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1. Documente strategice în perioada 2014 - 2020
Politica regională a Uniunii Europene este o propunere de reducere a decalajelor
structurale dintre regiunile Uniunii Europene, de promovare a dezvoltării susţinute pe întreg
teritoriul, promovând oportunităţi reale pentru toate regiunile. Această politică regională
europeană este menită să aducă rezultate concrete pentru diminuarea diferenţelor dintre
diferitele regiuni de dezvoltare. În acest context realizarea unui document de planificare
strategică este important pentru sumarizarea investiţiilor care pot fi realizate la nivelul unei
comunităţii cu scopul de a genera şi alimenta procesele de dezvoltare economică, socială şi
de mediu în vederea creşterii calităţii vieţii şi a nivelului de trai. La nivelul Comunei Iara pe
baza diagnozei situaţiei economice şi sociale existente a fost întocmit prezentul document
de planificare pentru perioada 2014-2020. Prin intermediul acestuia se urmăreşte integrarea
pe orizontală a planificării dezvoltării economice, dar şi integrarea pe verticală a dezvoltării
principalelor sectoare de activitate, în concordanţă cu documentele programatice existente,
în contextul noii perioade de programare.

Contextul european
Strategia „Europa 2020”, prin intermediul căreia Uniunea Europeană îşi propune să devină
o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii se axează pe îndeplinirea a cinci
obiective majore:
 Ocuparea forţei de muncă
 Cercetare şi dezvoltare
 Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei
 Educaţie
 Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale
Prin intermediul prezentei strategii de dezvoltare a Comuna Iara îşi propune să
aducă aportul la îndeplinirea acestor obiective.
Contextul Naţional şi Regional
La nivel naţional România a întocmit documente strategice în principalele domenii de
activitate. În urma acestor strategii s-a transmis către Uniunea Europeană un Acord de
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parteneriat care cuprinde o serie de provocări care necesită investiţii strategice pentru a
îndepărta obstacolele din calea dezvoltării şi pentru a debloca potenţialul economic al ţării.
Aceste provocări sunt: Competitivitatea, Oamenii şi societatea, Infrastructura, Resursele,
Administraţia şi guvernarea Prin prisma acestor provocări şi plecând de la obiectivul general
stabilit prin acordul de parteneriat au fost conturate principalele obiective tematice la nivel
naţional:

Competitivitatea
1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării
2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de
comunicare
3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a
sectorului pescuitului şi acvaculturii
Oamenii şi societatea
1. Promovarea ocupării durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
2. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a discriminării
3. Investiţii în educaţie, instruire şi formare profesională pentru dobândirea de
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Infrastructura
1. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de
comunicare
2. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor apărute în infrastructura
reţelelor importante

Resursele
1. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate
sectoarele
2. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
3. Protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
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Guvernanţa
1. Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi părţilor interesate şi
o administraţie publică eficientă
2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de
comunicare
Obiectivul general pe termen lung la nivelul regiunii Nord – Vest este „Creşterea economiei
regionale prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru diminuarea disparităţilor
intra- şi inter-regionale, respectiv creşterea standardului de viaţă regional”. Pe parcursul
anului 2013 au fost organizate grupuri de lucru în urma cărora au fost conturate o serie de
priorităţi care să contribuie la îndeplinirea acestui obiectivul general. Priorităţile regiunii
pentru perioada 2014-2020 sunt:
 Creşterea numărului locurilor de muncă şi a veniturilor locuitorilor din regiune
 Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi informaţiilor
 Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune
 Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite de administraţia publică locuitorilor din
regiune

Prin obiectivele stabilite de Comuna Iara prin intermediul actualei strategii de dezvoltare
este vizată atingerea priorităţilor şi obiectivelor stabilite atât la nivel naţional cât şi la nivel
regional.
Planificarea dezvoltării la nivel judeţean
Pe baza priorităţilor şi obiectivelor dezvoltate la nivel naţional Judeţul Cluj a elaborat o
Strategie de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020, care să corespundă situaţiei din zonă
şi care să înglobeze necesităţile şi oportunităţile existente la nivelul judeţului. În cadrul
acestui document au fost stabilite o serie de direcţii ce doresc a fi atinse în următoarea
perioadă de programare 2014-2020, iar pentru realizarea lor s-au stabilit obiectivele
specifice precum:
 Creşterea competitivităţii economiei judeţului Cluj
 Creşterea accesibilităţii judeţului şi asigurarea unei infrastructuri de utilităţi
 Dezvoltarea resurselor umane ca suport al dezvoltării economice şi sociale
 Asigurarea unei creşteri durabile prin promovarea unei economii mai eficiente
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 Asigurarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, coerente şi armonioase
 Îmbunătăţirea accesibilităţii şi calităţii serviciilor publice furnizate prin dezvoltarea
unei administraţii publice locale şi judeţene moderne
 Aceste obiective cuprinse în strategia de dezvoltare realizată la nivel judeţean
înglobează şi obiectivele şi direcţiile de dezvoltare ale Comunei Iara pentru perioada
de programare 2014-2020.
Planificarea strategică la nivel local
În contextul necesităţii dezvoltării din punct de vedere economic, social, administrativ şi
al infrastructurii comuna Iara a realizat acest plan de dezvoltare strategică prin intermediul
prezentului document. Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Iara pentru perioada
2014-2020 a fost realizată prin implicarea factorilor interesaţi din comună şi a experţilor
colaboratori pentru asigurarea coerenţei cu documentele programatice de la nivel naţional.
În urma realizării prezentului document pentru perioada 2014-2020 s-a constatat
necesitatea implementării unor proiecte care să urmărescă cinci obiective generale precum:
1. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor pentru populaţia comunei
2. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor
3. Asigurarea sustenabilităţii economice a comunei
4. Valorificarea patrimoniului natural şi cultural
5. Dezvoltarea infrastructurii de bază
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Pentru perioada 2014-2020 prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR),
program care se adresează dezvoltării zonelor rurale, se propune abordarea unor priorităţi
precum:

schimbarea

structurală

a

sectorului

agro-alimentar

şi

competitivitatea;

managementul resurselor naturale; dezvoltarea rurală locală echilibrată. Pentru realizarea
acestor priorităţi au fost dezvoltate o serie de măsuri prin intermediul cărora atât autorităţile
publice locale cât şi beneficiarii privaţi care activează în zona rurală pot să acceseze
sursele de fiinţare disponibile pentru dezvoltarea diverselor sectoare din mediul rural:
 Investiţii în active fizice
 Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
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 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
 Dezvoltare locală LEADER
 Servicii de consiliere
 Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare
 Investigaţii în dezvoltarea zonelor forestiere şi ameliorarea viabilităţii pădurilor
 Plăţi pentru agro-mediu şi climă
 Agricultura Ecologică
 Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice
Se poate observa că obiectivele generale ale comunei Iara

se încadrează în

măsurile propuse pentru finanţare prin PNDR.
Necesitatea implementării unui plan strategic de dezvoltare locală
La nivelul judeţului Cluj a fost stabilit un plan de acţiune care are ca demers prioritar
pentru perioada de programare 2014-2020 elaborarea şi actualizarea Strategiilor de
Dezvoltare Locală pentru toate unităţile administrativ teritoriale din judeţ. În acest context
apare necesitatea actualizării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Iara

pentru

perioada 2014-2020. Acest document constituie baza coordonării investiţiilor multi - anuale,
pentru perioada de programare 2014-2020, având în vedere că planurile de dezvoltare
economică, socială , culturală, de protecţie a mediului şi de dezvoltare a infrastructurii sunt
integrate intr-o structură comună, analizate pe baza unor necesităţi prioritizate. Scopul
existenţei unei astfel de strategii este maximizarea şanselor Comunei Iara şi a membrilor
comunităţii de a obţine fonduri nerambursabile, pentru dezvoltarea economică şi socială a
comunei.
Un asemenea document presupune

lărgirea perspectivei cunoașterii zonei –

comunității, prin precizările și clarificările aduse,

astfel încât toate oportunitățile de

dezvoltare, precum și de finanțare a proiectelor propuse, să poată utiliza o asemenea
Strategie, ca document de referință în planificarea, metodologia folosită, implementarea,
monitorizarea, evaluarea masurilor aplicate si a rezultatelor acestora.
Întregul orizont de dezvoltare locala al comunei Iara trebuie să se raporteze la acest
document, ce urmează a fi permanent actualizat ,în funcție de oportunități si de resurse. Nu
in ultimul rând trebuie sa se tina cont de suportul legislativ al politicilor de dezvoltare locala
si regionala.
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Etapele realizării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Iara pentru perioada
2014-2020
Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Iara a fost
defalcat in urmatoarele etape succesive, concepute intr-o stransa coerenta interna:
Constituirea Grupului de lucru si abilitarea acestuia

Colectarea datelor necesare – de catre Grupul de lucru - pentru domeniile stabilite si
prelucrarea lor intr-o analiza SWOT pe domenii de dezvoltare.

Analiza potentialului de dezvoltare; Definitivarea direcţiilor strategice şi a sistemului de
obiective;
Identificarea şi descrierea masurilor asociate obiectivelor formulate;

Analiza masurilor asociate obiectivelor formulate şi validarea acestora

Proiect de hotărâre in Consiliul Local Iara. Aprobarea Hotărârii. Publicare.

Monitorizare şi cuantificare
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Planificarea strategică este un proces prin care comunitatea poate asigura
premizele unei dezvoltări sustenabile ale comunei Iara, armonizând oportunitatile care
derivă din contextul existent si aspiratiile locuitorilor zonei (nevoile locale).
Pentru a asigura acest rezultat, procesul de elaborare a strategiei a avut un
caracter deschis-participativ, asigurand sanse pentru exprimarea tuturor parerilor
institutionale, organizationale si personale ale celor interesati.
Structurile de elaborare si implementare constituite au sarcina de a corela aceste
interese, de a le asambla intr-un document coerent, asigurand prioritizarea acestora si
esalonarea lor pentru perioada vizata.
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CAPITOLUL II
SITUAȚIA ACTUALĂ
A COMUNEI IARA
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2. Istoricul localităţii
Comuna Iara, împreună cu satele ce-i aparţin, au jucat un rol important privind
viata social-economica din această zonă. Din vremuri indepartate, Iara a fost un centru,
un mare “târg”, unde se întâlneau atât ramuri ale locuitorilor Apusenilor, cât şi a celor
din Câmpia Transilvaniei.
În urmă cu un secol, in zona Ierii şi în ţinuturile Ierii au fost efectuate ample
lucrări de cercetare, menite să evidenţieze faptul că pe aceste meleaguri a existat viaţă
materiala si spirituala, că aici oamenii au avut inca din cele mai îndepărtate vremuri,
preocupări economice, sociale si culturale .
Astfel, la Iara, la locul “Groapa Papii “, pe drumul ce duce spre Băişoara, s-au
descoperit urme de construcţii, ceramică , „tegulae mamatae” din epoca romană.
Se presupune că, pe aici, ar fi existat o aşezare de mineri care se ocupau cu
extracţia minereurilor, a aurului cu deosebire, tot aici spălandu-l şi prelucrandu-l .
În perimetrul satului Cacova Ierii, la punctul numit “Cetate”, au fost descoperite
fragmente ceramice din faza de tranziţie spre epoca bronzului, aparţind culturii Coţofeni,
faza a doua, şi din epoca bronzului, cultura Sighişoara-Wietenberg, faza a doua şi a
treia.
La Buru a fost descoperit un depozit de obiecte din bronz, din care amintim un
cazan şi o ceaşcă , alte numeroase obiecte din acest depozit aflăndu-se în muzeul din
Budapesta.
Pe teritoriul satului Făgetu Ierii se află numeroase urme privind extractia de aur
şi operaţiunile de spălare a aurului. Aceste urme sunt datate din perioada dacică, dacoromană şi romană.
Pe teritoriul satului Surduc şi în hotarul său au fost descoperite importante urme
de spălare a aurului, din epoca romană (despre acestea sunt numeroase referiri în
lucrările istoricului Teglas).
Importanta Zonei Iara ca spatiu de dezvoltare socio-economica din aceasta
parte a Transilvaniei , consideram ca nu a fost suficient de bine cercetata si nici reflectata
in scrierile existente de pana acum.
Descoperirile demonstrează insa că pe acest spaţiu au trăit daci, apoi, după
cucerirea Daciei, daci şi romani, ca populatia a urmat si s-a integrat in procesul de
13
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formare al poporului roman, ca a fost viaţă şi activitate neîntreruptă de-a lungul
vremurilor.
Un aspect important pe care astăzi îl admit cei mai mulţi cercetători si istorici,
este existenţa unei populaţii în întreaga Transilvanie încă din perioada epocii bronzului
care începe aici, în 1800-1700 şi ţine până la 700 î.e.n.

2.1. Atestarea documentară
Având un destin istoric şi o individualitate proprie, localităţile care compun azi
comuna Iara sunt atestate documentar in diverse momente istorice. Astfel , primele
atestări documentare le avem din perioada evului mediu.
Potrivit documentelor, localitatea Iara este atestată in anul 1288. În Evul Mediu
erau două sate cu numele de Iara: Iara de Sus şi Iara de Jos.
Iara de Sus (prima localitate a comunei) era aşezată în zona “Şesului Ierii”,
spre satul Băişoara. În această parte se găsea şi o mină de aur, numită multă vreme în
perioada medievală “Kororonya Banya”, sau mina lui Coroianu. La locul căruia i se zice,
“Groapa Papii” , era deci Iara de Sus.
Iara de Jos (Alsojara) este atestată documentar tot din anul 1288.De fapt, la
1288 apare în documente sub numele de Jara, în 1322 tot Jara.
In anul 1332 este amintit un Sacerdos de Jara (preot de Iara).
In anul 1449 este pomenită Feljara, si tot in acelasi an Aljara.
Dupa 150 de ani, respectiv în 1599, sunt amintite ambele localităţi: Felso şi Also
Jara. În conscripţia din 1733 apare doar denumirea Jara.
În conscripţia lui Bucow la 1760, apare cu denumirea Alsojar.
La 1417, cele două localităţi apar în alte documente scrise împreună „Iara et
altera”, Iara şi cealaltă Iara, la 1426 „Iara et Feljara” .
In 1474 localitatii i se mai spunea, „ Aurifodina in territoria possessionis”
Potrivit etimologiei acestui nume, un fapt este cert: denumirea are origine slavoromână. Referitor la migraţia slavilor în zonă, aşezarea ar fi primit numele de la un
oarecare Iaroslav, un om de vază, poate chiar stăpânul acestor locuri.
Apar în unele documente din perioada 1562-1592 nume de proprietari ai satului
Iara de Sus, ca de exemplu : Ianoş Varsolvi, Ianoş Lupsai (familie de români din Lupşa),
Martin Hesati, Martin Tofanto, Dionine More.
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Şi pentru această zonă de la poalele Apusenilor, studiile istorice semnalează
existenţa între anii 1366-1502 a unor cnezate şi voivodate, (în special în depresiunea
nor-estică a Muntelui Mare), la Ocoliş, cnezat din care făceau parte Surducul, Iara, Agriş,
Sălişte, Săcel, inclusiv satele Aiton, Plaiuri, Deleni şi altele.
În 1448, este amintit cneazul de Ocoliş Toma, care căzuse deja în stare de
servitute. Din documente inedite aflate la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Cluj, rezultă că
în anul 1766 existau în Iara 38 capi de familie cu statut de iobag, alte 7 văduve de iobagi
(care ţineau loc de cap de familie), 35 capi de familie de jeleri şi alte 6 familii unde cap de
familie erau văduve de jeleri, precum şi 6 familii de ţigani. Parte din capii de familie iobagi
fugiseră de pe acest domeniu şi erau urmăriţi pentru a fi readuşi pe domeniu.
Toate cele 13 sate care fac parte din comuna Iara apar atestate documentar
pentru prima dată cu câteva decenii sau secole mai târziu.
Unele dintre acestea au fost

declarate localităţi (sate), abia în secolul XX:

Maşca, Lungeşti, Valea Vadului şi Valea Agrişului.

3. Aşezare geografică
Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre
Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni.Face parte in zona Hăjdate-Turda.
Iara, ca reşedinţă, este comuna ce numără 13 sate şi are aproape 15 kilometri
pătraţi, fiind una dintre cele mai mari comune din judeţ sub aspectul întinderii teritoriale
(locul 19).
Teritoriul administrativ al comunei Iara ocupa o suprafata de 14 387,48 ha.
Depresiunea de contact Iara, care ocupă partea centrală şi nordică a comunei,
este sculptată în sedimente dominant paleogene ale “ golfului Iara-Băişoara” şi este
conturată în amonte de defileul Surduc.
Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş,
iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a
comunei.
Vecini ai comunei sunt: la vest Băişoara (satul de centru şi satul Muntele
Băişorii), la nord comuna Ciurila, respectiv satele Filea de Sus, Filea de Jos şi satul Şuţu;
la nord-est comuna Petreşti cu satele Petreştii de Sus, Plaiuri şi Livada; la est comuna
Moldoveneşti, iar la sud comuna Ocoliş ce aparţine judeţului Alba.
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4.Localități aparținătoare Comunei Iara
Cele 13 sate care intră în componența comunei Iara sunt: Iara- centru de
comuna, Agriş, Borzeşti, Buru, Cacova Ierii, Făgetu Ierii, Lungeşti, Maşca, Măgura Ierii,
Ocolişel, Surduc, Valea Agrişului şi Valea Vadului

5. Cadrul fizico-geografic
Transilvania este considerată de către mulţi specialişti ca ţara tuturor formelor de
relief , de la câmpia joasă până la munţii relativ înalţi.
Ea se înfăţişează într-un peisaj natural deosebit de variat, complex şi pitoresc.
Faptul că s-au aşezat oameni in

această zonă întinsă a Apusenilor este

urmarea simbiozei dintre acestia si formele de relief, care le-a oferit cadrul si potentialul
natural unei dezvoltari socio-economice.

5.1 Relieful
Dacă studiem cu atenţie întregul relief al Transilvaniei, vom constata că el se
înfăţişează intr-un peisaj natural deosebit de variat,complex şi pitoresc.
Relieful comunei Iara este foarte diversificat, de un pitoresc aparte, el constituind
o importantă resursă turistică.
Depresiunea Iara, în care se află localitatea de centru, este străjuită, de o parte
şi de alta, de Muntele Mare şi de Dealul Agrişului.
Muntele Mare şi Muntele Trascăului sunt prezenţi în cadrul comunei, primul prin
extremitatea sa estică înspre Ocolişel, al doilea prin prelungirile din estul, sud-estul şi
sudul comunei.
La rândul lui, Dealul Agrişului, de 801 metri, este una dintre culmile semeţe ale
zonei.
Valea Ocolişelului este puternic adâncită (300-400 m), cu pante longitudinale
mari (6-7 m/km) şi numeroase rupturi de pante. Străbătând intercalaţiile de calcare
cristaline, apa a creat aici Cheile Ocolişelului.
Relieful Munţilor Trăscău este strâns legat de particularităţile litologice, căpătând
adesea un caracter greoi, cu culmi rotunjite şi văi care-l străbat, uneori, sub aspect de
defileu ( Defileul Surduc, Defileul Arieşului).
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Pe valea pârâului Borzeşti, relieful capătă un aspect neuniform, având formă de
chei, cu fenomene exocarstice şi numeroase rupturi sub formă de cascadă. Asemenea
aspecte se întâlnesc şi la coborârea de la Măgura Ierii spre Surduc.
Relieful fluviatil este şi el bine individualizat, zona fiind străbătută de Arieş, care
are o vale adâncită, sub formă de defileu.
Afluentul său principal este Iara , având o vale cu o luncă largă, pe alocuri
mlăştinoasă precum şi terase supuse unor procese slabe de tasare, în aval de Surduc,
având o vale adâncită sub formă de defileu.
Dezvoltat este şi relieful antropic, reprezentat prin cariere, halde de steril, etc. În
cadrul carierei Făgetu Ierii sunt afectate arii extrem de extinse prin declanşarea unor
alunecări masive de teren.

