
INTRODUCERE 
Strategia de dezvoltare locala a Comunei 
Nusfalau pentru perioada 2021 - 2027 este 
rezultatul vointei comunitatii locale din 
Nusfalau, care are la baza colaborarea dintre 
membrii comunitatii si reprezentantii 
administratiei publice. Obiectivul acestei 
Strategii este de a sustine eforturile viitoare 
de dezvoltare ale comunei, prin stabilirea unor 
directii strategice care au la baza analiza a 4 
factori importanti: resurse, puncte slabe, 
oportunitati si amenintari cu care se confrunta 
comuna Nusfalau.  
Etapele metodologice principale ale Procesul 
de Planificare Strategica sunt urmatoarele:  
1. Realizarea analizei preliminare. 
Planificarea strategica presupune o analiza 
preliminara a caracteristicilor comunitatii 
vizate. Aceasta analiza cuprinde elemente 
diverse precum elemente de istorie a 
comunitatii, analiza de mediu, analiza 
cadrului strategic la nivel national, regional si 
judetean. Principala misiune a analizei 
preliminare se refera la structurarea mediului 
in care se plaseaza comunitatea si la 
identificarea capacitatilor reale detinute de 
aceasta.  
2. Stabilirea viziunii asupra dezvoltarii 
strategice a comunitatii.  
Pasul al doilea se refera la stabilirea unei 
viziuni asupra dezvoltarii strategice a comunei 
Nusfalau. Aceasta viziune trebuie sa tina 
seama de elementele principale ale analizei 
preliminare.  
3. Analiza sectoriala a domeniilor strategice 
principale. Aceasta analiza se realizeaza pe 
domenii. In cadrul fiecarui domeniu au fost 
elaborate sinteze de lucru pe baza carora au 
fost organizate dezbateri publice. Domenii 
strategice principale identificate pentru 
comuna Nusfalau sunt:  
• dezvoltare si competitivitate economica;  
• dezvoltare rurala si infrastructura (urbanism, 
transport, mediu etc);  
• dezvoltarea resurselor umane (educatie, 
pregatire continua, relatia cu unitatile de 
invatamant, etc);  

• dezvoltare comunitara (cultura, tineret, 
sport, ong-uri, social, sanatate).  
Metodologia presupune urmatoarele elemente 
principale:  
• analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, 
oportunitati, amenintari);  
• identificarea problemelor strategice pe baza 
analizei SWOT;  
• elaborarea de strategii sectoriale care sa 
raspunda problemelor strategice identificate;  
• modalitati de evaluare a rezultatelor pe 
termen mediu si lung.  
Toate sintezele de lucru au fost supuse 
dezbaterii publice, la care au fost invitate sa 
ia parte toate partile interesate. Sintezele au 
fost modificate pe baza acestor dezbateri 
publice, pentru ca ele trebuie sa reflecte 
realitatea si sa reprezinte dorintele si 
interesele comunitatii. 
4. Articularea documentului strategic. Acest 
document strategic principal a fost elaborat in 
urma definirii strategiilor sectoriale bazate pe 
sintezele de lucru si dezbaterile publice. 
Acesta este necesar sa fie analizat de Consiliul 
Local si de societatea civila din comuna N, 
forma lui finala putand fi asumata ca 
document de planificare strategica pentru 
comunitate.  
Strategia de Dezvoltare Locala va fi 
instrumentul de lucru al administratiei publice 
locale care va orienta gandirea, decizia si 
actiunea catre obiectivele superioare sau 
catre premisele obiectivelor, fara ca pe 
parcurs sa existe abateri datorate urgentelor 
sau avantajelor si dezavantajelor ce pot 
interveni in anumite momente. Strategia 
reprezinta un raspuns planificat, integrat la 
conditiile locale socio-economice, de 
infrastructura si de mediu cu scopul de a 
evidentia oportunitatile pe care le avem ca 
cetateni ai Romaniei, stat membru in Uniunea 
Europeana. Politica actuala a Uniunii Europene 
este concentrata pe dezvoltarea durabila a 
societatii din toate punctele de vedere. Pentru 
aceasta, ea pune la dispozitia statelor membre 
diverse instrumente financiare menite a 
rezolva problemele economice si sociale. 
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DATE ISTORICE  
Comuna Nusfalau - in limba maghiara 
Szilágynagyfalu - este asezata in vestul 
judetului Salaj. Din anul 1968 este centrul 
administrativ al comunei formate din doua 
sate: Nusfalau si Bilghez. Inaintea descalecarii 
maghiarilor, pe teritoriul asezarii traiau avari 
si slavi. Prezenta lor este dovedita prin 
necropolele tumulare (kurgani) din raza 
satului si prin numeroase denumiri de rauri si 
de asezari: Crasna, Bistra, Cozniciu si altele. 
Dupa descalecarea lor, maghiarii s-au asezat si 
in aceasta regiune. In secolul al XI-lea, bazinul 
superior al Barcaului apartinea teritoriului de 
pasunat din timpul verii al neamului (familiei) 
Napkor-Meszte si Csolt-Vata. Nusfalau este una 
dintre cele mai timpurii asezari din perioada 
dinastiei regale Árpád. Prim atestare 
documentara a asezarii dateaza din 1213 si 
apare sub denumirea de Villa Nog in Váradi 
Regestrum (Registrul din Oradea). Ca 
posesiune regala, in 1249 Béla al IV-lea o 
daruieste pentru meritele sale vornicului 
(judelui domnesc) Pál din neamul Geregye. 
Dupa navalirea tatarilor din 1241 si dupa 
distrugerea cetatii de la Crasna, localitatea 
devine parte componenta a posesiunii 
(domeniului) format in jurul cetatii Valcau 
pana in mijlocul secolului al XIV-lea. In aceasta 
perioada o mare parte din acest domeniu, 
impreuna cu cetatea Valcau si Zauan, ajunge 
in posesia lui Dancs, comite al comitatului 
(judetului) Crasna. Mai tarziu, in 1372 devine 
posesiunea janitorului (userului) regal Gönyüi 
János, apoi fiicei acestuia, Anna, care a 

