mai generoasă a bunăstării şi fericirii 

care include factorii ce au legătură cu mediul nostru înconjurător, precum şi 

cu factorii economici);  

 problemele mediului înconjurător (economice şi sociale ce se întrepătrund, 

de aceea se recomandă o abordare integrată pentru a se putea ajunge la 

soluţii durabile, bazate pe armonie);  

 preocuparea faţă de nevoile generaţiilor viitoare la fel ca şi faţă de cele ale 

generaţiilor actuale şi căutarea evitării problemelor din viitor, acţionând 

acum;  

 importanţa care se acordă azi mediului înconjurător şi capacităţii lui de a 

susţine activitatea umană;  

 reconsiderarea creşterii nivelului de viaţă, având ca bază sănătatea şi 

fericirea;  

 necesitatea considerării economiei, societăţii şi mediului înconjurător ca trei 

probleme unite, urmărind ca economia sănătoasă să ducă automat la o 

societate sănătoasă şi la un mediu înconjurător sigur.  

 

 

Cu timpul conceptul dezvoltării durabile a pătruns şi în agricultură, ca răspuns la 

nenumăratele neajunsuri ale agriculturii convenţionale şi agriculturii intensive, din această 
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perspectivă agricultura durabilă fiind un sistem de tehnologii şi practici menite nu doar să 

asigure o producţie satisfăcătoare, ci şi să realizeze obiectivele ecologice. Astfel, în ultimele 

decenii s-a afirmat tot mai des că viabilitatea zonelor rurale nu poate să depindă numai de 

agricultură, ci trebuie totodată să consolideze rolul acesteia în protejarea mediului rural, în 

producerea de hrană sigură şi de calitate, să contribuie la menţinerea atractivităţii zonelor 

rurale pentru tineri şi pentru cei ce se vor naşte în viitor.  

În contextul celor prezentate, lucrarea de faţă constituie o încercarea de a realiza o 

investigare amplă în plan teoretic şi practic a modului în care trebuie abordate fenomenele 

şi procesele economice, sociale şi ecologice din spaţiul rural al Comunei Aştileu, o analiză a 

fenomenelor şi proceselor ce se manifestă în acest spaţiu, dar şi în încercarea de a contura 

unele priorităţi în cadrul strategiei de dezvoltare durabilă a spațiului rural. 
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2. Strategia UE pentru Dezvoltare 
Durabilă  

 

Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu 

anul 1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European 

de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a 

fost adaugată o dimensiune externă la Barcelona, în anul 2002. În anul 2005, Comisia 

Europeană a demarat un proces de revizuire a Strategiei, publicând, în luna februarie, o 

evaluare critică a progreselor înregistrate dupa 2001, care punctează si o serie de direcţii 

de acţiune de urmat în continuare. Documentul a evidenţiat si unele tendinţe nesustenabile, 

cu efecte negative asupra mediului înconjurator, care puteau afecta dezvoltarea viitoare a 

Uniunii Europene, respectiv schimbarile climatice, ameninţările la adresa sanătăţii publice, 

sărăcia si excluziunea socială, epuizarea resurselor naturale si erodarea biodiversităţii. Ca 

urmare a identificării acestor probleme, în iunie 2005, şefii de state şi guverne ai ţărilor 

Uniunii Europene au adoptat o Declaraţie privind liniile directoare ale dezvoltarii durabile, 

care încorporează Agenda de la Lisabona, revizuită, pentru creşterea economică şi crearea 

de noi locuri de muncă drept o componentă esenţială a obiectivului atotcuprinzator al 

dezvoltării durabile. 

 

După o largă consultare, Comisia Europeană a prezentat, la 13 decembrie 2005, o 

propunere de revizuire a Strategiei de la Goteborg din 2001. Ca rezultat al acestui proces, 

Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînoita de Dezvoltare Durabilă, pentru o 

Europă extinsă. Documentul este conceput într-o viziune strategică unitară si coerentă, 

având ca obiectiv general îmbunatăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile 

prezente si viitoare prin crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze si să 

folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologică si 

socială al economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii 

sociale. 
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Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamentul Strategiei 

Naţionale a României în domeniu, completează Strategia de la Lisabona şi se doreste a fi un 

catalizator pentru cei ce elaborează politici publice şi pentru opinia publică, în scopul 

schimbării comportamentului în societatea europeană şi, respectiv, în societatea 

românească şi implicării active a factorilor decizionali, publici şi privaţi, precum şi a 

cetăţenilor în elaborarea, implementarea si monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile. 

Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene si 

statelor sale membre, implicând toate componentele instituţionale la nivel comunitar şi 

naţional. 

Este subliniată, de asemenea, importanţa unei strânse conlucrări cu societatea civilă, 

partenerii sociali, comunitaţile locale şi cetăţenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltării 

durabile. 

 

În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie: 

 Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii 

economice de impactul negativ asupra mediului; 

 Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, 

diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de 

orice fel; 

 Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării si 

competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor 

locuri de muncă bine plătite; 

 Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea 

instituţiilor democratice în slujba păcii, securitaţii si libertăţii, a principiilor 

şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.  

În octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat propuneri legislative privind 

politica de coeziune pentru perioada 2014-2020.  

Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică pentru următorii zece 

ani.  
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 “Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se 

sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele membre să obţină un 

nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune 

socială. 

 În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore – privind ocuparea 

forţei de muncă, inovarea, educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia - care 

urmează să fie îndeplinite până în 2020. Statele membre au adoptat propriile 

lor obiective naţionale în aceste domenii. Diverse acţiuni la nivel european şi 

naţional vin în sprijinul Strategiei.” 

                                José Manuel Barroso - Preşedintele Comisiei Europene 

 

 

Toate statele membre s-au angajat să contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

strategiei Europa 2020. Totuşi, fiecare ţară are o situaţie economică distinctă şi transpune 

obiectivele globale ale UE în obiective naţionale, incluse în Programul naţional de reformă 

(un document care prezintă politicile ţării respective şi măsurile pe care le ia aceasta 

pentru a susţine creşterea şi crearea de locuri de muncă şi pentru a îndeplini obiectivele 

strategiei Europa 2020). Planul naţional de reformă este prezentat în paralel cu programe 

de stabilitate sau de convergenţă, în care figurează planurile bugetare ale ţării în cauză 

pentru următorii patru ani. 

Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a depăși criza economică și pentru a 

crea condițiile care să favorizeze dezvoltarea unei economii mai competitive, cu un grad 

mai ridicat de ocupare a forței de muncă.  

 

Strategia Europa 2020 își propune să asigure o creștere economică  

 inteligentă, prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și inovare;  
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 durabilă, prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon;  

 favorabilă incluziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă 

și pe reducerea sărăciei.  

 

Strategia se concentrează pe cinci obiective ambițioase privind ocuparea forței de 

muncă, inovarea, educația, reducerea sărăciei și energie.  

Pentru ca Strategia Europa 2020 să dea roade, a fost instituit un sistem de 

guvernanță economică menit să coordoneze acțiunile politice derulate la nivelul UE și la 

nivel național. 

 

Pentru a măsura progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor Strategiei 2020, au 

fost stabilite 5 obiective majore la nivelul UE. 

 Ocuparea forţei de muncă  

o o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu 

vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani. 

 Cercetare şi dezvoltare   

o alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare. 

 Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei  

o reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 

30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990;  

o creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%; 

o creşterea cu 20% a eficienţei energetice.  

 Educaţie  

o reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii;  

o creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în 

rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani; 

 Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale  
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o reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care 

suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale. 

 

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este 

una dintre opţiunile posibile, ci singura perspectivă raţională a devenirii naţionale, având 

ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluenţa factorilor 

economici, sociali şi de mediu.  
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3. Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii (CLLD) 

 

Acest tip de acţiuni utilizabile la nivel subregional este bazat pe experienţa iniţiativei 

LEADER, care a beneficiat de sprijin UE permanent începând cu anul 1991, şi care a devenit un 

element tot mai important al politicii de dezvoltare rurală, iar din 2007 şi al politicii de pescuit. 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii a fost concepută pentru a ajuta 

actorii din zonele rurale să analizeze potenţialul regiunii lor locale, şi s-a dovedit a fi un 

instrument eficace şi eficient în ceea ce priveşte punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare. 

CLLD este un instrument complementar altor forme de sprijinire a dezvoltării locale, putând fi 

asociat unor intervenţii sectoriale sau integrate, stabilite la nivel naţional sau regional. 

 

Această abordare de tip bottom-up (de jos-în-sus) presupune formarea unor Grupuri de 

Acţiune Locală (GAL), formate din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale 

sectoarelor public şi privat, teritoriul de interes fiind reprezentat de suprafaţa unităţilor 

administrative-teritoriale cuprinse în GAL. Grupurile de Acţiune Locală elaborează şi aplică 

strategii integrate şi multisectoriale de dezvoltare locală, coerente cu programele din care 

primesc sprijin şi care cuprind cel puţin următoarele elemente: 

 Analiză de nevoi şi evaluarea potenţialului local (teritorial) de dezvoltare; 

 Definirea zonei şi populaţiei care fac obiectul strategiei; 

 Stabilirea unor obiective clare şi măsurabile; 

 Plan de acţiune care include transpunerea obiectivelor în acţiuni; 

 Proceduri de monitorizare şi plan financiar. 

 

Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategiile de dezvoltare locală, vor fi 

selectate şi implementate proiecte specifice, printr-o utilizare integrată şi conectată a 

fondurilor. Conform propunerii Comisiei Europene procesul de selecţie trebuie realizat astfel 

încât cel puţin 50 % din voturi să provină din afara sectorului public. 



 

13 
     Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă  
     a Comunei Aștileu 

 

Măsura LEADER corespunde tuturor obiectivelor transversale din PNDR 2014-2020, 

după cum urmează: 

 Mediul și schimbările climatice. Prin măsurile de interes local ce ar putea fi finanțate 

prin LEADER 2014-2020, se au în vedere și acțiunile de atenuare a schimbărilor 

climatice care vizează atât limitarea emisiilor din agricultură și silvicultură, generate de 

activități-cheie, precum producția animalieră și utilizarea îngrășămintelor. 

 Inovarea, transferul de cunoştinţe şi informarea. Măsura facilitează dezvoltarea, 

folosirea şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăţi un anumit 

sistem, produs, serviciu, etc. Măsura va contribui astfel în mod semnificativ la: 

 creşterea competitivităţii sectorului agro-alimentar (mai ales prin 

promovarea tehnologiilor inovative); 

 promovarea acţiunilor de cooperare;  

 creşterea conştientizării şi introducerea de sisteme inovative în 

domeniul protecţiei ecosistemelor şi biodiversităţii;  

 promovarea tehnologiilor şi ideilor inovatoare în scopul utilizării 

eficiente a resurselor şi adaptării la schimbările climatice şi promovarea 

incluziunii sociale şi a dezvoltării economice a zonelor rurale. 

 

Transferul de cunoştinţe şi inovarea vor răspunde în cadrul acestei măsuri printr-un set 

de instrumente menit să încurajeze abordările inovative în cadrul GAL-urilor, mai ales prin 

identificarea şi transferul de bune practici şi adaptarea acestora la contextul local. 

În perioada de programare 2014-2020, programul LEADER va stimula dezvoltarea de 

operaţiuni inovatoare, demonstrative şi transferabile care să ilustreze noile căi pe care le poate 

utiliza dezvoltarea rurală. Transferul de cunoştinţe şi inovarea vor răspunde în cadrul acestei 

măsuri printr-un set de instrumente menite să încurajeze măsurile inovative specifice 

LEADER mai ales prin identificarea şi transferul de bune practici şi adaptarea acestora la 

contextul local. 
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4. Măsurile de conformitate cu 
obiectivele dezvoltării durabile adoptate 
de România  

 

România se confruntă cu provocări în atingerea potenţialului economic şi social al 

sectorului agroalimentar. Spaţiul rural înregistrează per ansamblu mari deficienţe, acesta 

fiind caracterizat de:  

 deficiențe structurale persistente;  

 nivel scăzut al activității antreprenoriale şi al valorii adăugate, cu activităţi ce 

necesită un aport intensiv al forţei de muncă, în special în agricultura de 

(semi)subzistenţă;  

 orientare modestă către export;  

 investiţii scăzute;  

 acces la servicii şi infrastructură cu mult sub nivelul zonelor urbane;  

 discrepanţe regionale din ce în ce mai mari;  

 pondere mare a populaţiei aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială şi o 

serie de riscuri ambientale şi provocate de om, agravate de schimbările 

climatice, care reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale şi pentru 

întreaga ţară. 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 reprezintă o 

oportunitate reală pentru a aborda punctele slabe, pe baza consolidării punctelor tari ale 

sectorului şi pe baza progresului realizat prin PNDR 2007-2013. Au fost înregistrate 

îmbunătăţiri semnificative în perioada 2007-2013, în special cu privire la o mai bună 

integrare a producătorilor şi procesatorilor în lanțul agro-alimentar, reînnoirea 

generaţiilor de fermieri, aplicarea de practici şi realizarea de investiţii prietenoase cu 

mediul, economii locale diversificate şi infrastructura locală. 
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PNDR 2014-2020 va aborda în mod strategic următoarele priorităţi:  

 schimbarea structurală a sectorului agro-alimentar şi competitivitatea;  

 managementul resurselor naturale;  

 dezvoltarea rurală locală echilibrată, în conformitate cu Acordul de 

Parteneriat. 

 

Aceste priorităţi sunt corelate cu obiectivele strategice definite la nivel naţional cu 

Politica Agricolă Comună şi cu Strategia Europa 2020. 

Nevoile specifice, identificate vor fi abordate prin acţiuni realizate în cadrul 

priorităţilor FEADR. Sprijinul va fi direcționat către acțiunile cu cel mai mare impact asupra 

îndeplinirii obiectivelor. 

 

Schimbarea structurală a sectorului agro-alimentar şi competitivitatea. 

Principalele nevoi identificate în cadrul sectorului agro-alimentar din România 

vizează: schimbarea structurală şi competitivitatea. Nevoile structurale se referă în primul 

rând la restructurarea fermelor mici şi mijlocii, cu scopul creșterii nivelului de viabilitate şi 

de orientare către piaţă, dată fiind ponderea mare de ferme mici şi fermieri în vârstă. În 

particular, sectorul pomicol a înregistrat un declin semnificativ începând cu 1990, atât în 

materie de suprafeţe cultivate, cât şi de productivitate, afectând furnizarea de fructe 

proaspete, materie primă pentru procesare şi competitivitatea sectorului în general.  

Creşterea competitivităţii agriculturii, silviculturii şi sectorului alimentar este 

esenţială pentru îmbunătăţirea performanţei şi vitalității zonelor rurale şi pentru crearea 

de locuri de muncă şi prin urmare, reprezintă elementul central al acestei strategii. Există 

potenţial pentru creşterea producţiei de alimente de calitate, integrarea mai bună pe piaţă, 

substituirea importurilor, creşterea exporturilor şi modernizarea sectorului agro-

alimentar. Pentru accelerarea creșterii economice, care va facilita convergența veniturilor 

față de media UE, este necesară realizarea de investiţii pentru îmbunătăţirea 

competitivităţii, în special în fermele de subzistenţă, fermele mici şi mijlocii şi în unităţile 

de procesare cu potenţial de dezvoltare.  
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Domeniile specifice de intervenţie vor fi:  

 creşterea productivităţii şi inovării în toate tipurile de ferme şi în sectorul de 

procesare, date fiind caracterul insuficient al echipamentelor tehnice și 

nivelul inadecvat de formare profesională;  

 creșterea valorii adăugate a produselor agro-alimentare, dată fiind ponderea 

foarte mare a produselor primare şi îmbunătăţirea accesului exploataţiilor 

agricole şi forestiere la infrastructură. 

 

Managementul resurselor naturale 

România are un mediu natural foarte diversificat, caracterizat de resurse abundente 

şi de potenţial pentru producţia de energie regenerabilă şi pentru o eficiență sporită a 

utilizării resurselor. Cu toate acestea, mediul, biodiversitatea şi ecosistemele sunt afectate 

de presiunea exercitată atât de procesele naturale cât și de procesele de evoluție și de 

intensificare a activităților economice. Una dintre nevoile presante este aceea de a 

îmbunătăți protecţia mediului şi de a face trecerea la practici mai durabile în agricultură, 

silvicultură, în general, în zonele rurale. Aici sunt incluse și acţiuni de atenuare a 

schimbărilor climatice şi adaptare la influenţele acestora. Mediul şi schimbările climatice 

sunt considerate obiective transversale. 

 

Dezvoltarea teritorială echilibrată 

Zonele rurale joacă un important rol socio-economic în România, deoarece au o 

pondere mare în suprafaţa totală a teritoriului şi asigură locuri de muncă, producţie 

alimentară şi spaţiu de locuit. Deşi aceste zone sunt caracterizate de existența unor resurse 

umane şi naturale semnificative, analiza socio-economică a identificat o serie de provocări 

şi problematici principale legate de dezvoltarea acestora:  

 migrarea (în special a tinerilor şi a persoanelor cu studii) din cauza lipsei de 

oportunităţi şi acces la servicii de calitate, activități de instruire şi de 

dezvoltare a aptitudinilor; 
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 infrastructură locală subdezvoltată şi acces limitat la finanţare, care limitează 

activitatea economică şi număr mare de persoane (în special persoane 

dezavantajate) expuse riscului de sărăcie. 

Ca urmare a nevoilor identificate, Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 

cuprinde următoarele măsuri de acţiune: 

 
I. Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale 
și în spațiul rural 
 

1. Investiții în active fizice: 

 Investiţii în exploataţii agricole 

 Investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole 

 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii 

agricole şi forestiere 

2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor: 

 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 

 Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale 

 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole 

3. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale  

 

II. LEADER – beneficiari fiind Grupurile de Acţiune Locală (GAL) 
 

III. Subprogram dedicat sectorului pomicol 

1. Investiții în active fizice  

(Investiţii în exploataţii agricole, Investiţii în procesarea/marketingul produselor 

agricole) 

2.  Cooperare 

3. Grupuri de producători 
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1. Capitalul natural  

 

Localizare 

Comuna Aștileu este situată la sud de Crișul Repede în partea de nord-vest a 

județului Bihor, la drumul județean 764 C Tileagd-Aștileu-Șuncuiuș-Bulz. Calea ferata 

Oradea-Cluj-București strabate comuna Aștileu, localitatea situându-se la o distanța de 40 

km de Oradea şi 110 km de Cluj-Napoca. Comuna are in componenţă satele:  

 Aştileu, reşedinţă administrativă 

 Chistag aşezat de-a lungul Crişului, la 3 km de centrul administrativ  

 Peştere la poalele munţilor Pădurea Craiului, la 0,5 km de centrul 

administrativ 

 Călăţea aşezată pe înalţimile Pădurii Craiului, la 8 km de centrul 

administrativ 

Comuna Aştileu este situată intre:  

 comuna Măgeşti şi comuna Vadu-Crişului la est,  

 comuna Țețchea și comuna Vârciorog la vest,  

 comuna Lugașu de Jos si orașul Aleșd la nord  

 comuna Dobrești la sud. 