Clima
În Comuna Iara, temperatura medie anuala variaza intre + 3,8°C şi +10,4°C, cu
o maxima anuala absoluta de +33,6°C şi o valoare minima anuala absoluta de ‐19,6°C
(Sursa INS‐2005). Cele mai scazute temperaturi inregistrate iarna determina o zona cu
puncte de inversiune a temperaturii, cu implicatii in activitatile agricole.
Pe teritoriul Comunei Iara, temperatura medie anuala variază între +4,0°C în
zona dealurilor la +8,0°C in vai şi depresiuni; temperaturile medii lunare minime sunt
inregistrate in ianuarie (de la ‐2,0°C la +5,0°C) şi temperaturile lunare maxime in iulie
(de la + 15,0°C la +20,0°C).
Stratul de zapada prezinta aceeaşi variabilitate crescuta, precum

şi o

nestatornicie teritoriala de la un an la altul. Persistenta stratului de zăpadă însumează 85
de zile
Umiditatea aerului prezintă o valoare medie de 80% .Punctele de inversiune a
temperaturii combinate cu deplasarile maselor de aer mari din est duc la vanturi
predominante de la vest la est.
Conform zonelor de vânt ale României pentru perioada de iarna, județul Cluj
este situat in zona A (IV), cu o valoare de 4 m/s pentru viteza convențională, medie, a
vântului in afara localităților, la 10 m deasupra nivelului terenului.

5.2 Vegetaţia
In zona Iara au fost identificate urmatoarele subetaje şi etaje de vegetaţie:
Subetajul gorunului - ocupă zona nordică a comunei. Astăzi pădurile sunt
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insularizate în urma defrişărilor ce au avut loc mai ales în ultimii 15 ani.
Subetajul fagului - ocupă cea mai mare parte din fondul forestier al comunei în
centrul şi sudul ei.
Etajul boreo-nemoral – cel de amestec, apare sporadic pe versanţii umbriţi sau
în arealele înverzite din văile înguste.
Vegetaţia forestieră azonală - se întâlneşte în luncile Arieşului, a Ierii şi a
afluenţilor acestor ape.
Au fost identificate următoarele asociaţii: de arin negru, de arin alb, ce apar în
zona înaltă.
Plantaţiile de pin negru au fost efectuate în scopuri antierozionale.
Se întâlnesc pe alocuri făgete montane, amestecuri de răşinoase cu fag.
Vegetaţia ierboasă - este în mare parte de provenienţă secundară. În lunci, în
microdepresiuni umede se întâlnesc asociaţii de hidrofile de luncă şi unele asociaţii de
fâneaţă.
Alte asociaţii se întâlnesc în locurile mlăştinoase.
În locul pădurilor defrişate s-au instalat asociaţii vegetale ierboase secundare cu
caracter stepic.
Pe versanţii sudici se află asociaţii de ierboase cu pronunţată tentă xerofilă.
Suprapăşunatul duce la reducerea gradului de închegare a vegetaţiei, a
biodiversităţii generale şi reducerea speciilor cu valoare nutritivă, furajeră, acestea fiind
înlocuite cu buruienişuri.
Nici arinişurile, nici salicetele nu au scăpat de impactul antropic.
Aceste distrugeri au determinat scăderea funcţiei hidrologice şi antierozionale.
În ceea ce priveşte subetajul nemoral al gorunului, se întâlnesc peste 120 de
specii nemorale native şi aproximativ 100 de specii în pajiştile ce au rezultat ca urmare a
defrişării pădurilor. Aici se întâlnesc specii rare precum: Papucul Doamnei, Bulbucul (în
locul numit Dumbrava Ierii, situat la 2,5 km N-E de Iara).
În ceea ce priveşte fagul, sunt peste 250 specii nemorale şi 144 specii de pajişti
secundare.
Din ecosistemele azonale şi intrazonale se remarcă cele cacifile (peste 400 de
specii native).
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Fauna
Această zonă are o faună bogată. Fată de patrimoniul forestier ce-l are comuna,
fondul de vânătoare este relativ mare, fiind format din mamifere de talie mare ca:
mistretul, căpriorul, vulpea, precum şi iepurele comun. Mai rar se întâlnesc lupul, cerbul
şi extrem de rar râsul.
Din categoria păsărilor, se întâlnesc: fazanul, cocoşul de munte, potârnichea,
prepeliţa, turturica, uliul porumbar, uliul păsărar, bufniţa, corbul, cioara cenuşie, coţofana,
gaiţa, butura, vrabia, mierla, privighetoarea, cucul, ciocănitoarea, sturzul. Dintre păsările
migratoare se întâlnesc rândunica şi barza.
În apele ce străbat comuna, (Arieşul , Valea Ierii, Valea Vadului), trăiesc:
păstrăvul indigen, scobarul, porcuşorul, cleanul, chişcanul. Cu excepţia păstrăvului
indigen ceilalţi peşti sunt pe plan secundar în apele de munte (Valea Ierii, Valea Vadului).
Aceste specii se găsesc pe Arieş, în sus spre Moldoveneşti. Dintre crustacee se găseşte
racul.
În ceea ce priveşte fauna localităţilor pot fi întâlniţi : şobolanul de casă,
şoarecele de casă, nevăstuica, dihorul. Podurile caselor vechi sau ale celor
nelocuite sunt preferate de cucuvele şi lilieci.

5.3 Resurse naturale
În ceea ce privește resursele minerale, comuna Iara se situează pe primele
locuri în judeţul Cluj.
Calcarele se găsesc la Borzeşti , la Iara şi Buru având utilizare atât pe plan local
ca piatră de construcţie, cât şi în fabricarea cimentului. Tot în zona Buru sunt zăcăminte
metalifere prețioase. În apele pârâului ce curge dinspre Remetea există alte bogăţii
minerale.
Pereţii rocilor sunt formaţi din piatră dură, piatră de origine vulcanică, în subteran
se găsesc minereuri de fier şi mangan. Tot spre Remetea se află mai multe tipuri de
calcar, pirită şi importante resurse de piatră pentru nisip.
La Surduc există o carieră veche de calcare dolomitice care momentan se află în
conservare. La Ocolişel există rezerve mari , neexploatate în prezent de calcar care
poate fi utilizat în industria chimică şi a sticlei. Calcarele cristaline se găsesc la Măgura
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Ierii şi sunt folosite pentru obţinerea varului şi ale altor materiale de construcţie. Calcarele
cristaline care se găsesc la Buru sunt folosite în industria metalurgică, industria sticlei şi
ca materiale de construcţii.
Minereul de fier este exploatat de câteva decenii la Masca şi Cacova Ierii.
Exista mari rezerve neexploatate la Buru.
Dacitele se găsesc la Valea Agrişuluii și Iara, fiind folosite ca materiale de
construcţii.
Nisipul cuarţos de la Făgetu Ierii este o mare bogăţie a comunei Iara, fiind
exploatat încă din 1930 în scop industrial. Existenţa acestei exploatări a determinat
conducerea de atunci să construiască o fabrică de producere a carburii de siliciu la Turda
în anii '80.
Granitul se exploatează la Măgura Ierii şi Surduc. Rezervele se estimează la
zeci de milioane de tone.
Bentonită se găsește la Borzeşti și se întrebuinţează în industria ceramică şi la
fabricarea cimentului alb. Satul Iara are de asemenea importante rezerve de argilă care
este folosită la fabricarea produselor ceramice.

5.4 Hidrografia
Reţeaua hidrografică a comunei Iara este tributară Bazinului Hidrografic al
Mureşului ( Bazin de ordinul I), având drept colector principal Valea Arieşului, care
traversează tangenţial comuna în partea de sud a acesteia, şi Valea Ierii, care
traversează longitudinal - pe direcţia NV-SE- a teritoriului acesteia, constituindu-se ca
afluent de stânga al râului Arieş.
Se mai adaugă Valea Ocolişel, afluent de stânga al râului Iara.
Regimul hidrologic al cursurilor de apă de pe teritoriul comunei Iara se
diferenţiază în două tipuri:
 regim carpatic transilvan - caracteristic pentru Valea Arieşului, Valea Ierii şi
Valea Ocolişelului, cu ape mari de primăvară cu durată de 1-2 luni (martie-aprilie).
Această perioadă este urmată de viiturile de la începutul verii (mai-iulie). Din luna
iulie până în noiembrie se instaleaza o perioadă caracterizată prin secetă
hidrologică,cu întreruperi determinate de viituri care sunt în creştere ca frecvenţă
în ultimii ani. Viiturile de toamnă au o fecvenţă de producere de 30-40%, iar iarna
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se pot produce viituri catastrofale, cu frecvenţă de producere de 10-20%,
determinate de încălziri bruşte.
 regimul pericarpatic transilvan - caracteristic pentru cursurile de apă dezvoltate
în partea de est a comunei (pârâul Agrişului, pârâul Caprei), cu ape mari de scurtă
durată, de origine pluvială în luna martie şi cu viituri mai ales în perioda mai-iulie.
Alimentarea hidrică a cursurilor de apă aferente comunei Iara este pluvională, în
special urmată de cea subterană care are un caracter moderat.
În zona montană cantitatea de precipitaţii este în creştere : de la 7l/s/km
pătraţi în partea de est a comunei până la 10l/s/km pătraţi în zona montană.
Scurgerea medie a aluviunilor în suspensie pe teritoriul comunei Iara are valori
de 0,1-1t /ha/an.
Turbiditatea medie (conţinutul în particule diverse, aflate în suspensie) a
cursurilor de apă (cu excepţia Agrişului) are o valoare de 250-500gr/m cub, fiind mai
crescută în partea deluroasă din estul comunei, unde se dezvoltă pe suprafeţe extinse
argilele.
Cursul de apă propriu-zis care drenează teritoriul comunei Iara, este Arieşul. El
este colectorul principal al tuturor cursurilor de apă de pe raza comunei.
La intrarea pe teritoriul comunei, Arieşul are un debit mediu multianual de cca.
19mc/sec., iar la ieşire de cca. 23mc/sec. Panta medie este de 2,3m/km la confluenţa cu
râul Iara.
Principalul afluent de stânga al Arieşului este râul Iara, care drenează partea
centrală a comunei pe direcţia NV-SE. Curge până în Arieş, în dreptul satului Buru, la o
cotă de 358 m. Pe teritoriul comunei curge pe o distanţă de cca. 15 km, de la izvorul său
din masivul Muntele Mare (1775 m altitudine) si pana la varsare in Aries.
Suprafaţa bazinului este de 321 km/p, iar cea a fondului forestier de 14545 ha,
rezultând un procent de împădurire de 45,3%.
De menţionat că din cei 184 km ai Arieşului, de la izvoare şi până la vărsarea în
Mureş, circa 15 km sunt pe raza comunei Iara.
Pe teritoriul comunei, râul Iara are caracter longitudinal. După ieşirea din
depresiunea Iara – Săvădisla, intră în defileul de la Surduc, la nivelul luncii valea având o
lăţime de 50-80 m. Terasele aproape lipsesc în acest sector, cea mai dezvoltată terasa
având-o lunca.
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Valea Ocolişel este mai dezvoltată în partea vestică a comunei , în zona
montană. Izvoarele sale se află la o altitudine de 1540 m, în perimetrul Munţilor Băişorii.
Este afluent de stânga al Arieşului, lung de 25 km, şi confluează cu Arieşul în amonte de
satul Lungeşti, la o altitudine de 374 m. Panta medie de curgere este de 47%. Aşa se
face că are un aspect de vale sălbatică, cu repezişuri, mai ales în chei.
Suprafaţa bazinului este de 51 km2, iar a fondului forestier din cadrul bazinului
este de 1836 ha, rezultând un procent de împădurire pe bazin de 36%, procent superior
mediei de bază. Această vale are un aspect peisagistic de vale montană tipică.
Agrişul ( Valea Agrişului), afluent de stânga al râului Iara, este tip de apa de
deal. Izvorăşte de sub Dealul Agrişului, de la cota 670 de m. Confluează cu Iara , în zona
defileului Surduc, la cota 475 m. Panta medie este de 31% şi are un coeficient de
sinuozitate de 1,8. Pe cursul superior valea are aspect de defileu.
Apa freatică este prezentă pe întreg teritoriul comunei, dar la diferite adâncimi şi
calităţi. În ariile de luncă şi terase are diferite medii şi potabilitate buna.

6 Caracteristici generale ale economiei
Pe raza Comunei Iara sunt înregistraţi aproximativ 112 agenţi economici, în
diferite domenii precum: comerţ, agricultură, servicii, industrie. După cum reiese din
graficul de mai jos cele mai multe firme înregistrate pe teritoriul comunei sunt în domeniul
agriculturii şi al comerţului,

agricultura fiind

activitatea principală a locuitorilor din

Comuna Iara

Activitatea economică
4%
16%
58%

Industrie
Servicii

22%

Comerț
Agricultură
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6.1. Industrie
Activitatea industrială este reprezentată de doar 4% din totalul firmelor
înregistrate în comuna Iara. În funcţie de activitatea societăţilor structura firmelor
producătoare se prezintă astfel:

Structura firmelor din industrie
14%

29%
Industria extractiva
Industria prelucrării cărnii

43%

14%

Industria prelucrării lemnului
Alte domenii de activitate

Rezervele de fier, nisip cuarțos şi compoziţia solurilor din zona Iara reprezintă
un element cheie pentru industria extractivă. Firmele înregistrate pe teritoriul comunei,
care activează în aceste domenii reprezintă aproximativ 29% din totalul firmelor
productive. În acest context în Comuna Iara activează o firmă care extrage nisipul
cuarțos şi o firmă care produce materiale de construcţii precum beton dale, cărămidă de
beton, etc. Societatea care desfăşoară activităţi în industria de prelucrare a cărnii
reprezintă de asemenea o pondere însemnată, aproximativ 14% din totalul firmelor
productive, restul fiind reprezentate de firme care au ca şi activităţi: producţia de material
lemnos în proporție de 43% iar alte domenii de activitate reprezintă celelalte 14% din
totalul firmelor producătoare.
Din păcate exploatarea rezervelor de fier care mai există în subsol a fost sistată
acest lucru a generat declinul economic al zonei. Pe raza comunei Iara a functionat o
societate miniera cu doua exploatari miniere: una de fier si una de nisip cuartos,
exploatari unde au lucrat peste 2500 de locuitori ai comunei, reprezentand cca 69% din
populatia activa.

6.2 Agricultura şi zootehnia
În Comuna Iara activitatea principală a populaţiei este agricultura. Aici se
23

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI IARA
2014- 2020
desfăşoară activităţi preponderent agricole. Societăţile și persoanele fizice autorizate
înregistrate pe raza comunei cu domeniu de activitate agricol reprezintă 58% din numărul
total al agenţilor economici.

Agricultura
La sfârşitul anului 2013, fondul funciar al comunei Iara cuprindea 14387 ha. Din
care:


Suprafaţă agricolă 8259 ha din care:
o suprafaţa arabilă: 2848 ha;
o suprafaţa pomicolă: 250 ha;
o păşuni naturale 3450 ha;
o fâneţe naturale 1711 ha.



Terenuri neagricole 6128 ha din care:
o suprafaţă de pădure şi vegetaţie forestieră 5139 ha;

o alte tipuri de suprafeţe 989 ha (terenuri ocupate de construcţii, căi ferate şi de
comunicaţii, etc)
În graficul de mai jos este reprezentată situaţia fondului funciar al Comunei Iara:

Fondul funciar al Comunei Iara

11%
31%

Suprafața arabilă

18%

Suprafața pomicolă
Pășuni naturale
Fânețe naturale
37%

3%

Păduri
Alte tipuri de suprafețe

Pe teritoriul comunei activitatea agricolă este extrem de diversificată,
predominând suprafeţele arabile cultivate cu cereale. În anul 2013 suprafaţa arabilă a
comunei a fost compusă astfel:
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Cereale boabe

267 ha

Plante furajere

70 ha

Legume

35 ha

Cartofi

75 ha
Aceste suprafețe sunt utilizate de către persoanele fizice și respectiv persoanele

fizice autorizate, aceste din urmă constituite ca persoane juridice în urma accesării unor
fonduri europene.
Pe teritoriul Comunei Iara nu există în momentul de faţă puncte de colectare a
produselor agricole, astfel că cei mai mulţi dintre agricultori îşi desfac marfa în Piața
Agroalimentara din Iara.

Zootehnia
Ramura zootehnică este cea mai dezvoltată ramură agricolă la nivelul comunei
Iara. La nivelul comunei Iara societăţile economice care au activitate în domeniul
zootehnic deţin animale precum porcine și ovine. De asemenea pe teritoriul comunei
activitatea economică în acest domeniu este întregită de microferme, persoanele fizice
autorizate care deţin un număr semnificativ de animale ovine, bovine şi caprine. Pe
teritoriul comunei activează 2 societăţi în industria de prelucrare a cărnii.
În tabelul de mai jos sunt evidențiate efectivele de animale atât în gospodăriile
persoanelor fizice precum precum și în microfermele persoanelor fizice autorizate.
Nr.crt.

Tip de organizare

Bovine Ecvine

Ovine Porcine

Păsări

juridică

1
2

Persoane fizice
Persoane fizice autorizate
Total

1109

167

10397

890

4209

256

-

2946

129

-

1365

167

13343

1019 4209

Graficul următor reda în procente efectivele de animale din comuna Iara.
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Efectivele de animale din Comuna Iara
1%
21%

7%

5%

Bovine
Ecvine
Ovine
Porcine
66%

Păsări

6.4 Sectorul serviciilor
Sectorul serviciilor este reprezentat de 16% din totalul firmelor care activează pe
raza Comunei Iara.