devenit sotia lui Losonci Dénes, si astfel 
localitatea intra in posesia familiei Bánffy. Asa 
devine mai tarziu Nusfalau centrul uriasei 
posesiuni al familiei Bánffy, care ocupa in 
decursul mai multor secole in spatiul intre 
Muntele ses (Muntii Plopisului) si Muntii Meses. 
In decursul evului mediu Nusfalau a detinut de 
mai multe ori si functia resedintei de comitat, 
unde aveau loc deseori adunarile comitatului 
Crasna. Localitatea avea ca posesori si 
familiile Széchy, Márton, Komjátszegi si 
Nagyfalusi. De numele familiei Bánffy se leaga 
si intemeierea, in 1413 a manastirii din ordinul 
paulian, precum si construirea bisericii 
parohiale. In jurul anului 1470 Nusfalau 
primeste dreptul de a tine balci (iarmaroace), 
dupa care devine o localitate de targ 
(mezőváros = oras de targ) mai insemnata, cu 
targuri renumite de vite cunoscute in intreaga 
tara. Incepand din aceasta perioada numarul 
de locuitori al asezarii creste rapid.  
Dupa datele recensamantului din anul 1553, 
Nusfalau plateste impozit dupa 41 si jumatate 
de porti (gospodarii). Dupa Camar si Crasna 
devine al treilea cel mai populat centru 
economic si de targ din comitat. Dupa caderea 
orasului Oradea din 1660, localitatea ajunge in 
periferia regiunii de sub dominatia turceasca. 
Dezvoltarea economica a asezarii stagneaza, 
iar numarul populatiei descreste. Datorita 
razboaielor devastatoare repetate, a navalirii 
tatarilor si a unor ciocniri de curuti-lobonti, 
datorita ciumei, precum si a impozitelor 
imperiale grele, numarul de locuitori al 
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asezarii scade foarte mult, jumatatea 
gospodariilor devin nelocuite.In primele 
decenii ale secolului al XVIII-lea se schimba si 
componenta etnica a Nusfalaului. O parte din 
gospodariile ramase nelocuite sunt ocupate de 
catre elementele etnice straine, de o 
populatie romaneasca. Perioada mai pasnica 
din a doua jumatate a secolului, permite o 
dezvoltare mai modesta a vietii economice din 
localitate. Pe langa cresterea animalelor, 
devine din ce in ce mai importanta cultura 
cerealelor. La plantele cultivate pana atunci, 
se adauga si plante mai noi, cum ar fi porumbul 
si cartoful. In aceasta perioada familia Bánffy 
stirbeste unele privilegii ale satului - obtinute 
in perioadele anterioare - cum ar fi dreptul de 
a tine carciuma si macelarie, dreptul de a 
scoate porcii la jir (la ghinda), dreptul de 
taiere si caratul copacilor. Acest lucru face ca 
localitatea sa cunoasca un regres economic, 
chiar si statutul de localitate targ era pus sub 
semnul intrebarii. Din aceasta cauza devin mai 
frecvente conflictele dintre populatia 
localitatii si familia Bánffy. Societatea 
taraneasca a satului era compusa din iobagi, 
jeleri si mici nobili, iar aceasta structura s-a 
pastrat pana la revolutia din 1848. Situatia nu 
s-a schimbat mult nici dupa eliberarea 
iobagilor, doar ca in locul iobagilor au aparut 
proprietarii mici si mijlocii, iar in locul 
jelerilor apare taranimea fara pamant, patura 
zilierilor si slugarimea agricola, care lucreaza 
pe pamanturile mosierilor. 
 