 

Relief 

Teritoriul localităţii Aștileu este situat la contactul dintre platoul calcaros Pădurea 

Craiului şi depresiunea tectonică de tip golf Vadu-Crişului.  

Munţii Pădurea Craiului sunt constituiţi dintr-o mare varietate de formaţiuni: 

calcare mezozoice (85% din total), şisturi cristaline cu intruziuni granitice, conglomerate şi 

gresii permiene şi triasice, andezite şi piroclastite neogene şi sedimentar miocen (în zonele 

marginale), această situaţie determinând şi o anumită specificitate în relief, mai ales în 
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privinţa prezenţei carstului, despre care putem spune că este o caracteristică a acestui 

spaţiu montan.  

 

Scufundarea badeniană, foarte bine pusă în evidență pe toată latura vestică a 

Carpaților Occidentali, a imprimat Munților Pădurea Craiului caracterul de horst, mărginit 

de depresiunea Vad-Borod. Acțiunea de lăsare pe vertical și fragmentarea accentuată a 

imprimat unității montane altitudini medii reduse, de numai 700 – 800 m, fapt care le 

conferă aspectul de dealuri mai înalte. În puține situații, cu totul insular însă, se 

înregistrează altitudini de peste 1000 m (1027 m în vf. Hodringușa). La trecerea spre zona 

mai joasă a depresiunii Vad – Borod se interpun piemonturi și glacisuri piemontane.  

Munții Pădurea Craiului, prin pachetele groase de roci carstificabile, în alternanță cu 

cele necarstificabile, este un domeniu important al reliefului carstic. Exocarstului îi aparțin 

numeroasele doline, uvale, gropi și depresiuni carstice, foarte multe ponoare, izvoare 

carstice și izbucuri, văi și platouri carstice. În cazul endocarstului se remarcă avenele, 

drenajele subterane și peșterile, pe teritoriul satului Aștileu găsindu-se numeroase peşteri. 

 

Peştera Aştileu (Peştera de la Aştileu), este situată în extremitatea de sud a 

comunei Aştileu, sub drumul minier ce urcă spre Călăţea. Este o peşteră activă, 

caracterizată de o morfologie de tip corozivo-eroziv, a cărei evoluţie a fost influenţată 

semnificativ de intervenţia antropică.  Intrarea in peşteră, a cărei boltă se găseşte la nivelul 

terasei a III-a a Crişului Repede, se deschide pe fundul unei văi de recul, la baza unui abrupt 

de circa 15 m înălţime, care prezintă o stratificaţie cu o uşoară cădere spre est. Dincolo de 

intrare (8x10 m), se desfăşoară o galerie spaţioasă, cu numeroşi bolovani şi urme de 

curgere. După circa 60 m se ajunge la un baraj antropic din beton armat, în spatele căruia 

apele formează un lac subteran. Apa din lac este dirijată, printr-o galerie laterală, de 

aproximativ 110 m lungime, la suprafaţă, în bazinele de decantare-tratare. De aici, este 

pompată, în medie cu circa 900 mc/zi, în alte două rezervoare de unde este distribuită în 

incinta fabricii Helios şi în gospodăriile din comuna Aştileu. La viituri, surplusul de apă 

deversează peste barajul amintit şi, reluîndu-şi traseul natural (prin peşteră), iese la 
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suprafaţă într-o vale adîncă cu numeroase praguri şi marmite. După circa 250 m, valea se 

lărgeşte brusc iar cursul de apă pătrunde în canalul de aducţiune al hidrocentralei din 

apropiere.  

Din marcările efectuate de T. Rusu şi I. Orăşeanu, rezultă că peștera Aștileu a fost 

generată de apele captate în subteran în depresiunea de la Călăţea (ponorul văii Mniera), 

prin pierderile din Valea Poienii şi Valea Peştişelului, care fac parte din bazinul hidrografic 

Topa-Rîu. Debitul mediu al resurgenţei de la Aştileu a fost în anul hidrologic 1982 —  1983, 

de 575 l/s iar în anul hidrologic următor de 356 l/s. Debitele minime înregistrate au fost de 

170 l/s în anul 1981, 140 l/s în 1982, de 74 l/s în 1983 şi de 48 l/s în perioada august-

noiembrie 1984. Debitul maxim s-a înregistrat în anul 1984 cînd a fost de 1169 l/s. La 

viituri, apele resurgenţei se tulbură puternic fapt care impune tratarea lor înainte de a fi 

pompate în reţeaua de distribuţie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peştera de la Aştileu - sursa: http://www.batlife.ro 

 

http://www.batlife.ro/
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Pestera Igriţa (Pestera Igreţu) este localizată la sud-vest de satul Peştera, în partea 

superioara a abruptului care flanchează spre sud Depresiunea Vadului. Pestera Igriţa 

prezintă o deosebită importanţă paleontologică, biospeologică si arheologică. Aceasta 

adăposteste un depozit fosilier consistent de faună pleistocenă, ce aparţine ursului de 

pesteră (Ursus spelaeus), hienei de pesteră (Hyaena spelaea), lupului de pesteră (Canis 

lupus), leopardului de pesteră (Falis pardus) si altor animale contemporane acestora. 

Pestera s-a dezvoltat în calcare barremiene si a cunoscut trei etape de evoluţie: 

 etapa antepleistocenă sau a formării sale în regim freatic, sub acţiunea apelor 

din Valea Mnierei,  

 etapa pleistocenă, ce a culminat cu suspendarea galeriilor dinspre aval si 

popularea acestora cu Ursus spelaeus si  

Peştera Pişniţa – sursa www.panoramio.com 

 

http://www.panoramio.com/
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 etapa holocen-actuală sau de evoluţie sub acţiunea proceselor endohtone, de 

fosilizare, cu tendinţe evidente de involuţie.  

Intregul cavernament se prezintă sub forma unui labirint de galerii de mari dimensiuni, 

formate în regim freatic, de-a lungul unei fisuri. Acest fapt este atestat de numeroasele 

cupole de coroziune, de ramificarea galeriilor în unghi drept si de închiderea acestora 

printr-un unghi adesea foarte ascuţit. Datorită importanţei stiinţifice a elementelor 

adăpostite, Pestera Igriţa a fost declarată Monument natural speologic. 

Peştera Pişniţa (sau P. Chişniţa) este situată în abruptul ce se înalţă la sud de localitatea 

Peştere, comuna Aştileu. 

 

Peştera Pişniţa, ca şi Peştera Igriţa din apropiere, a făcut obiectul a numeroase 

investigaţii de ordin speologic, fiind consemnată în lucrările de specialitate semnate de E. 

BOKOR (1921) R. JEANNEL si E. RACOVITZA (1929), H. KESSLER (1942) şi T. RUSU (1973, 

1975 şi 1981). 

În faţa intrării, pe suprafaţa unui mare con de travertin, se găseşte o gospodărie 

ţărănească şi staţia de tratare şi de distribuire a apelor, captate în peşteră, în localitatea 

Peştere. Amenajările în acest scop datează din anul 1958. În perioadele de secetă 

îndelungată, lacul subteran seacă aproape complet iar la viituri surplusul de apă 

deversează peste barajul de la intrare şi, curgînd în vechea albie, traversează conul de 

travertin pînă pe latura de nord a acestuia unde formează o cascadă de peste 10 m înălţime. 

La baza acesteia se găseşte un izvor carstic, cu caracter permanent, amenajat de localnici 

pentru alimentarea cu apă. Un izvor similar se află şi pe latura de est a conului de travertin, 

ceea ce dovedeste că apele subterane din peşteră tind să coboare la nivele tot mai 

inferioare. Peştera Pişniţa fiind amenajată în scopul amintit, pentru care este închisă cu un 

grilaj metalic şi o plasă de sîrmă, ea nu poate fi vizitată decît în anumite condiţii şi cu 

aprobările necesare. Până în prezent, peştera este cunoscută pe o lungime ce însumează 

350 m. (Sursa: Goran, C. (1982). Catalogul sistematic al peşterilor din România 1981) 
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Peştera Potriva este situata pe valea Mnierei si are o lungime de aproximativ 

3800m, este situată în extremitatea de vest a depresiunii de captare carstică de la Călăţea, 

acolo unde dispare în subteran cursul de apă al Văii Mniera. Pestera se afla in capatul 

gradinii familiei "Potriva" de unde si numele pesterii. Peştera este cunoscută încă din 

secolul trecut şi a făcut obiectul a numeroase investigaţii de ordin biospeologic şi 

arheologic. În Enumeration des grottes visitees, seria a 7-a (R. JENNEL & L. G. RACOVITZA, 

1929, p. 544), ea este consemnată, de către P. A. Chappuis, care o vizitase în 1924, sub 

numele de Peştera din Valea Mierei. Din Repertoriul monumentelor din judeţul Bihor 

(1974) rezultă că membrii Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea au descoperit, în galeriile  

superioare, oseminte de Ursus spelaeus, resturi scheletice de Homo sapiens şi fragmente de 

ceramică din perioada eneolitică. În perioada 1964 - 1975, membrii Institutului de 

Speologie „E. Racoviţă" din Cluj-Napoca întreprind, în această zonă, cercetări de speologie 

fizică, fac aprecieri generale asupra genezei şi evoluţiei peşterii (T. RUSU, 1973.b, 1975), pe 

care o explorează şi o cartează pe primii 200 m lungime. În perioada 1973-1976, speologii 

amatori din Oradea, conduşi de L. Vălenaş, dezobstruează un horn de la capătul porţiunii 

cunoscute anterior şi, forţînd înaintarea, o explorează şi o cartează pe o lungime de 1488 m 

(L. VĂLENAŞ şi GH. DRÎM-BA, 1978, p. 296). Explorarile sunt continuate de Clubul de 

Speologie "Z" Oradea, care pana in 1996 o carteaza pe o lungime de 3713m. 

 

Hidrologie 

Rețeaua hidrografică terană este ușor dezorganizată, în drumul său prin depresiune 

adâncindu-se în mod deosebit și formând mici sectoare de chei, iar cea subterană are o 

dezvoltare destul de semnificativă. Principalul colector este canalul Aștileu. 

În aval de Defileul Vadu Crişului, din albia Crişului Repede se desprinde spre  stânga 

o derivaţie de 9 km, care deserveşte hidrocentrala de la Aştileu, cu o putere instalată de 

2000 KW. Fostul pârâu al Aştileului a fost transformat în canal de fugă al  Hidrocentralei. În 

acest canal pătrund şi apele Peşterii “Igrița”, aflat în vestul comunei  Aştileu, in satul 

Peștere.  
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Alimentarea cu apă a localității se realizează pe o distanță de 25 de km, iar grădinița, 

scolile si bisericile beneficiază de incălzire centrală. 

 

Clima 

Climatic, zona este supusă influențelor maselor de aer vestice, cu consecințe 

corespunzătoare în temperatură, precipitații, vegetație, soluri, grad de umanizare etc..  

Temperatura medie anuală este de 6 - 8°C în spațiul montan, urcând la 8 - 9°C în 

zona depresionară. 

Media precipitațiile este de 900 mm/an. Precipitatiile abundente se datoreaza in 

special curentilor de aer incarcati cu vapori de apa ce vin din Cimpia Tisei si intilnesc 

bariera impadurita si mai inalta a Padurii Craiului unde se produce condensarea. 

Perioadele cu umiditate ridicata, cum ar fi in general sfirsitul lunii mai si prima jumatate a 

lui iunie, alterneaza cu perioade in care precipitatiile sint foarte sarace. Iarna propriu-zisa 

se instaleaza in masiv abia la sfirsitul lunii decembrie. 

Durata de stralucire a soarelui insumeaza un numar de peste 1 900 de ore anual. Cu 

toate acestea, numarul de zile in intregime cu cer senin este intr-un an in jur de 50, iar 

numarul de zile cu cer acoperit ajunge la 110-120 anual. Nebulozitatea oscileaza intre 5,5-6 

zecimi, in raport cu altitudinea. 

 

 

Vegetația și fauna 

O mică suprafata a comunei este acoperita de paduri de foioase. Substratul calcaros 

pierzind foarte repede apa de ploaie nu este favorabil regenerarii arboretului, asa incit pe 

platourile carstice o parte din padurile exploatate in trecut au devenit cu timpul pajisti, iar 

grupurile de arbori ce mai dainuiesc ici-colo sint o marturie a vechilor paduri.  

Etajarea vegetatiei este putin evidentiata, la altitudini de peste 500m se intâlnesc  

padurile de foioase, dominant este fagul (Fagus silvatica), in pilcuri razlete apare gorunul 

(Quercus sessiliflora). Mai rar se intilneste carpenul (Carpinus betulus), mesteacanul 
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(Betula verrucosa) şi platanul de munte (Acer pseudoplatanus). Dintre arbusti amintim 

alunul (Corylus avellana), cornul (Cornus mas) si porumbarul cu ghimpi (Prunus spinosa) 

populeaza marginile dolinelor ori zonele stincoase de mica altitudine. Zmeurisuri si murarii 

intinse se dezvolta in special pe coastele domoale constituite din roci necarstificabile. 

Grohotisurile de gresii sint acoperite de cimpuri de ferigi cu frunze mari. In locurile 

mlastinoase se dezvolta brusturi (Arctium lappa), bumbacarite (Eriophorum latifolium) si 

poroinici (Orchis purpurea). 

Câmpuri intregi de finete sunt smaltuite de flori divers colorate; margarete 

(Chrysanthemum leucanthemum), sabiuta (Gladiolus hybridus), diferite leguminoase si 

labiate cu flori colorate, cicoarea, clopotei constituie un covor gros ce acopera mai toate 

pajistile din acesti munti si pot fi admirate pe platourile rezervate pentru cosit.  

Numeroase ciuperci impinzesc padurile si raristile, in special in verile ploioase si 

calduroase; galbiori sau urechiuse, minatarci, vineciori — de evitat cei cu palaria rosie si 

lamele albe — gustoasele oiene ori ciupercile de balegar. 

Fondul cinegetic este dezvoltat fiind reprezentat prin iepuri, vulpi, capriori, cerbi si 

mistreti, vidra, pisica sălbatică, rasul. 

În pesteri au fost descoperite o serie de mici vietuitoare (insecte, racusori, paianjeni, 

viermi), prin studiul carora biospeologii Institutului de speologie Emil Racoviţă din Cluj-

Napoca incearca sa  lamureasca o seama de necunoscute ale evolutiei vietuitoarelor. 

Numeroase pasari populeaza padurile de foioase: șoimul rândunelelor, uliul păsărar, 

cioful de pădure. În zona de defileu fauna ea este alcătuită din amfibieni si reptile: specii de 

tritoni, gușter, soparla de ziduri, salamandre, sarpele lui Esculap. 

Apele sunt populate de păstrăv indigen, lipan, lostriță, clean, mreană, crap. 

Defileul Crişului  Repede creat in amonte de zona comunei Aștileu este rezervație 

naturală din 1955 pe o distanță de 3 km. Acest defileu prezintă un mare interes pentru 

cercetători in ceea ce priveste flora si fauna actuală si fosilă. Defileul prezintă o varietate 

mare de plante existand 1500 specii vegetale. Există un număr ridicat de plantele ocrotite 

cum ar fi: laleaua pestriță (Fritilaria), Ghimpele (Ruscus aculeatus), migdalul pitic 

(Amygdalus mana), dediței (Pulsatila montana).  
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Fondul Funciar (conform datelor INS 2012) 

Comuna Aștileu are o suprafata totala de 5882 ha repartizată astfel: 

I. Suprafata agricola – 3550 ha, din care: 

 arabil –  1499 ha;  

 livezi – 19 ha; 

 pasuni – 1575 ha; 

 fanete –  457 ha; 

II. Suprafata ocupată cu terenuri neagricole – 2332 ha, din care: 

 paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera – 1391 ha. 

 ape si balti – 111 ha 

 suprafata ocupata cu constructii – 513 ha 

 suprafata ocupată de cai de comunicatii – 159 ha 

 terenuri degradate si neproductive – 158 ha 

Din suprafata totala de 5882  ha, 4221 ha sunt în proprietate privată, astfel: 

I. Suprafata agricola - 3496 ha, astfel: 

 arabil –  1453 ha 

 pasuni - 1567 ha 

 fanete - 457 ha 

 livezi și pepiniere pomicole - 19 ha 

II. Suprafata cu terenuri neagricole – 725 ha, astfel: 

 paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera – 350 ha 

 suprafata ocupata cu constructii – 360 ha 

 terenuri degradate si neproductive – 8 ha 

 suprafata ocupată cai de comunicatii – 7 ha 

 

Din suprafata totala de 5882 ha, 1661 ha sunt în proprietatea statului, astfel: 

I. Suprafata agricola - 54 ha, astfel: 

 arabil - 46 ha 
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 pasuni- 8 ha 

 

II. Suprafata cu terenuri neagricole – 1607 ha, astfel: 

 paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera – 1041 ha 

 ape si balti – 111 ha 

 suprafata ocupata cu constructii – 153 ha 

 suprafata ocupată cai de comunicatii –152 ha 

 terenuri degradate si neproductive – 150 ha 
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2. Capitalul antropic  

Situația generală este caracterizată de o tranziție întârziată la o economie de piață 

funcțională, cu complicații suplimentare generate de o gestionare defectuoasa pe fondul 

unei mosteniri istorice dificile si unor deformari structurale severe intervenite în ultimele 

3-4 decenii. 

În ultimele decenii, Comuna Aștileu a fost o așezare rurală cu funcții predominant 

industriale, mai precis o așezare rurală cu industrie extractivă. Apariția sa a fost favorizată 

de existența resurselor naturale locale (calcar și argilă refractară). 

In cadrul acestui tip funcțional de asezări rurale peste 65% din populația activă 

lucrează in industrie, iar valoarea producției industriale depăseste 70% din producția 

globală.  

 

Repere istorice 

 Prezenţa omului în vremurile străvechi, pe aceste meleaguri, este certificată, încă 

din epoca veche a pietrei (cca. 5000 – 3000 î.e.n.). În perioada neoliticului descoperirile  

atestă că teritoriul comunei era locuit, populaţia având ca principale preocupări, 

agricultura şi creşterea animalelor. 

Descoperirile monetare de dinari romani de la Aştileu, tezaur compus din 26 de 

piese, care se înşiruie între anii 147-191, confirmă legăturile cu Roma şi folosirea monedei 

romane. 

Prima atestare documentară a localităţii Aştileu, datează din anul 1335, când este 

atestată sub denumirea de Uşkeleu. Aştileu – ”Esküllő” în limba maghiară, înseamnă - loc de 

jurământ - locul unde au depus jurămantul Arpad si Menumorut după căsătoria copiilor lor. 

Localitatea Aştileu: 

- In anul 1341 apare sub numele de Wskwlew; 

- In anul 1552 - conscrierea intocmită de habsburgi - atestă in Astileu existența 

a sase Porții aparținand văduvei Wolfgang Eszthary; 
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- In anul 1712 satul Astileu aparține Fiscului Regal, precum si lui Wolfgang 

Orosz; 

- Intre anii 1713-1719 satul Astileu aparține lui Stefan Barlok; 

- In anul 1720 satul Astileu aparține lui Adam Boronkay. 

 

Localitatea Peştere: 

Se crede că denumirea dată în 1552 unei părți din Aștileul de Sus, ar fi desemnat de 

fapt localitatea, care în 1692 s-a numit Peștere.  