Turismul
Pe o întindere de aproape 15 km pătraţi, cât măsoară comuna Iara, întâlneşti o
mare varietate a reliefului. Plecând din centrul comunei, Iara spre Băişoara şi Valea Ierii,
călătorul întâlnește falnicii munţi ai Apusenilor, nu departe Muntele Mare, Muntele
Băişorii, Muntele Agrişului, Muntele Filii, Muntele Săcelului, cu păduri întinse de brad, fag
şi stejar.
De la Cacova Ierii ajungi la Valea Vadului, o frumoasă localitate românească
spre Muntele Cacovei cu vârful Boinic de 1457 m. Mai departe, la mică distanţă în
muntele Băişorii există o staţiune foarte apreciată de turiști, stațiune in care după anul
1990 s-au construit o mulţime de case de vacanţă.
Daca pornim de la Iara pe Valea Ierii spre satul Surduc până la Buru, distanţă
de 8 km., vom întâlni din nou un munte de înălţime mai mică, păduri de-o parte şi de
alta si ape limpezi.
În apele cristaline ale râului Valea Ierii, apă care despică munţii, se găsesc cei
mai frumoşi păstrăvi şi lipani din zona Apusenilor.
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Întreaga zonă a Ierii este bogată în animale sălbatice, loc bun pentru vânat,
mistreţi, căpriori, iar mai sus spre Valea Ierii poţi vedea şoimi, urşi şi cerbi.
Intrând în satul Buru, pe D.N. 75, daca o luam pe valea Arieşului în sus, întâlnim
pitoreasca localitate Lungeşti, un sat mic aşezat de-a lungul Arieşului, cu oameni blânzi,
buni, gospodari şi primitori de oaspeţi.
Tot pe cursul Arieşului la câţi-va kilometri spre dreapta se afla satul Ocolişel –
un sat retras, loc de agrement şi odihnă, de drumeţie, aici

aflându-se

Cheile

Ocolişelului. Este o zonă turistică frumoasa , unde s-au construit numeroase case de
vacanţă.
Dacă o iei de la Buru în jos spre Turda, la doar 2 km. întâlneşti o zonă
deosebită,cu pădure deasă, unde este amplasata Cabana Buru.
La o distanţă de doar 5 km. de cabana Buru se află localitatea Moldoveneşti,
localitate în care se găsesc ruinele cetăţii medievale. Un alt traseu pe care călătorul îl
poate parcurge, deosebit de interesant, de la Buru spre Remetea (jud. Alba), ducea spre
o zona deosebită, unde întâlneşti două mănăstiri, falnicul colţ al Muntelui Trascăului şi
mai departe ruinele cetăţii Colţeşti.
Satul Iara, centrul comunei este o localitate cu o istorie bogata, cu peste 716 ani
vechime, atestată documentar din anul 1288, o aşezare târg.
Multă vreme Iara a cunoscut o mare activitate meşteşugărească, pe prim plan
aflându-se olăritul. Aici se aflau renumitele produse ceramice, realizate de olari a căror
faimă a trecut de graniţele ţării.
La Iara, se găsesc biserici care au o arhitectură diversă şi o istorie deosebit de
interesantă. În primul rând biserica unitariană care are o vechime de peste 750 de ani şi
biserica reformată în care sunt păstrate o serie de documente vechi, de mare preţ.
Studiile şi analizele care au fost realizate, au dus la concluzia că în comuna Iara
există anumite zone care trebuie să fie protejate prin lege:
 Defileul Arieşului cu râul Arieş ce reprezintă o adevărată coloană vertebrală
pentru Munţii Apuseni;
 Depresiunea Buru, cu o lungime de 2 km;
 Cheile Borzeşti care încep în Buru unde întâlnim repezişuri şi cascade si un peisaj
sălbatic;
 Cheile Ocolişelului, în care apar la partea superioară numeroase stânci şi mici
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abrupturi mascate de vegetaţie arborescentă.
Unități de cazare și alimentație publică
Complexul turistic Buru oferă o cazare călduroasă si condiții “ca acasă” la
prețuri avantajoase pentru oricine, iar restaurantele noastre va stau la dispoziție cu cele
mai gustoase mâncăruri si o gama diversificata de băuturi, totul pentru a satisface cat
mai bine poftele dumneavoastră.
Complexul dispune de:


Doua hoteluri, primul hotel de 2 stele cu 18 camere duble si 2 apartamente

compuse dintr-un dormitor si un salon-sufragerie, iar al doilea de 3 stele cu 28 de locuri
in camere cu 2 paturi.


Doua restaurante ambele categoria I, primul având un număr de 80 de locuri, o

terasa descoperita cu o capacitate de 100 de locuri, o terasa acoperita cu un număr de
150 de locuri si o

parcare păzită de 40 de locuri. Al doilea restaurant are o capacitate

de 40 de locuri cu o terasa descoperita de 150 de locuri si parcare păzită cu 60 de locuri.

Transportul
Activitatea economică de transporturi reprezintă 6% din totalul firmelor de servicii
înregistrate pe teritoriul comunei Iara. Pe teritoriul comunei sunt înregistrate 5 de firme de
transport din care majoritatea au ca şi activitate transportul rutier de mărfuri. Din punct de
vedere al transportului persoanelor între localităţi, acesta este realizat de către două
firme de transport, firma ALIS GROUP cu sediul în Turda care efectuează transport
persoane pe ruta Iara-Turda și respectiv firma FANNY cu sediul în Cluj-Napoca care
efectuează transport persoane pe ruta Iara-Cluj-Napoca.

Infrastructura
Infrastructură rutieră şi căi de transport
Drumurile
Drumul naţional (DN 75) : Turda-Mihai Viteazu- Moldoveneşti-Buru spre
Câmpeni-Abrud, care este şi limită cu judeţul Alba, străbate comuna de la Buru pâna
ieşirea din satul Lungeşti; pe firul acestei şosele se găseşte satul Lungeşti la cca. 3,5 km
de Buru, în sus pe Arieş.
Drumul judeţean: DJ 107 M de la Buru-Surduc-Iara-Băişoara-Luna de SusFloreşti;
Drumuri comunale: DC 103 Iara-Agriş; DC 102 Iara-Mașca; DC 105 Iara28
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Ocolişel deviat prin DN 75; DC 104 şi DC 106 Iara-Surduc-Măgură; DC 104 Iara-Valea
Agrişului; DC 102A Iara-Cacova Ierii-Valea Vadului;
Denumire

Ruta

drum

Lungimea

Stare drum

DN 75

Turda-Mihai
Viteazu
- 14 km
Moldoveneşti-Buru
spre
Câmpeni

Asfaltat

DJ 107M

Buru – Surduc - Iara-Băişoara 16 km
- Luna de Sus - Floreşti

Asfaltat

DC 102

Iara - Mașca

Asfaltat

DC 102A

Iara –Cacova Ierii – Valea 8,5 km
Vadului

4 km asfaltat

Iara - Agriș

1 km asfaltat

DC 103

5 km

6,5 Km

4,5 km pietruit

5,5 km pietruit
DC 104

DC 105

Iara – Valea Agrișului –Măgura 5 km
Ierii

2 km pietruit

Iara-Ocolişel deviat prin DN 75

3 km pietruit

20 km

3 km pământ

17 km asfaltat (DN
75 și DJ 107M)
Iara - Surduc - Măgura Ierii

DC 106

7 Km

3 km pietruit
4 km asfaltat (DJ
107M)

Reţeaua de alimentare cu apă
Comuna Iara are rețea de distribuție a apei alimentată cu apă subterană din
zece puțuri decantoare situate de-a lungul râului Iara. Apa este transportată de la surse
la rezervoare prin intermediul unei conducte de aducţiune cu ajutorul unei stații de
pompare. Această staţie a fost reabilitată, noul echipament de pompare fiind compus din
2 electropompe 3M 50-200 15KW.
Vechea reţea de distribuţie a apei în localitatea Iara a fost reabilitată prin
implementarea unui proiect de reabilitare în 2009. Valoarea proiectului a fost de 870.000
lei iar fondurile au fost atât guvernamentale (prin ADZM) precum și locale .
În comuna Iara conform evidenţelor primăriei lungimea de reţea de apă este
următoarea:
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Lungime reţea de apă

Sat
Iara - Surduc

11 km

Cacova Ierii

3 km

Mașca

1,5 km

Lungești

1 km

Buru

1 km

Făgetu Ierii

2 km

Comuna Iara este în proporţie de 75% acoperită de reţea de apă, care
deservesc un număr de aproximativ 1160 de gospodării, dar şi agenții economici de pe
raza comunei. În ultimii ani în Comuna Iara s-au alocat anual fonduri de la bugetul local
pentru modernizarea şi extinderea reţelei de apă potabilă, dar a beneficiat şi de o serie
de finanţări. În anul 2011 în satul Cacova Ierii a fost realizată cu fonduri de la Consiliul
Județean o rețea de alimentare cu apă cu o lungime de 3 km .
Canalizare
Rețeaua de canalizare menajera însumează 1,5 km. La aceasta rețea sunt
racordate 280 de apartamente si 35 de case.
Prin urmare este nevoie urgentă de o extindere a acestei rețele într-o primă fază
la nivelul localității Iara si spre zonele de interes economic, iar intr-o a doua etapa spre
toate localitățile aparținătoare comunei.
Pentru a corespunde din punct de vedere a normelor de mediu având în vedere
că actualmente epurarea este de tip mecanic, este nevoie de o stație de epurare privind
aceasta rețea de canalizare menajeră.

6.4. Comerţul
Comerţul reprezintă o activitatea economică importantă pe raza Comunei Iara.
Firmele cu activitate în acest domeniu reprezentând 25% din totalul firmelor înregistrate
pe raza comunei. Firmele care desfăşoară activitate în acest domeniu sunt în principal
firme care au activităţi precum: Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun sau baruri şi alte activităţi
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de servire a băuturilor, comerţ al produselor agricole, comerţ cu amănuntul al produselor
farmaceutice, comerţ cu ridicata a produselor agricole şi ale animalelor vii, etc.

6.5. Construcţiile
Din totalul firmelor înregistrate pe teritoriul comunei Iara 2% activează în
domeniul construcţiilor. Firmele care desfăşoară activitate în acest domeniu sunt în
special firme care au ca domeniu principal de activitate lucrări de construcţie a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale, dar sunt prezente şi firme care au ca şi domenii de
activitate lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri sau alte lucrări speciale
pentru construcţii.

7.Domeniul Social
7.1. Date demografice
7.1.2. Populaţia stabilă
Populaţia stabilă reprezintă populaţia alcătuită din persoanele care locuiesc în
comuna ce cuprinde toate satele aparţinătoare, cu domiciliul sau reşedinţa în localitate la
momentul respectiv. Astfel conform recensământului din anul 2011 populaţie stabilă a
Comunei Iara este de 3889 de persoane.
POPULAȚIE COMUNA IARA -2011
NR. CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SAT
Iara
Făgetu Ierii
Surduc
Buru
Cacova Ierii
Mașca
Borzești
Ocolișel
Valea Vadului
Lungești
Măgura Ierii
Agriș
Valea Agrișului
Total

POPULAȚIE
1832
375
51
177
428
321
49
34
162
114
269
33
44
3889
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Având în vedere numărul persoanelor şi repartizarea acestora pe satele aparţinătoare

Populația stabilă a Comunei Iara
1%

4%

3%

7%

1%

IARA
AGRIS
BORZESTI
BURU
CACOVA IERII
FAGETU IERII
LUNGESTI
MAGURA IERII
MASCA
OCOLISEL
SURDUC
VALEA AGRISULUI
VALEA VADULUI

1%

1%

47%

8%
11%
10%
5%

1%

comunei Iara se poate observa că satul Iara are ponderea cea mai mare în cadrul
populaţiei stabile, având o pondere de 47%, satul Cacova Ierii cu o pondere de 11%,
satul Agriș cu o pondere de 10%, satul Făgetul Ierii cu o pondere de 8%, satul Surduc
cu o pondere de 7% , satul Buru cu o pondere de 5%, satul Mașca cu o pondere de 4%,
satul Ocolișel cu o pondere de 3% iar celelalte sate cu câte o pondere de 1% .
Populaţia comunei Iara este în scădere accelerată astfel că la recensământul din
anul 2011, faţă de ultimul recensământ realizat în anul 2002 scăderea populaţiei de
aproximativ 18%.
În graficul de mai jos prezentăm evoluţia populaţiei comunei Iara, având
în vedere datele preluate la ultimele trei recensăminte ale populaţiei:

Evoluția populației în comuna Iara

An 2011

An 2002

An 1992
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Gospodăriile în Comuna Iara
În conformitate cu datele preluate din Registrul Agricol al Comunei Iara în
localitate există în total 2347 de gospodării.
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7.1.2. Situaţia minorităţilor
Majoritatea locuitorilor Comunei Iara sunt de etnie română, respectiv 85%,
urmată de persoanele de etnie rromă, care reprezintă 7% din totalul populaţiei și
persoanele de etnie maghiară, care reprezintă3% . Doar 7% din populaţia comunei este
de altă etnie sau nu şi-au declarat etnia, conform datelor recensământului din anul 2011.

Distribuția populației pe etnie
7%

5%

3%
Români
Maghiari
85%

Romi
Etnie nedeclarată

Conform datelor obținute la ultimele trei recensăminte ale populației se poate
observa o tendință de scădere a populației de etnie română și maghiară și respectiv o
creștere a populației de etnie rromă.

6000
5000
4000
Români
Maghiari

3000

Rromi
2000
1000
0
1992

2002

2011
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Comunitatea romilor
Comuna Iara cuprinde pe lângă etnia maghiară şi cea română şi o comunitate
importanta de romi (285 persoane). Majoritatea persoanelor acestei comunităţi sunt fără
un loc de muncă şi beneficiază de ajutor social pentru care trebui să presteze un număr
de ore de munca în folosul comunităţii. Cea mai mare parte a persoanelor de etnie romă
au studii medii 4-8 clase, însă există şi persoane ale acestei comunităţi care au studii
liceale şi chiar un student. Ceea ce denotă că această comunitate s-a integrat destul de
bine în Comuna Iara. De asemenea copii merg la grădiniţa din satul Iara.

7.1.4. Natalitatea şi mortalitatea
În comuna Iara, mortalitatea a fost constant mai ridicată decât natalitatea, sporul
natural fiind implicit negativ după cum se observă și în graficul de mai jos.

Natalitatea și mortalitatea în Comuna Iara
100
90
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70
60
Natalitate

50

Mortalitate
40
30
20
10
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

7.1.5. Structura populaţiei pe vârste
Conform ultimului recensământ care a avut loc în anul 2011, populaţia Comunei
Iara este echilibrat împărţită pe grupe de vârstă. Cea mai mare parte a populaţiei
este reprezentată de populaţia adultă.
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Populația stabilă pe grupe de vârstă
4% 4%
6% 4%2%
6%

5%

6%

5%
6%

8%

5%
5%

7%
6%
7%
7%

8%

Sub 5 ani

5-9 ani

10-14 ani

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

40-44 ani

45-49 ani

50-54 ani

55-59 ani

60-64 ani

65-69 ani

70-74 ani

75-79 ani

80-84 ani

85 ani si peste

Se poate spune că populaţia comunei Iara are o tendinţă de îmbătrânire. Numărul
persoanelor cu vârste cuprinse între 0 şi 14 ani este considerabil mai mic faţă de cel al
persoanelor peste 60 de ani. Această diferenţă poate reprezenta un motiv real de
îngrijorare numărul persoanelor de peste 60 de ani fiind de 1179,

faţă de 535 a

persoanelor sub 14 ani.
După cum se observă din graficul de mai jos se poate observa că numărul
persoanelor peste 60 de ani reprezintă aproximativ 30% din totalul populaţiei comunei.

POPULAȚIA COMUNEI IARA
0-14 ani
14%

Peste 60 ani
30%

15-59 ani
56%
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7.1.6. Confesiunea populaţiei
Populaţia Comunei Iara este compusă dintr-o varietate de confesiuni. Conform
datelor ultimului recensământ din anul 2011 cea mai mare parte a populaţiei din comună
este de religie ortodoxă, urmată de persoanele de religie Martorii lui Iehova şi
penticostală. La recensământul din anul 2011 s-a înregistrat un număr considerabil de
persoane care nu şi-au declarat religia.
Datele conform recensământului din anul 2011 cu privire la împărţirea populaţiei
din comună în funcţie de confesiune sunt structurate în tabelul de mai jos:
Confesiunea
Ortodoxă

Numărul persoanelor
3164

Romano-catolică

42

Reformată

35

Greco-catolică

60

Unitariană

31

Baptistă

5

Penticostală

115

Martorii lui Iehova

190

Fără religie

28

Religie nedeclarată

218

7.2. Sistemul de sănătate
Asigurarea sănătăţii populaţiei se realizează prin intermediul unor măsuri
complexe economice, sociale, culturale şi sanitare - integrate în planul naţional unic de
dezvoltare economico-socială. Pe baza acestuia se creează condiţiile necesare pentru
dezvoltarea fizică şi psihică a tuturor cetăţenilor, sprijinirea procesului de creştere a
natalităţii, ocrotirea mamei şi copilului, întărirea familiei, realizarea cerinţelor de igienă şi
protecţie a muncii, prevenirea poluării mediului înconjurător şi intensificarea acţiunilor de
cultură şi de educaţie sanitară. Concomitent cu acţiunile de păstrare şi întărire a sănătăţii
populaţiei, de prevenire a îmbolnăvirilor, se asigură toate mijloacele pentru tratament şi
refacere a sănătăţii în caz de îmbolnăvire, pentru recuperarea capacităţii de muncă,
prelungirea duratei activităţii şi a vieţii omului. Preocuparea comunei Iara a fost constantă
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în diferitele probleme legate de asigurarea sănăţii populaţiei, de prevenirea îmbolnăvirilor
şi declanşarea epidemiilor, de reducerea ratei mortalităţii infantile are ca şi rezultat final
creşterea mediei de vârstă a populaţiei comunei, precum şi menţinerea unei stări de
sănătate bune la copiii sub un an. La nivelul comunei Iara situaţia sistemului sanitar este
asemănătoare cu cea la nivel naţional. Sistemul se confruntă cu o constantă lipsă de
fonduri, de aparatură modernă, iar condiţiile oferite în cabinetele medicale din comună
sunt minime.
În ceea ce priveşte personalul medical existent în comuna Iara se poate spune că
acesta este insuficient ţinând cont de numărul populaţiei stabile din această regiune. În
comună îşi desfăşoară activitatea trei medici de familie în 3 cabinete medicale, în satul
Iara.Tot în satul Iara funcționează secția externă ( cu 10 paturi) a Spitalului Municipal
Turda. În acest spital își desfășoară activitatea 4 asistente medicale și un medic. La
nivelul comunei există un singur medic stomatolog care deserveşte toate satele comunei.
În comunǎ există doar un medic veterinar care trebuie să îngrijească animalele din
întreaga comună. Infrastructura sanitară din comuna Iara este prezentată în tabelul de
mai jos:
Infrastructura din domeniul sanitar
Cabinete medicale

3

Spital

1

Cabinete veterinare

1

Cabinet stomatologic

1

Farmacii

3

Aşa cum reiese din tabel în comună există două farmacii care deservesc întreaga
comunitate, acestea fiind destul de bine aprovizionate. Apropierea de comuna Băișoara
unde există un o unitate SMURD precum și existența secției externe a Spitalului Turda
reprezintă un avantaj pentru Comuna Iara din punct de vedere al sănătăţii populaţiei.
Datorită acestui avantaj este posibilă intervenţia rapidă şi eficientă în orice situaţie de
urgenţă care apare la nivel de comună, iar orice posibile probleme sau servicii medicale
de specialitate pot fi acordate în timp util.