 
 
In a doua jumatate al secolului al XIX-lea apar 
primele semne ale societatii civile. O 
adevarata dezvoltare mai accentuata a 
economiei in Nusfalau o aduce construirea caii 
ferate. Ramura de baza a economiei ramane si 

in continuare agricultura. Pe langa cultura 
cerealelor si pomicultura este prezenta o 
crestere din ce in ce mai intensiva a 
animalelor, a vitelor, oilor si a porcilor.  
 

 
 
Organizarea diferitelor asociatii, largirea 
invatamantului public, schimbari in viata 
taranimii, in constructii de casa, in interiorul 
caselor - sunt de asemenea semnele 
dezvoltarii societatii civile. Se intensifica 
schimburile de bunuri, a pietii - satul are deja 
dreptul la sase targuri de tara pe an, dar dupa 
reorganizarea administrativ-teritoriala din 
anul 1876, Nusfalau isi pierde definitiv 
privilegiile legale de statutul de localitate de 
targ (mezőváros) este degradat, pastrand 
numai statutul de comuna. Numarul populatiei 
in aceasta perioada se apropie de doua mii de 
locuitori.Elementele de baza ale dezvoltarii 
industriale in Nusfalau au aparut in primele 
decenii ale secolului al XX-lea, cand au fost 
infiintate unele intreprinderi: fabrica de 
prelucrare a lemnului, fabrica de caramida si 
de tigla si fabrica de spirt. Ulterior, in 
perioada cooperativizarii, agricultura 
stagneaza sau cunoaste iar un declin 
accentuat. O parte insemnata a populatiei 
incepe sa migreze din sat in orasele industriale 
din apropiere. Numarul populatiei nu scade, 
dar se observa o imbatranire accentuata a ei. 
Sporul natural foarte scazut va duce intr-un 
timp apropiat la o scadere a numarului 
populatiei. In prezent Nusfalau se confrunta cu 
greutati economice si sociale. Situatia 
economica a satului dupa schimbarile sociale 
din anul 1989 a continuat sa degradeze. Este 
caracteristic faptul ca in ultimele decenii - cu 
exceptia construirii unor locuinte de tip bloc - 
in sat nu au avut loc dezvoltari mai insemnate. 
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CAPITOLUL I  
ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE
I.I CARACTERISTICI GENERALE ALE COMUNEI NUSFALAU
LOCALITATILE COMUNEI NUSFALAU 
Nusfalau  este asezat in vestul judetului Salaj, 
pe cursul superior al Barcaului - raul 
apartinator bazinului hidrografic al Tisei - la o 
rascruce de drumuri importante, la o 
altitudine de 215 metri deasupra nivelului 
marii. Are o suprafata de 5183 hectare, iar 
numarul populatiei - conform datelor ultimului 
recensamant al populatiei  era 3592 de 
locuitori, ocupand locul al treilea dintre 
asezarile rurale ale judetului. Este locuit in 
mare parte de maghiari de religie reformata. 
Din anul 1968 este centrul administrativ al 
comunei formate din doua sate: Nusfalau si 
Bilghez. Comuna Nusfalau este situata pe 
langa DN 1H, la 35 km de Zalau. Cel mai 
apropiat oras este Simleu Silvaniei, la 10 km.  
In comuna Nusfalau functioneaza doua 
gradinite cu program normal:  
♦ Gradinita cu Program Normal Nusfalau;  
♦ Gradinita cu Program Normal Bilghez; 