Toponimia localităţii Peștere: 

- In anul 1692 - în conscrierea din anul 1692 satul Peștere apare ca o localitate 

pustie;  

- In anul 1712 - 1713 - aparține Fiscului Regal; 

- In anul 1719 - aparține lui Iosif Szenasy; 

- In anul 1753 - într-o conscriere este amintită existența a 18 familii de iobagi; 

- In anul 1902 - este amintit ca Ureges (grota); 

- La recensământul din anul 1910 - satul aparținea lui Korosbarlong. 

 

Localitatea Chistag: 

 Prima atestare scrisă datează din anul 1075 - printr-un act de danie, redactat în 

limba latină, regele Geza II al Ungariei, dăruiește Mănăstirii Gran din Slovacia câteva sate 

din Bihor, între care și Chistagul (Willa Quest-villa = gospodărie, moșie, așezare; quest, 

questus = plânset, jelire, tânguire ;Chistag = satul plângerii). 

Toponimia localităţii Chistag: 

- In anul 1220 - Chistagul este denumit într-un document Villa Questest; 

- In anul 1341 - într-o conscriere este amintit Kesteg - denumirea folosită de 

oficialitați, de unde s-a ajuns la Chistag, dată de localnici; 

- In anul 1692 - Chistagul este pustiu - în conscrierea din 1692 apare ca fiind 

pustiu din vremuri memorabile; 

- In anul 1712 – satul aparține lui Ștefan Barlolc; 
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- In anul 1713 – satul aparține principelui Andrei de Caolcea; 

- In anul 1719 – 1720 - satul aparține de Domeniul Episcopiei Romano - 

Catolice din Oradea. 

 

Localitatea Călăţea: 

- In anul 1475 - Kalotha - aparține familiei Csaky și Dragfiface apoi parte din 

domeniul Tețchea al familiei Czibak; 

- In anul 1752 - aparține văduvei W. Eszthary; 

- In anul 1692 - localitatea Calatea este omisă din conscrierea din acest an; 

- In anul 1712 - aparține Fiscului Regal și lui Gheorghe Szenasy; 

- In anul 1712 - 1720 - o parte din satul Călăţea apartine Fiscului Regal, iar alta 

lui Sigismund și Iosif Szenasy; 

- In anul 1753 - într-o conscriere din acest an în Călăţea este amintită existența 

a 10 familii de iobagi. 

 

 Cele 4 sate, avand fiecare statut de comună, au constituit Notariatul Cercual Peștere, 

pâna în 1950, când s-a trecut la organizarea teritorială pe comuna alcatuită din mai multe 

sate componente. 

 După cucerirea cetăţii Oradea, în 1660, satele acestei comune cad sub stăpânirea 

turcilor, fiind încadrate în sangeacul Şinteului. Conform unei conscrieri imperiale din anul 

1713, în Aştileu se înregistrau la vremea aceea, 10 familii. 

 

 

Forța de muncă (conform datelor INS 2012).  

In comuna Aștileu există un număr de 665 salariați, care își exercită activitatea fie in 

comuna sau in satele aparținătoare, fie in orașe din vecinatate, precum Oradea sau Cluj 

Napoca. Salariații Comunei Aștileu muncesc în  diferite industrii, acestea, precum și 

numarul lor mediu fiind reprezentat mai jos: 
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 10 salariați în agricultură, silvicultură și pescuit 

 11 salariați în industria extractivă 

 286 salariați în industria prelucătoare 

 30 salariați în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 

apa caldă și aer condiționat 

 128 salariați în construcții 

 14 salariați în distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități 

de decontaminare 

 33 salariați în comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor 

și motocicletelor 

 54 salariați în transport și depozitare 

 6 salariați în activități profesionale, științifice și tehnice 

 1 salariați în activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport 

 19 salariați în administrație publică și apărare, asigurări sociale in sistemul 

public 

 43 salariați în invățământ 

 21 salariați în sănătate și asistență socială 

 9 salariați în alte activități ale economiei naționale 

 

În comuna Aştileu s-a înregistrat un număr total de 137 de șomeri până la sfarșitul 

anului 2012, dintre care 54 femei si 83 bărbați.  

Economia comunei Aştileu se bazează pe activităţi de timp industrial. Extragerea 

calcarului, prelucrarea cimentului şi a lemnului, realizarea de ţigle din beton, prelucrarea 

cărămizilor refractare şi a blocurilor ceramice sunt domeniile de activitate ale celor mai 

mulţi întreprinzători locali. Alte sectoare economice active sunt obţinerea energiei electrice 

prin hidrocentrală, industria uşoară, construcţiile şi transporturile. Activităţile tradiţionale 

de creştere a animalelor şi cultivarea pământului sunt practicate la un nivel de subzistenţă. 

 Facilitățile oferite investitorilor sunt: 

 acces la calea ferată; 
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 drum județean modernizat asfaltat; 

 apă in sistem centralizat. 

Principalii agenți economici care isi desfăsoară activitatea pe raza comunei Aștileu 

sunt: 

 S.C. HOLCIM S.A. – Producție ciment. După achiziționarea fabricii de către grupul 

Holcim s-au făcut investiţii de peste 70 milioane euro, fabrica fiind acum cea mai 

modernă fabrică de ciment gri din Romania. 

 S.C. HELIOS S.A. – Producție si comercializare cărămizi refractare, plăci 

termoizolatoare, cărămidă de construcție. Este firmă cotată la bursă. 

 S.C. CAPITALIST PROD COM S.R.L. – Societate comercială specializată în domeniul 

construcţiilor. 

  S.C. AGROMEC S.A.  – Intreținere mijloace auto pentru agricultură. 

  S.C. LINEA 41 - Societate cu profil industrie usoară (textile). 

 DELTA GAZ – Îmbuteliere gaz pentru uz casnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. HOLCIM S.A. 
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Agricultura se afla înca într-o situaţie de declin, determinata de: fragmentarea 

excesiva a proprietaţii (gospodariile de subzistenţa fiind predominante), dotarea slabă cu 

masini si utilaje, situaţia precară a infrastructurii rurale, folosirea redusă a îngrasamintelor 

chimice sau naturale si a pesticidelor, degradarea solului, deficitul cronic de resurse de 

financiare, lipsa unui sistem funcţional de credit agricol. 

Suprafaţa agricolă a Comunei Aștileu (conform datelor INS 2012) este de 3550 ha 

hectare, reprezentând 60,37% din totalul fondului funciar(5880 ha), din care:  

 arabil –  1499 ha;  

 pasuni – 1575 ha; 

 fanete –  457 ha; 

Structura producţiei agricole în Comuna Aștileu este similară cu structura la nivel 

judeţean, se remarcă totuşi ponderea semnificativ scăzută a serviciilor agricole în totalul 

producţiei agricole, indicând menţinerea unui model relativ tradiţionalist de agricultură.  

Îmbunătăţirea structurii de culturi în perioada următoare ar putea avea efecte 

benefice şi în ceea ce priveşte producţiile medii posibile de realizat.  

 Gospodării comuna Aştileu 
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În agricultura comunei se manifestă fenomenul fărâmiţării excesive a terenurilor iar 

producţiile medii obţinute, atât în sectorul vegetal cât şi în cel zootehnic, sunt scăzute. 

Dimensiunea exploataţiilor agricole este dată de volumul principalului mijloc de 

producţie, completat de volumul celorlalte mijloace. De exemplu, in zootehnie, dimensiunea 

unei exploataţii cu profil zootehnic este dată de numărul de animale sau păsări, iar in 

producţia vegetală, dimensiunea este dată de suprafaţa de teren. Pentru a se realiza o 

valorificare eficientă a mijloacelor de producţie este necesară punerea in valoare si a 

celorlalte resurse: muncă, management eficient, capital. 

Factorii care influenţează dimensiunea exploataţiei agricole pot fi grupaţi astfel: 

 factori favorizanţi cum sunt: specializarea producţiei, specializarea forţei de 

muncă, perfecţionarea tehnologiilor de producţie; 

 factori defavorizanţi: condiţiile naturale vitrege, creşterea cheltuielilor de 

transport, factorii de risc; 

 factori cu acţiune dublă, favorizantă sau defavorizantă: starea infrastructurii 

rutiere, politicile faţă de agricultură. 

 

In ce priveşte zona studiată, situaţia in dinamică, a dimensiunii exploataţiilor 

agricole individuale este prezentată in tabelul alăturat: 

 

 

Localitatea Număr de 
gospodării 
- număr - 

Din care 
detinatoare 

de teren 
-număr- 

Teren 
sub  
1 ha 

Teren între  
1,1-2,5 

ha 

Teren  
între  
2,6-5 

ha 

Teren 
între 

5,1-10 
ha 

Teren 
peste 
10 ha 

Aștileu 1450 1350 451 
(33,41%) 

376 
(27,85%) 

338 
(25,04%) 

    185 
(13,70%) 

- 
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Dimensiunea exploatațiilor agricole

33%

28%

25%

14%
sub 1 ha

1,1 - 2,5 ha

2,6 - 5 ha

5,1 - 10 ha

 

 

Numărul exploataţiilor sub 5 ha reprezintă 86,30% din totalul exploataţiilor agricole 

de pe raza comunei Aștileu, ele fiind considerate in opinia specialiştilor ca exploataţii 

agricole familiale de subzistenţă in care produsele sunt destinate, in majoritate, 

autoconsumului. 

 

Perenitatea acestor exploataţii agricole familiale minuscule se explică prin faptul că 

ele au constituit din toate timpurile izvorul principal de forţă de muncă pentru sectoarele 

neagricole din zonă: minier, silvic, exploatarea si industrializarea lemnului si alte industrii 

si servicii din zonă. 

Pentru menţinerea in continuare a acestor exploataţii agricole, dezvoltarea 

economico-socială a comunei va trebui să se bazeze pe conceptul de pluriactivitate, care să 

asigure locuri de muncă in cadrul exploataţiilor agricole şi în afara acestora. 

 

Din perspectiva amenajării teritoriului și planificării spaţiale, spaţiul antropic al 

Comunei Aștileu este supus unor procese accentuate de deteriorare prin erodarea 

calităţilor tradiţionale si întârzierea racordarii la tendinţele europene de modernitate 

sustenabilă. Aceste procese au, în prima instanţă, surse istorice în prezenţa unor decalaje 

profunde între mediul urban si cel rural precum si între diferite regiuni, deficienţe în 

evidenţa si utilizarea fondului funciar. Situaţia actuală încorporeaza efectele pe termen 
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lung ale ingineriei socio-spaţiale în cele patru decenii de regim comunist ultra-cetralizat 

prin intervenţii agresive asupra capitalului natural, extinderea suprafeţelor agricole prin 

distrugerea unor ecosisteme viabile, concentrarea investiţiilor asupra unor proiecte 

industriale de dimensiuni gigantice etc. La aceasta s-au adaugat, dupa 1990, consecinţele 

specifice ale unei perioade de tranziţie prelungite si adesea haotice care s-au manifestat, 

printre altele, în declinul socioeconomic al localitaţii.  

Din punct de vedere al infrastructurii feroviare, comuna Aștileu este străbătută de 

o cale ferată, respectiv calea ferată Oradea - Cluj-Napoca, linie de circulație internațională. 

 

Comuna Aștileu este situată pe drumul județean 764C Tileagd - Aștileu - Șuncuiuș - 

Bulz, la o distanță de 4 km de orașul Aleșd, 42 km de orașul Oradea și la 114 de orașul Cluj-

Napoca. Distanța dintre comuna Aștileu și principalul punct vamal din Nord- Vestul țării – 

vama Borș - este de 50 km. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Oradea
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Telecomunicaţiile sunt asigurate de operatorii prin cablu. Funcţionează o centrală 

digitală Romtelecom, iar reţele de telefonie mobilă acoperă aproape toată comuna fiind 

probleme minore in zonele montane. Alti operatori prin cablu care ofera servicii in Aștileu 

sunt UPC si RCS&RDS. 

Dintre serviciile comunitare care există la nivelul comunei se pot aminti: in 

comună există post de poliţie deservit de trei agenţi ai Politiei Române, 2 agenţi ai Poliţiei 
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Locale şi un corp de SVSU, care isi desfăsoară activitatea pe langă Primăria Comunei 

Aştileu. 

Comuna Aştileu dispune de reţea de apă-canal, dar cea mai mare parte a acestei 

reţele este in execuţie, lucrările urmând a se finaliza in anul 2015. 

Pe raza intregii comune proporția de drumuri modernizate şi asfaltate este de 

aproximativ 50 la sută. 

Gradul de electrificare al localităţilor aparţinătoare comunei Aștileu este aproape 

de 100%, existand doar un număr foarte redus de locuinţe, care nu sunt racordate la 

reţeaua electrică. Satul Aştileu e aprovizionat cu electricitate de hidrocentrala situată in 

partea mai inaltă a satului. Aceasta a luat fiinţă in anul 1954 prin interconectarea cu Uzina 

Electrica, când ia ființă un sistem energetic local, cu o putere totală instalată de 15 MW. 

 

 

Turismul în Comuna Aștileu. 

Potenţialul turistic la nivel comunei Aștileu este marcat de o unicitate remarcabilă, 

existând nenumărate posibilităţi de petrecere a timpului liber intr-un cadru natural foarte 

pitoresc. Din păcate, în prezent, acest potenţial turistic nu este exploatat. 

Principalele zone de interes turistic din Aștileu sunt urmatoarele: 

 

 Peştera de la Aştileu reprezintă resurgenţa celui mai lung sistem hidrocarstic al 

Munţilor Apuseni, fiind cea mai mare peşteră explorată (după depăşirea unor 

sifoane) din Romania. Cercetările efectuate până in prezent au relevat existenţa unei 

reţele subterane de mari dimensiuni, a cărei explorare se află abia la început.  

 Rezervaţia naturală Lentila 204 - Brusturi (0,10 ha) – Paleontologic. Este situată în 

localitatea Cornet, comuna Aştileu, la DJ 764, Exploatarea Minieră Dobreşti. Este 

denumirea unei lentile de bauxită din cadrul Exploatării Miniere Dobreşti. Pe o 

suprafaţă de cca. 0,1 ha se găsesc resturi fosile ale unor reptile din Cretacicul 

Inferior. Punctul fosilier este localizat în Munţii Pădurea Craiului, la 4 kilometri de 

http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Lentila_204_-_Brusturi&action=edit&redlink=1
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clădirile S.C. BauxitaMin S.A. Dobreşti – Secţia Cornet. Denumirea de "lentilă" 

defineşte forma locului în care s-a descoperit depozitul fosilier. Această formă a fost 

dată de modul în care s-a format zăcământul, acum multe milioane de ani. Este, de 

fapt, o dolină într-o bază de roci calcaroase, care, în timp, a fost umplută cu 

sedimente argiloase, care mai târziu s-au transformat în bauxită. Timpul a scufundat 

depozitul la mare adâncime. 

Rezervaţia naturala paleontologica a fost înfiinţata în 1981 şi declarată prin legea 

nr. 5 din 6 martie 2000 şi are 0,10 hectare. Aici este un zăcământ important de 

bauxită, în care s-au conservat scheletele vertebratelor precum reptile zburătoare și 

păsări. Fosilele datează din Cretacicul timpuriu (Berriasian – Valanginian) şi au fost 

descoperite în anii '70 de de către minerii care lucrau la extracțiile de bauxită. Doi 

mineri, G. Bumb şi P. Lelea, au găsit trei vertebre în preabatajul din Lentila 204. În 

acel moment, locul a intrat în atenţia cercetătorilor şi oamenilor de specialitate. În 

1978, au început cercetările sistematice, care au durat până în 1982. Pentru a putea 

fi realizate, s-a folosit explozibil pentru a scoate de acolo depozitele ce păstrau 

oasele de dinozaur, ca să poată fi aduse la suprafaţă. Fiecare bucăţica a fost analizată 

şi spălată cu grijă. După o muncă enormă, din roca dură au fost extrase peste 10.000 

de fragmente osoase. Specialiştii au explicat formarea depozitului: acum 135 – 140 

de milioane de ani, oasele animalelor au fost cărate de ape, care le-au spart şi le-au 

erodat. În traseul cursului apelor, le-au strâns într-un punct, grămadă. De aceea au 

fost găsite aşa, plus oase izolate şi alte fragmente, dar niciunul în conexiune 

anatomică. Chiar şi aşa, cercetătorii au demonstrat că oasele acestea aparțineau 

dinozaurilor erbivori bipezi. Dar acesta nu a fost singura specie de animal fosilizat. 

S-au descoperit şi păsări străvechi: două specii de păsări primitive, ne mai întâlnite 

pe teritoriul ţării, aşa că au fost atunci botezate după locul în care au fost 

descoperite: Eurolimnornis corneti şi Paleocursornis biharicus. Reptilele zburătoare 

găsite aici sunt pterosauri: Gallodactylus, Dsungaripterus şi un Ornithocheirid. 

Dinozaurii descoperiţi sunt erbivorii ornithopode – Valdosaurus, Camptosaurus şi 

Iguanodon, nodosauridae – Hylaeosaurus şi un theropod de talie mică. Aici, 
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specialiştii au semnalat şi existenţa lui Archaeopteryx, considerat strămoşul tuturor 

păsărilor. Tipul de conservare, dar şi vârsta sitului, fac din el unul unic în lume. De 

aceea, Lentila 204 se bucură de recunoaştere internaţională. 

În 1995, cercetările s-au reluat de echipa româno-engleză. Aceste au au durat până 

în 1999, când firma care se ocupa cu evacuarea apei din mina, a dat faliment. Galeria 

a fost inundată din nou, iar la Lentila 204 nu se mai poate ajunge. Accesul în Lentila 

204 se făcea din Mina Brusturi, de unde se deschidea galeria. 

 

 

 

 Peştera Cugliş satul Călăţea, fiind declarate rezervaţii naturale. Peştera de la Cubleş 

(sau P. de la Cugliş, Tizfalsusi barlang, Vidareti barlang sau Koblesder Hohle) este 

situată în versantul stîng al Văii Blajului, afluent de dreapta al Văii Vida. 

o Numeroasele semnături de pe pereţi atestă faptul că ea a fost vizitată încă din 

deceniul al patrulea al secolului XIX. Prin studiile efectuate de J. FRIVALDSKY 

(1891, V. VOGL (1920), R. JEANNEL şi E. RACOVITZA (1929). G. ROETTGER 

(1940) ş.a., peştera intră în literatura de specialitate, devenind un important 

obiectiv de cercetare paleontologică, arheologică şi biospeolopică, iar mai 

Fragmente osoase Lentila 204 – sursa internet 
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târziu devine un obiectiv turistic des frecventat. Ea a fost prima peşteră din 

ţara noastră prevăzută cu o poartă la intrare, ale cărei urme se mai văd şi 

astăzi. Peştera Cubleş cu o intrare impunătoare (14 m X 1,8 m), orientată 

spre sud-vest, suspendată cu circa 20 m deasupra albiei văii amintite, este 

alcătuită din două galerii fosile, aproape orizontale, destul de bogate în 

formaţiuni stalagmitice şi în faună cavernicolă (gasteropode, ciclopide, 

harpacticoide, coleoptere etc.). În depozitele de umplutură s-au găsit resturi 

scheletice de Ursus spelaeus, Ursus arctus şi unelte de os, parte din ele 

aflîndu-se la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. Datorită depozitului său 

fosilier, de vîrstă pleistocenă, pare să fie, după opiniile lui T. JURCSAK (1974), 

una din cele mai importante staţiuni paleolitice din Judeţul Bihor. Din 

elementele de ordin topografic şi morfo-hidrografic rezultă că peştera s-a 

format sub acţiunea apelor din Valea Cubleşului care, în prezent, curg la un 

nivel inferior avînd emergenţa într-un izvor situat, în zona de confluenţă, la 

nivelul Văii Blajului (M. BLEAHU şi colab., 1976, p. 89, TR. ORGHIDAN şi 

colab., 1984, p. 29). 