7.3. Educaţie
Având în vedere legea educaţiei naţionale, autorităţile comunei Iara au insistat de

37

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI IARA
2014- 2020
a lungul timpului în formarea unui sistem educaţional eficient, care să satisfacă nevoile
populaţiei. Astfel s-a asigurat o bază materială corespunzătoare studiului şi au fost dotate
instituţii de învăţământ care să deservească populaţia şcolară a comunei.
La nivelul anului 2013 populaţia şcolară a comunei este împărțită după cum urmează:

 Învățământul preșcolar in 2 grădinițe cu 73 copii după cum urmează:

Grădinița. Iara

62 copii

Grădinița Agriș

11

3 grupe cu program
normal
1 grupa combinata

 Învățământul primar cu un număr de de 131 elevi în cele 3 școli după cum urmează:
Școala cu cls I-IV Iara

106 elevi

5 clase

Școala cu cls I-IV Agriș

14

1 clasă simultană

Școala cu cls I-IV Mașca

11

1 clasă simultană

 Învățământul gimnazial cu un nr. de 129 elevi in 7 clase la Școala Gimnazială Iara
după cum urmează:



Cls. A V-a

34

2 clase

Cls. A VI-a

36

2 clase

Cls. A VII-a

32

2 clase

Cls. A VIII-a

28

1 clasa

Evidenţa personalului didactic şi auxiliar Personalul didactic - reprezintă

persoanele fizice care sunt angajate în sistemul de învăţământ şi predau în cadrul
procesului educaţional şi de instruire (cu normă întreagă şi cu normă parţială). Personalul
auxiliar reprezintă persoanele angajate în cadrul sistemului de învaţământ, care nu
participă în mod direct la procesul educaţional. Aceste categorii de personal sunt
evidenţiate în tabelul următor:

Personal didactic

Personal auxiliar

Ciclul de învățământ

Numărul

Funcția

Numărul

Preșcolar

4 educatoare

Secretar

1
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Primar

6 învățătoare

Contabil

1

Gimnazial

17 profesori

Bibliotecar

1

Infrastructura educaţională La nivelul comunei Iara există 4 unităţi educaţionale
pentru ciclul primar şi gimnazial, precum şi grădiniţe. Unităţile de învăţămînt de nivel
primar şi gimnazial se găsesc doar în localitatea Iara, în schimb grădiniţe și învățământ
primar există satele Agriș și Mașca.. Spaţiul alocat Școlii Gimanziale Iara este dotat cu
laboratoare (fizică-chimie, biologie), bibliotecă (12.000 volume) şi, cabinet multimedia (24
calculatoare, , cabinet de consiliere psihopedagogică. În perioada 2007-2013 şcolile
primare din comună au fost reabilitatea cu fonduri de la bugetul local.

7.4. Forţa de muncă
Conform datelor Institutului Naţional de Statistică la nivelul regiunii Nord Vest rata
de ocupare a populaţiei între 15 şi 64 la începutul anului 2013 a fost de 61,2%. Rata de
ocupare reprezintă ponderea populaţiei ocupate dintr-o anumită grupă de vârstă în
populaţia totală din aceeaşi grupă de vârstă. Populaţia ocupată cuprinde toate
persoanele care au desfăşurat o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii
în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. La
nivelul Comunei Iara conform datelor Institutului Naţional de Statistică numărul mediu de
salariaţi a fost la sfârşitul anului 2012 de 244 de persoane. Pe lângă aceste persoane la
populaţia ocupată se adaugă persoanele care deţin activităţi independente, în special în
agricultură.
La nivelul comunei Iara numărul şomerilor este în descreştere în ultimii ani. În
tabelul de mai jos este evidenţiată situaţia şomajului începând cu ianuarie 2010 până în
ianuarie 2014, conform datelor Institutului Naţional de Statistică:
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Cu toate acestea numărul de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă este
destul de mare, astfel încât în vederea reducerii şomajului la nivel de comună s-au
organizat în ultimii ani o serie de cursuri de calificare şi recalificare ale populaţiei. Aceste
cursuri vor continua şi în perioada următoare.

7.5. Asistenţă socială
Numărul copiilor şi persoanelor vâstnice din comună este considerabil, aceştia
reprezentând 41% din populaţia totală a comunei. La aceştia se adaugă şi persoanele cu
handicap, care în anul 2013 a fost de 45 de persoane la nivelul întregii comune, ceea ce
duce la necesitatea acordării unei atenţii sporite acestor categorii de persoane.
La nivelul comunei Iara funcţionează compartimentul de asistenţă socială în care
există angajate două persoane pe posturile de asistent-social. Personalul are ca
principale atribuţii identificarea potenţialilor beneficiari ai serviciilor sociale şi a nevoilor
individuale şi de grup ale acestora. În cadrul acestui serviciu se acordă sprijin material,
se intervine de urgenţă dacă este nevoie şi se oferă consiliere pentru diferite tipuri de
probleme. Persoanele care beneficiază de asistenţă socială sunt informate asupra
situaţiilor de risc la care se pot expune precum şi asupra drepturilor sociale de care
persoana în cauză se poate preleva. De asemenea sunt implementate măsuri educative
şi de supraveghere destinate prevenirii comportamentelor deviante şi se încearcă
îmbunătăţirea, în măsura în care este posibil, a condiţiilor de trai.
Protecţia persoanelor cu dizabilităţi La nivelul anului 2013 pe teritoriul comunei
Iara au fost înregistrate 42 de persoane cu dizabilităţi din care 32 de adulţi şi 10 copii. În
conformitate cu datele oferite de Direcţia Generală de asistenţă socială şi protecţia
copilului din cadrul Consiliului Judeţean Cluj în ultimii ani cazurile de persoane cu
dizabilităţi înregistrate a fost în creştere.

7.6. Societate civilă
Societatea civilă este formată din cetăţeni, asociaţii sub diferite forme, care au
aceleaşi interese şi care îşi dedică timpul, cunoştinţele şi experienţa pentru a-şi promova
şi apăra aceste drepturi şi interese. În Comuna Iara societatea civilă este reprezentată de
persoanele şi organizaţiile sociale şi civice care se implică în luarea deciziilor privind
dezvoltarea socială a cetăţenilor sau a deciziilor de interes public. Comuna găzduieşte
structuri ale societăţii civile care au ca principale interese activităţile economice, culturale,
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sociale şi sportive. Asociaţiile şi fundaţiile care activează în mod constant în Comuna Iara
şi care ajută la dezvoltarea societăţii sunt:


Fundația World Vision Romania



Asociația Comunitară Iara



Asociația Composesorilor din satul Măgura Ierii



Asociația Composesorilor din satul Cacova Ierii



Asociația Crescătorilor de Taurine Iara



Asociația Composesorilor Păduri Buru



Asociația Crescătorilor de Animale Mașca



Asociația Crescătorilor de Animale Agriș



Asociația Sportiva Minerul 2014 Iara

7.7. Activitate sportivă
Comuna Iara prin intermediul administraţiei publice locale a demonstrat de-a
lungul timpului că acordă o mare impotanţă dezvoltării populaţiei şi din punct de vedere
al activităţilor sportive care se desfăşoară în localitate. În acest context în fiecare an
comuna finanţează proiecte ale asociaţiilor sportive care activează pe teritoriul său.
Cetăţenii comunei, în special tinerii au demonstrat un interes foarte mare pentru sport,
dovadă este asociatia sportiva care activează în comună.
La clubul de fotbal sunt înscriși 42 jucători.Echipa de fotbal AS Minerul 2014 Iara
este înscrisă în Liga a IV-a.
Infrastructura sportivă
Din punct de vedere al infrastructurii Comuna Iara dispune de un teren de sport
multifuncțional cu vestiare, a cărui construcţie a fost finalizată în anul 2012, fiind finanţat
prin fonduri guvernamentale. Acest teren este modern şi satisface nevoile populaţiei din
comuna Iara în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii sportive. Terenul este utilizat
atât de asociaţiile sportive din comună, persoane fizice, cât şi pentru desfăşurarea
procesului didactic (lecţii de educaţie fizică, competiţii organizate de şcoala din comună,
antrenamente ale şcolii din comună), dar poate fi închiriat şi de terţe persoane.
Comuna Iara mai are un stadion pe care îşi desfăşoară activitatea echipa de fotbal
din localitate. Stadionul este reprezentat de un ansamblu imobiliar cu o suprafaţă de
6000 mp de teren, o pistă de alergare de 295 mp, o tribună cu aproximativ 500 locuri şi o
clădire de vestiare.
Comuna Iara mai dispune de asemenea de un teren sintetic pentru fotbal dotat cu
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instalație de nocturnă. Terenul are o suprafață de aproximativ 1000 mp. Terenul este
utilizat atât de asociaţiile sportive din comună, persoane fizice, cât şi pentru desfăşurarea
procesului didactic (lecţii de educaţie fizică, competiţii organizate de şcoala din comună,
antrenamente ale şcolii din comună), dar poate fi închiriat şi de terţe persoane.

7.8. Cultură şi artă
În Comuna Iara se desfăşoară o bogată activitate culturală şi artistică, care îi
implică atât pe cei tineri cât şi populaţia mai în vârstă.

7.8.1. Instituţii culturale
Pana in anul 1989 au fost construite patru cămine culturale la Iara, Buru, Cacova
Ierii şi Agriş.
Aceste camine culturale sunt folosite pentru diverse activităţi cultural- artistice si
publice.
Biblioteca comunală din centrul comunei Iara are detine 11.500 de volume de
carte, fiind frecventată de circa 900 cititori anual.
Pe langa aceasta biblioteca publica mai exista şi o bibliotecă şcolară care detine
un număr total de 27.446 volume
7.8.2. Arta populară şi activităţile artistice
Viaţa cultural-artistică în comuna Iara
ultimii ani. Anual Consiliul Local al Comunei

a cunoscut o dezvoltare accentuată în
Iara alocă fonduri importante pentru

desfăşurarea activităţilor culturale şi artistice.
Activitatea artistică este evidenţiată prin existenţa formaţiei de dans popular
românesc” Făgețeanca”, formată din copii şi tineri din comună. Această formaţie participă
în mod constant la spectacolele organizate în cadrul unor festivaluri în țară și peste
hotare (Franța, Ungaria)

7.8.3. Monumente istorice

Următoarele obiective istorice din satul Iara au fost înscrise pe lista monumentelor
istorice din judeţul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din
România în anul 2010:
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Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresă

Datare

CJ-I-s-A-07076
(Cod RAN:
58017.01.01)
CJ-I-s-B-07077
(Cod RAN:
58017.02.01)
CJ-II-m-B-07680

Așezare

Sat Iara;
Comuna Iara

"Groapa lui
Papa"

Epoca romană

Așezare

Sat Iara;
Comuna Iara

Extravilan

Preistorie

CJ-II-m-B-07681

Conacul TelekiSat Iara;
Comuna Iara
Conacul Beldi Sat Iara; Comuna
Iara

CJ-II-m-B-07682

Conacul
Kemeny
CJ-II-m-B-07683 Biserica
(Cod RAN: 58017.03)
unitariană

Sat Iara; Comuna
Iara
Sat Iara; Comuna
Iara

sec. XIX
sec. XIX
sec. XIX
sec. XIII - XV, ref.sec.
XVIII

Monumentul „Ioan Arion” construit în anul 1997, monument realizat cu aportul
Consiliului Local al Primăriei Iara, respectiv al conducerii Exploatării Miniere Iara.
Eroul Ioan Arion este originar din satul Agriş. El a participat la Marea Unire de la
Alba Iulia din anul 1918, fiind ucis mişeleşte la drumul de întoarcere spre casă în gara din
Teiuş.
Monumentul „Avram Iancu” a fost dezvelit în anul 1996, cu aportul financiar al
Consiliului Local Iara. Inițiator și susținător al ridicării acestui monument fiind poetul
Vasile Copilu Cheatră.
În cimitirul comunei s-a construit „Monumentul Eroilor”, ridicat în cinstea eroilor
căzuţi în cele două războaie mondiale. Numărul eroilor căzuţi este de peste 250 de
soldaţi români.
La nivel de comună există o casă muzeu în localitatea Făgetul Ierii, muzeu în care
sunt adunate obiecte ce releva tradiţiile , datinile si obiceiurile vechi de peste o sută de
ani, ale acestei zone.

8. Starea mediului
8.1 Calitatea habitatelor şi starea ariilor protejate
Importanţa habitatelor naturale, a determinat adoptarea de către Uniunea
Europeană a Directivei asupra Conservării Habitatelor Naturale şi a Faunei şi Florei
Sălbatice (92/43/EEC). Scopul principal al acesteia este de a menţine habitatele
naturale, ecosistemele şi speciile de interes într-o stare de conservare favorabilă şi de a
limita impactul antropic asupra acestora. Pe teritoriul comunei Iara, rezervaţia naturală de

43

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI IARA
2014- 2020
o importanţă deosebită din punct de vedere al habitatelor naturale este Cheile Borzești
care se găsesc la doar 5 kilometri sud-vest de Cheile Turzii și sunt săpate de apele Văii
Borzești (Valea Berchiș) în aceleași formațiuni calcaroase jurasice, ca și Cheile Turului și
Cheile Turzii. Defileul este spectaculos, sălbatic, întrerupt de mai multe cascade și greu
accesibil turiștilor. Accesul se poate face de pe valea Arieșului, de la „Cabana Buru”.

8.2 Calitatea aerului
Calitatea aerului este caracterizată în funcţie de dinamica indicatorilor statistici de
calitate a aerului şi evoluţia lor în timp. Principalele acte normative care reglementează
calitatea aerului sunt Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ce transpune
Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului
înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi Directiva 2004/107/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile
aromatice policiclice în aerul înconjurător. La acestea se adaugă prevederi din Directiva
Consiliului nr. 96/62/CE, Directiva Consiliului nr.1999/30/CE privind valorile limită pentru
SO2, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi Pb în aerul atmosferic,
Directiva Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi monoxid de
carbon în aerul înconjurător şi Directiva Consiliului nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului
cu ozon. Acestea au fost transpuse prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 592/2002. În
Uniunea Europeană există valori unitare limită pentru indicatorii monitorizaţi şi care
vizează calitatea aerului. Prin directivele menţionate este stabilit faptul că trebuie luate
măsuri, pentru reducerea concentraţiilor de emisii care pun în pericol sănătatea
oamenilor.
Poluarea atmosferică favorizează dezvoltarea unor afecţiuni la nivelul sistemului
cardiovascular şi respirator afectând substanţial calitatea vieţii. Conform actelor
normative mai sus menţionate principalii poluanţi atmosferici luaţi în considerare în mod
uzual la analiza calităţii aerului sunt dioxidul de sulf,

dioxid de azot, oxizi de azot,

particule în suspensie, plumb, benzen, monoxid de carbon, arsen, cadmiu, mercur, nichel
şi hidrocarburi aromatice policiclice.
Fostul perimetru minier a afectat substanţial în trecut calitatea aerului din comuna
Iara. Principalele probleme implicau poluarea aerului cu pulberi în suspensie. În prezent
în urma desfăşurării unor discuţii de grup locuitorii comunei Iara, au semnalat ca surse
de poluare gazele de eşapament şi particulele de praf ridicate de maşinile de mare tonaj.
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8.3 Calitatea apelor
Evaluarea calităţii apelor implică compararea unor parametrii chimici, fizici şi
microbiologici cu cerinţele de calitate stabilite prin Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE,
transpusă în legislaţia românească prin Legea nr. 310/2004. Parametri chimici includ
arsenic, nitraţi, nitriţi, metalele grele sau urme de compuşi organici. Parametrii fizici
implică aspectele legate de factorii organoleptici, suspensiile solide totale şi turbiditatea.
Parametrii microbiologici includ bacteria E. Coli şi specii patogene specifice de bacterii,
viruşi paraziţi şi protozoare. Menţinerea parametrilor de calitate ai apei în limitele admise
stipulate prin legislaţie reduce semnificativ riscul îmbolnăvirilor şi asigura o stare optimă
de sănătate a populaţiei pe termen lung. Contaminarea apelor de suprafaţă de pe
teritoriul comunei Iara poate duce la poluarea pânzei freatice şi scăderea calităţii apei de
băut. Evaluarea calităţii apelor este deosebit de importantă prin prisma riscurilor pe care
contaminarea acestui factor le implică. La nivelul comunei Iara reţeaua de râuri cuprinde
cursuri de apă de diferite dimensiuni. Râul Arieş străbate comuna Iara pe o distanța de
aproximativ 10 km. Pe cursul său superior adună mulţi afluenţi întrând astfel pe teritoriul
comunei cu un debit considerabil. La acestea se adaugă pârâul Iara şi pârâul Ocolișel.
Apele stătătoare de pe teritoriul comunei nu sunt foarte numeroase. Acestea se
formează spontan pe malurile Arieşului pentru scurt timp, îndeosebi după ploaie.
Ecosistemele create sunt ecosisteme sănătoase şi nu au fost înregistrate semnale de
alarmă care să atragă atenţia asupra unei posibile contaminări.

8.4 Calitatea solului
Calitatea solului poate fi afectată de o serie de factori precum: secetă, eroziune,
exces de umiditate, alunecări de teren, sărăturare, compactare, aciditate, carenţă de
microelemente sau materie organică şi poluare fizico-chimică. Calitatea şi modalităţile de
investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului se regăsesc în legislaţie sub forma
hotărârilor de guvern nr. 1407 şi 1408 din 2007. În contextul acestor hotărâri se
reglementează evaluarea calităţii solului şi în aducerea mediului geologic cât mai
aproape de starea naturală, prin aplicarea unor măsuri de curăţare, remediere şi
reconstrucţie ecologică. Deteriorarea solului şi contaminarea acestuia va conduce la
dezechilibre semnificative la nivelul ecosistemelor şi fertilităţii şi poate avea repercusiuni
serioase asupra calităţii vieţii. Comuna Iara are soluri foarte diversificate, în funcţie de
forma de relief analizată. Relieful fiind foarte variat determină şi o mare diversitate a
solurilor. Starea agrochimică a solului în Iara prezintă caracteristici favorabile, motiv
pentru care agricultura se practică extensiv la nivelul comunei. Solul este în cea mai
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mare parte caracterizat de conţinut ridicat de humus şi prezenţa microelementelor, a
fosforului şi potasiului mobil şi a azotului în cantităţi suficiente. La nivelul comunei Mihai
Viteazu fenomenul de secetă nu este generalizat dar există perioade când acesta
afectează culturile.