Doua scoli: 
♦ Liceul Tehnologic "Petri Mor" Nusfalau care 

cuprinde Scoala Gimnaziala „Petri Mor” 
Nusfalau, aceste doua institutii fiind 
comasate in anul 2018;  

♦ Scoala Primara Bilghez; 

Si doua camine culturale cu o capacitate de 
450 locuri: 
Caminul cultural din Nusfalau cu o capacitate 
de 250 locuri; 
Caminul cultural din Bilghez cu o capacitate 
de 200 locuri; 

De asemenea, comuna dispune de urmatoarele 
cabinete medicale: 
♦ Cabinet Medical Medicina Dr. Familie Dr. 

Biro Pacsa; 
♦ Cabinet Medical Individual Dr. Biro Pacsa 

Ildiko;   
♦ Dispensar veterinar; 
♦ Cabinet de Medicina Dentara CMI Dr. 

Simon Attila; 
♦ Cabinet Stomatologic SC Bella Dental 

Clinic SRL; 
♦ Cabinet de Medicina Dentara CMI Dr. Dobai 

Dezso; 
♦ SC Animavert SRL - in care activeaza Dr. 

Vilcelean Florin Dacian. 

Si de doua farmacii: 
♦ SC Farmacia Damian SRL 
♦ SC CGS Pharm SRL 
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Bilghez  este un sat cu o populatie de 375 de 
locuitori. Satul a fost atestat in documente 
pentru prima data in anul 1259 sub denumirea 
de Terra Bylgoz iar cu denumirea actuala din 
anul 1900. 
Nusfalau este un sat cu o populatie de 3545 
locuitori.  
In cea mai mare parte locuitorii se ocupa cu 
cultivarea cerealelor, cresterea animalelor, 
legumicultura si comert. 
Din punct de vedere geografic, judetul Salaj 
este o zona de dealuri si depresiuni situate pe 
cursul vailor  Almasului, Agrijului, Somesului, 
Crasnei si Barcaului. Zona montana este 
reprezentata in partea de Sud-Vest prin doua 
ramificatii nordice ale muntilor Apuseni:  
♦ Culmile Mesesului cu Varful Magura 

Priei (996 m); 
♦ Culmile Plopisului cu Varful Magura 

Mare (918 m).  

Depresiunile au o larga raspandire pe teritoriul 
judetului si reprezinta importante zone 
agricole de concentrare a asezarilor. Comuna 
este situata pe langa DN 14, la 35 km de Zalau. 
Cel mai apropiat oras este Simleu Silvaniei, la 
10 km. 

 
 
Comuna Nusfalau se intinde pe o suprafata de 
81,58 km2, este situata in depresiunea larga a 
Plopisului si in zona de contact a culoarului 
Barcaului cu Colinele Toglaciului. 
Localitatea Nusfalau este satul resedinta de 
comuna, cu un numar de 3545 locuitori, situat 
la o distanta de 35 km fata de municipiul 
Zalau, o asezare rurala mare care avea in 
perioada feudala rang de targusor, datorat in 
mare parte si de prezenta unei manastiri si mai 
apoi de prezenta resedintei nobiliare a familiei 
Banffy (se presupune ca acest castel ar fi fost 
si resedinta principilor transilvaneni Rakoczi 

Gyorgy si Thokoly Imre). Atestarile 
documentare ale asezarilor comunei dateaza 
inca de la inceputul secolului al XIII-lea. Astfel 
Nusfalaul este mentionat in anul 1213 sub 
denumirea de Villa Nog si Bilghez in anul 1259 
sub denumirea de Terra Bylgoz. 
 
AMPLASARE SI ACCESIBILITATE 
SUPRAFATA 
Suprafata totala a comunei Nusfalau este de 
5183, din care: 
• Extravilan 4115 ha;  
• Intravilan 1068 ha.  

Teritoriul comunei Nusfalau este alcatuit din: 
• Localitatea Nusfalau: 4748 ha;  
• Localitatea Bilghez: 435 ha. 