 Rezervaţia naturală Peştera Igriţa (Pestera Igreţu)  din satul Peștere, unde au fost 

găsite tezaure monetare romane, obiecte de ceramică și bronz, urme de viață 

animală foarte vechi (de exemplu molarii de Ursus peleus, resturi de pisică salbatică, 

vidră și cerbi. Este situată în partea superioară a abruptului care flanchează spre sud 

Depresiunea Vadului. Se află situată în contrafortul stâncos care constituie bordura 

nordică a Munţilor Pădurea Craiului, la o altitudine de 310 m. Peştera Igriţa are două 

intrări, o altitudine de 250 m şi o lungime de cca. 350 m. Peştera Igriţa este 

localizată la sud-vest de satul Peştere, în partea superioară a abruptului care 

flanchează spre sud Depresiunea Vadului. Peştera Igriţa prezintă o deosebită 

importanţă paleontologică, biospeologică si arheologică. Aceasta adăposteste un 

depozit fosilier consistent de faună pleistocenă, ce aparţine ursului de peşteră 

(Ursus spelaeus), hienei de peşteră (Hyaena spelaea), lupului de peşteră (Canis 

lupus), leopardului de peşteră (Falis pardus) şi altor animale contemporane 

http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Pe%C5%9Ftera_Igri%C5%A3a&action=edit&redlink=1
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acestora. Multe dintre aceste au luat drumul spre cele mai mari muzee ale lumii. La 

acestea se adaugă o bogată industrie aurignaciană, peştera continuând să fie locuită 

de om şi în perioada fierului. De asemenea, în interiorul ei, a fost descoperit un 

tezaur compus din 26 de dinari romani imperiali, din perioada anilor 138—191, 

ceea ce indică că între dacii liberi şi Provincia Imperială Romană existau relaţii 

comerciale de schimb.  

o Peştera Igriţa a făcut obiectul a numeroase investigaţii, dintre care primele 

aparţin entomologilor L. Miller şi J. Frivaldsky, care întreprind aici cercetări 

încă pe la jumătatea secolului trecut. Aceste cercetări sunt completate apoi 

de E. Bokor (1921), precum şi de E. Racoviţă şi colaboratorii săi (1921-1926). 

Cu ocazia campaniilor organizate de Institutul de speologie din Cluj, 

reputatul arheolog francez, abatele Henri Breuil, efectuează importante 

săpături, în urma cărora au fost scoase la iveală numeroase vestigii ale 

culturii aurignaciene. Între timp, L. Roediger publică în 1881 descrierea şi 

planul peşterii. Datorită unui puternic proces de colmatare, peştera are în 

zilele noastre un aspect aparent labirintic, cu numeroase diverticole care se 

închid, toate, în fund de sac. În realitate, de la intrarea în formă de gură de 

cuptor se ajunge printr-un scurt coridor ascendent într-o sală unică, al cărei 

spaţiu este compartimentat şi complicat de mai multe septe de rocă. O a doua 

deschidere, mai mică şi situată cu ceva mai sus decât cea dintîi, comunică, de 

asemenea, cu coridorul de acces, în extremitatea opusă a sălii se deschide o 

galerie îngustă şi joasă, întreruptă de mai multe praguri argiloase. Ea răzbate 

într-o a doua sală, circulară, a cărei boltă se ridică până la 30 m înălţime şi al 

cărei planşeu păstrează urmele repetatelor săpături practicate pentru a 

scoate la iveală numeroase oase de urs de cavernă. Peştera Igriţa este 

cunoscută în primul rând pentru bogăţia de fosile aparţinând acestui mare 

mamifer dispărut spre sfârşitul ultimei glaciaţiuni, adică în urmă cu peste 10 

000 de ani. Se estimează că numărul fosilelor conservate în depozitul de 

umplutură care acoperă podeaua celor 350 m ai reţelei subterane este de 



 

46 
     Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă  
     a Comunei Aștileu 

 

ordinul a câtorva sute de mii. Din păcate, valoarea estetică dată de existenţa 

unor forme variate de concreţionare care dubla înainte interesul 

paleontologic şi arheologic al cavităţii a fost în mare măsură compromisă 

datorită degradării accentuate a tuturor speleotemelor. Această peşteră se 

constituie astfel într-un ilustrativ exemplu a ceea ce nu trebuie să facă 

vizitatorii cavităţilor subterane. 

o Peştera Igriţa reprezintă probabil un vechi nivel de drenare, astăzi fosil, a 

apelor care se pierd în depresiunea de captare carstică de la Pusta Călăţea, 

aşa cum o dovedeşte prezenţa actualei resurgenţe a Peşterii Bişniţa, situată 

cu 52 m mai jos în acelaşi abrupt calcaros. 

o Condiţii de vizitare. În afară de mijloace individuale de iluminat, nu este 

necesar niciun alt echipament special pentru vizitarea peşterii. 

 Peştera Potriva din satul Călățea. Peştera Potriva este situata pe valea Mnierei şi are 

o lungime de aproximativ 3800m. Portalul uriaş de intrare, care inghite cursul văii 

Mnierei iţi dă un sentiment de grandoare a naturii. După un traseu sinuos format din 

hornuri succesive si târâşuri epuizante, ne întâlnim cu apele Mnierei pe galeria 

„activă” principală a peşterii, ce îşi urmează cursul spre adâncuri neexplorate. Este o 

peşteră relativ greu accesibilă care necesită cunoştinţe minime de TSA. Face parte 

din repertoriul monumentelor protejate ale judeţului Bihor datorită faptului că, în 

galeriile superioare, au fost descoperite oseminte de Ursus spelaeus, resturi 

scheletice de Homo sapiens şi fragmente de ceramică din perioada eneolitică. 

 Peştera Pişniţi. La baza acesteia se găseşte un izvor carstic, cu caracter permanent, 

amenajat de localnici pentru alimentarea cu apă. Un izvor similar se află şi pe latura 

de est a conului de travertin, ceea ce dovedeşte că apele subterane din peşteră tind 

să coboare la nivele tot mai inferioare. Peştera Pişniţi este închisă cu un grilaj 

metalic şi o plasă de sîrmă, ea nu poate fi vizitată decît în anumite condiţii şi cu 

aprobările necesare. 
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 Valea Mierăie din satul Călăţea care îşi are izvorul în satul Tomnatic. Are un curs 

destul de lung de 15 km, pe un platou calcaros, cu numeroase repezişuri şi porţiuni 

înguste sub formă de chei. 

 Biserica din Călăţea a fost construită în anul 1940. Stilul construcţiei este 

asemănător stilului gotic, lipsit de ornamentaţii exterioare şi interioare. Are două 

intrări, una prin faţă şi alta prin partea stângă. Iconostasul este din lemn cu pictura 

aplicată pe pânză. 

 Biserica ortodoxă din satul Chistag are hramul Adormirea Maicii Domnului. 

Ridicarea edificiului a început în anul 1957 şi s-a terminat în anul 1960. Biserica 

este pictată în tehnica fresco. 

 Biserica ortodoxa din Peştere poartă hramul Sf. Mucenic Gheorghe. A fost construită 

între anii 1934-1952 în stil bizantin, în formă de cruce greacă. În anul 1985 biserica 

a fost pictată în tehnica frescă. Iconostasul a fost executat de pictorul Motoc 

Constantin în anul 1973. 
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Biserica ortodoxa din localitatea Peştere 
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 Biserica ortodoxă din Aştileu cu hramul Adormirea Maicii Domnului este zidită între 

anii 1938 – 1940. Este construită din cărămidă arsă, acoperită cu ţiglă iar turnurile, 

3 la număr sunt acoperite cu tablă zincată. Pictura din interior a fost executată de 

pictorul Coriolan Munteanu din Oradea în tempera, în anul 1939. Interiorul a fost 

restaurat în anul 1972. Biserica nu are obiecte de mare valoare istorico – 

documentară, iar cele de cult şi cărţile vechi sunt păstrate în cele mai bune condiţii. 

 Biserica de lemn din localitatea Călăţea-Cornet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica de lemn şi troiţa din localitatea Călăţea 
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 Conacul din Aştileu, construit în secolul al XVIII-lea, este monument istoric, 

actualmente găzduieşte sediul S.C. Capitalist Prodcom S.R.L. 

 Cascada „Daşa” localitatea Peştere formată din apa provenita din peştera Pişniţii in 

momentul în care se formeaza supraplin la Uzina de Apă. 

 Platoul de deasupra Peşterii Pişniţii din localitatea Peştere. 

 Barajul de acumulare din loc Chistag. 

 Crucea de piatră din loc Aştileu, formațiune creată de natură. 

Biserica ortodoxa din Chistag 
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Depresiunea Vad-Borod şi zonele limitrofe este una dintre cele mai frumoase zone 

ale judeţului Bihor, deţinând un potenţial turistic ridicat. Cadrul natural este foarte bogat 

prin prezenţa unei faune şi vegetaţii etajate pe altitudine, alături de elemente carstice 

reprezentate de numeroasele peşteri, văi şi platouri. Cadrul antropic este reprezentat de 

biserici din lemn, conace vechi, obiceiuri şi tradiţii etc., cu toate acestea, în comuna Aştileu 

nu se practică activităţi turistice. 

 

Tipuri de activităţi turistice care ar trebui derulate şi promovate: 

Turismul montan. Turismul montan este o parte a turismului rural. Turismul din 

zona montană poate fi combinat cu turismul ecologic, cu turismul de aventură şi turismul 

speologic alături de turismul cultural. Resursele turistice care stau la dispoziţia turiştilor 

sunt de ordin: natural, istoric (arheologice) şi culturale, iar o combinaţie armonioasă dintre 

ele poate fi extrem de valoroasă in programele turistice. 

Turismul de aventură si speoturismul. Aceste 2 forme de turism sunt legate de 

practicarea unor sporturi extreme care castigă tot mai mulţi adepţi, în special din rândul 

tinerilor. In depresiunea Vad-Borod se practică: „rafting”, “caiac”, “canyoning”, 

“speoturism”, “escaladă” si “mountainbiking”. Amenajările pentru practicarea acestor 

sporturi sunt destul de precare faţă de potenţialul care îl are zona. 
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              Peştera Potriva 
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În ceea ce privesc destinaţiile speologice, comuna Aştileu deţine un numar mare de 

peşteri, foarte interesante şi care ar putea fi amenajate pentru accesul vizitatorilor. Este 

păcat că asemenea bogăţii naturale nu pot fi vizitate. 

 Cicloturismul. Mulţumită reliefului din zonă, a reţelei de poteci marcate, 

cicloturismul are toate condiţiile necesare pentru a fi practicat la intensitate maximă in 

Comuna Aştileu. Luand in considerare că bicicletele sunt o modalitate de deplasare  

aventuroasă şi  ecologică, ele pot fi utilizate de un număr destul de mare de turişti. Pentru 

ca cicloturismul să fie exploatat la maxim se impune amenajarea de trasee pentru 

cicloturism dar şi înfiinţarea de centre pentru închirierea de biciclete.  

Pescuitul. In comuna Aştileu există condiţii prielnice pentru practicarea pescuitului, 

in zonă trăind mai multe specii de peşti. Speciile de peşti care pot fi pescuite sunt: crap, 

clean, mreană, păstrăv indigen, lipan si lostriţă. Dezvoltarea unor concursuri periodice de 

pescuit sportiv  pot da o dimensiune importantă dezvoltării turismului la nivelul zonei 

studiate. 

     Barajul şi lacul de acumulare de pe Crişul Repede – localitatea Chistag 
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Turismul cultural. Turismul cultural constă in vizitarea siturilor rurale a căror 

distincţie se datorează existenţei monumentelor istorice, siturilor arheologice sau 

participarea la desfăsurarea unor evenimente sociale din viaţa comunităţii, tradiţii, 

meşteşuguri, port popular şi cântece populare.  

Cântăreţii de muzică populară din Comuna Aştileu sunt: Aurel Ţurcaş-Vlaicu, 

Simona Gherman, Camelia Ilea. 

În Comuna Aştileu există un meşter popular care confecţionează costume populare 

specifice zonei, d-na Huseraş Maria Claudia, având domiciliul în localitatea Peştere, nr. 116. 

 

Dintre obiectivele istorice se pot menţiona: 

 Conacul din Aştileu, construcţie secolul al XVIII-lea, monument istoric; 

 Biserica ortodoxa din Peştere;  

 Biserica din Călăţea; 

 Biserica ortodoxă din satul Chistag. 

 

Tradițiile, obiceiurile si meşteşugurile specifice Comunei Aștileu sunt: 

 Obiceiuri populare specifice zonei cu ocazia sărbătorilor creştine de peste an: 

colindatul, umblatul cu steaua, sorcova, capra, viflaimul,  țuraleisa, umblatul a 

„cucuța”; 

 Dansuri populare și teatru popular nescris, comuna fiind o vatră folclorică 

după cum afirmă Aurel Gavril Moţ, instrumentist, dirijor şi profesor, 

consultant artistic la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Bihor în lucrarea sa "O vatră folclorică - Aştileu"; 

 Zilele Comunei Aștileu care se țin în a treia duminică din luna iunie; 

 Meşteşuguri populare; 

 Datini şi obiceiuri populare de Crăciun, eveniment care are loc în luna 

Decembrie în comuna Aștileu. 

Agroturismul. Redescoperirea modului de viaţă tradiţional, posibilitatea de a petrece 

timp in regiuni marcate de tradiţiile rurale reprezintă principala motivaţie a călătorilor 
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care optează pentru această formă de turism rural. Agroturismul este capabil să valorifice 

excedentul de cazare existent în gospodăria țărănească prin implicarea turiștilor în viața 

gospodăriei și furnizarea către aceştia de servicii şi activități (masă, cazare, interacțiune cu 

mediul socio-natural) proprii gospodăriei țărănești, fără a-i conturba acesteia specificul. 

Agroturismul îmbrățișează toate activitățile turistice derulate în mediul rural, având drept 

scop valorificarea potențialului natural și uman al satelor. 
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3. Capitalul uman  

 

Evaluarea corectă a stării capitalului uman şi a tendinţelor de evoluţie pe termen 

mediu şi lung este de o importanţă fundamentală pentru proiectarea realistă a 

perspectivelor unui model sustenabil de dezvoltare în toate componentele sale esenţiale: 

economic, socio-cultural şi de mediu. În ultimă instanţă, întrebarea la care prezenta 

strategie încearcă să dea un raspuns rezonabil este: Cu cine si pentru cine se va realiza 

dezvoltarea durabilă a Comunei Aştileu? 

 

Întreaga Europa (cu excepţia Turciei, ţară candidată la UE) suferă de pe urma 

stagnării sau declinului demografic mai mult sau mai puţin accentuat, având ca rezultat, 

printre altele, îmbatrânirea generală a populaţiei. În cazul României situaţia devine 

îngrijoratoare din cauza unei rate foarte scăzute a natalităţii şi deci a reducerii progresive a 

populaţiei apte de muncă, exodului tinerilor şi persoanelor având o calificare medie sau 

superioară, nivelului nesatisfacator al pregătirii profesionale conform cerinţelor pieţei şi al 

însuşirii deprinderilor necesare pentru trecerea la societatea informaţională, bazată pe 

cunoaştere şi inovare. Se apreciază că există riscul real ca, în deceniile urmatoare, Ţările 

Europei Centrale şi de Est să devină o regiune slab populată, cu o forţă de muncă în declin, 

silită să poarte povara unei populaţii în curs de îmbătrânire. 

Resursele umane din Comuna Aștileu sunt alcătuite din locuitori legaţi de aceste 

locuri, de tradiţie, interese economice, ataşament faţă de gospodărie, ataşament faţă de 

regiune prin titlurile de proprietate şi relaţiile de rudenie, prin intregul ansamblu 

etnografic. 

Populaţia totală a Comunei Aștileu la recensământul din anul 2011, conform datelor 

furnizate de INS, era de 3561 locuitori, din care 1795, adică 50,41%, sunt bărbați şi 1766, 

adică 49,59%, sunt femei.   

Situația populației pe localitățile componente se prezenta astfel: 

 Aștileu – 1471 
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 Călățea 671 

 Chistag 596 

 Peștere 823 

Cu ocazia recensămantului din anul 2011, un număr de 3065 locuitori, adică 86,07% 

s-au declarat a fi de etnie română. Minoritatea cea mai mare o formează slovacii, la 

recensămant un număr de 155 locuitori, adică 4,35% s-au declarat apartinând acestei etnii. 

Conform recensământului, numărul romilor era de 182 locuitori, adică 5,11%, 58 de 

locuitori, adică 1,63%, aparţin minorității maghiare iar 5 locuitori, adică 0,14% s-au 

declarat de etnie germană. Un mumăr de 96 de locuitori nu și-au declarat etnia. 

 

Situaţia demografică, la nivelul anului 2012, se prezenta astfel: 

 30  de născuţi vii → natalitate este 7,90‰ 

 43 de persoane decedate → mortalitatea este 11,32‰ 

 

Astfel, Sporul Natural este negativ – 3,42‰, in Comuna Aștileu.  

 

In anul 2012 in comună s-au înregistrat 23 căsătorii şi 2 divorţuri. 

 

Mobilitatea populaţiei se prezintă astfel: 

 17 stabiliri de reşedinţă în localitate;  

 59 plecări cu reşedinţa din localitate. 

 

Conform prognozelor demografice, se prefigurează un proces de masivă depopulare 

a comunei  în deceniile urmatoare, dacă natalitatea nu va creşte. 

Problemele demografice au apărut datorită scăderii puternice a natalităţii şi 

exodului rural caracterizat prin plecarea populaţiei tinere, calificate şi apte de muncă. 

Migraţia populaţiei tinere influenţează negativ potenţialul economic al zonei. Degradarea 

potenţialului de resurse umane se poate corela cu creşterea numărului populaţiei rome, de 
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aceea este important să se pună un mare accent pe integrarea socio-economică a 

membrilor acestei comunităţi. 

Comunităţile de romi sunt izolate la marginea localităţii. Locuinţele romilor sunt 

ridicate pe terenuri proprietate personală sau publică a Comunei Aștileu. Dotările 

locuinţelor sunt modeste, reflectand un nivel de trai mult inferior celorlaţi membri ai 

comunităţii. Comunităţile de romi au acces garantat la asigurări sociale, asistenţă medicală 

si invăţămant. 

Ocupaţiile principale ale romilor sunt cele de ingrijitori de animale pe perioada de 

vară, culegători de ciuperci. Unii romi se ocupă cu fabricarea de vaioagă sau prestează 

diverse munci ocazionale in comună. Nivelul de studii se limitează la 4 clase in proporţie de 

80% şi la 8 clase în proporţie de 20%. 