8.5 Gestionarea deşeurilor
La nivelul ţării noastre, responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor aparţine
administraţiilor publice locale. Gestionarea deşeurilor presupune activităţi precum:
colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea şi este reglementată prin Directiva
cadru 2008/98/CE privind deşeurile. Autorităţile publice locale prin mijloace proprii sau
prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator autorizat, trebuie să
întreprindă toate activităţile mai sus menţionate pentru a asigura confort ridicat
cetăţenilor. Comuna Iara beneficiază de un sistem integrat de management al deşeurilor
în parteneriat cu comunele Moldoveneşti, Călăraşi, Mihai Viteazu şi Băişoara. Acesta a
fost realizat în urma implementării proiectului „Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deşeurilor si reabilitarea siturilor contaminate in microregiunea Mihai Viteazu,
incluzând staţie de sortare si transfer al deşeurilor menajere nepericuloase valorificabile
colectate selectiv şi racorduri la utilităţi”. Proiectul specificat a obţinut finanţare in cadrul
Programului PHARE 2006. Prin intermediul acestuia s-a ecologizat depozitul anterior de
deşeuri, s-au înfiinţat şi dotat cu eurocontainere şi europubele puncte de colectare pe
teritoriul comunelor, s-au achiziţionat autospeciale pentru transportul deşeurilor şi s-a pus
în funcţiune un punct de transfer şi o staţie de sortare cu toate dotările şi utilităţile. În
prezent comuna Iara doreşte extinderea acestui sistem prin punerea în funcţiune a unei
staţii de compostare în același parteneriat. La momentul actual sistemul integrat de
gestionare a deşeurilor deserveşte un număr ridicat de utilizatori, iar o parte din cheltuieli
sunt suportate de autorităţile publice locale. Activităţile de gestionare a deşeurilor se
desfăşoară corespunzător, fără a exista întârzieri la ridicarea deşeurilor, la preţuri
accesibile. În acest fel se asigură un grad ridicat de mulţumire ai locuitorilor comunei. În
concluzie sistemul integrat de gestionare a deşeurilor implementat la nivelul comunei Iara
funcţionează corespunzător asigurând protecţia sănătăţii populaţiei, a mediului
înconjurător şi o calitate crescută a vieţii cetăţenilor. Cu toate acestea la nivelul comunei
este necesară realizarea de campanii de ecologizare şi conştientizare a populaţiei cu
privire la beneficiile colectării corespunzătoare a deşeurilor.
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CAPITOLUL III
FOCUS GRUPURI PE DOMENII
DE INTERES
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FOCUS GRUPURI PE DOMENII DE INTERES

Pentru a putea centraliza opiniile persoanelor avizate din comuna Iara pe diferite
domenii de interes au fost organizate trei focus grupuri ( grupuri de discuţie) în perioada
01.03.2014-30.06.2014. Acestea au fost structurate pe următoarele subiecte după cum
urmează:
1. Sănătate, social şi protecţia mediului
2. Educaţie, cultură şi sport
3. Mediu de afaceri, agricultură şi infrastructura
Focus grupurile au fost realizate pentru a putea stabili direcţiile de dezvoltare
viitoare ale comunei Iara. Pentru aceasta s-au utilizat opiniile persoanelor avizate care
activează în domeniile mai sus menţionate şi care cunosc situaţia specifică. Această
cercetare de tip sociologic a avut ca scop identificarea modului în care participanţii la
grupurile de discuţie percep situaţia actuală în comuna Iara, gradul de mulţumire al
acestora, principalele idei de dezvoltare şi problemele care se doresc soluţionate. Pentru
fiecare din cele patru grupuri de domenii s-au elaborat ghiduri de interviuri care au fost
utilizate pentru identificarea unei serii de particularităţi ale situaţiei din comuna Iara.
Acestea includeau între 12 şi 16 teme de discuţie prin care se urmărea identificarea
nivelul de mulţumire cu privire la aspecte ce ţin de educaţie, sănătate, infrastructură,
mediu de afaceri şi agricultura şi principalele investiţii care sunt necesare în comuna Iara.
Durata medie de desfăşurare a interviurilor de grup a fost de o oră jumătate. Acestea au
fost moderate de doi reprezentanţi externi. S-a urmărit parcurgerea tuturor întrebărilor şi
s-au notat principalele idei de dezvoltare vehiculate şi cele mai acute probleme cu care
comuna se confruntă. Interviurile de grup au fost înregistrate pentru a se putea reasculta
aspectele discutate în vederea interpretării. Analiza şi interpretarea interviurilor de grup a
fost efectuată diferenţiat, în funcţie de domeniile abordate. Pentru fiecare dintre domenii
s-a realizat o analiză SWOT şi au fost identificate punctele tari, punctele slabe,
oportunităţile şi ameninţările. În baza acestora s-au stabilit problemele strategice şi au
fost enunţate direcţiile strategice de dezvoltare.
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FOCUS GRUP 1 – SĂNĂTATE, SOCIAL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Primul focus group desfăşurat în comuna Iara a avut ca tema evaluarea aspectelor
legate de sănătate, asistenţă socială şi protecţia mediului. Ghidul de interviu conţinea 11
teme distincte de discuţie conform tabelului de mai jos:
1

Dotări din sistemul sanitar

2

Calitatea actului medical

3

Competenţa personalului medical

4

Serviciile de ambulanţă şi situaţii de urgenţă

5

Servicii medical veterinare

6

Servicii de asistenţă socială pentru vârstnici

7

Servicii de asistenţă socială pentru persoane cu handicap

8

Servicii de asistenţă socială pentru copii orfani sau abandonaţi

9

Starea mediului

10

Servicii de salubritate

11

Principalele idei de dezvoltare pe domeniile discutate
Pentru realizarea interviului de grup au fost invitate atât persoane care au legătură

directă cu sistemul sanitar cât şi pacienţi care beneficiază de aceste servicii la nivel de
comună. Participanţii la focus grup sunt după cum urmează, medici de familie, asistent
social, reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi reprezentanţi ai pacienţilor.

Analiza SWOT pe domeniile Sănătate, Asistenţă socială şi Protecţia
mediului

FOCUS GRUP SĂNĂTATE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Medicii de familie sunt competenţi

 Cabinetele medicale au dotarea standard
şi funcţionează conform legislaţiei în

vigoare
 Orarul de funcţionare al cabinetelor este
mulţumitor

 Comportamentul cadrelor medicale cu 
pacienţii este corespunzător
 Existenţa unor farmacii cu orar bun de 
desfăşurare

Cabinete medicale fără dotări de
specialitate
Anumite cabinete sunt în chirie, iar
doctorii nu au interes să achiziţioneze
dotări
Există necesitatea unor medici specialişti
Necesitatea deplasării la oraş pentu
investigaţii de specialitate
Lipsa unui laborator de analize sau a unei
mini policlinici care să deservească
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 Existenţa unor farmacii foarte bine
aprovizionate

 Existenţa punctelor farmaceutice suficiente
 Număr foarte scăzut de cazuri de abandon

 Sistem integrat de colectarea deşeurilor
 Colectarea deşeurilor se realizează

selectiv


PUNCTE TARI

comuna
Intervenţia îngreunată a ambulanţelor
dacă acestea vin de la Turda
Absenţa unui centru pentru vârstnici în
comună
Insuficiente campanii şi proiecte sociale
Sistemul integrat de deşeuri nu
colectează şi deşeurile vegetale sau
agricole
 Lipsa asistenţei sociale la domiciliu
 Lipsa fondurilor pentru plata asistenţei
pentru persoane cu handicap
 Absenţa unui spaţiu destinat activităţilor
sociale (tip centru de zi)
 Absenţa unor campanii de informare şi
instruire pe teme legate de ecologie
PUNCTE SLABE

 Interesul autorităţilor pentru rezolvarea 
problemelor legate de sănătate şi
asistenţă socială

 Posibilitatea de accesare de finanţări
pentru dotarea cabinetele medicale sau
pentru programe de asistenţă socială 
 Înfiinţarea unei staţii de compostare lângă
staţia de sortare
 Numărul relativ scăzut al persoanelor cu
handicap şi al copiilor abandonaţi

 Contextul social actual care promovează
ecologia şi protecţia mediului
 Posibilitatea de accesare a finanţărilor
pentru a îmbunătăţi starea generală a
mediului
 Posibilitatea de înfiinţare a unui GAL (Grup
de Acţiune Locală) pentru a facilitata
atragerea de finanţări

Lipsa fondurilor pentru sistemul de
sănătate
Cabinetele medicale aparţin unor privaţi
care nu vor să investească deoarece nu
au siguranţa spaţiului
Costuri ridicate pe care bolnavii trebuie să le
plătească pentru serviciile medicale duc la
neglijarea stării de sănătate
Vârsta înaintată a majorităţii bolnavilor
Creşterea ratei de persoane de etnie romă cu
comportamente sociale neadecvate

Din analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor pe
temele sănătate, asistenţă socială şi protecţia mediului la nivelul comunei Iara se pot
concluziona următoarele:
- serviciile sanitare din comuna Iara se desfăşoară cu dotările minime impuse prin
legislaţie, nu există posibilitatea de efectuare a investiţiilor de specialitate
- medicii de familie sunt competenţi şi orarul de funcţionare este mulţumitor
- clădirile cabinetelor nu sunt corespunzător renovate
- nu există spaţii în care să se desfăşoare şi alte servicii medicale
- intervenţia ambulanţelor de la Turda este greoaie
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- la nivel de comună nu sunt suficient dezvoltate serviciile sociale şi nu există un centru
amenajat pentru îngrijirea vârstnicilor sau a persoanelor cu handicap
- nu există un centru de zi destinat activităţilor sociale, sau asistenţa socială la
domiciliu
- intervenţia pentru situaţii de urgenţă poate fi optimizată prin achiziţia unor noi
utilaje
- colectarea deşeurilor se realizează selectiv dar nivelul de informare şi
conştientizare a populaţiei pe teme ecologice este deficitar

PROBLEME STRATEGICE
1. Spaţii limitate pentru construcţia unor noi facilităţi sanitare şi de asistenţă socială
2. Clădirile cabinetelor medicale necesită renovări şi dotări
3. Intervenţie greoaie a serviciilor de ambulanţă în localitate
4. Intervenţia îngreunată a serviciilor pentru situaţii de urgenţă
5 Colectarea deşeurilor nu vizează şi deşeurile agricole
6. Facilităţile, programele şi activităţile care vizează asistenţa socială sunt deficitare
7. Integrarea deficitară a persoanelor de etnie romă în societate
8. Insuficienţa programelor şi activităţilor ecologice

DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE
1. Achiziţionarea de terenuri sau spaţii pentru facilităţi sanitare şi de asistenţă socială
2. Renovarea modernizarea şi dotarea cabinetelor medicale
3. Înfiinţarea unei micropoliclinici în localitate
5. Achiziţionarea de utilaje diverse, specializate pentru situaţii de urgenţă
6. Înfiinţarea unui centru de zi pentru desfăşurarea de activităţi sociale
7. Înfiinţarea unui centru pentru îngrijirea vârstnicilor şi a persoanelor cu handicap
8. Dezvoltarea unor programe speciale pentru integrarea persoanelor de etnie romă
9. Dezvoltarea unor programe şi activităţi diverse pentru protecţia mediului şi ecologizare
10. Necesitatea implementării unui program de asistenţă socială la domiciliu
11. Înfiinţarea unui GAL pentru a facilita atragerea de finanţări atât pentru publici cât şi
pentru privaţi
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FOCUS GRUP 2 – EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI SPORT
Cel de-al doilea focus grup desfăşurat în comuna Iara a avut ca tema evaluarea
aspectelor legate de educaţie, cultura şi sport. Ghidul de interviu conţinea 14 teme distincte
de discuţie conform tabelului de mai jos:

1

Dotări din sistemul educaţional

2

Bibliotecile

3

Grădiniţele

4

Competenţele cadrelor didactice

5

Liceu în comună

6

Creşă în comună

7

Program „Şcoală după şcoală”

8

Centre de învăţare continuă

9

Programe şi evenimente culturale

10

Dotarea căminelor culturale

11

Activităţi cultural religioase

12

Posibilităţi de petrecerea timpului liber

13

Activităţi sportive

14

Principalele idei de dezvoltare pe domeniile discutate

Pentru interviul de grup au fost invitate următoarele persoane: directoarea şcolii,
educatoare, învăţătoare, preoţi, reprezentanţi ai ONG-urilor pentru cultură şi sport,
reprezentaţi ai administraţiei locale Iara.

Analiza SWOT pe domeniile Educaţie, Cultură şi Sport

FOCUS GRUP EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI SPORT
PUNCTE TARI






PUNCTE SLABE

 Dotări insuficiente în sălile de clasă
Existenţa de şcoli şi grădiniţe
 Lipsa unui centru de tip „Şcoală după
suficiente şi funcţionale
şcoală” sau a unei facilităţi de tip semiExistenţa a două biblioteci frecventate
internat sau cu program prelungit
de locuitorii comunei
 Grădinițe aflate într-o stare improprie
Existenţa cadrelor didactice calificate
de funcționare, cu jucării și materiale
şi bine pregătite
insuficiente
Existenţa de cursuri de specializare pe  Absenţa unei facilităţi de servire a mesei
care cadrele didactice le-au frecventat
pentru şcolari şi preşcolari
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 Multiple activităţi religioase, adaptate
diferitelor culte existente în comună
 Sporturile de echipă (Fotbal) sunt
practicate şi îndrăgite în comună
 Existenţa unei organizaţii sportive
 Colaborarea bună a cadrelor didactice
cu părinţii
 Existenţa programelor culturale
diverse
 Existenţa ansamblului de dansuri
populare
 Existenta unei săli de evenimente
multifuncționale

PUNCTE TARI

 Interesul pentru înfiinţarea unui liceu
cu profil agricol în comună
 Interesul pentru înfiinţarea unei şcoli
de arte şi meserii în comună
 Interesul cadrelor didactice şi a
primăriei pentru atragerea de fonduri şi
dezvoltarea de proiecte educaţionale
 Interesul autorităţilor pentru rezolvarea
problemelor educaţionale şi culturale
 Posibilitatea de accesare de finanţări
pentru reabilitarea clădirilor,
îmbunătăţirea dotărilor şi crearea unor
structuri educaţionale şi culturale noi
 Existenţa unui număr considerabil de
clădiri cu destinaţii educaţionale sau
culturale care au o situaţie clară de
proprietate
 Implicarea autorităţilor şi membrilor
comunităţii în organizarea de
evenimente culturale
 Interesul crescut pentru păstrarea
culturii şi tradiţiilor prin crearea unui
muzeu etnografic

 Absenţa unei asistente medicale în
şcoală
 Biblioteca comunală insuficient
modernizată
 Insuficiente dotări pentru ansamblul de
dansuri populare
 Spaţii necorespunzătoare pentru
spectacolele culturale
 Lipsa unui club al pensionarilor
 Lipsa unui club al tinerilor
 Insuficienţa activităţilor recreative pentru
preşcolari şi şcolari
 Necesitatea creări unui spaţiu tip „creşă”
pentru copii mici
 Necesitatea unui centru de zi pentru
copii din familii defavorizate
 Lipsa unui centru de calificare/recalificare
pentru adulţi
 Insuficienţa spaţiilor de petrecere a
timpului liber (ex. parcuri, cofetării, locuri
de întâlniri pentru tineri, patinoar, ştrand)
PUNCTE SLABE
 Lipsa fondurilor de la bugetul local
necesare pentru reabilitarea şi dotarea
tuturor clădirilor care deservesc activităţi
educaţionale, culturale sau sportive
 Numărul de copii din comună este în
scădere
 Dezinteresul persoanelor îmbătrânite
raportat la aspectele educaţionale şi
culturale
 Integrarea persoanelor de etnie romă în
societate este deficitară
 Nu există reprezentanţi ai persoanelor de
etnie romă şi copii romi nu sunt declaraţi

Din analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor pe
temele educaţie cultură şi sport la nivelul comunei Iara se pot concluziona următoarele:
- există suficiente şcoli şi grădiniţe, iar cadrele didactice sunt calificate
corespunzător dar sunt insuficiente dotările moderne
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- există interes pentru practicarea sporturilor de echipă în comună
- comuna este bine dezvoltată din punct de vedere cultural dare este necesară o
mai bună punere în valoare a patrimoniului cultural existent
- cultele sunt bine reprezentate la nivel de comună
- se doreşte înfiinţarea unui liceu agricol sau a unei şcoli de arte şi meserii
- se doreşte înfiinţarea unei creşe şi diversificarea oportunităţilor educaţionale prin
înfiinţarea unor centre de tip „Şcoală după şcoală” sau de învăţare şi recalificare a
adulţilor
- este necesară implementarea unor programe pentru o mai bună integrare a
romilor în societate
- este nevoie de înfiinţarea unor centre de zi pentru copii defavorizaţi sau pentru
bătrâni

PROBLEME STRATEGICE
1. Este necesară o asistentă medicală care să se ocupe exclusiv de şcolari
2. Grădiniţele necesită modernizare și dotare cu jucării şi materiale didactice
3. Nu există un spaţiu de servire a mesei pentru şcolari sau preşcolari
4. Biblioteca comunală insuficient modernizată
5. Nu există centre de tip „Şcoală după şcoală” sau facilităţi de tip semi-internat sau cu
program prelungit
6. Insuficienta promovare a culturii autohtone
7. Spaţii necorespunzător amenajate pentru spectacolele culturale
8. Insuficienţa spaţiilor dedicate pentru petrecerea timpului liber atât pentru tineri cât şi
pentru pensionari
9. Necesitatea suplimentării activităţilor recreative organizate pentru şcolari şi preşcolari
10. Programe de recalificare sau de învăţare continuă pentru adulţi insuficiente
11. Copii care practică sporturile trebuie mai bine motivaţi şi susţinuţi

DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE
1. Amenajarea curţilor şcolilor
3. Modernizarea şi dotarea bibliotecii comunale
5. Introducerea unei asistente medicale în şcoli
6. Dotarea și modernizarea grădiniţelor din localitățile Iara și Agriș
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7. Amenajarea unui spaţiu pentru servirea mesei pentru şcolari şi preşcolari
8. Înfiinţarea unui centru de tip „Şcoală după şcoală”
9. Înfiinţarea unui liceu agricol sau a unei şcoli de meserii
10. Înfiinţarea unui centru de recalificare adulţi sau susţinerea cursurilor de
calificare/recalificare realizate de terţi pentru persoanele din comună
11. Înfiinţarea de centre de zi pentru copii defavorizaţi şi pentru pensionari
12. Amenajarea şi dotarea căminelor culturale
13. Promovarea culturii locale prin înfiinţarea unui spaţiu muzeal
14. Amenajarea unor spaţii dedicate pentru petrecerea timpului liber (parcuri, locuri de
întâlniri pentru tineri, patinoar, ştrand, etc.)
15. Asigurarea dotărilor necesare pentru practicarea sportului şi motivarea copiilor
talentaţi
16. Implementarea unor programe pentru integrarea romilor

FOCUS

GRUP

3

–

MEDIU

DE

AFACERI,

AGRICULTURĂ

ŞI

INFRASTRUCTURĂ
Cel de-al treilea focus grup desfăşurat în comuna Iaraa avut ca tema evaluarea
aspectelor legate de mediul de afaceri, agricultură şi infrastructură. Ghidul de interviu
conţinea 16 teme distincte de discuţie conform tabelului de mai jos:
1

Dezvoltarea sectorului industrial

2

Dezvoltarea comerţului

3

Dezvoltarea turismului

4

Dezvoltarea serviciilor

5

Dezvoltarea sectorului agricol

6

Dezvoltarea sectorului zootehnic

7

Activităţile legate de colectarea şi comercializarea produselor agricole

8

Ideile de afaceri care ar funcţiona cel mai bine

9

Probleme frecvente cu care se confrunta mediul de afaceri

10

Măsuri pentru stimularea mediului de afaceri

11

Starea drumurilor

12

Alimentare cu apă
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13

Canalizare

14

Telecomunicaţii şi internet
Pentru interviul de grup au fost invitate următoarele persoane: reprezentanţi ai

mediului de afaceri, reprezentanţi ai agricultorilor, cetăţeni ai comunei Iara şi reprezentaţi
ai administraţiei publice locale.