Din suprafata comunei Nusfalau de 5183 ha, 
suprafata agricola este de 3627 ha din care: 
• Suprafata arabila – 2527 ha;  
• Pasuni – 618 ha; 
• Fanete – 372 ha; 
• Vii – 57 ha;  
• Livezi – 53 ha. 

Suprafata neagricola de 1556 ha este 
compusa din: 
• Paduri si alte terenuri forestiere – 1215 ha; 
• Terenuri cu ape si ape cu stuf – 38 ha;  
• Cai de comunicatie si cai ferate – 135 ha; 
• Terenuri ocupate cu constructii si curti – 

135 ha; 
• Terenuri degradate si neproductive – 33 ha. 
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ORGANIZARE ADMINISTRATIVA 
Comuna Nusfalau cuprinde in structura sa 
administrativa satele: Nusfalau si  Bilghez. 
Satul resedinta de comuna este Nusfalau, care 
de altfel da si numele comunei. 
Autoritatile administratiei publice locale din 
comuna Nusfalau sunt Consiliul Local Nusfalau, 
aparatul propriu al acestuia denumit Primaria 
comunei Nusfalau si Primarul comunei. 
Consiliul Local Nusfalau este format din 13 
consilieri, constituit in urma alegerilor locale 
din anul 2020, avand urmatoarea coloratura 
politica: UDMR – 8 consilieri, PSD – 2 consilieri, 
PNL – 2 consilieri, PER – 1 consilier. 
Primaria comunei Nusfalau numara in 
componenta sa 2 demnitari, 1 functie publica 
de conducere, 1 functie publica de executie si 
10 functii contractuale de executiei avand in 
total 15 functii in institutie. 
 
RELIEF 
Din punct de vedere geografic, judetul Salaj 
este o zona de dealuri si depresiuni situate pe 
cursul vailor Almasului, Agrijului, Somesului, 
Crasnei si Barcaului. Zona montana este 
reprezentata in partea de Sud-Vest prin doua 

ramificatii nordice ale muntilor Apuseni: 
culmile Mesesului cu Varful Magura Priei (996 
m) si Plopisului cu Varful Magura Mare (918 m). 
Depresiunile au o larga raspandire pe teritoriul 
judetului si reprezinta importante zone 
agricole de concentrare a asezarilor. 
Comuna Nusfalau este situata in depresiunea 
larga a Plopisului si in zona de contact a 
culoarului Barcaului cu Colinele Toglaciului. 
Au fost identificate materiale de umplutura, 
prafuri argiloase cenusii negre, plastic moi, 
argile prafoase, pietrisuri cu nisipuri si argile 
marnoase. Relieful are un caracter deluros, cu 
aspect de podis. 
Din punct de vedere geografic, comuna 
Nusfalau este o de zona de depresiuni situata 
pe cursul vaii Raului Barcau. Depresiunile au o 
larga raspandire pe teritoriul judetului Salaj 
dar si implicit pe teritoriul comunei Nusfalau,  
reprezentand importante zone agricole de 
concentrare a asezarilor. 
Relieful prezinta urmatoarele caracteristici: 
• Altitudinea zonei este la +230.00, +267.00m 

fata de nivelul marii; 
• Panta predominanta a zonei este de la Est 

la Vest; 
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• Zona nu prezinta depresiuni, ravene si 
fenomene specifice; 

• In areal nu sunt zone protejate din punct de 
vedere a cadrului natural. 

CLIMA 
Sub aspect climatic, zona se inscrie in 
parametrii specifici Platformei Somesene, 
plasata in zona sud-vestica de Muntii Meses cu 
varful Magura avand 915 m altitudine si Muntii 
Meses cu varful Magura Priei cu 997 m 
inaltime. Clima este temperat-continentala 
moderata. Circulatia de aer vestica este 
predominanta, calmul predominand in peste 
60% din an. Iernile sunt relativ blande, cu 
scurte perioade de temperaturi mai coborate. 
Verile sunt calduroase inregistrand intercalari 
de perioade secetoase cu perioade de 
precipitatii abundente. 
Dupa asezarea geografica , comuna Nusfalau 
se afla sub directa influenta a maselor de aer 
din vest, incadrandu-se in sectorul cu clima 
continentala moderata. Circulatia maselor de 
aer de inaltime, precum si relieful, prin 
aspectul si altitudinea lui, creeaza diferentieri 
climatice, pe de o parte intre vestul si estul 
comunei, iar pe de alta parte, intre 
principalele unitati geo-morfologice. 
Temperaturile medii anuale sunt cuprinse 
intre 8°C si 9°C in toata comuna. Precipitatiile 
atmosferice medii anuale prezinta valori 
cuprinse intre 600 mm si 800 mm, valori mai 
mari inregistrandu-se in muntii Meses si Plopis, 
iar mai mici in Depresiunea Almas – Agrij si pe 
valea Somesului.  
 