 

Probleme cu care se confruntă membrii comunităţii rome sunt: 

 membrii comunităţii întâmpină dificultăţi în asigurarea hranei zilnice; 

 participare scăzută la procesul de invăţămant sau chiar abandonul şcolar; 

 educaţie sanitară redusă; 

 lipsa locurilor de muncă; 

 neimplicarea in activitatea comunitară. 

 

Modalităţi de rezolvare a problemelor cu care se confruntă membrii comunităţii 

rome: 

 sensibilizarea ONG-urilor in rezolvarea problemelor sociale ale romilor; 

 dezvoltarea de către Consiliul Local al Comunei Aştileu de proiecte sociale 

care să vizeze comunitatea romă; 

 înscrierea tuturor romilor pe listele medicului de familie; 

 creşterea gradului de educaţie în rândul comunităţii rome din comună. 
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Numărul salariaţilor la 1000 locuitori in Comuna Aştileu figurează cu o valoare 

peste media pe judeţ, media pe judeţul Bihor fiind de 252 salariaţi la 1000 de locuitori. În 

Comuna Aştileu, în anul 2012, existau 288 angajaţi la 1000 de locuitori.  

Cele prezentate anterior demonstrează că factorii demografici reprezintă o 

componentă esenţială a unei viziuni de perspectivă a dezvoltării durabile a comunei 

Aştileu, pe termen mediu şi lung şi trebuie să-şi găsească reflectarea adecvată în strategia 

de dezvoltare. 

Evoluţiile demografice au constituit un factor important din punct de vedere 

statistic, dar nu determinant din punct de vedere calitativ, al situaţiei actuale în domeniul 

educaţiei si formării profesionale. În Comuna Aștileu populația scolară cuprinde un 

număr de aproximativ 400 de elevi. Ei au la dispoziție şcoli cu clasele I-VIII în localităţile 

Aştileu şi Călățea, precum şi şcoli cu clasele I-IV în localitățile Peştere, Poiana, Cistag, 

Poiana Cornet şi colonia Refractara. Din anul 2001, în vederea modernizării şcolilor şi 

grădinițelor a fost accesat un program cu Banca Mondială care a dus la îmbunătățirea 

condițiilor de invățare şi construire a unei noi școli în colonia Refractara. 

 

La nivelul anului 2014, situaţia statistică a preşcolarilor şi elevilor înscrişi în 

sistemul de învăţământ din comună se prezintă astfel: 

 102 de copii înscrişi în grădiniţă  

 294 de elevi înscrişi în total, din care: 

o 294 elevi înscrişi în invăţământul primar şi gimnazial, astfel: 

- 149 de elevi înscrişi în invăţământul primar 

- 145 de elevi înscrişi în invăţământul gimnazial 

 

Personalul didactic al unităţii de învăţământ de pe raza Comunei Aștileu într-un 

număr total de 34, la nivelul anului 2014, are următoarea structură: 

 6 cadre didactice în învăţământul preşcolar; 

 28 de cadre didactice în invăţământul primar şi gimnazial, astfel: 

o 11  cadre didactice în invăţământul primar 
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o 17 cadre didactice în invăţământul gimnazial 

 

Unitatea de învăţământ de pe raza Comunei Aștileu, la nivelul anului 2014, dispune 

de următoarele dotătri: 

 20 de săli de clasă şi cabinete şcolare; 

 2 laboratoare şcolare; 

 1 sală de gimnastică; 

 2 terenuri de sport; 

 11 PC-uri; 

 

Pe raza Comunei Aștileu există 3 biblioteci, dintre care doar o bibliotecă publică, 

unde îşi desfașoară activitatea un angajat, numărul total de volume existente în bibliotecă 

fiind de 16795. 

În baza de date a bibliotecilor figureză un număr de 543 de cititori activi iar 

numărul de volume eliberate la nivelul unui an este de cca. 1723 volume. 

 

Sistemul de sănătate din România este de tip asigurări sociale şi are ca scop 

garantarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la un pachet de servicii de bază pentru 

asiguraţi.  

Starea de sănătate a Comunei Aștileu este asigurată prin medici de familie, printr-un 

centru medical de permanență şi o farmacie. 

Încadrarea sistemului medical cu personal medico-sanitar având calificare 

superioară, la nivelul Comunei Aștileu, se prezintă astfel: 

 2 medici de familie 

 

Încadrarea sistemului medical cu personal medico-sanitar având calificare medie, la 

nivelul Comunei Aștileu se prezintă astfel: 

 3 asistenţi medicali  



 

61 
     Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă  
     a Comunei Aștileu 

 

Personalul medical de pe raza comunei Aștileu îşi desfăşoară activitatea într-un 

cabinet privat  de medicină de familie. 

În Comuna Aștileu funcţionează o farmacie privată unde îşi desfăşoară activitatea un 

farmacist. 
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4. Capitalul social 

Funcţionarea optimă a unei societăţi democratice presupune nu numai existenţa 

unui cadru legislativ adecvat şi a unei construcţii instituţionale eficiente, ci şi dezvoltarea 

unei culturi participative bazate pe încredere si cooperare. Din perspectiva definiţiei clasice 

a capitalului social ca fiind «un bun societal care îi uneşte pe oameni şi le permite să 

urmarească mai eficient realizarea unor obiective comune», statornicirea încrederii între  

membrii societaţii are la bază îndeplinirea obligaţiilor asumate si reciprocitatea. În 

societatea modernă, colaborarea entitaţilor publice si private în slujba intereselor şi 

drepturilor fundamentale ale cetaţenilor este susţinută de reţeaua de asociaţii voluntare, 

organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, grupuri caritabile, iniţiative 

cetăţeneşti etc. care acţionează autonom sau în cooperare, în relaţia cu puterea de stat 

(legislativa, executiva, judecatorească), garantul respectării valorilor şi practicilor 

democratice. 

Dreptul de liberă asociere este consfinţit în Constituţia României şi face obiectul a 

nu mai puţin de 15 legi speciale, precum şi al altor reglementări prin ordonanţe sau decizii 

ale Guvernului. 

Este reglementat prin lege modul de constituire, înregistrare, organizare şi 

funcţionare a persoanelor juridice de drept privat, fără scop patrimonial. Statutul de 

persoană juridică este acordat prin hotarâre judecatorească prin înscrierea în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Pentru implementarea obiectivelor Strategiei Naţionale pentru 

Dezvoltare Durabilă, prezintă un interes deosebit prevederile Legii administraţiei publice 

locale, care reglementează dreptul unităţilor administrativ-teritoriale ca, în limitele 

competenţelor lor deliberative si executive, să coopereze si să se asocieze, în condiţiile legii, 

formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică de drept privat 

şi de utilitate publică, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes  

zonal sau regional, ori furnizării în comun a unor servicii publice.  

 



 

63 
     Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă  
     a Comunei Aștileu 

 

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, îşi dovedesc 

eficienţa, prin implicarea activă a tuturor actorilor locali, inclusiv a organismelor societăţii 

civile si iniţiativelor cetăţeneşti, în elaborarea şi promovarea unor planuri şi proiecte de 

dezvoltare durabilă care să întrunească sprijinul întregii comunităţi.  

 

Pe măsura maturizării accelerate a acţiunii civice ca element de importanţă crucială 

în promovarea principiilor şi practicilor dezvoltării durabile, solidaritatea şi coeziunea 

socială se va clădi pe temeiul unor principii ferme precum: 

 Transparenţa actului decizional al administraţiei publice; 

 Comunicarea permanentă şi accesul liber la informaţii de interes public; 

 Parteneriatul durabil în realizarea obiectivelor comune convenite; 

 Optimizarea utilizării resurselor; 

 Respectarea valorilor organizaţiilor neguvernamentale şi a misiunilor 

acestora. 
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Partea III  

Obiective ţintă şi direcţii de acţiune 
pentru perioada 2014 - 2020, 
conform orientărilor strategice ale 
judeţului Bihor, României şi Uniunii 
Europene 
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1. Dezvoltarea rurală - componentă a 
strategiei dezvoltării durabile  

 

Dezvoltarea durabilă este un concept vast, de aceea cooperarea pentru o dezvoltare 

durabilă trebuie să fie o preocupare atât pentru Uniunea Europeană, pentru statele 

membre şi pentru fiecare comunitate locală în parte.  

 

Dezvoltarea rurală exprimă ansamblul activităţilor destinate îmbunătăţirii calităţii 

vieţii în spaţiul rural, bazată pe o creştere economică durabilă care trebuie să aibă ca 

obiectiv principal menţinerea peisajului natural, cultura materială şi spirituală a 

comunităţii săteşti. În concluzie, procesul dezvoltării rurale durabile se desfăşoară pe 

fondul dezvoltării durabile şi complexe a agriculturii, ţinându-se seama de faptul că 

agricultura şi spaţiul rural sunt două laturi interdependente, specifice ruralului. 

Dezvoltarea rurală durabilă trebuie să respecte principiile înscrise în Charta Europeană dar 

se bazează şi pe o serie de principii generale, care au fost formulate în Declaraţia de la 

CORK (Irlanda, 1996), adoptată de ţările Uniunii Europene, cu implicaţii profunde asupra 

spaţiului rural, cum ar fi: punerea pe prim plan a ruralului, abordarea integrată, crearea 

diversităţii şi a varietăţii, durabilitatea, subsidiaritatea, programarea, finanţarea, 

îndrumarea, evaluarea şi cercetarea.  

 

Pe baza acestor principii au fost stabilite obiectivele dezvoltării rurale durabile, prin 

a căror materializare se are în vedere ridicarea gradului de dezvoltare socio-economică a 

spaţiului rural şi cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice comunităţilor săteşti.  

Contextul politicilor europene de dezvoltare rurală poate fi divizat în 4 nivele 

strategice, după cum urmează:  

 nivelul European; 

 nivelul naţional (nivelul statelor membre); 

 nivelul programului de dezvoltare; 
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 nivelul implementării detaliate după axele tematice şi măsuri, raportat la 

specificul fiecărei comunităţi locale. 

 

Această structură conferă un context comun cadrului programatic individual al 

fiecărui stat membru. Cadrul comun este orientat de către Ghidul Strategic al Uniunii 

Europene şi cuprinde documentele planificate ale fiecărui nivel care subliniază priorităţile 

strategice de dezvoltare rurală, programele detaliate şi măsurile individuale de dezvoltare 

rurală, selectate să răspundă necesităţilor de dezvoltare rurală specifice fiecărei ţări.  

 

La nivel european politica de coeziune pentru perioada 2014 - 2020 va pune la 

dispoziție până la 351,8 miliarde euro pentru a se investi în regiunile, orașele și economia 

Europei. Acesta va fi principalul instrument de investiții al UE pentru a atinge obiectivele 

strategiei Europa 2020:  

 crearea de locuri de muncă și generarea de creștere economică; 

 abordarea problemei schimbărilor climatice și a dependenței energetice; 

 reducerea sărăciei și a excluziunii sociale.  

 

La aceasta va contribui și definirea mai bună a priorităților cheie ale Fondului 

European de Dezvoltare Regională, cum ar fi sprijinul pentru întreprinderile mici și 

mijlocii, obiectivul fiind de a dubla sprijinul, de la 70 la 140 de miliarde EUR pe durata celor 

7 ani. În toate fondurile structurale și de investiții europene care stimulează proiectele va 

exista un grad mai mare de orientare spre rezultate. În cadrul politicii de dezvoltare rurală 

și în cadrul fondului pentru pescuit, eficiența va fi corelată, de asemenea, cu guvernanța 

economică pentru a încuraja respectarea de către statele membre a recomandărilor Uniunii 

Europene. 
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    Parc –localitatea Aştileu 

 

România se confruntă cu provocări în atingerea potenţialului economic şi social al 

sectorului agroalimentar. Spaţiul rural înregistrează mari deficienţe, acesta fiind 

caracterizat de:  

 deficiențe structurale persistente;  

 nivel scăzut al activității antreprenoriale şi al valorii adăugate, cu activităţi ce 

necesită un aport intensiv al forţei de muncă, în special în agricultura de 

(semi)subzistenţă;  

 orientare modestă către export;  

 investiţii scăzute;  

 acces la servicii şi infrastructură cu mult sub nivelul zonelor urbane;  
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 discrepanţe regionale din ce în ce mai mari;  

 pondere mare a populaţiei aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială; 

 riscuri ambientale şi provocate de om, agravate de schimbările climatice, 

care reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale şi pentru întreaga ţară. 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 reprezintă o 

oportunitate reală pentru a aborda punctele slabe, pe baza consolidării punctelor tari ale 

sectorului şi pe baza progresului realizat prin PNDR 2007-2013.  

Au fost înregistrate îmbunătăţiri semnificative în perioada 2007-2013, în special cu 

privire la o mai bună integrare a producătorilor şi procesatorilor în lanțul agro-alimentar, 

reînnoirea generaţiilor de fermieri, aplicarea de practici şi realizarea de investiţii 

prietenoase cu mediul, economii locale diversificate şi infrastructură locală. 

PNDR 2014-2020 va aborda în mod strategic următoarele priorităţi:  

 schimbarea structurală a sectorului agro-alimentar şi competitivitatea;  

 managementul resurselor naturale;  

 dezvoltarea rurală locală echilibrată.  

 

Aceste priorităţi sunt corelate cu obiectivele strategice definite la nivel naţional, cu 

Politica Agricolă Comună şi cu Strategia Europa 2020. 

Nevoile specifice vor fi abordate prin acţiuni realizate în cadrul celor şase priorităţi 

ale FEADR. Sprijinul va fi direcționat către acțiunile cu cel mai mare impact asupra 

îndeplinirii obiectivelor. 

Judeţul Bihor își propune ca până în 2020 să devină “un județ dinamic și competitiv, 

în care bunăstarea să fie resimțită, în mod direct, de toți locuitorii județului. Bihorul își 

dorește să fie recunoscut ca o poartă de intrare și ieșire către vestul Europei, în care 

inițiativele antreprenoriale sunt susținute activ de instituțiile publice prin servicii publice 

de calitate și infrastructură corespunzătoare. Complementar, județul își dorește să fie 

cunoscut ca o destinație turistică importantă, atât în România cât și în țările vecine. 



 

71 
     Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă  
     a Comunei Aștileu 

 

Potențialul natural, poziția strategică și diversitatea culturală vor constitui baza pentru 

dezvoltarea acestui județului în perioada 2014 – 2020." 

Pentru atingerea nivelului propus, în cadrul strategiei de dezvoltare a judeţului 

Bihor sunt asumate patru obiective strategice de dezvoltare: 

1. Dezvoltarea infrastructurii publice din județ; 

2. Creșterea competitivității economice în industrie și agricultură; 

3. Valorificarea potențialului turistic al județului; 

4. Dezvoltarea serviciilor publice și a capacității administrative. 

Pliindu-se pe strategia Uniunii Europene, pe strategia de dezvoltare naţională şi 

judeţeană, Comuna Aştileu îşi propune, pentru perioada 2014 – 2020, creşterea calităţii 

vieţii locuitorilor săi. Acest deziderat va fi atins prin: 

 investiţii care să vizeze continuarea dezvoltării infrastructurii de bază a 

comunei; 

 atragerea de investiţii care să crească gradul de ocupare al forţei de muncă 

locale; 

 promovarea turistică intensă şi sprijinirea investiţiilor în turism; 

 scăderea numărului fermelor de subzistenţă prin transformarea lor în ferme 

mici, mijlocii şi mari; 
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2. Analiza dezvoltării rurale durabile 
a Comunei Aştileu 

 

Această analiză se constituie într-o o analiză amănunţită a tuturor aspectelor care ar 

putea contribui la dezvoltarea durabilă a Comunei Aştileu.  

 

Analiza SWOT a comunei Aştileu a pus în evidenţă aspecte favorabile pentru 

dezvoltarea durabilă a zonei:  

 condiţii naturale favorabile şi rezerve semnificative de teren liber; 

 soluri fertile;  

 existenţa unei forţe de muncă semnificative şi relativ ieftine;  

 existenţa unui potenţial turistic ridicat care ar duce la atragerea şi 

dezvoltarea de investiţii în domeniul turismului şi agroturismului;  

 posibilitatea dezvoltării unei agriculturi capabile să obţină produse ecologice.  

 

Analiza SWOT a Comunei Aştileu 

Puncte tari: 

 Resurse naturale aflate în general în stare bună de conservare; 

 Patrimoniu natural foarte bogat, divers şi pitoresc; 

 Potenţial turistic foarte mare; 

 Pondere ridicată de acoperire a zonelor importante din punct de vedere al 

protecţiei mediului; 

 Meșteșugari  recunoscuţi  care practică  activități tradiționale și realizează produse 

specifice locului; 

 Infrastructura de apă in Aştileu, Peştere şi Chistag este realizată în proporţie de 

100% iar cea de canalizare în proporţie de 70% 

 Materii prime agricole şi non-agricole de calitate; 
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 Interes în creștere al investitorilor pentru sectorul agroalimentar; 

 Resurse diversificate de lemn de calitate; 

 Pondere  ridicată  a  terenurilor  agricole  și  forestiere  caracterizate printr-o mare 

diversitate biologică, inclusiv suprafețe agricole semnificative cu înaltă valoare 

naturală (HNV) gestionate în mod tradițional, care contribuie la conservarea 

biodiversităţii; 

 Utilizarea redusă a fertilizanților și pesticidelor; 

 Suprafaţă  semnificativă  a terenurilor  agricole  aflate sub angajamente  de agro-

mediu  prin care se promovează practici agricole extensive, cu impact redus asupra 

mediului; 

 Nivelul general scăzut al emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură; 

 Pondere  ridicată  a  pădurilor  care  au  fost  desemnate  a  avea  funcții  de  

protecție; 

 Nivel bun al calității resurselor de apă; 

 Experiență în ceea ce privește dezvoltarea rurală locală bazata pe proiectele 

implementate. 