Analiza SWOT pe domeniile Mediu de Afaceri, Agricultură şi
Infrastructură

FOCUS GRUP MEDIU DE AFACERI, AGRICULTURĂ ŞI
INFRASTRUCTURĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
 Lipsa de terenuri în intravilan şi spaţii
 Existenţa pe teritoriul comunei a unor
care să aparţină autorităţii publice locale
companii de transport, fermă
şi care să poată fi puse la dispoziţia
zootehnică, abator, benzinării, carieră
privaţilor
de nisip
 Nu există suficiente restaurante şi
 Nivel acceptabil de dezvoltare a
pensiuni pe teritoriul comunei
mediului de afaceri în comparaţie cu
 Nu există structuri agroturistice
alte comune
 Nu există un centru de informare turistică
 Comerţul este bine dezvoltat la nivel
 Nu există spaţii pentru tabere de copii
de comună
 Cablurile de telecomunicaţii şi internet nu
 Existenţa serviciilor de telecomunicaţii
sunt îngropate
şi internet la nivel de comună
 Există un număr mare de drumuri
 Existenţa serviciilor diverse pe raza
agricole neamenajate
comunei
 Potenţialul natural nu este pus în valoare
 Terenurile agricole sunt lucrate
 Posibilităţile de a face turism nu sunt
 Apa din izvoare este bună de băut
mediatizate populaţiei
 Există un spaţiu destinat
 Drumuri deteriorate datorită traficului
comercializării produselor agricole
greu
autohtone -hala agroalimentară
 Despădurirea accelarată
 Existența unor suprafețe întinse
 Drumurile comunale necesită asfaltare
acoperite vegetație forestieră
 Existenţa unor porţiuni cu conducte
învechite în cadrul sistemului de
alimentare cu apă
 Este necesară introducerea sistemului de
canalizare în toate localităţile
 Numeroase fose septice neconforme şi
latrine care strică calitatea apei
 Căderi mari de tensiune
 Nu fac faţă transformatoarele la populaţia
numeroasă
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Comuna Iara se situează în apropierea  Lipsa fondurilor pentru dezvoltarea
drumurilor naţionale şi a unei autostrăzi
infrastructurii care să poată fi accesate
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 Interesul comunei Iara pentru a atrage
investitori cu obiect de activitate

„Producerea de peleți” sau „Producerea de
materiale de construcţii”
 Posibilitatea autorităţii publice locale de a
oferi facilităţi fiscale pentru întreprinzători
 Terenuri fertile care se pretează la
practicarea agriculturii
 Valorificarea comercializării într-un mod
legal şi organizat a produselor agricole
obţinute şi procesate de producătorii
autohtoni
 Interes crescut pentru agricultură

de reprezentanţii autorităţii publice locale
Lipsa finanţărilor pentru stimularea
mediului de afaceri pentru publici şi
privaţi

Din analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor pe
temele mediu de afaceri, agricultură şi infrastructură la nivelul comunei Iara se pot
concluziona următoarele:
- nivel acceptabil de dezvoltare a mediului de afaceri dar nu există suficiente spaţii
şi terenuri pe care primăria să le poată pune la dispoziţia întreprinzătorilor
- există un număr mare de şomeri care ar putea lucra în cadrul unor întreprinderi
productive
- terenurile agricole sunt lucrate şi există interes crescut pentru practicarea
agriculturii dar drumurile agricole nu sunt amenajate
- turismul nu este suficient practicat deşi zonele din apropierea comunei sunt de
real interes turistic
- drumurile comunale şi agricole necesită îmbunătăţiri
- este necesară introducerea sistemului de canalizare în toate localităţile deoarece
există numeroase fose septice neconforme şi latrine care strică calitatea apei

PROBLEME STRATEGICE

1. Număr scăzut de întreprinderi productive
2. Şomaj ridicat în rândul populaţiei
3. Comercializarea produselor agricole nu este dezvoltată
4. Turismul nu este suficient practicat şi promovat
5. Număr ridicat de drumuri agricole care impracticabile
6. Starea necorespunzătoare a drumurilor comunale
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7. Număr ridicat de dăunători
8. Conducte învechite în unele porţiuni ale reţelei de alimentare cu apă
9. Transformatoarele de la reţeaua electrică nu fac întotdeauna faţă la numărul
mare de utilizatori
10 Scăderea accelerată a suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră

DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE

1. Atragerea investitorilor cu obiect de activitate „Producerea de peleți”,
„Producerea de materiale de construcţii”
2. Stimularea comercializării într-un mod legal şi organizat a produselor agricole
obţinute şi procesate de producătorii autohton
3. Combaterea riscurilor cauzate de dăunători
4. Dezvoltarea unor fabrici de producţie pentru a scădea şomajul în zona şi a opri
migrarea populaţiei spre zonele urbane
5. Creşterea numărului de facilităţi pentru turişti (restaurante, pensiuni,
agropensiuni)
6. Înfiinţarea unui centru de promovare turistică
7. Îmbunătăţirea stării generale a drumurilor, podurilor, trotuarelor şi drumurilor de
legătură
8. Asfaltarea drumurilor comunale
9. Modernizarea drumurilor agricole
10. Modernizarea unor porţiuni din reţeaua de alimentare cu apă
11. Introducerea şi extinderea sistemului de canalizare în toate satele
12. Atragerea de finanţări prin GAL (grup de acţiune locală) existent
13. Modernizarea reţelei electrice
14. Gestionarea riscurilor
15. Reîmpădurirea suprafețelor care au avut de suferit datorită pierderii vegetației
forestiere

58

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI IARA
2014- 2020

CAPITOLUL IV
PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII
STRATEGICE A COMUNEI
IARA 2014 – 2020
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PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII STRATEGICE A COMUNEI
IARA 2014-2020

OBIECTIVE GENERALE (O.G) OBIECTIVE STRATEGICE (O.S) ŞI IDEI
DE PROIECTE

În urma realizării şi analizării interviurilor de grup s-au identificat principalele
probleme strategice şi direcţii generale de dezvoltare. Pornind de la aceste aspecte prin
prezenta Strategie de Dezvoltare se stabilesc principalele obiective generale pentru
perioada 2014 – 2020. Acestea sunt după cum urmează:

O.G 1. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor pentru
populaţia comunei
O.G 2. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor

O.G 3. Asigurarea sustenabilităţii economice a
comunei

O.G 4. Valorificarea patrimoniului natural şi cultural
O.G 5. Dezvoltarea infrastructurii de bază

Obiectivele generale enumerate anterior au fost împărţite în obiective specifice şi
idei de proiecte. Pentru o mai bună vizualizare acestea sunt structurate în tabele.
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O.G 1. DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR ŞI ABILITĂŢILOR PENTRU
POPULAŢIA COMUNEI

Obiective strategice

Idei de proiecte

O.S 1.1 Asigurarea accesului

1.1.1 Desfăşurarea de campanii de informare şi

la educaţie pentru copii din

conştientizarea cu privire la riscurile abandonului

comună

şcolar
1.1.2 Susţinerea cursurilor de specializare pentru
cadrele didactice din comună
1.1.3 Susţinerea activităţilor educative alternative

O.S 1.2 Asigurarea condiţiilor 1.2.1 Modernizarea şi dotarea la standarde urbane a
optime pentru desfăşurarea şcolilor, grădiniţelor şi bibliotecilor din comună
1.2.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii

actului educaţional

sportive în special în satele aparţinătoare
1.2.3 Amenajarea spaţiilor verzi
O.S 1.3 Stimularea calificări şi 1.3.1 Asigurarea conformării specializărilor cu
cerinţele pieţei pentru adulţii din comună prin
recalificării adulţilor
desfăşurarea unor programe de calificare şi
recalificare
1.3.2 Realizarea de activităţi de integrare a adulţilor
pe piaţa muncii
O.S 1.4 Asigurarea accesului 1.4.1 Înfiinţarea unui liceu cu profil agricol
tinerilor
la
facilităţi 1.4.2 Înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii
educaţionale

adaptate

specificului comunei
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O.G 2. CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII LOCUITORILOR

Obiective strategice
O.S

2.1

serviciilor

Idei de proiecte

Asigurarea
medicale

specialitate

la

nivel

de
de

comună

2.1.1 Renovarea, modernizarea şi dotarea cabinetelor
medicale din comună la standarde care depăşesc limitele
minime de funcţionare impuse
2.1.2 Construirea unei minipoliclinici dotată cu laborator de
analiză şi aparatura specializată pentru desfăşurarea de
investigaţii medicale de specialitate

O.S

2.2

Dezvoltarea

2.2.1 Implementarea unui sistem de asistenţă socială la
domiciliu

serviciilor sociale

2.2.2 Realizarea de proiecte sociale şi activităţi alternative
care să vizeze îmbunătăţirea situaţiei actuale a grupurilor
vulnerabile

O.S

2.3

Sprijinirea

categoriilor sociale cu risc
de excluziune

2.3.1 Sprijinirea vârstnicilor prin înfiinţarea unui centru de zi
şi organizarea de activităţi recreative pentru aceştia
2.3.2 Integrarea sustenabilă a populaţiei de etnie romă în
societate
2.3.3 Susţinerea economiei sociale la nivel de comună

O.S

2.4

Îmbunătăţirea

dialogului între autorităţile
publice locale şi cetăţeni

2.3.1 Creşterea capacităţii funcţionarilor publici locali
2.3.2 Modernizarea şi dotarea structurilor care deservesc
autorităţile publice locale
2.3.3 Dezvoltare la nivel local prin intermediul Grupului de
Acţiune Locală

O.S

2.5

iniţiativelor
mediului

Sprijinirea
de

protecţia

2.5.1 Extinderea sistemului integrat de colectarea deşeurilor
cu o staţie de compostare
2.5.2 Dezvoltarea unor programe şi activităţi diverse pentru
protecţia mediului
2.5.3 Întreprinderea de campanii de ecologizare
2.5.4 Promovarea oportunităţilor de finanţare pentru
reîmpădurirea suprafețelor care au avut de suferit datorită
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pierderii vegetației forestiere, pentru toate categoriile de
proprietari

O.G 3. ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢI ECONOMICE A COMUNEI

Obiective strategice
O.S

3.1

Dezvoltarea

Idei de proiecte
sustenabilă 3.1.1
a Realizarea de investiţii pentru dezvoltarea,
modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole

agriculturii în comună

3.1.2 Integrarea producătorilor locali în lanţul
agroalimentar
3.1.3 Creşterea capacităţii de exploatare a
potenţialului agricol a comunei
3.1.4 Creşterea accesabilităţii la finanţări prin
înfiinţarea unei bănci agricole

O.S

3.2

Dezvoltarea

sustenabilă 3.2.1
a Susţinerea şi promovarea agroturismului
3.2.2 Amenajarea de locaţii de camping, agrement şi

turismului în comună

facilităţi pentru desfăşurarea taberelor de copii
3.2.3 Realizarea de investiţii în locaţii de servire a
mesei şi de primire a turiştilor
3.2.4 Promovarea corespunzătoare a comunei prin
înfiinţarea unui centru de informare turistică şi web
site şi materiale promoţionale dedicate

O.S

3.3

Dezvoltarea

sustenabilă 3.3.1
a Atragerea de investitori externi în comună

activităţilor industriale în comună

3.3.2 Promovarea oportunităţilor de finanţare şi a
facilităţilor pentru investitori prin intermediul
autorităţii publice locale

O.S 3.4 Susţinerea antreprenoriatului 3.4.1
la Încurajarea populaţiei spre dezvoltarea unor
nivel de comună

activităţi economice independente
3.4.2 Desfăşurarea de cursuri şi instruiri cu privire la
realizarea unor planuri de afaceri
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O.G 4. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL

Obiective strategice

Idei de proiecte

O.S 4.1 Revitalizarea vieţii culturale 4.1.1
a Revitalizarea obiceiurilor tradiţionale
autohtone

comunei

4.1.2 Promovarea portului şi dansului popular
local
4.1.3 Modernizarea structurilor de tip cămin
cultural

O.S

4.2

Susţinerea

gastronomiei

4.2.1 Încurajarea fabricării de produse

şi

gastronomice tradiţionale şi promovarea

meşteşugurilor locale

acestora
4.2.2. Încurajarea fabricării produselor de
manufactură şi artizanat şi promovarea
acestora

O.S

4.3

4.3.1 Marcarea sărbătorilor din comună prin
evenimentelor

Diversificarea

evenimente artistice

culturale locale

4.3.2 Susţinerea şi dezvoltarea festivalurilor
de muzică şi dans
4.3.3 Organizarea anuală a Zilelor Comunei
Iara

4.4.1 Amenajarea şi exploatarea superioară
O.S 4.4 Punerea în valoare a resurselor

naturale
agrement

şi

culturale

în

scopuri

în scop turistic a Cheilor Borzești

de

4.4.2 Implementarea unor circuite turistice:
Iara – Cheile Borzești- Cheile Turzii; Iara –
Cacova Ierii- Valea Vadului – Muntele
Băișorii
4.4.3 Amenajarea unor structuri expoziţionale
sau muzeale în scopul promovării tradiţiilor

64

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI IARA
2014- 2020
locale
4.4.4 Amenajarea unui parc tematic

O.G. 5. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ

Obiective strategice
O.S 5.1 Reabilitarea, modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurii de utilităţi
în comună

Idei de proiecte
5.1.1 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii de alimentare cu apă
5.1.2 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea
reţelei de canalizare
5.1.3 Modernizarea şi extinderea reţelei de
iluminat public
5.1.4 Reabilitarea și dezvoltarea podurilor și
podețelor

O.S 5.2 Reabilitarea, modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurii rutiere în
comună
O.S 5.3 Asigurarea funcţionării
optime a serviciilor pentru situaţii de

5.2.1 Reabilitarea şi dezvoltarea drumurilor
comunale şi vicinale
5.2.2 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii
rutiere agricole
5.3.1 Dotarea SLVSU Iara cu echipamente
pentru intervenția eficientă în situații de urgență

urgenţă
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DEZVOLTAREA IDEILOR DE PROIECTE
Ideile de proiecte identificate pornind de la obiectivele generale şi strategice sunt
dezvoltate identificând problema la care trebuie să răspundă, principalele etape de realizare,
actorii implicaţi şi sursele principale de finanţare care pot fi accesate.

O.G 1. DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR ŞI ABILITĂŢILOR PENTRU
POPULAŢIA COMUNEI

O.S 1.1 Asigurarea accesului la educaţie pentru copii din comună

1.1.1 Desfăşurarea de campanii de informare şi conştientizarea cu privire la
riscurile abandonului şcolar
Descrierea proiectului:
Acest proiect urmăreşte menţinerea ratei abandonului şcolar în rândul tinerilor din
comuna Iara la 0%. Rata abandonului şcolar în mediul rural din România, este în
creştere, iar prezentul proiect doreşte să informeze şi să conştientizeze elevii cu
privire la riscurile pe care renunţarea la educaţie le presupune.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unei organizaţii specializate în dialogul
cu tineri 2. Conceperea unui mesaj care să se adreseze temei proiectului
3. Asigurarea vizibilităţii mesajului printr-o campanie atractivă pentru tineri
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Şcoala din Iara, Alte UAT interesate,
Organizaţii de tineret, Firma de consultanţă
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării
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Rurale, Granturi SEE, alocări ale Ministerului Educaţiei, fonduri de la Consiliul
Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări

1.1.2 Susţinerea cursurilor de specializare pentru cadrele didactice din comună

Descrierea proiectului:
Acest proiect urmăreşte combaterea plafonării profesionale în rândul cadrelor didactice.
Prin prezentul proiect se doreşte asigurarea participării active a profesorilor,
învăţătoarelor şi educatoarelor la cursuri de specializare. Astfel se va putea asigura o
calitate ridicată a actului educaţional la nivel de comună.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui furnizor de cursuri de specializare
2. Realizarea unei programe adaptate specificului proiectului
3. Desfăşurarea cu regularitate a cursurilor de specializare pentru cadre didactice
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Şcoala din Iara, Alte UAT interesate,
Furnizor de cursuri de specializare, Firma de consultanţă
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane,
alocări ale Ministerului Educaţiei, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii,
sponsorizări, alte finanţări

1.1.3 Susţinerea activităţilor educative alternative
Descrierea proiectului:
Acest proiect urmăreşte dezvoltarea interesului tinerilor pentru studiu şi educaţie prin activităţi
alternative. Se doreşte întreprinderea unei serii de activităţi la nivelul comunei Iara care să
ofere tinerilor o serie de competenţe şi abilităţi utilizând metode nonformale.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unui consultant şi a unei organizaţii specializate în educaţie nonformală
2. Conceperea unor workshopuri şi ateliere educaţionale atractive pentru tineri
3. Atragerea şi menţinerea tinerilor în program
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Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Şcoala din Iara, Alte UAT interesate, Organizaţii
de educaţie non formală, Firma de consultanţă.
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane,
Programul Tineret în Acţiune, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări

O.S 1.2 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea actului
educaţional
1.2.1 Modernizarea şi dotarea la standarde urbane a şcolilor, grădiniţelor şi
bibliotecilor din comună
Descrierea proiectelor:
Aceste proiecte urmăresc reabilitarea şi dotarea şcolilor, grădiniţelor şi bibliotecilor pentru a
corespunde cu standardele din mediul urban. Se doreşte asigurarea confortului şi dotărilor
necesare pentru ca actul educaţional să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.

Etapele de realizare ale proiectelor:
1. Realizarea studiilor de fezabilitate
2. Identificarea dotărilor necesare
3. Contractarea unei firme de construcţii şi a furnizorilor de dotări
4. Realizarea lucrărilor propuse şi a achiziţiilor în funcţie de specificul proiectului
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii publice
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Regional, alocări ale Ministerului Educaţiei, fonduri de la Consiliul
Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări

1.2.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sportive în special în satele
aparţinătoare
Descrierea proiectului:
Acest proiect urmăreşte dezvoltarea infrastructurii sportive în special în satele aparţinătoare, având
în vedere că această infrastructură nu este suficient de dezvoltată aici.
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Etapele de realizare ale proiectului:
1. Realizarea studiilor de fezabilitate
2. Identificarea unei firme de consultanţă şi contractarea unei firme de construcţii
3. Realizarea lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi în funcţie de specificul proiectului
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Şcolile şi grădiniţele din Iara, Firma specializată în
consultanţă şi achiziţii publice
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, alocări ale
Ministerului Educaţiei, Ministerul Mediului, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte
finanţări

1.2.3 Amenajarea spaţiilor verzi
Descrierea proiectelor:
Aceste proiecte urmăresc rezolvarea aspectului inestetic al spaţiilor verzi neamenajate din
aproprierea şcolilor şi grădiniţelor amenajându-le totodată ca parcuri sau locuri de agrement
pentru şcolari, preşcolari sau alţi locuitorii ai comunei.