RETEA HIDROGRAFICA 
Principala caracteristica a retelei hidrografice 
a judetului Salaj este relativa uniformitatea 
repartitiei raurilor pe intregul teritoriu, cu o 
foarte slaba prezenta a retelei lacustre, dar cu 
aparitia din ce in ce mai des a lacurilor 
artificiale. Raurile Somes, Crasna, Barcau, 
Almas, Agrij si Salaj reprezinta principalele 
ape curgatoare din judet.  
Reteaua hidrografica este reprezentata de 
Raul Barcau, care-si „culege" apele din Muntii 
Plopisului, avand obarsia intr-o regiune 
carstica (ponorul Negrenilor) situata pe 
versantul sud vestic al acestora. Nivelul maxim 
inregistrat pe Barcau (la Nusfalau) a fost in mai 
1970 de 505 cm, valoare aproape de doua ori 
mai mare decat media nivelelor maxime 

inregistrate pe acest rau (267 cm). Lunca 
Barcaului se dezvolta incepand de la 
Subcetate, in amonte de aceasta localitate. 
Lunca este reprezentata de pe cativa zeci de 
metri de o parte si de alta a raului Barcau. 
Barcaul strabate satele: Preoteasa, Subcetate, 
sate apartinatoare comunei Valcau de Jos, 
Nusfalau dupa care se indreapta spre partea 
de vest a judetului Salaj. Prin piemontul 
cuaternar de eroziune in aval de Valcau, intra 
intr-o depresiune de eroziune a Nusfalaului, 
unde se observa o tendinta permanenta de 
abatere spre dreapta, a cursului Barcau. 
De asemenea, pe raza judetului se afla si Lacul 
de acumulare Varsolt de pe cursul raului 
Crasna. 

 
 
Reteaua hidrografica: 
• Apa subterana nu a fost identificata pe 

adancimea corespunzatoare investigatiilor 
geotehnice; 

• Regimul de scurgere a retelei hidrografice 
se face prin pantele existente ale zonei; 

• Zona dispune de canale si bazine de 
colectare a apelor pluviale. 

 
SOLURILE SI SUBSOLUL 
Caracteristicile solului variaza de la o zona la 
alta in functie de numerosi factori, cum ar fi 
clima si altitudinea. In fiecare zona climatica 
predomina un tip de sol. In zonele temperate, 
predomina cernoziomurile de culoare neagra si 
cu fertilitate ridicata, solurile brune si 
podzolurile legate de portiunile forestiere. 
Exista circa 720 de variatii de sol, fiecare din 
ele avand ceva caracteristic. 
Tipurile genetice de soluri caracteristice 
comunei Nusfalau sunt: aluviosolurile, 
faeoziom- rile, gleiosolurile, stagnosolurile, 
stagnosolurile, luvosolurile, eutricambosolu- 
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rile, districambosolurile, preluvosolurile, re- 
gosolurile si soloneturile.   
In spatiile mai joase de campie si in luncile 
raurilor, dominate de soluri slab evoluate mai 
ales datorita inundatiilor care au favorizat 
procese de colmatare, scurgerea apei este 
redusa, dar infiltrarea profunda a apei pana la 
saturare, conduce la procese de gleizare. Sunt 
mai putin afectate de procese de degradare 
prin eroziune, datorita declivitatii reduse, in 
schimb utilizarea lor agricola este 
defavorizata de evolutii specifice prin 
salinizare. Pe rocile sedimentare care 
alcatuiesc dealurile, solul ingheata pentru 
perioade scurte de timp in sezonul rece. Desi 
sunt mai bine structurate, textura lutoasa sau 
argiloasa le face impermeabile, prin saturare 
completa cu apa. In conditiile respective, 
scurgerea apei precum si productia de 
materiale solide sunt mari. Acest proces este 
amplificat si de faptul ca suprafetele de teren 
au diferite folosinte agricole, precum si de 
procesele gravitationale de pe versanti. In 
conditiile specifice bazinului Barcau, solurile 
din regiunile montane ale Plopisului sunt 
inghetate 3-4 luni pe an, dar scurgerea apei 
este redusa in sezonul rece, deoarece 
predomina precipitatiile solide. In schimb, 
aceasta stare a solului favorizeaza mai mult 
scurgerea in perioada topirii zapezii, moment 
in care infiltratia este redusa. Solurile 
montane sunt slab structurate si au o anumita 
grosime, favorizand scurgerea apei, mai ales 
in conditiile unor roci impermeabile precum 
sisturile cristaline sau cele magmatice. 
 