 

Puncte slabe: 

 Trend  demografic  negativ  - populație  rurală  în  scădere  (în  special  tineri)  și  în  

curs  de îmbătrânire; 

 Slaba  dezvoltare  a  activităților  non-agricole  generează  dependența  populației  

rurale  de agricultura de subzistență; 

 Nivel scăzut al productivității muncii; 

 Nivel scăzut de  instruire a populaţiei; 

 Rata  crescută de abandon şcolar în rândul elevilor din învățământul liceal, în 

special în rândul etniei rome; 

 Cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor 

manageriale de bază; 
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 O  participare  scăzută  a rezidenților  din  zonă  la  programe  de  instruire  pentru 

dobândirea de noi competenţe în activități non agricole; 

 Nivel scăzut al venitului pe gospodărie; 

 Inexistenţa infrastructurii turistice și a serviciilor turistice; 

 Infrastructură de bază și servicii rurale de bază slab dezvoltate; 

 Pondere crescută a populaţiei aflată în risc de sărăcie sau de excluziune socială în 

special în rândul membrilor etniei rome; 

 Degradarea așezărilor tradiţionale cu valoare culturală; 

 Acces scăzut la resurse financiare pentru micii antreprenori şi a noilor iniţiative de 

afaceri în mediul rural;  

 Costuri mari ale produselor de creditare; 

 Lipsa experienței manageriale, în funcționarea parteneriatelor public-private, 

datorată  unui nivel scăzut de conștientizare a oportunităților; 

 Capacitate  scăzută  de a elabora  și de a implementa  în  mod  eficient  proiecte  

viabile  de dezvoltare locală; 

 Nivel scazut de conectare al populatiei rurale  la internet in banda largă; 

 Număr  mare  de  ferme  mici  (de  subzistență  și  semisubzistență)  care  utilizează  

o   mare parte din forţa de muncă; 

 Nivel mare de fărâmițare a terenurilor agricole și forestiere; 

 Procent mare al fermierilor în vârstă; 

 Productivitate agricolă scăzută; 

 Inexistența sistemelor publice de conservare a potențialului genetic autohton; 

 Diminuarea efectivelor de animale – în special bovine și porcine; 

 Scăderea suprafeţelor şi îmbătrânirea plantaţiilor pomicole; 

 Nivel  scăzut  de  pregătire  profesională  de  bază  și de  competenţe  profesionale  

în  rândul fermierilor și deţinătorilor de păduri; 

 Programe  insuficiente  de pregătire  profesională  (pe  tot  parcursul  vieții)  pentru  

fermieri şi deţinătorii de păduri; 
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 Slaba adaptare a specializărilor liceului de profil din localitatea Aleşd la cerinţele 

pieţei muncii; 

 Structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru transferul de cunoștințe și inovare; 

 Dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură şi silvicultură; 

 Dificultăți  în  adaptarea  la  tehnologii  noi  pentru  micii  fermieri  şi  procesatori  

din  cauza accesului redus la surse de finanţare; 

 Vulnerabilitatea crescută a micilor fermieri; 

 Slaba   cooperare  între fermieri,  reflectată  într-un  grad scăzut de asociere  cu 

implicaţii  în viabilitatea exploatațiilor; 

 Acces redus la sistemul de creditare pentru sectorul agricol; 

 Slabă dezvoltare a unitatilor de procesare in industria alimentară; 

 Sisteme de colectare şi depozitare slab dezvoltate, în special pentru fructe, legume 

și cartofi; 

 Sisteme și servicii inadecvate de gestionare a riscurilor prin care să se aplaneze 

potențialele riscuri agricole; 

 Ponderea suprafeței împădurite este inferioară mediei UE și sub pragul minim 

recomandat de comunitatea științifică și academică din România; 

 Largi suprafeţe agricole situate în zone afectate de constrângeri naturale, 

caracterizate  de productivităţi reduse ale terenurilor; 

 Slaba eficienţă economică a practicilor agricole tradiţionale; 

 Abandonul  activităţilor  agricole  datorat  în  special  reducerii  numărului  de  

animale  pe suprafeţele  de  pajişti  naturale  şi  seminaturale  situate  în  zone  

afectate  de  constrângeri naturale; 

 Suprafețe agricole afectate de fenomene de degradare a solului (eroziune, alunecări 

de teren, etc.); 

 Sisteme de irigare slab dezvoltate; 

 Nivelul scăzut de producere şi utilizare a resurselor de energie regenerabilă în 

special în sectorul agricol şi silvic; 
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 Gradul de accesibilitate al pădurilor este redus ca urmare a unei densități scăzute a 

rețelei de drumuri forestiere; 

 Insuficienţa sistemelor administrative de gestionare a zonelor Natura 2000. 

 

Oportunități: 

 Recunoașterea și consolidarea cunoștințelor tradiționale; 

 Crearea  de noi IMM-uri  cu activităţi  non-agricole,  culturale,  creative  și de 

cooperare, pentru crearea de noi locuri de muncă; 

 Continuarea dezvoltării infrastructurii și a serviciilor de bază ca precondiție pentru 

creșterea nivelului de atractivitate al comunei; 

 Utilizarea abilităților și activelor de capital de către persoanele care au activat pe 

pieţe de muncă externe în domeniul agricol; 

 Continuarea şi consolidarea programelor de instruire de bază, a programelor de 

învățare pe tot parcursul vieții și de dezvoltare a abilităților antreprenoriale; 

 Potențialul  tehnologiei  informaționale  și  al  mijloacelor  media  de  a  sprijini  

dezvoltarea comunei, în special dezvoltarea turismului; 

 Posibilitatea obţinerii de sprijin financiar  pentru protejarea,  conservarea  şi 

valorificarea  resurselor locale   (moștenire   culturală,   patrimoniu   natural)   ca  

bază   pentru   o  dezvoltare   rurală sustenabilă; 

 Crearea de mărci şi participarea la scheme de calitate pentru generarea de  valoare 

adăugată la produsele autohtone; 

 Promovarea identităţii locale; 

 Promovarea potenţialului turistic; 

 Consolidarea  parteneriatelor  ca  bază  pentru  întărirea  strategiilor  locale  care  

pot  facilita inovarea, promovarea cooperării și creșterea economică locală; 

 Creşterea accesului populaţiei la tehnologia informaţiei şi serviciile de comunicaţii 

pentru a conecta societatea locală la progresele globale, facilitând o mai bună 

participare la creșterea economică; 
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 Parteneriate  pentru  inovarea,  crearea  de cunoștințe  colective  și de noi metode  

în cadrul serviciilor publice; 

 Fluxuri de comunicare inovative între fermieri și instituţiile agricole; 

 Încurajarea accesării măsurilor de sprijin financiar pentru reîntinerirea generațiilor 

în ferme; 

 Înființarea de parteneriate care să promoveze transferul de cunoștințe și inovarea; 

 Sporirea nivelului de conștientizare cu privire la beneficiile practicilor prietenoase 

cu mediul înconjurător  și  la  gestionarea  durabilă  a  resurselor  naturale,  pentru  

fermieri  și  pentru deţinătorii de păduri; 

 Atragerea de servicii  de  consultanță  pentru  creşterea  performanței  sectoarelor  

agricol  și silvic; 

 Atragerea de servicii  de  consultanță  pentru creşterea performanţei administraţiei 

publice locale;  

 Formarea unei Rețele Locale de Dezvoltare  Rurală  care să faciliteze  diseminarea  

de informații,  să încurajeze  cooperarea  și  asimilarea  de  cele  mai  bune practici 

inovative; 

 Creşterea valorii adăugate a produselor alimentare cu semne de calitate; 

 Înființarea și dezvoltarea de lanțuri locale de aprovizionare cu produse agro-

alimentare și de rețele de desfacere  care să conecteze  producătorii  și 

consumatorii,  inclusiv  să asigure  o legătură mai bună între comună şi zonele 

urbane din apropiere; 

 Conștientizarea în domeniul sănătății publice a conexiunii între alimente, mediu și 

sănătate și creșterea numărului de consumatori informați cu privire la această 

conexiune. 

 Oportunități oferite de piață și de politicile publice pentru gestionarea durabilă a 

resurselor naturale; 

 Protejarea  mediului  prin  aplicarea  unor  pachete  de  agro-mediu  şi  climă  

susținute  prin politicile publice în vigoare; 
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 Oportunități financiare oferite în vederea creşterii suprafețelor de teren agricol 

împădurite – în special pentru terenurile afectate de fenomene de degradare, cum ar 

fi eroziunea solului, alunecări de teren etc.; 

 Oportunitățile   financiare   disponibile   pentru   înfiinţarea   perdelelor   forestiere   

care   vor contribui la adaptarea la efectele schimbărilor climatice; 

 Posibilitatea  integrării  acţiunilor  care  să  contribuie  la  atingerea  obiectivelor  de  

mediu identificate la nivel local în strategia de dezvoltare locală; 

 Posibilitatea utilizării unei game variate de surse de energie regenerabilă. 

 Aderarea la Grupul de Acțiune Locală Piatra Șoimului. 

 

Ameninţări: 

 Scăderea populației rurale, în special în rândul tinerilor și al persoanelor 

calificate; 

 Menţinerea  gradului  ridicat  de  ocupare  în  sectorul  agricol  faţă  de  celelalte  

sectoare  ale economiei rurale; 

 Resurse financiare limitate ale comunităţii  locale necesare  întreţinerii  

infrastructurii  de bază; 

 Alterarea și pierderea moștenirii culturale și a tradițiilor locale; 

 Eșecul în formarea de parteneriate locale puternice și în promovarea 

potențialului endogen al comunei; 

 Menținerea unui nivel scăzut de calitate al consultanței, ca sprijin pentru 

fermieri; 

 Volatilitatea prețurilor pentru produse agricole; 

 Desființarea cotelor de lapte ale UE în 2015 va genera o presiune mai mare 

asupra micilor producători şi procesatori; 

 Creşterea ponderii suprafeţelor ocupate de livezile îmbătrânite, slab productive; 

 Menţinerea   unui  grad  mare  de  fărâmiţare   a  exploataţiilor   agricole,  cu  

implicaţii   în performanţa la nivelul fermelor şi în viabilitatea acestora; 
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 Creșterea prețurilor la energie şi carburanţi care vor avea un efect negativ 

asupra costurilor de producție agricole, asupra prețurilor și, implicit, asupra 

accesului la hrană pentru grupurile sociale cu venituri reduse; 

 Accentuarea  efectelor  negative,  în  special  asupra  resurselor  de  apă,  

rezultate  în  urma utilizării unor tehnologii neperformate; 

 Productivitate scăzută a culturilor principale cauzată de factorii climatici;  

 Schimbarea condițiilor climatice poate conduce la creșterea atacurilor de 

dăunători și boli, precum şi la scăderea productivităţii naturale a terenurilor 

agricole; 

 Riscul poluării apelor freatice şi curgătoare datorită gestionării improprii a 

gunoiului menajer şi a gunoiului de grajd. 
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3. Identificarea nevoilor 

Ca urmare a analizei SWOT a comunei Aştileu au fost identificate următoarele nevoi: 

 

 

AGRICULTURĂ 

 

 Nevoia dobândirii de cunoștințe adecvate de agricultură, 

agrolimentare si de mediu. 

Formarea profesională este necesară pentru a completa sistemul de educație de 

bază, cu atât mai mult cu cât o mare parte din fermieri nu au cunoştinţe elementare de 

agricultură, industrie agro-alimentară şi mediu și se bazează doar pe experiență practică. 

Vor trebui atraşi furnizorii de programe de instruire care să ofere cursuri pentru fermieri, 

cursuri care să contribuie la îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole, 

adoptarea de noi tehnologii și de soluţii inovative într-un mod flexibil, care să răspundă 

nevoilor specifice. 

Astfel, evoluţia şi specializarea în agricultură necesită un nivel corespunzător de 

instruire tehnică, economică  şi  juridică,  inclusiv  expertiză  în  tehnologii  noi  ale  

informaţiei,  pentru  a  răspunde cerinţelor  comunitare  în  domeniul  fitosanitar,  al  

standardelor  de  calitate  şi  al  standardelor  de mediu. 

Necesitatea  activităţilor  de  formare  profesională  apare  în  contextul  legat  de  

creşterea competitivităţii  şi  diversificării  produselor  şi  activităţilor  din  agricultură,  de  

restructurare  şi modernizare a sectoarelor agricol, de procesare şi comercializare pentru 

produsele agricole, dezvoltarea unei agriculturi orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru 

aptitudini economice şi de management, cât şi de îndeplinire a obiectivului gestionării 

durabile a terenurilor şi protecţiei mediului,  aplicarea  de  tehnologii  şi  practici  

prietenoase  mediului  şi  de  utilizare  a  energiei regenerabile. 

În contextul  problemelor  structurale  specifice  agriculturii  locale nevoia  de 
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formare  trebuie să-şi găsească rezolvare prin adaptarea tematicilor la nevoile specifice 

identificate, precum şi prin asigurarea unor schimburi de experienţă. Fermierii au nevoie 

de aceste experienţe pentru a fi conectați în mod eficient la rețelele de informare, inclusiv 

pentru schimburile de idei și de bună practică între fermieri şi organizaţiile acestora. 

 

 Nevoia de servicii   de   consiliere   adecvate   si   de   calitate   pentru   

fermieri,   grupuri   de   producatori, microintreprinderi si 

intreprinderi mici non-agricole nou infiinţate. 

Fragmentarea excesivă a proprietăţii agricole, precum şi lipsa formelor de asociere 

conduc la dificultăţi întâmpinate în comercializarea produselor agricole deoarece acestea 

nu sunt adaptate la rigorile şi cerinţele pieţei. 

Astfel, consilierea micilor fermieri, se poate concretiza în sensul dezvoltării 

viabilităţii fermelor sau în sensul asigurării unor surse de venituri adiţionale generate de 

diversificarea activităţilor în cadrul fermelor. 

Fermierii,  în special tinerii fermieri care au un potențial mai mare de dezvoltare,  au 

nevoie de servicii  accesibile  de consiliere  și consultanță  de calitate  cu privire  la 

dezvoltarea  fermelor, inovare, adaptarea la standarde, orientarea către piață și 

promovarea spiritului antreprenorial. De asemenea, populaţia rurală are nevoie de servicii 

de consiliere pentru dezvoltarea de noi activităţi aducătoare de venit în domenii non-

agricole. 

Prin urmare, nevoia susţinerii serviciilor de consiliere şi consultanţă crează o bună 

premisă pentru utilizarea instrumentelor comunitare, realizând astfel o restructurare a 

fermelor, precum şi o îmbunătăţire a managementului acestora. 

 

 

 Nevoia existenţei, pe plan local, a unor unităţi de procesare agro-

alimentară moderne si adaptat la standardele UE. 

Există   încă   deficiențele   legate   de   adaptarea   la   standardele   UE   (siguranța   
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alimentară   și trasabilitate) și de creștere a ponderii de produse procesate cu valoare 

adăugată mare pe piaţă, cu efecte asupra deficitului balanţei comerciale. Astfel, o creştere a 

valorii adăugate a produselor provenind din sectoarele de creştere a animalelor, cultura 

plantelor sau pomicultură, este esenţială. 

Tipurile  de investiții  ce necesită  a fi implementate  constau  în spaţii de producţie  

şi tehnologii moderne pentru creșterea eficienței și productivității, dar şi în dezvoltarea de 

noi produse locale. De  asemenea,  susţinerea  acţiunilor  de  marketing  şi  de  îmbunătățire  

a  planificării  strategice  a afacerilor   și  a  managementului   resurselor   conduce   la   

consolidarea   abordării   într-un   sens competitiv. 

Există nevoia atragerii de investitori care să realizeze pe plan local investiţii în 

unităţi de procesare a produselor agricole şi pomicole, contribuind astfel la creşterea 

locurilor de muncă şi la obţinerea de produse agricole cu valoare adăugată mare: 

- Cereale care prin metode de uscare pot fi vândute atunci când pretul este 

bun; 

- Produse lactate rezultate din procesarea laptelui; 

- Fructe conservate, gemuri, pălincă etc.; 

- Miere de albine ambalată, produse apicole ambalate. 

Sustenabilitatea investiţiilor în sectorul de procesare este condiţionată de o strânsă 

corelare între potenţialul de producţie şi capacitatea de procesare a materiilor prime, fiind 

necesară o abordare locală integrată şi complementară. 

 

 Necesitatea reînnoirii generațiilor de fermieri 

Sectorul  agricol  se confruntă  cu un nivel ridicat  de îmbătrînire  în rândul 

deţinătorilor  de exploatații agricole. Reînoirea generaţiei deţinătorilor de exploataţii 

agricole devine o necesitate a sectorului agricol, îndeplinind mai uşor cerinţele pe care 

societatea le solicită profesiei de agricultor şi totodată pe cele cerute prin regulamentele  

Politicii  Agricole  Comune:  securitate  alimentară,  igienă, diversificarea gamei de produse, 

obţinerea de produse locale de calitate superioară, conştientizarea   efectelor   negative 

determinate de abandonul terenurilor agricole şi creşterea economică în mediul rural. 
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Astfel, tinerii fermieri, reprezintă categoria de bază care poate să îmbunătățească 

productivitatea exploataţiilor agricole și creşterea accesului pe piață. 

Această nevoie trebuie adresată, de asemenea, prin accesul la instruire specifică a 

tinerilor fermieri pentru a-i ajuta să îmbunătăţească nivelul general de performanţă, să 

dezvolte durabil exploataţiile agricole pe care le gestionează și să-și diversifice sursele de 

venit, etc. 

 

 Necesitatea încurajării constituirii grupurilor şi organizațiilor de 

producători  

Fermierii  au  nevoie  să  coopereze  în  grupuri  de  producatori  pentru  a-și  

îmbunătăți  şi  adapta producția la cerințele pieței (incluzând aspectele legate de 

aprovizionare, calitate și siguranță alimentară)  şi  pentru  a  comercializa  împreună,  

produsele  proprii  (inclusiv  prin  intermediul lanțurilor alimentare scurte). 

Prin  asociere,  fermierii  îşi  pot  consolida  puterea  de  negociere,    procura  utilaje  

și  tehnologii agricole, creşte gradul de acces la credite, introduce inovații și idei noi de 

management. 

Grupurile  de producători  pot juca  un rol important  în a rezolva  probleme  de 

management  ale fermelor și de a construi mijloace de creştere a venitului acestora, având 

un impact pozitiv asupra viabilității fermei, precum și a comunităților în general. 

Este necesar un sprijin de specialitate pentru a informa și stimula fermierii să se 

implice în aceste structuri/grupuri  și  pentru  a  le  face  să  funcționeze  eficient  în  

beneficiul  membrilor.   

 

SILVICULTURĂ 

 Creșterea suprafețelor forestiere şi a accesului la zonele forestiere 

Creşterea suprafeţelor împădurite constituie o necesitate pentru atenuarea şi 

adaptarea  la efectele schimbărilor climatice şi la creşterea gradului de utilizare a surselor 

de energie regenerabilă. 
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Prin  funcţiile  de  natură  ecologică,  socială  şi  economică,  pădurile  furnizează  şi  

alte  bunuri  şi servicii pentru societate, cum ar fi produsele lemnoase şi nelemnoase, spaţiu 

de recreere, înfrumuseţarea peisajului, etc., care susţin raţionamentul sprijinului care 

trebuie să fie acordat în vederea creşterii suprafeţelor împădurite. 

Este necesar ca suprafețe semnificative de teren agricol să fie împădurite, în 

principal în acele zone unde terenul este mai puțin adecvat pentru utilizare agricolă 

datorită manifestării fenomenelor de degradare. De asemenea, înfiinţarea perdelelor 

forestiere va contribui la adaptarea managementului terenurilor agricole afectate din ce în 

ce mai pregnant de efectele schimbărilor climatice. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI 

 Nevoia de menţinere a calității resurselor de apă 

Deşi nu reprezintă în prezent un factor poluant major, activitățile agricole pot pune 

o presiune semnificativă  asupra resurselor  naturale de apă, ducând la poluarea lor prin 

folosirea excesivă de îngrăţăminte agricole chimice şi gestionarea incorectă a gunoiului de 

grajd.   

De asemenea deversarea de poluanţi şi de gunoi menajer în apele Crişului Repede şi 

afluenţii săi pot duce la crearea de peisaje dezolante şi la poluarea sa. 

Impactul acestor practici poate fi sprijinit prin servicii de informare, instruire și 

consiliere adecvate. 