Etapele de realizare ale proiectelor:
1. Realizarea studiilor de fezabilitate
2. Identificarea unei firme de consultanţă şi contractarea unei firme de construcţii
3. Realizarea lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi în funcţie de specificul proiectului
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Şcolile şi grădiniţele din Iara, Firma specializată în
consultanţă şi achiziţii publice
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, alocări
ale Ministerului Educaţiei, Ministerul Mediului, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii,
alte finanţări

O.S 1.3 Stimularea calificării şi recalificării adulţilor

1.3.1 Asigurarea conformării specializărilor cu cerinţele pieţei pentru adulţii din
comună prin desfăşurarea unor programe de calificare şi recalificare
Descrierea proiectului:
Acest proiect urmăreşte combaterea şomajului prin conformarea specializărilor adulţilor din
Comuna Iara cu cerinţele pieţei muncii. Prin prezentul proiect se urmăreşte desfăşurarea unor
programe de calificare şi recalificare adaptate specializărilor căutate în prezent la angajare.
69

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI IARA
2014- 2020

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui furnizor de cursuri de specializare
2. Realizarea unei programe adaptate specificului proiectului
3. Desfăşurarea cu regularitate a cursurilor de calificare/recalificare pentru adulţi
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Alte UAT interesate, Furnizor de cursuri de
specializare, Firma de consultanţă
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Finanţări
nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, alocări ale Ministerului Educaţiei,
fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări

1.3.2 Realizarea de activităţi de integrare a adulţilor pe piaţa muncii
Descrierea proiectului:
Aceste proiect urmăreşte combaterea şomajului prin consiliere şi activităţi de integrare pe
piaţa muncii. Se va urmări medierea relaţiei între diferiţi angajatori şi potenţialii angajaţi şi
consilierea persoanelor interesate în vederea obţinerii unui loc de muncă.

Etapele de realizare ale proiectelor:
1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui firme sau organizaţii specializată în
activităţi de integrare a adulţilor pe piaţa muncii
2. Realizarea unei programe adaptate specificului proiectului
3. Desfăşurarea cu regularitate a acţiunilor de consiliere şi integrare pe piaţa muncii
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Alte UAT interesate, Furnizor de cursuri de
specializare, Firma de consultanţă
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, fonduri proprii, alte
finanţări

O.S 1.4 Asigurarea accesului tinerilor la facilităţi educaţionale adaptate
specificului comunei

1.4.1 Înfiinţarea unui liceu cu profil agricol
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Descrierea proiectului:
Aceste proiect urmăreşte oferirea unei alternative tinerilor interesaţi de agricultură atât din
Comuna Iara cât şi din alte comune. Prin prezentul proiect se urmăreşte oferirea unei facilităţi
de educaţie specializată într-un mediu în care tinerii pot dobândi şi experienţă practică.

Etapele de realizare ale proiectelor:
1. Realizarea studiilor de fezabilitate
2. Identificarea unei firme de consultanţă şi contractarea unei firme de construcţii
3. Realizarea lucrărilor de construcţie a liceului şi anexelor
4. Identificarea cadrelor didactice specializate
5. Includerea facilităţii în circuitul educaţional
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, alte UAT interesate, Ministerul Educaţiei, Firma
specializată în consultanţă şi achiziţii publice
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Regional, alocări ale Ministerului Educaţiei, fonduri de la Consiliul
Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări
1.4.2 Înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii
Descrierea proiectului:
Aceste proiect urmăreşte oferirea unei alternative tinerilor dornici de specializarea într-o
anumită meserie atât din Comuna Iara cât şi din alte comune. Prin prezentul proiect se
urmăreşte oferirea unei facilităţi de educaţie specializată într-un mediu în care tineri pot
dobândi şi experienţă practică.

Etapele de realizare ale proiectelor:
1. Realizarea studiilor de fezabilitate
2. Identificarea unei firme de consultanţă şi contractarea unei firme de construcţii
3. Realizarea lucrărilor de construcţie a şcolii şi anexelor
4. Identificarea cadrelor didactice specializate
5. Includerea facilităţii în circuitul educaţional
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, alte UAT interesate, Ministerul Educaţiei, Firma
specializată în consultanţă şi achiziţii publice
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Regional, alocări ale Ministerului Educaţiei, fonduri de la Consiliul
Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări
71

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI IARA
2014- 2020

O.G 2. CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII LOCUITORILOR

O.S 2.1 Asigurarea serviciilor medicale de specialitate la nivel de
comună
2.1.1 Renovarea, modernizarea şi dotarea cabinetelor medicale din comună la standarde
care depăşesc limitele minime de funcţionare impuse
Descrierea proiectelor:
Aceste proiecte urmăresc reabilitarea şi dotarea cabinetelor medicale din comună pentru a
corespunde cu standardele din mediul urban. Se doreşte asigurarea confortului şi dotărilor
necesare pentru ca actul medical să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.

Etapele de realizare ale proiectelor:
1. Realizarea studiilor de fezabilitate
2. Identificarea dotărilor necesare
3. Contractarea unei firme de construcţii şi a furnizorilor de dotări
4. Realizarea lucrărilor propuse şi a achiziţiilor în funcţie de specificul proiectului
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii
publice, Cabinetele medicale din comună
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Regional, alocări ale Ministerului Sănătăţii, fonduri de la Consiliul
Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări
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2.1.2 Construirea unei minipoliclinici dotată cu laborator de analiză şi aparatura
specializată pentru desfăşurarea de investigaţii medicale de specialitate
Descrierea proiectului:
Acest proiect urmăreşte rezolvarea problemei cu care se confruntă bolnavii din comuna Iara
care sunt nevoiţi să se deplaseze distanţe considerabile pentru a beneficia de investigaţii de
specialitate. Prin prezentul proiect se urmăreşte construirea unei minipoliclinici în care să poată
fi efectuate analizele cele mai frecvente.
Etapele de realizare ale proiectelor:
1. Realizarea studiilor de fezabilitate şi identificarea dotărilor necesare
2. Contractarea unei firme de construcţii şi a furnizorilor de dotări
3. Realizarea lucrărilor propuse şi a achiziţiilor în funcţie de specificul proiectului
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi
achiziţii publice, Ministerul Sănătăţii
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Regional, alocări ale Ministerului Sănătăţii, fonduri de la Consiliul
Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări

O.S 2.2 Dezvoltarea serviciilor sociale

2.2.1 Implementarea unui sistem de asistenţă socială la domiciliu

Descrierea proiectului:
Acest proiect doreşte să rezolve problema persoanelor care nu se pot deplasa şi care
necesită un serviciu de asistenţă socială la domiciliu. Prin prezentul proiect se doreşte
instruirea unor asistenţi sociali şi asigurarea finanţării pentru ca aceştia să-şi poată
desfăşura activitatea.
Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui formator de asistenţi sociali
2. Realizarea unei program adaptat specificului proiectului
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3. Identificarea potenţialilor beneficiari ai acestui program
4. Desfăşurarea cu regularitate a programului asistenţei sociale la domiciliu
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Firma specializată în consultanţă, Formatori de
asistenţi sociali, Organizaţii cu scop social
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
alocări ale Ministerului Sănătăţii, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte
finanţări

2.2.2 Realizarea de proiecte sociale şi activităţi alternative care să vizeze
îmbunătăţirea situaţiei actuale a grupurilor vulnerabile
Descrierea proiectelor:
Aceste proiecte doresc să îmbunătăţească situaţia actuală a grupurilor vulnerabile din
comuna Iara. Prin aceste proiecte se urmăreşte implementarea unor activităţi care
urmăresc o mai bună integrare a grupurilor vulnerabile în viaţa comunei şi participarea
activă a acestora la activităţi diverse împreună cu ceilalţi cetăţeni.
Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unei organizaţii specializate în proiecte
sociale
2. Identificarea grupului ţintă
3. Realizarea unui program de activităţi adaptat fiecărui grup vizat
4. Desfăşurarea programelor realizate
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Firma specializată în consultanţă, Organizaţie
specializată în proiecte sociale
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, fonduri de la Consiliul
Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări

O.S 2.3 Sprijinirea categoriilor sociale cu risc de excluziune
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2.3.1 Sprijinirea vârstnicilor prin înfiinţarea unui centru de zi şi organizarea de
activităţi recreative pentru aceştia
Descrierea proiectului:
Acest proiect doreşte să îmbunătăţească situaţia actuală a vârstnicilor din comuna Iara. Prin
acest proiect se urmăreşte înfiinţarea unui centru de zi şi implementarea unor activităţi
recreative.
Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unei organizaţii specializate în proiecte sociale
2. Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construcţia centrului de zi
3. Construirea centrului şi realizarea unui program de activităţi adaptat
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Firma specializată în consultanţă, Organizaţie
specializată în proiecte sociale
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operţional Regional, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte
finanţări

2.3.2 Integrarea sustenabilă a populaţiei de etnie romă în societate
Descrierea proiectului:
Acest proiect doreşte să îmbunătăţească situaţia populaţiei de etnie romă din Iara. Prin
aceste proiect se urmăreşte organizarea populaţiei de etnie romă într-o structură distinctă şi
alegerea unor reprezentanţi ai acestora. Mai mult, proiectul vizează realizarea de activităţi
care vizează integrarea sustenabilă a romilor şi reducerea disparităţilor între etnii.
Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unei organizaţii specializate în integrarea
minorităţilor
2. Organizarea minorităţii rome şi desemnarea unor reprezentanţi
3. Realizarea unui program de activităţi dedicate integrării romilor în comunitate
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Alte UAT interesate, Firma specializată în
consultanţă, Organizaţie specializată în integrarea minorităţilor
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
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Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman,

2.3.3 Susţinerea economiei sociale la nivel de comună
Descrierea proiectului:
Acest proiect doreşte să îmbunătăţească situaţia persoanelor cu handicap din
comuna Iara şi localităţile învecinate prin susţinerea şi promovarea economiei sociale.
Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei firme de consultanţă
2. Înfiinţarea unei întreprinderi sociale
3. Producerea unor obiecte de manufactură şi promovarea şi comercializarea
acestora
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, alte UAT interesate, Firma specializată în
consultanţă,
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării
Rurale, Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, fonduri de
la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări

O.S 2.4 Îmbunătăţirea dialogului între autorităţile publice locale şi
cetăţeni

2.4.1 Creşterea capacităţii funcţionarilor publici locali
Descrierea proiectului:
Acest proiect urmăreşte combaterea plafonării profesionale în rândul funcţionarilor publici. Prin
prezentul proiect se doreşte asigurarea participării active a funcţionarilor publici la cursuri de
specializare. Astfel se va putea asigura îmbunătăţirea dialogului între reprezentanţii autorităţilor
publice locale şi cetăţeni.
Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui furnizor de cursuri de specializare
2. Realizarea unei programe adaptate specificului proiectului
3. Desfăşurarea cu regularitate a cursurilor de specializare pentru funcţionarii publici
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Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Alte UAT interesate, Furnizor de cursuri de
specializare, Firma de consultanţă
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional
Capacitate Administrativă, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte
finanţări

2.4.2 Modernizarea şi dotarea structurilor care deservesc autorităţile publice
locale
Descrierea proiectelor:
Aceste proiecte urmăresc reabilitarea şi dotarea clădirilor care deservesc autorităţile publice
locale şi modernizarea aparaturii şi programelor utilizate. Prin aceste proiecte se doreşte
asigurarea confortului şi dotărilor necesare pentru ca funcţionarii publici să poată răspunde
nevoilor cetăţenilor în cel mai scurt timp.
Etapele de realizare ale proiectelor:
1. Realizarea studiilor de fezabilitate
2. Identificarea dotărilor necesare
3. Contractarea unei firme de construcţii şi a furnizorilor de dotări
4. Realizarea lucrărilor propuse şi a achiziţiilor în funcţie de specificul proiectului
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii publice
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri
de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări

2.4.3 Dezvoltare la nivel local prin intermediul unui Grup de Acţiune Locală
Descrierea proiectului:
Acest proiect urmăreşte stimularea dezvoltării la nivel local prin înfiinţarea şi asigurarea
funcţionalităţii unui Grup de Acţiune Locală. Acest Grup de Acţiune Locală va funcţiona ca un
finanţator pentru proiecte care se doresc implementate.
Etapele de realizare a proiectului:
1. Identificarea unei firme de consultanţă specializată
2. Constituirea Grupului de Acţiune Locală
2. Elaborarea strategiei Grupului de Acţiune Locală
3. Asigurarea funcţionalităţii Grupului de Acţiune Locală
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Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, alte UAT interesate, Firma specializată în
consultanţă
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, alte
finanţări

O.S 2.5 Sprijinirea iniţiativelor de protecţia mediului

2.5.1 Extinderea sistemului integrat de colectare a deşeurilor cu o staţie de
compostare
Descrierea proiectului:
Aceste proiect urmăreşte extinderea sistemului integrat de colectare a deşeurilor cu o staţie de
compostare. În acest fel deşeurile vor fi mai bine valorificate şi compostul astfel obţinut va
putea fi utilizat în agricultură.
Etapele de realizare ale proiectelor:
1. Realizarea studiilor de fezabilitate
2. Identificarea unei firme specializată în consultanţă şi achiziţii publice
3. Contractarea unei firme de construcţii şi a furnizorilor de dotări
4. Realizarea lucrărilor propuse şi a achiziţiilor în funcţie de specificul proiectului
5. Extinderea sistemului integrat de colectare a deşeurilor
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Alte UAT interesate, Firma specializată în
consultanţă şi achiziţii publice
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri
de la Consiliul Judeţean, Programul Operaţional Infrastructură mare, Programul Operaţional
Regional, fonduri proprii, alte finanţări

2.5.2 Dezvoltarea unor programe şi activităţi diverse pentru protecţia mediului
Descrierea proiectului:
Aceste proiect urmăreşte diverse acţiuni de conştientizare a importanţei păstrării calităţii
mediului. Se va urmării ca locuitorii comunei să cunoască beneficiile unui mediu curat şi să
conştientizeze relaţia de cauzalitate existentă între poluare şi problemele de sănătate.
Etapele de realizare ale proiectelor:
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1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui firme sau organizaţii specializată în activităţi
de protecţie a mediului
2. Realizarea unei programe adaptate specificului proiectului
3. Desfăşurarea cu regularitate a acţiunilor de conştientizare
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Alte UAT interesate, Organizaţie specializată în
protecţia mediului, Firma de consultanţă
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Mecanismul SEE, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări

2.5.3 Întreprinderea de campanii de ecologizare
Descrierea proiectului:
Aceste proiect urmăreşte îmbunătăţirea calităţii mediului prin activităţi de ecologizare. Se va
urmării ecologizarea albiilor râurilor şi a pădurilor şi păşunilor din apropierea localităţilor
comunei.
Etapele de realizare ale proiectelor:
1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui firme sau organizaţii specializată în activităţi
de protecţie a mediului
2. Realizarea de acţiuni de ecologizare conform specificului proiectului
3. Desfăşurarea cu regularitate a acţiunilor de conştientizare
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Alte UAT interesate, Organizaţie specializată în
protecţia mediului, Firma de consultanţă
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Mecanismul SEE, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări

2.5.4 Promovarea oportunităţilor de finanţare pentru reîmpădurirea suprafețelor
care au avut de suferit datorită pierderii vegetației forestiere, pentru toate
categoriile de proprietari
Descrierea proiectului:
Aceste proiect urmăreşte reîmpădurirea suprafețelor care au avut de suferit datorită pierderii
vegetației forestiere.

Etapele de realizare ale proiectelor:
1. Realizarea studiilor de amenajament silvic
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2. Identificarea unei firme specializată în consultanţă şi achiziţii publice
3. Contractarea unei firme specializate în amenajări silvice
4. Realizarea lucrărilor propuse şi a achiziţiilor în funcţie de specificul proiectului
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Alte UAT interesate, Firma specializată în
consultanţă şi achiziţii publice
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri
de la Consiliul Judeţean, Fondul de Mediu, Programul Operaţional Regional, fonduri proprii,
alte finanţări

O.G 3. ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII ECONOMICE A COMUNEI

O.S 3.1 Dezvoltarea sustenabilă a agriculturii în comună

3.1.1 Realizarea de investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea
infrastructurii agricole
Descrierea proiectului:
Acest proiect urmăreşte creşterea nivelului de dezvoltare a infrastructurii agricole la nivelul
comunei Iara, având în vedere că pe teritoriul comunei Iara infrastructura de irigare nu
este dezvoltată, iar această zonă are un mare potenţial agricol.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea zonelor viabile pentru realizarea unei astfel de infrastructuri
2. Realizarea unui studiu de fezabilitate
3. Contractarea uni firme specializate şi realizarea investiţiei
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Consiliul Judeţean Cluj, Alte UAT interesate,
Firma de consultanţă, Firma de proiectare
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
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fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări

3.1.2 Integrarea producătorilor locali în lanţul agroalimentar
Descrierea proiectului:
Prin intermediul acestui tip de proiect se urmăreşte stimularea comercializării produselor
agricole în mod legal şi organizat. Deși cea mai mare parte a producătorilor agricoli din
comuna Iara au posibilităţi de comercializare a produselor agricole în Piața Agroalimentară
existentă în comuna Iara, se doreşte stimularea dezvoltării unor spaţii pentru achiziționarea
produselor în sistem en-gros.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unui spaţiu adecvat
2. Realizarea unu studiu de fezabilitate
3. Realizarea investiţiei
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Alte UAT interesate, Consiliul Judeţean Cluj,
Firma de consultanţă, Firma de proiectare
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Finanţări nerambursabile prin programe ale Ministerul Agriculturii, fonduri de la Consiliul
Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări

3.1.3 Creşterea capacităţii de exploatare a potenţialului agricol a comunei
Descrierea proiectului:
Prin intermediul acestui tip de proiect se urmăreşte oferirea posibilităţii fermelor de mici
dimensiuni şi micro-fermelor de a-şi creşte capacitatea de producţie prin închirierea de
utilaje performante.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei firme specializate în achiziţii publice
2. Identificarea firmelor de furnizare utilaje agricole
3. Achiziţionarea unor utilaje agricole
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Firme de consultanţă în achiziţii publice
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin programe ale Ministerul Agriculturii,
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fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări

3.1.4 Creşterea accesabilităţii la finanţări prin înfiinţarea unei bănci
agricole
Descrierea proiectului:
Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte atragerea unei bănci în comuna Mihai Viteazu
care să ofere posibilitatea cetăţenilor şi locuitorilor din zonă să beneficieze de produse
bancare axate pe domeniul de activitate agricol.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei bănci dornice de a deschide o filială pe teritoriul comunei
2. Identificarea unui spaţiu adecvat
3. Negocierea unor facilităţi pentru deschiderea filialei
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara
Surse de finanţare: Fonduri proprii, alte surse de finanţare

O.S 3.2 Dezvoltarea sustenabilă a turismului în comună

3.2.1 Susţinerea şi promovarea agroturismului
Descrierea proiectului:
Comuna Iara îşi propune să susţină dezvoltarea de pensiuni agroturistice, având în
vedere potenţialul turistic al zonei şi a activităţii de bază a cetăţenilor.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea gospodăriilor care doresc să desfăşoare activităţi agroturistice
2. Informarea cetăţenilor asupra posibilităţilor de finanţare prin intermediul unei firme de
consultanţă sau a instituţiilor de finanţare
3. Stimularea potenţialilor investitori prin facilităţi fiscale
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Consiliul Judeţean Cluj, privaţii
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Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
fonduri proprii, fonduri alocate de la Ministerul Turismului, Alte surse de finanţare

3.2.2 Amenajarea de locaţii de camping, agrement şi facilităţi pentru
desfăşurarea taberelor de copii
Descrierea proiectului:
Acest tip de proiect vizează amenajarea unor locaţii în apropierea Cheilor Borzești,
Cacova Ierii (La cetate), Cheile Ocolișel, Iara care să atragă turişti, în special copii şi tineri
care să ofere posibilitatea de organizare de tabere şi să ofere spaţiu de desfăşurarea a
unor activităţi în aer liber
Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unor posibili investitori
2. Identificarea locaţiilor
3. Acordarea de facilităţi fiscale
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, privaţii, Consiliul Judeţean Cluj
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
fonduri de la Ministerul Turismului, fonduri proprii, Programul Operaţional Regional, alte
surse de finanţare

3.2.3 Realizarea de investiţii în locaţii de servire a mesei şi de primire a turiştilor
Descrierea proiectului:
Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte stimularea investiţiilor în domeniul turistic şi al
alimentaţiei publice, având în vedere potenţialul turistic al comunei, dar şi traficului intens.

Etapele de realizare ale proiectului:

1. Identificarea unor posibili investitori
2. Acordarea de facilităţi fiscale

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, privaţii
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
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fonduri de la Ministerul Turismului, fonduri proprii, Programul Operaţional Regional, alte
surse de finanţare

3.2.4 Promovarea corespunzătoare a comunei prin înfiinţarea unui centru de
informare turistică şi web site şi materiale promoţionale dedicate
Descrierea proiectului:
Prin intermediul acestui proiect Comuna Iar îşi propune creşterea nivelului de promovare
turistică al comunei şi al obiectivelor turistice din zonă.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Realizarea studiului de fezabilitate
2. Depunerea proiectului pentru finanţare
3. Elaborarea proiectului tehnic şi obţinerea avizelor
4. Realizarea investiţiei
5. Crearea site-ului web şi realizarea materialelor de promovare
6. Angajarea personalului specializat
7. Participarea la târguri şi evenimente în domeniul turistic

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Regional, fonduri proprii, alte finanţări

O.S 3.3 Dezvoltarea sustenabilă a activităţilor industriale în comună

3.3.1 Atragerea de investitori externi în comună
Descrierea proiectului:
Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte dezvoltarea economică a comunei prin
atragerea de investitori care să ofere locuri de muncă locuitorilor din zonă. Se vizează în
mod spcial atragerea unor investitori în domenii precum „Producerea de peleți” şi în
domeniul „Fabricării de materiale de construcţii”, „Prelucrarea fructelor de pădure”

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unor posibili investitori
2. Acordarea de facilităţi fiscale
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Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
fonduri proprii, alte surse de finanţare

3.3.2 Promovarea oportunităţilor de finanţare şi a facilităţilor pentru investitori
prin intermediul autorităţii publice locale
Descrierea proiectului:
Prin realizarea acestui proiect Comuna Iara îşi propune să îmbunătăţească nivelul de
informare al cetăţenilor şi al investitorilor din zonă în legătură cu posibilităţile de finanţare şi
al facilităţilor de care dispun.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei firme de consultanţă în domeniul finanţărilor publice nerambursabile
2. Realizarea unor campanii de promovare la nivel naţional cu privire la potenţialul comunei
3. Informarea cetăţenilor şi investitorilor

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, firma de consultanţă, asociaţii interesate
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
fonduri proprii, alte surse de finanţare

O.S 3.4 Susţinerea antreprenoriatului la nivel de comună

3.4.1 Încurajarea populaţiei spre dezvoltarea unor activităţi economice
independente
Descrierea proiectului:
Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte angrenarea cetăţenilor comunei în dezvoltarea
de activităţi independente, atât în domeniul agricol, cât şi în alte domenii precum cel
turistic.
Etapele de realizare ale proiectului:
1. Realizarea unei campanii de conştientizare şi de bune practici
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2. Realizarea unui parteneriat cu o firmă specializată în oferirea de asistenţă pentru
înfiinţarea de întreprinderi
3. Identificarea persoanelor interesate în realizarea de activităţi independente
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, firme specializate
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman,
Fonduri de la ministerul Finanţelor, Fonduri de la Ministerul Muncii, fonduri proprii, alte
finanţări

3.4.2 Desfăşurarea de cursuri şi instruiri cu privire la realizarea unor planuri de
afaceri
Descrierea proiectului: Prin intermediul acestui tip de proiect Comuna Mihai Viteazu
vizează realizarea de cursuri antreprenoriale şi de planuri de afaceri pentru cetăţenii care
deţin întreprinderi pe teritoriul comunei.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unor firme specializate în realizare de cursuri antreprenoriale
2. Realizarea unui parteneriate cu asociaţii în domeniul dezvoltării antreprenoriale
3. Identificarea persoanelor interesate în dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale
4. Desfăşurarea cursurilor
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, firme de formare profesională, AJOFM
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman,
fonduri proprii, alte finanţări

O.G 4. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL

O.S 4.1 Revitalizarea vieţii culturale a comunei

4.1.1 Revitalizarea obiceiurilor tradiţionale autohtone
Descrierea proiectului:
Acest tip de proiect vizează promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale prin intermediul
festivalurilor şi activităţilor de promovare

Etapele de realizare ale proiectului:
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1. Identificarea sursei de finanţare
2. Realizarea unor parteneriate cu asociaţii culturale din comună şi din străinătate
3. Realizarea şi depunerea proiectelor
4. Desfăşurarea activităţilor culturale

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
fonduri de la Ministerul Culturii, Granturi SEE, fonduri proprii, sponsorizări, alte surse de
finanţare

4.1.2 Promovarea portului şi dansului popular local
Descrierea proiectului:
Acest tip de proiect vizează promovarea portului şi dansului popular prin construirea unui
spaţiu cultural dedicat, de expunere şi promovare. În acest fel proiectul va creşte
vizibilitatea elementelor tradiţionale definitorii pentru comuna Iara.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea sursei de finanţare
2. Realizarea unor parteneriate cu asociaţii culturale din comună şi din străinătate
3. Realizarea şi depunerea proiectelor
4. Desfăşurarea activităţilor culturale

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
fonduri de la Ministerul Culturii, Granturi SEE, fonduri proprii, sponsorizări, alte surse de
finanţare

4.1.3 Modernizarea structurilor de tip cămin cultural
Descrierea proiectului:
Prin intermediul acestui proiect se propune modernizarea şi dotarea căminului cultural din
Comuna Iara astfel încât să corespundă standardelor şi necesităţilor cetăţenilor şi pentru
desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor artistice şi culturale.

Etapele de realizare ale proiectului:
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1. Identificarea sursei de finanţare
2. Realizarea unor parteneriate cu asociaţii culturale
3. Realizarea documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţii
4. Implementarea proiectului de modernizare
5. Dotarea căminului

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
fonduri de la Ministerul Culturii, Granturi SEE, fonduri proprii, alte surse de finanţare

O.S 4.2 Susţinerea gastronomiei şi meşteşugurilor locale

4.2.1 Încurajarea fabricării de produse gastronomice tradiţionale şi promovarea
acestora
Descrierea proiectului:
Acest proiect vizează realizarea unor activităţi de promovare a produselor tradiţionale fabricate
de către cetăţenii comunei prin realizarea unui târg cu specific gastronomic local.

Etapele de realizare ale proiectului:

1. Identificarea sursei de finanţare
2. Identificarea persoanelor dornice să participe la târg
3. Realizarea şi depunerea unui proiect pentru finanţarea unui târg
4. Implementarea proiectului

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale,
cetăţenii
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri
de la Ministerul Culturii, Granturi SEE, Ministerul Agriculturii, alte surse de finanţare

4.2.2. Încurajarea fabricării produselor de manufactură şi artizanat şi promovarea
acestora
Descrierea proiectului:
Prin intermediul acestui proiect este vizată promovarea produselor de manufactură şi artizanat

88

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI IARA
2014- 2020
realizate de cetăţenii comunei Iara, prin sprijinirea participării acestora la târguri şi festivaluri.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea sursei de finanţare
2. Identificarea persoanelor care realizează astfel de produse
3. Realizarea şi depunerea unui proiect pentru finanţare
4. Implementarea proiectului

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale,
cetăţenii
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri
de la Ministerul Culturii, Granturi SEE, alte surse de finanţare

O.S 4.3 Diversificarea evenimentelor culturale locale

4.3.1 Marcarea sărbătorilor din comună prin evenimente artistice
Descrierea proiectului:
Comuna Iara îşi propune ca prin intermediul acestui proiect să realizeze o serie de
evenimente artistice pentru marcarea sărbătorilor importante ale comunei şi ale tradiţiilor
legate de acestea, prin implicarea organizaţiilor cultural-artistice.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea sursei de finanţare
2. Realizarea unor parteneriate cu asociaţii culturale din comună şi din străinătate
3. Realizarea şi depunerea proiectelor
4. Desfăşurarea activităţilor culturale

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale
Surse de finanţare: fonduri de la Ministerul Culturii, Granturi SEE, fonduri proprii,
sponsorizări, alte surse de finanţare

4.3.2 Susţinerea şi dezvoltarea festivalurilor de muzică şi dans
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Descrierea proiectului:
Prin intermediul acestui proiect se propune dezvoltarea festivalurilor de muzică şi dans
pentru promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comuna Iara

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea sursei de finanţare pentru organizarea de festivaluri
2. Realizarea unor parteneriate cu asociaţiile de muzică şi dans din comună şi din
străinătate
3. Realizarea şi depunerea proiectelor
4. Desfăşurarea activităţilor culturale

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale
Surse de finanţare: fonduri de la Ministerul Culturii, Granturi SEE, fonduri proprii,
sponsorizări, alte surse de finanţare

4.3.3 Organizarea anuală a Zilelor Comunei Iara
Descrierea proiectului:
Proiectul urmăreşte păstrarea şi valorificarea tradiţiilor comunei Iara. În cadrul acestui
proiect se doreşte realizarea serbării anuale denumită „Zilele comunei Mihai Viteazu” unde
cetăţenii şi persoanele din zonele învecinate beneficiază de o serie de spectacole
organizate special cu această ocazie.

Etapele de realizare ale proiectului:
1.Identificarea spaţiului unde se vor organiza Zilele Comunei Iara
2.Stabilirea momentelor artistice pentru zilele Comunei Mihai Viteazu
3.Desfăşurarea activităţilor culturale
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Alte UAT interesate, Firma specializată în
consultanţă, Organizaţii culturale
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări
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O.S 4.4 Punerea în valoare a resurselor naturale şi culturale în scopuri
de agrement

4.4.1 Amenajarea şi exploatarea superioară în scop turistic a Cheilor Borzești
Descrierea proiectului:
Prezentul proiect vine ca urmare a necesităţii de amenajare în vederea unei mai bune
exploatări a zonei Cheilor Borzești. Proiectul urmăreşte atragerea de turişti prin
promovarea atracţiilor, îmbunătăţirea infrastructurii necesare şi dezvoltarea turismului în
această zonă.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea principalelor elemente care necesită amenajare (parcări, amenajare,
toalete)
2. Realizarea de studii de fezabilitate
3. Realizarea investiţiilor de amenajare şi introducerea în circuitul turistic
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Alte UAT interesate, Firma specializată în
consultanţă şi achiziţii publice
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operţional Regional, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii,
sponsorizări

4.4.2 Implementarea unor circuite turistice Iara – Cheile Borzești– Cheile
Turzii ; Iara-Cacova Ierii-Valea Vadului-Muntele Băișorii
Descrierea proiectului:
Proiectul urmăreşte promovarea comunei Iara prin realizarea unor circuite turistice Iara –
Cheile Borzești– Cheile Turzii ; Iara-Cacova Ierii-Valea Vadului-Muntele Băișorii. În acest
proiect, comuna va putea fi promovată în cadrul unor circuite atractive care va asigura un
impact ridicat.

Etapele de realizare ale proiectului:
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1. Identificarea unei firme specializate în consultanţă şi a unei organizaţii care activează în
domeniul turismului
2. Identificarea zonelor cu potenţial turistic la nivel de comună
3. Amenajarea unor circuite turistice Iara – Cheile Borzești– Cheile Turzii ; Iara-Cacova
Ierii-Valea Vadului-Muntele Băișorii
4. Stabilirea unui program de desfăşurare a circuitului
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Alte UAT interesate, Firma specializată în
consultanţă, Organizaţie specializată în turism
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Regional, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii,
sponsorizări, alte finanţări

4.4.3 Amenajarea unor structuri expoziţionale sau muzeale în scopul
promovării tradiţiilor locale
Descrierea proiectului:
Proiectul urmăreşte păstrarea şi valorificarea tradiţiei comunei Iara. În cadrul acestui
proiect se doreşte amenajarea unor spaţii expoziţionale, unde turiştii vor putea admira
patrimoniul cultural specific mediului rural şi obiecte de artizanat din comuna Iara.

Etapele de realizare ale proiectului:
1.Identificarea spaţiului unde se vor amenaja structurile expoziţionale
2. Realizarea studiului de fezabilitate
3. Realizarea unor parteneriate cu asociaţii culturale din comună şi din străinătate
4. Desfăşurarea activităţilor culturale
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă,
Organizaţii culturale
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Regional, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii,
sponsorizări, alte finanţări

4.4.4 Amenajarea unui parc tematic
Descrierea proiectului:
Proiectul urmăreşte valorificarea traditiei etnofolclorice a comunei Iara. În cadrul acestui
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proiect se doreşte amenajarea unor unui parc tematic cu specific etnografic

Etapele de realizare ale proiectului:
1.Identificarea spaţiului unde se va amenaja parcul tematic
2. Realizarea studiului de fezabilitate
3. Realizarea unui parteneriat public-privat pentru finațarea parcului tematic
4. Construirea parcului tematic
5. Desfășurarea activităților aferente funcționării unui parc tematic
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Firma specializată în consultanţă, Investitori
privați

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Regional, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii,
sponsorizări, alte finanţări

O.G. 5. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ

O.S 5.1 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de
utilităţi în comună

5.1.1 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă
Descrierea proiectului:
Acest proiect urmăreşte înlocuirea conductelor vechi de apă potabilă din comuna Iara.
Prin prezentul proiect se doreşte şi dezvoltarea reţelei de apă unde este necesar.
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Etapele de realizare ale proiectului:
1.Identificarea zonelor vizate de investiţie şi elaborarea studiului de fezabilitate
2.Contractarea unei firme specializate în consultanţă şi achiziţii publice şi a unei firme de
construcţii
3. Modernizarea infrastructurii existente de alimentare cu apă
4. Dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă
Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Iara , Firma specializată în consultanţă şi achiziţii
publice, Firmă de construcţii
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Infrastructură Mare, alocări ale
Ministerului Mediului
5.1.2 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelei de canalizare
Descrierea proiectului:
Proiectul urmăreşte reabilitarea și modernizarea reţelei de canalizare la nivelul întregii
comune Iara, pentru a putea evita infiltrarea apei menajere din fosele septice şi din
latrinele în apa freatică. Prin prezentul proiect se doreşte şi extinderea reţelei de
canalizare în toată comuna.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea zonelor vizate de investiţie şi elaborarea studiului de fezabilitate
2.Contractarea unei firme specializate în consultanţă şi achiziţii publice şi a unei firme de
instalaţii
3. Modernizarea reţelei de canalizare existente
4. Dezvoltarea reţelei de canalizare în toată comuna
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii
publice, Firmă de instalaţii.
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Infrastructură Mare, alocări ale
Ministerului Mediului, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări

5.1.3 Modernizarea şi extinderea reţelei electrice
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Descrierea proiectului:
Proiectul răspunde necesităţii cetăţenilor de a avea acces la utilităţi similare celor din
mediul urban. Acest proiect urmăreşte modernizarea reţelei de iluminat public din comuna
Iara. Prin prezentul proiect se doreşte şi extinderea reţelei de iluminat public în zonele care
urmează a fi dezvoltate prin realizarea de construcţii noi.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea zonelor vizate de investiţie şi elaborarea studiului de fezabilitate
2.Contractarea unei firme specializate în consultanţă şi achiziţii publice şi a unei firme de
instalaţii electrice
3. Modernizarea reţelei de iluminat public.
4. Extinderea reţelei de iluminat public în toată comuna.
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii
publice, Firmă de instalaţii electrice, S.C Electrica S.A
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Infrastructură Mare, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri
proprii, alte finanţări

5.1.4 Reabilitarea podurilor și podețelor
Descrierea proiectului:
Proiectul urmăreşte reabilitarea podurilor și podețelor la nivelul întregii comune Iara. Prin
prezentul proiect se doreşte de asemenea construirea unor poduri și podețe noi acolo
unde se impune realizarea lor.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea podurilor și podețelor avariate şi elaborarea studiului de fezabilitate
2.Contractarea unei firme specializate în consultanţă şi achiziţii publice şi a unei firme de
instalaţii
3. Refacerea podurilor avariate
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4 Construirea podurilor noi
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii
publice, Firmă de construcții.
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Infrastructură Mare, alte finanțări.

O.S 5.2 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere
în comună

5.2.1 Reabilitarea şi dezvoltarea drumurilor comunale şi vicinale
Descrierea proiectului:
Prin prezentul proiect se doreşte să se răspundă necesităţilor cetăţenilor din comuna Iara
cu privire la menţinerea viabilităţii reţelei rutiere. Proiectul urmăreşte crearea unei reţele
stradale de calitate în cadrul comunei Iara şi a comunelor adiacente, prin asfaltarea şi
modernizarea drumurilor comunale.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea zonelor vizate de investiţie şi elaborarea studiului de fezabilitate
2.Contractarea unei firme specializate în consultanţă şi achiziţii publice şi a unei firme de
construcţii
3. Reabilitarea drumurilor comunale şi vicinale existente.
4. Extinderea reţelei rutiere
Actorii implicaţi/ responsabili: Iara, Alte UAT interesate, Firma specializată în consultanţă şi
achiziţii publice, Firmă de construcţii
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alocări ale Ministerului
Transportului, alte finanţări
5.2.2 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere agricole
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Descrierea proiectului:
Proiectul răspunde necesităţii cetăţenilor, de a benefica de acces facil la terenurile
agricole. Proiectul urmăreşte crearea drumurilor rutiere agricole şi reabilitarea infrastructurii
deja existente.

Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea zonelor vizate de investiţie şi elaborarea studiului de fezabilitate
2.Contractarea unei firme specializate în consultanţă şi achiziţii publice şi a unei firme de
construcţii
3. Reabilitarea drumurilor agricole existente
4. Extinderea reţelei rutiere agricole
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi
achiziţii publice, Firmă de construcţii
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alocări ale Ministerului Transportului, alte
finanţări

O.S 5.3 Asigurarea funcţionării optime a serviciilor pentru situaţii de
urgenţă

5.3.1 Dotarea SLVSU Iara cu echipamente pentru intervenția eficientă în situații
de urgență
Descrierea proiectului:
Prezentul proiect doreşte să răspundă necesităţii de intervenţie promptă a Serviciului Local
Voluntar pentru Situații de Urgență (SLVSU) în cazul unor situații de urgență (incendii,
inundații, etc). Proiectul doreşte achiziționarea echipamentelor necesare dotării SLVSU
Iara.
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Etapele de realizare ale proiectului:
1. Identificarea unei firme specializate în achiziţii publice
2. Contactarea furnizorilor de utilaje şi desfăşurarea procedurii de achiziţie
3. Achiziţionarea unei mașini de pompieri şi a echipamentelor necesare
Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Iara, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii
publice
Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,
fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alocări ale Ministerului Sănătăţii, alte
finanţări
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