 

 

SOCIAL 

 Nevoia de reducere a gradului de sărăcie și a riscului de excluziune 

socială 

Comuna se confruntă cu o serie de carenţe în ciuda potențialului pe care îl prezintă. 

Populația din mediul rural este o populație în scădere (în special în rândul tinerilor) și în 
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curs de îmbătrânire  înregistrând  un trend  demografic  negativ  și o pondere  crescută  a 

populaţiei  aflată în risc de sărăcie sau de excluziune socială, în special în rândul populaţiei 

rome. În același timp se constată și un nivel scăzut de absolvire  a  sistemului  de  

învățământ  primar  și  o  tendinţă  crescută  de  abandon  şcolar  din învățământul 

obligatoriu în special în rândul  familiilor sărace şi a minorităţii roma precum și o cultură 

antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor manageriale de bază 

generând astfel un nivel scăzut al productivității muncii precum și un nivel scăzut al 

venitului pe gospodărie (datorat și dependenței populației de agricultura de subzistență).  

Gradul  crescut de sărăcie  este cauză a unui ciclu interdependent  între o dezvoltare  

economică rurală  timidă  în  care  sectorul  non-agricol  este  slab  reprezentat  și  

necompetitiv  şi  o  slabă dezvoltare a  infrastructurii de bază, fără de care nu se poate vorbi 

de creșterea nivelului de trai. Astfel, apare nevoia de scădere a gradului de sărăcie care 

poate fi adresată prin dezvoltarea infrastructurii de bază, prin dezvoltarea și încurajarea 

unui mediu de afaceri sănătos în rural, prin formare profesională  de bază şi continuă  mai 

ales în rândul tinerilor (și a tinerilor fermieri, în special), prin dezvoltarea şi diversificarea 

activităților non-agricole ca furnizori de venituri alternative la veniturile din agricultură şi 

prin dezvoltarea serviciilor sociale fără de care nu se poate asigura în mod sustenabil și 

durabil, o creștere a nivelului de trai în mediul rural. Procesele specifice dezvoltării 

comunitare crează și dezvoltă capacitatea locuitorilor din mediul rural de a fi proactivi, de a 

gândi dezvoltarea comunității în termeni de bunăstare pentru fiecare membru al acesteia, 

de a acționa inovativ și responsabil, în comun, folosind și regenerând resursele locale. 

Nevoia de rezolvare a problemelor comunităţilor din care fac parte grupurile 

vulnerabile, categorii expuse  la riscul  cel mai mare de sărăcie,  îşi poate găsi rezolvare  

printr-o  abordare locală integrată şi prin oferirea unor alternative viabile ocupaționale. 

Abordarea LEADER de „jos în sus” care presupune o abordare participativă a comunității în 

identificarea nevoilor dar și a soluțiilor viabile și inovative  poate fi una din pârghiile care 

pot sprijini procesul  de incluziune  socială în mediul rural a persoanelor dezavantajate.  

În general, aceste categorii de persoane nu dispun de capital, de cunoștințe sau de 

mijloace de a depăşi starea de sărăcie și nu dispun de inițiativa necesară pentru a dezvolta 
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activități generatoare de venit. În vederea reducerii gradului de sărăcie și a riscului de 

excluziune socială este nevoie de promovarea de servicii de bază precum și de implicarea 

actorilor locali. Este nevoie de dezvoltarea unor strategii inovatoare pentru generarea de 

locuri de muncă şi prosperitate în mediul rural și în agricultură  care  să  includă  iniţiative  

inovatoare  pentru  sprijinirea  grupurilor  dezavantajate, integrarea  acestora  pe  piaţa  

forţei  de  muncă  din  mediul  rural  ajutând  astfel  la  susţinerea  şi dezvoltarea politicii 

rurale  a comunei şi la creşterea bunăstării  acesteia. 

 

 

 Nevoia continuării dezvoltării Infrastructurii  de bază şi a serviciilor 

adecvate pentru cresterea atractivitatii  si a calitatii vietii in mediul 

rural 

Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care 

menţine un decalaj accentuat între zonele rurale şi zonele urbane şi cu atât mai mult, o 

piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. 

Modernizarea şi extinderea infrastructurii de bază reprezintă o cerinţă esenţială 

pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii și creşterea atractivităţii comunei. Dezvoltarea 

infrastructurii de bază  presupune  ca   zona  să poată  concura  efectiv  în atragerea  de 

investiţii,  asigurând totodată şi furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii 

sociale necesare comunităţii. 

Potrivit analizei situaţiei existente, infrastructura de baza din comuna Aştileu, 

prezintă câteva deficienţe in asigurarea  sanatatii,  mobilitatii,  accesului  la educatie. 

Complexitatea  nevoilor  de  dezvoltare  şi  modernizare  a  comunei  reclamă  o  susţinere 

integrată  pe  principii  solide  care  necesită  abordări  inovative  în  identificarea  de  

soluții  fiabile, realiste și eficiente adaptate condițiilor din zonă mai ales prin 

consolidarea  parteneriatelor ca  bază  pentru  întărirea  strategiei  locale  care  să poată  

facilita  inovarea,  promovarea  cooperării  și creșterea economică locală. 
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 Locuri de muncă în mediul rural 

În prezent, în Comuna Aştileu, economia  depinde  în proporţie de peste 50%  de 

existenţa activităţilor agricole. Această situaţie explică necesitatea creării de locuri de 

muncă alternative pentru a obține venituri adiţionale din activităţi non-agricole, în 

special prin orientarea micilor fermieri sau a membrilor familiei acestora  si spre 

activităţi non-agricole productive şi dezvoltarea serviciilor în spațiul rural, în primul 

rând a serviciilor turistice. Analiza  IMM-urilor  din  comună  evidenţiază  capacitatea  

redusă  a  acestora  de  a  răspunde necesităţii de a furniza locuri de muncă s uf ic ie nte  

pentru populaţia acesteia, deşi ca număr de salariaţi, Comuna Aştileu figurează cu o 

valoare peste media pe judeţ.  Dezvoltarea afacerilor la scară  mică  este  recunoscută  ca 

fiind  sursa  cea  mai  importantă  de  locuri  de  muncă şi obţinere  de venituri  în  spaţiul  

rural,  atât  pentru  economiile  deja  dezvoltate,  cât  şi  pentru  cele  în  curs  de 

dezvoltare. 

De asemenea, este necesară atragerea înfiinţării în mediul rural, a 

microintreprinderilor si a întreprinderilor mici în vederea menţinerii şi creşterii 

numărului locurilor de muncă şi a dezvoltării în special a sectorului productiv. 

În comunitatea rurală studiată, funcţionează o serie de microîntreprinderi, 

întreprinderi familiale, întreprinderi individuale şi persoane fizice autorizate dar acestea 

nu au angajaţi şi nu au cifre de afaceri considerabile.  Această situație limitează în mod 

sever capacitatea zonei de a se dezvolta în raport cu potențialul existent. Într-un 

context socio-economic atractiv, crearea şi promovarea de initiaţive antreprenoriale 

adresate în special  tinerilor  va  constitui  punerea  în  funcţiune  a  unui  mecanism  

viabil  de  dezvoltare  a comunităţii. 

 

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ 

 Nevoia conservării patrimoniului local 

Satul românesc reprezintă u n  important centru cultural, adăpostind un bogat 
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patrimoniu şi un mod de viaţă bazat pe valori tradiţionale. Totuşi, nevoia ca satele 

româneşti să utilizeze cu succes aceste resurse unice în avantajul economic al populaţiei 

nu este valorificată suficient. 

 

Cu toate că tradiţiile şi obiceiurile sunt influenţate de poziţia geografică a zonei şi 

de prezenţa resurselor naturale, identitatea culturală nu este definită doar de simpla lor 

amplasare. Păstrarea şi conservarea  moştenirii  rurale  sunt  esenţiale  pentru  

dezvoltarea  turismului  rural,  etno-folcloric, cultural, ecologic, gastronomic etc., 

reprezentând o posibilitate de promovare a satelor româneşti cu efect pozitiv pentru 

populaţia locală. 

Este nevoie de integrarea acţiunilor care să contribuie la promovarea și 

conservarea tradițiilor locale prin intermediul strategiei de dezvoltare locală în vederea 

conservării moștenirii rurale. 

 

 Nevoia dezvoltării comunităţii locale prin abordarea LEADER 

Nevoia iniţierii unui astfel de  instrument de dezvoltare rurală pentru promovarea 

de jos în sus a inițiativelor  și activităților  de dezvoltare comunităţii  locale, având ca 

punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen, este mare în 

condiţiile nevoilor specifice ale comunităţii. 

 

Abordarea LEADER poate realiza prin prisma specificului ei o dezvoltare 

echilibrată a teritoriului Comunei Aştileu şi a comunelor limitrofe, interferenta mediului 

rural cu cel urban  şi accelerarea evoluţiei structurale. 

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea zonei în care activează, va contribui la 

realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală 

elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai Grupului de Acţiune 

Locală (GAL). 

 

Este nevoie ca procedurile administrative sã fie eficientizate și expertiza 
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managerilor GAL sã fie sporitã, ca actorii interesați din zonă sã fie mai bine informați și 

stimulati în legãturã cu posibilitatea de a se implica în mai mare mãsurã în procesul de 

dezvoltare a propriilor comunitãți locale. 

Inovarea  in cadrul abordarii LEADER  va conduce la adaptarea nevoilor la 

cerintele  contextului local. 

 

Comuna Aştileu se pregăteşte pentru perioada de programare 2014-2020 în ceea ce 

priveşte programul LEADER, astfel începându-se demersurile de aderare la Grupul de 

Acţiune Locală Piatra Şoimului. 

 

 

 Nevoia de acces la infrastructura si utilizarea servicii de internet in 

bandă largă 

Există necesitatea dezvoltării unei rețele de comunicații (internet de mare viteză) 

în zonele rurale pentru a le face mai atractive pentru  dezvoltarea  socio-economică,  

inclusiv  instalarea  și  consolidarea  afacerii, crearea de locuri de muncă și diversificare 

economică, transmiterea informațiilor la mai mulți utilizatori, comunicații, analiză și 

planificare strategică, coeziune socială (dezvoltarea unui interes social și a unor grupuri 

culturale), servicii de sănătate și educație, etc.  Dezvoltarea unei rețele de comunicații 

moderne, de mare viteză, ar ajuta la reducerea discrepanței în calitatea serviciilor care 

există în prezent între zone. Dezvoltarea infrastructurii ar trebui să includă internetul 

de bandă largă care să permită un acces mai bun la informaţii (inclusiv centre  

comunitare,  biblioteci,  administrații  locale)  și  deschiderea  către  inovare  a  

exploatațiilor agricole și forestiere. 

 

 Nevoia adaptării Infrastructructurii de invățământ la nevoile 

comunităţii 

În Comuna Aştileu se simte nevoia ca unităţile de învăţământ din localităţile limitrofe 
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să-şi implementeze un  sistem  de  educație  funcţional care să pună accent pe dobândirea 

de abilităţi in  domeniul  agricol şi turistic  în special. Aceasta este o nevoie importantă 

pentru comunitate. În prezent învăţământul liceal din zonă (Aleşd, Vadu Crişului) oferă 

competente în domeniul real (matematică-informatică) şi domeniul tehnic prezentând o 

atractivitate scazuta si ducând la dobândirea unui nivel scăzut de abilităţi şi 

competenţe. Se impune o restructurare, în măsura în care aceasta este posibilă, cu 

implicatii pozitive asupra competitivităţii muncii şi a migrării tinerilor. 

 

Nevoi care nu se finanţează din FEADR, dar care pot avea 

impact asupra implementării  PNDR 2014-2020 
 

 Nevoia reducerii abandonului şcolar din mediul rural 

Abandonul şcolar apare, în principal, în rândul grupurilor vulnerabile fiind generat 

atât de veniturile scăzute,  cât  şi  de  infrastructura  și  serviciile  locale  slab  dezvoltate.  

Acest  fenomen  generează  o participare mai puţin activă în cadrul societăţii, ceea ce are 

efecte negative pe termen lung asupra dezvoltării sociale și a creșterii economice. Astfel, 

este nevoie să se acorde o a doua şansă pentru astfel de persoane afectate de 

fenomenul abandonului,  ca precondiție pentru ocuparea unui loc de muncă și pentru 

participarea activă în cadrul comunităţii rurale. 
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4. Priorități strategice in dezvoltarea 
durabilă a Comunei Aştileu 

 

Pentru definirea priorităţilor strategice la nivelul Comunei Aştileu au fost analizate 

strategiile de dezvoltare rurală durabilă în context european, naţional, judeţean dar şi 

programele de finanţare a agriculturii şi dezvoltării rurale durabile în contextul 

orientărilor Uniunii Europene. Plecând de la cadrul de referinţă de la nivel naţional, în 

analogie, sunt analizate direcţiile de dezvoltare rurală durabilă ale Comunei Aştileu, 

precum şi programele care finanţează aceste priorități strategice.  

 

Câteva aspecte merită a fi subliniate:  

 

1. Politica de dezvoltare rurală completează şi acompaniază politica de piaţă şi 

promovează caracterul multifuncţional al agriculturii. Pe de altă parte, politica de 

dezvoltare rurală constituie şi o parte a politicii de integrare regională şi asigură măsuri de 

armonizare teritorială, promovează coeziunea economică şi socială.  

2. În Comuna Aştileu, priorităţile de dezvoltare sunt concentrate pe domeniile 

eligibile pentru intervenţiile structurale (Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 

Fondul Social European, Fondul de Coeziune) şi de asemenea, sunt formulate, pornind de la 

priorităţile naţionale, agreate de Comisia Europeană, identificate în Planul Naţional de 

Dezvoltare pentru perioada 2014-2020, în Programul Operaţional Regional „Dezvoltare 

Regională 2014-2020", în Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord –Vest şi în Strategia de 

Dezvoltare a Judeţului Bihor pentru perioada 2014-2020.  

 

Aceste prioritati sunt:  

I. Continuarea dezvoltarii şi modernizării infrastructurii locale  

II. Continuarea dezvoltarii serviciilor rurale de bază 

III. Continuarea dezvoltarii şi modernizării infrastructurii sociale  
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IV. Dezvoltarea parteneriatului public-privat 

V. Dezvoltarea durabilă şi promovarea intensă a potenţialului turistic al zonei  

VI. Păstrarea şi promovara tradiţiilor populare 

VII. Dezvoltarea agriculturii în special a agriculturii ecologice 

VIII. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri local  

IX. Dezvoltarea resurselor umane  

X. Dezvoltarea şi modernizarea reţelei şcolare 

XI. Amenajarea reţelei hidrografice  

XII. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii locale de alimentare cu energie 

electrică  şi atragerea de investiţii în surse de energie alternativă 

XIII. Iniţierea de măsuri de protecţie a mediului  

 

Planul de dezvoltare al Comunei Aştileu este adaptat planului de dezvoltare rurală a 

judeţului Bihor, plan care cuprinde trei măsuri majore:  

 Măsura 1: Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale  

 Măsura 3: Dezvoltarea echilibrată a teritoriilor rurale  

 Măsura 2: Încurajarea activităţilor turistice în mediul rural  

 

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a spaţiului rural şi a agriculturii este 

indispensabil legată de: îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de 

bază, menţinerea şi păstrarea identităţii culturale, dezvoltarea activităţilor turistice în 

mediul rural. De o deosebită importanţă este şi dezvoltarea echilibrată a teritoriilor rurale 

prin măsuri care ţin de formarea profesională a resurselor umane din spaţiul rural, 

ajutoare acordate pentru instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploataţiilor agricole, 

iniţierea şi dezvoltarea unor activităţi de punere în valoare şi de dezvoltare a 

meşteşugurilor, dezvoltarea agriculturii ecologice, diversificarea producţiei agricole.  
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Toate acestea ar duce în mod indiscutabil la dezvoltarea spaţiului rural studiat şi la 

îmbunătăţirea calităţii vieţii, la reducerea disparităţilor dintre mediul urban şi cel rural, la 

crearea unui spaţiu rural cu adevărat european. 

Pentu atingerea obiecivelor ce ţin de dezvoltarea durabilă a Comunei Aştileu, în 

cadrul comisiei de lucru pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a Comunei Aştileu au 

fost identificate ca necesare următoarele investiţii: 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv de investiţii Valoare 
estimată  
EURO  
fără TVA 

Anul 
realizării 
investiţiei 

Anul 
finalizării 
investiţiei 

I. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii locale de transport  
1 Reabilitare drum Călățea-Cornet - 22 km 

 
3.000.000 2014 2020 

2 Modernizare străzi comuna Aștileu cu satele 
aparţinătoare de realizat  cca. 90% 

6.000.000 2014 2020 

3 Modernizare DC 184 Aştileu-Peştere-Chistag 
 

1.500.000 2014 2020 

II. Amenajare reţea hidrografică 
1 Continuare introducere rețea apă-canal in 

comuna Aștileu cu satele aparţinătoare necesar 
cca. 75% 

4.000.000 2014 2020 

2 Regularizarea Văii Călățea prin realizarea unor 
baraje tampon 

2.500.000 2014 2020 

3 Realizare foraje pentru apă potabilă 500.000 2014 2020 

4 Achiziție de utilaje de întreținere rețele apă-
canal 

250.000 2014 2020 

III. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii locale de alimentare cu energie 
electrică 

1 Alimentarea cu energie electrică in proportie 
de 100% a comunei Aştileu 

300.000 2014 2020 

2 Atragerea de investitii în domeniul energiei 
regenerabile 
 

- 2014 2020 

IV. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului  
1 Delimitarea  clara a zonelor cu potențial 

turistic prin PUG 
- 2014 2020 

2 Introducerea comunei în circuitul turistic 200.000 2014 2020 

3 Amenajare platou Potriva 200.000 2014 2020 
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4 Introducere in circuitul turistic al Peșterii lui 
Potriva, Peşterii Igriţa, Peştera Cugliş 

400.000 2014 2020 

5 Înființare cămin cultural în Peștere 150.000 2014 2020 

6 
 

Modernizare cămine cultural Aștileu, Călățea, 
Chistag 

220.000 2014 2020 

7 Spații pentru recreere in aer liber 100.000 2014 2020 

8 Amenajare trasee turistice 200.000 2014 2020 

9 Înființarea centru de promovare şi informare 
turistica 

250.000 2014 2020 

V. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sociale  
1 Înființare cantină social 89.000 2014 2020 

2 Construire ANL 1.500.000 2014 2020 

3 Înfiițare centru de zi pentru bătrâni 200.000 2014 2020 

4 Modernizare cabinete medici de familie 150.000 2014 2020 

5 Construire sediu primărie comuna Aștileu cu 
spatiu pentru serviciul de stare civilă 

300.000 2014 2020 

6 Implementare sistem de date privind 
proprietatile fizie și juridice de pe teritoriul 
comunei 

100.000 2014 2020 

7 Realizare nomenclatură stradală 20.000 2014 2020 

8 Înființare cămin bătrâni în parteneriat public-
privat 

450.000 2014 2020 

9 Declararea zonei Călățea ca zonă defavorizată - 2014 2020 

10 Construire capele în fiecare localitate 150.000 2014 2020 

VI. Dezvoltarea economic 
1 Încurajarea cooperării transfrontaliere cu 

comune din Ungaria și alte țări UE 
- 2014 2020 

2 Atragerea investitorilor privati către comuna 
Aștileu prin oferirea de facilităţi 

- 2014 2020 

3 Achiziția de teren pentru realizare investitii 
generatoare de venit 

50.000 2014 2020 

VII. Dezvoltarea şi modernizarea reţelei şcolare 
1 Înființare sală de sport în comuna Aștileu 100.000 2014 2020 
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2 
 

Reabilitare rețea școlară comuna Aştileu 300.000 2014 2020 

3 Înființare tabără școlara 170.000 2014 2020 

VIII. Protecţia mediului  
1 Stabilizarea zonelor cu alunecări de teren si 

stabilizarea acestora 
1.500.000 2014 2020 

2 Reamenajare și decolmatare văi in comuna 
Aştileu 
 

500.000 2014 2020 

IX. Dezvoltarea sectorului agro-alimentar 
1 Sesiuni de promovare a produselor locale 

 
- 2014 2020 

2 Informarea fermierilor în demersul acestora de 
dezvoltare a exploataţiilor agricole 

- 2014 2020 

3 Sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători 
 

- 2014 2020 

Finanțarea investițiilor prezentate anterior se va realiza, in proporție de 80%, din 

fonduri nerambursabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC 183 – investitie finalizată 
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5. Alocari financiare in perioada 
2014-2020 conform Programelor 
Naţionale de Dezvoltare  
 

 

A. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014‐2020 

PNDR răspunde la 3 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat: 

I. Competitivitatea și dezvoltarea locală 

II. Oamenii și societatea 

III. Infrastructura 

IV. Resursele 

V. Administrația și guvernarea 

 

Obiective strategice. PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) 

susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor 

obiective: 

 OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole (P2+P3) 

 OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

(P4 +P5) 

 OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6) 

 

Îndeplinirea obiectivelor strategice din PNDR 2014-2020 se va realiza prin cele 6 priorități 

de dezvoltare rurală: 

 P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și 

în zonele rurale 
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 P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a 

gestionării durabile a pădurilor 

 P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

 P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 

agricultură și silvicultură 

 P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar și silvic 

 P6 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în 

zonele rurale 

 

Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și infrastructură rurală 

M4 Investiții în active fizice – 2,071mld euro (FEADR+contribuție națională) 

 sM 4.1 Investiţii în exploataţii agricole – contribuție OT 3 și OT 4 

 sM 4.2 Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole –contribuție OT 3 

și OT 8 

 sM 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole 

şi forestiere –contribuție OT 3 și OT 5 

 

M6 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor – 0,993 mld (FEADR+contribuție națională) 

 sM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri –contribuție OT 3 

 sM 6.2 Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale - contribuție OT 8 

 sM 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – contribuție OT 3 

 sM 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole –contribuție OT 4 și OT 

8 
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 sM 6.5 Plăți pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-și 

transferă definitiv exploatația altui fermier - contribuție OT 3 

 

M7 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale – 1,298 mld euro (FEADR+contribuție 

națională) 

 sM 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică –

contribuție OT 9 

 sM 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural –contribuție OT 9 

 

Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele 

categorii de intervenție: 

 Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de 

acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse 

regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul 

lanţurilor scurte, etc.); 

 Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, 

depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc; 

 Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea 

generaţiilor de fermieri; 

 Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar; 

 Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de 

producători. 

Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele 

categorii de intervenție: 

 Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici 

non-agricole în zonele rurale; 

 Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, 

drumuri locale), infrastructură educațională, medicală și socială; 

 Restaurarea și conservarea moștenirii culturale; 
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 Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru 

dezvoltarea locală; 

 

M8 Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor -124, 3 mil 

euro (FEADR + contribuție națională) 

 sM 8.1 Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite – contribuție la OT 4 

 M10 Plăți pentru agro mediu și climă – 999,9 mld euro - contribuție la OT 5 și OT 6 

 sM 10.1 Plăţi de agro-mediu şi climă 

 sM 10.2 Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon 

 

M11 Agricultură ecologică- 236,1 mil euro -contribuție la OT 5 și OT 6 

 sM 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică 

 sM 11.2 Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică 

 

M13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice -1,330 mld euro -contribuție la OT 5 și OT 6 

 sM 13.1 Plăți compensatorii în zona montană 

 sM 13.2 Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 

semnificative 

 sM 13.3 Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice 

 

M15 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor- 117,6 mil euro - 

contribuție la OT 5 și OT 6 

 sM 15.1 Plăți pentru angajamente de silvo-mediu 

 

M 19 - LEADER – 724,8 mil euro (FEADR+contribuție națională)– contribuție OT 9 

 sM 19.1 Sprijin pregătitor 
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 sM 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 

locală 

 sM 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune 

Locală 

 sM 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare 

 

B. Programul Operational Regional 

POR are ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin dezvoltarea mediului de afaceri,a 

condiţiilor infrastructurale şi serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, 

capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul de inovare şi de 

asimilare a progresului tehnologic. Acest obiectiv va fi atins prin finantarea urmatoarelor 

axe: 

 

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic 

Tipuri de activități: 

 crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer 

tehnologic, inclusiv dotare 

Potențiali beneficiari: 

 Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură 

cu rol de transfer tehnologic 

 

Axa Prioritară 2 – Imbunătățirea competitivității IMM-urilor 

Tipuri de activități: 

 construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, 

inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, 

inclusiv noi tehnologii 

 crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, 

inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente 
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Potențiali beneficiari: 

 IMM –uri 

 

Axa Prioritară 3 – Eficiență energetică în clădiri publice 

Tipuri de activități: 

 eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a 

acestora 

 

Potențiali beneficiari: 

 autorități publice centrale și locale 

 

Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane 

Tipuri de activități: 

 eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a 

acestora 

 investiții în iluminatul public 

 măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție 

mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.) 

 regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, 

reabilitare clădiri/ terenuri abandonate, centre istorice, etc) 

 

Potențiali beneficiari: 

 autorități publice locale – mediul urban 

 

Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural 

Tipuri de activități: 

 restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural 
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Potențiali beneficiari: 

 autorități publice locale 

 autorități publice centrale 

 ONG – uri 

 unități de cult 

 parteneriate 

 

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și 

locală 

Tipuri de activități: 

 reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura 

conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T 

 construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de 

drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv 

 

Potențiali beneficiari: 

 autorități publice locale (CJ) 

 

Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 

turismului 

Tipuri de activități: 

 valorificarea economică a potențialului turistic balnear 

 valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local 

 infrastructură turistică publică de agrement 

 

Potențiali beneficiari: 

 autorități publice locale 

 parteneriate 
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Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale 

Tipuri de activități: 

 construcţia de spitale regionale 

 reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de 

urgenţă 

 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale 

(ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe) 

 construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de 

intervenţie integrată 

 reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 

componentă rezidențială 

 construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, 

locuinţe protejate etc. 

 

Potențiali beneficiari: 

 autorități publice locale 

 furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii 

 parteneriate 

 

Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban 

Tipuri de activități: 

 Acțiuni integrate prin: 

o Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale 

o Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale 

o Stimularea ocupării ‐ activităţi de economie socială 

o Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, 

consiliere 
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Potențiali beneficiari: 

 Parteneriate (grup de acțiune locală) între: 

o Unităţi administrativ‐teritoriale (APL) 

o Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi 

conform legii; 

o ONG‐uri, 

 

Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale 

Tipuri de activități: 

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru 

învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII) 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor 

profesionale, liceelor tehnologice 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale universitare 

 

Potențiali beneficiari: 

 unităţi administrativ‐teritoriale (APL) 

 instituţii de învăţământ superior de stat 

 

Axa Prioritară 11 – Îmbunătățirea activității cadastrale 

Tipuri de activități: 

Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze: 

o Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele 

rurale ale României; 

o Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală; 

o Management, Strategie și Tactici; 
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Potențiali beneficiari: 

o ANCPI 

 

Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică 

Tipuri de activități: 

 sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru 

implementarea diferitelor etape ale POR; 

 activităţi de publicitate şi informare specifice POR 

Potențiali beneficiari: 

 autoritatea de management POR 

 organisme intermediare POR 

 

C. Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 – 2020  

 

POCA își propune să contribuie la crearea unei administrații publice moderne, capabilă să 

faciliteze dezvoltarea socio-economică a țării, prin intermediul unor servicii publice, investiții 

și reglementări de calitate, contribuind la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. 

Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane 

competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al cheltuielilor publice, 

o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și 

redictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere 

decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici 

publice în interesul cetățenilor. În plus față de obiectivul tematic stabilit, sprijinul din POCA 

va contribui, de asemenea, la următoarele obiective tematice: 

 

Obiectivul tematic 2:  îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC POCA va 

sprijini măsuri de pregătire a cadrului orizontal de dezvoltare al e-guvernării și al creșterii 

calității TIC în administrație.  Utilizarea acestor sisteme (de e-guvernare și TIC) au ca scop, pe 

de o parte, reducerea timpului de răspuns a autorităților și instituțiilor publice la provocările 
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apărute, și pe de altă parte, apropierea mai mare de cetăţean şi mediul de afaceri, prin 

facilitarea accesului la serviciile publice oferite de acestea. 

 

Obiectivul tematic 5: promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a 

gestionării riscurilor. 

Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă este un sistem caracterizat printr-

o responsabilitate partajată între mai mulţi actori și necesită un sistem de coordonare inter-

instituţional, organizat pe niveluri sau domenii de competenţă. Acest obiectiv va fi susținut 

prin activități care vor consolida capacitatea de management al riscurilor al autorităților 

administrației publice, în principal prin asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de 

situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora și prin reducerea frecvenţei de 

producere ori limitarea consecinţelor lor. 

 

Obiectivul tematic 6: conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a 

resurselor. 

Acest obiectiv va fi susținut de activități privind dezvoltarea și implementarea de politici și 

strategii la toate nivelurile administrative, precum și sisteme și proceduri pentru 

coordonarea acestora de către autoritățile administrației publice. Așa cum este menționat și 

în Acordul de parteneriat, POCA va susține măsuri pentru dezvoltarea capacității 

administrative a instituțiilor și autorităților publice implicate în evaluarea și adoptarea de 

planuri de management Natura 2000, precum și revizuirea și simplificarea procedurilor 

aferente. 

Obiectivul tematic 7: promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor 

din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. 

Acest obiectiv va fi sprijinit prin acțiuni de elaborare și implementare a strategiilor și 

politicilor în domeniul siguranței transportul. 

 

POCA va susține măsuri de creare și implementare de soluții de inovare socială în contextul 

reformei administrației publice. Totodată va susține atât parteneriatele de interes public cât 
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și sectorul non-profit în dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare 

independentă a serviciilor publice, în dezvoltarea şi/sau aplicarea mecanismelor de 

consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-uri, parteneri sociali și instituții de 

învățământ superior acreditate în elaborarea politicilor și strategiilor la nivel local precum şi 

în dezvoltarea de mecanisme/ proceduri/ instrumente de consolidare a cadrului dialogului 

social și civic. 

 

D. Programul Operational Capital Uman susține creșterea economică 

incluzivă, prin investiții în: 
 

 Încurajarea ocupării și a mobilității forței de muncă, în special în rândul tinerilor și a 

persoanelor situate în afara pieței muncii 

 Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

 Susținerea educației, dezvoltarea competențelor și încurajarea învățării pe tot 

parcursul vieții 

 

Axe prioritare Programul Operational Capital Uman: 

AP 1: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 

AP 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 

Măsuri: 

o Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare pentru identificarea celor 

mai bune opțiuni de sprijin – educație, formare, ocupare ‐ sau, acolo unde este posibil 

sau necesar, o combinație a celor trei opţiuni de sprijin  

o Programe de formare profesională 

o Evaluare şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context 

informal şi non‐formal 

o  Stimulente financiare pentru angajatori, pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii 

NEETs, inclusiv pentru a crea scheme de ucenicie și stagii 

o Sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi 



 

108 
     Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă  
     a Comunei Aștileu 

 

o Consiliere şi formare în domeniul antreprenoriatului 

o Sprijin financiar tinerii care găsesc un loc de muncă într‐o altă zonă/regiune prin 

prime de mobilitate și/sau de instalare 

 

AP 3: Locuri de muncă pentru toți 

Grup țintă 

 Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special: 

 şomerii pe termen lung 

 persoanele inactive 

 lucrătorii în vârstă (55‐64 ani) 

 persoanele de etnie romă 

 persoanele cu dizabilităţi 

 alte grupuri vulnerabile 

 persoanele din mediul rural 

Categorii de intervenții prevăzute 

 Îmbunătățirea participării pe piața muncii pentru persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă și a celor inactive, vizând în special şomerii pe termen lung, lucrătorii în 

vârstă (55‐64 ani), persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, persoanele 

din mediul rural şi alte grupuri vulnerabile. 

 Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi 

 Stimularea participării angajatorilor la formarea profesională a angajaților 

 Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor şi a antreprenorilor 

 Modernizarea SPO 

AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Activitati vizate:  

 Educație, stimulente pentru ucenicie și stagii, sprijin pentru dezvoltarea de 

întreprinderi sociale de inserție, sprijinirea dezvoltării de servicii sociale, precum si 
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de servicii comunitare integrate medicale și sociale furnizate la nivelul comunității, 

acțiuni de facilitare și mediere a relațiilor dintre diverșii actori relevanți. 

 Creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile 

 Dezvoltarea economiei sociale şi promovarea antreprenoriatului social 

 Îmbunătăţirea calității și accesului la servicii sociale şi de asistenţă medicală 

 Creșterea calității serviciilor oferite la nivelul comunităţii (accent pe tranziția de la 

sistemul instituționalizat către serviciile oferite la nivelul comunității) 

 

AP 5: CLLD 

Măsuri integrate destinate comunităților aflate în risc de sărăcie 

Grup tinta 

 

Persoanele expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, în special: 

 Copiii 

 Șomerii și persoanele cu venituri foarte scăzute 

 Persoanele vârstnice 

 Populaţia de etnie romă 

 Persoanele cu dizabilități 

 

Orientări principale 

Apeluri comune POCU/POR (urban) și POCU/PNDR (rural) pentru intervenții integrate 

 Prioritate pentru comunitățile cu populație romă semnificativă 

 Încurajarea dezvoltării economiei sociale, inclusiv a antreprenoriatului social, inclusiv 

prin utilizarea instrumentelor financiare 

 Introducerea mecanismelor de tip global grant, alături de apelurile de proiecte 

AP 6: Educație și competențe 

 

Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului la 

învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate 
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 Îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a accesului la acestea 

 Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții 

 

E. Programul Operational Competitivitate  

(finanțat prin FEDR) susține creșterea inteligentă, promovarea economiei bazate pe 

cunoaștere și inovare, prin investiții în: 

 Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării 

 Sporirea utilizării, calității și accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor 

PO Competitivitate răspunde la 4 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de 

Parteneriat: 

 

Competitivitatea și dezvoltarea locală 

II. Oamenii și societatea 

III. Infrastructura 

IV. Resursele 

V. Administrația și guvernarea 

 

Axa Prioritară 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 

competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor 

 

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, 

centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior 

 

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru 

a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență 

 

Axa Prioritară 2 ‐ Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă 
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2.1. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, elearning, 

incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate 

 

2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a 

cererii de TIC; 

 

2.3. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare 

viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a 

rețelelor pentru economia digital 

 

F. Programul Operational Infrastructura Mare 2014‐2020 cuprinde 

nouă Axe Prioritare: 

Transport 

AP1 ‐ Dezvoltarea reţelei TEN‐T pe teritoriul României 

AP2 ‐ Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la TEN‐T 

AP3 ‐ Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul 

Pentru axa Transport, Autoritățile publice locale sunt beneficiari eligibili in următoarele 

situatii: 

Centrele intermodale (validate de MPGT): autorităţi publice locale, Ministerul 

Transporturilor, unităţile din coordonarea sau sub autoritatea MT. Operarea infrastructurii 

intermodale poate fi concesionată mediului privat 

Siguranţa rutieră: Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul 

localităţilor, infrastructură rutieră de tip drum naţional care face legături interurbane. 

 

Mediu și schimbări climatice 

AP4 ‐ Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor Investiţii în 

sectorul apă și apă uzată pentru a îndeplini cerinţele acquis‐ului de mediu al UE, prin 

continuarea dezvoltării proiectelor de integrate de apă și apă uzată 
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 Investiţii în sectorul deşeuri pentru a îndeplini cerinţele acquis‐ului de mediu al UE, prin 

continuarea dezvoltării proiectelor de management integrat al deșeurilor de la nivelul 

județelor 

 

AP 5 ‐ Protejarea și conservarea biodiversității, decontaminarea siturilor poluate 

istoric si monitorizarea calității aerului 

Măsuri non‐structurale, orientate spre combaterea riscurilor generate de schimbările climatice 

(în special inundații și secetă), completate prin proiecte de infrastructură (amenajarea 

cursurilor râurilor, îndiguiri etc.) 

 Investiții pentru reducerea eroziunii costiere pe malul Mării Negre 

 Dezvoltarea capacității de răspuns în situații de urgență a serviciilor profesioniste și 

voluntare 

 

AP6 ‐ Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 

riscurilor 

Energie curată şi eficienţă energetică 

 

AP7 ‐ Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

Realizarea și modernizarea capacităţilor de producţie a: 

 energiei electrice şi termice în centrale pe biomasă/biogaz (inclusiv proiecte integrate: 

producţie şi transport/distribuţie) 

 energiei termice în centrale geotermale (inclusiv proiecte integrate: producţie şi 

transport/distribuţie) 

o Consolidarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării 

energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a 

funcţionării SEN 

o Realizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă, pentru 

consum propriu 
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o Implementarea distribuției inteligente pentru consumatori rezidențiali de 

energie electrică (proiecte demonstrative derulate de cei 8 distribuitori 

regionali de energie electrică) 

o Monitorizarea consumului de energie la nivelul unor platforme industriale 

prin contorizare inteligentă 

AP 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor 

naturale Infrastructură în regiunea București – Ilfov 

 

AP 9 – Dezvoltarea infrastructurii urbane în București ‐ Ilfov 

 

Pentru atingerea obiectivelor stabilite in strategia de dezvoltare, autorităţile locale ale 

Comunei Aştileu vor încerca să se plieze pe cat mai multe din domeniile finantate în cadrul 

programelor de finantare disponibile in perioada 2014-2020. 

 

Obiectivele strategice stabilite reflecta scopurile de dezvoltare pe termen lung, reusind sa 

faca trecerea de la viziunea larga, declarata in formularea misiunii, la proiecte si planuri 

specifice. Cu alte cuvinte obiectivele reprezinta scopuri masurabile aliniate misiunii si 

strategiei. Ele fac trecerea de la „general” la „particular” prin faptul că se constitue în paşi 

practici şi măsurabili realizaţi în atingerea misiunii şi a viziunii. 

Prin intermediul obiectivelor strategice stabilite comunitatea locală trece de la motiv la 

acţiune şi ajunge să cunoască în ce direcţie se indreaptă, totodată putând măsura progresul 

realizat. Lipsa obiectivelor strategice generează o activitate de dezvoltare necoordonată, cu 

puţine şanse de succes. 
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