BIODIVERISTATE 
Flora este bogata in paduri de foioase (fagete 
si gorunete unde predomina fagul, carpenul, 
gorunul, stejarul, cerul, teiul, frasinul, 
paltinul de munte, ulmul), plantatii de 
conifere (pinul), specii de arbusti (tulichina, 
socul rosu si negru, vonicerul, alunul, cornul, 
sangerul, clocotisul, lemnul cainesc), specii de 
ierburi (vinarita, trepadatoarea, coltisor, 
silnic, urzica galbena, sanisoara, leurda, 
slabanogul) si multe specii din flora de 
primavara (pastita, floarea pastelui, gainuse, 
brebenei, vioreaua). 
Fauna este diversificata in specii de mamifere 
(lupul, mistretul, vulpea, caprioara, iepurele, 
veverita, viezurele), pasari (mierla, gaita, 

pitigoiul,  privighetoarea, grangurele, 
ciocanitoarea, fazanul) si reptile (soparla de 
camp, sarpele orb, gusterul, broasca); exista o 
bogata fauna cinegetica compusa din mistreti, 
caprioare, iepuri, lupi, rasi, fazani.  
Fauna apelor este reprezentata de diferite 
specii de pesti (pastravul, lipanul, mreana, 
cleanul, scobarul) si pasari de apa (rate, 
lisite). 
La nivelul comunei Nusfalau ecosistemele 
naturale si seminaturale ocupa un procent 
semnificativ din suprafata totala. Acestea sunt 
in general ecosisteme de tip forestier si 
constituie habitatul natural pentru 
majoritatea speciilor de pasari si animale 
salbatice care reprezinta fauna comunei.  
Pe teritoriul comunei exista aria naturala care 
este situata la limita vestica a judetului Salaj 
cu judetul Salaj, in apropierea raului Barcau, 
pe teritoriul sud-vestic al satului Nusfalau, 
ocupand teritoriul dintre satele Drighiu si 
Cosniciu de Jos, in apropierea drumului 
national DN1H, la 12 km distanta fata de orasul 
Simleu Silvaniei si 41 km de municipiul Zalau. 

 
RESURSELE NATURALE 
Fondul funciar este una dintre principalele 
resurse ale localitatii, aproximativ 68% din 
suprafata totala a comunei fiind destinata 
agriculturii.  De asemenea, pe teritoriul 
comunei avem o suprafata de 1122 ha de teren 
forestier, care reprezinta o resursa naturala 
importanta pentru populatia comunei 
Nusfalau.  Esenta cea mai des intalnita este 
carpenul, iar grosimea medie este de 15 cm in 
diametru. Padurile din raza comunei sunt 
parcelate, delimitate de linii parcelare, 
accesibile dar nepietruite. 
Comuna Nusfalau detine in proprietate o 
suprafata de  443 ha de teren forestier, aflat 
in prezent, in administrarea ROMSILVA si 153 
apartinand CL. 
Rezervatia naturala Padurea Lapis, are o 
suprafata de peste 400 de hectare, este cea 
mai intinsa arie naturala protejata a judetului.  
Padurea Lapis a fost inscrisa in randul ariilor 
eligibile pentru a face parte din reteaua 
„NATURA 2000", in calitate de "arie de 
protectie speciala avifaunistica". Este o 
adevarata oaza verde, pastrand 
caracteristicile vechilor paduri care odinioara 
abundau pe meleagurile salajene (judetul este 
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mentionat in cronicile Evului Mediu ca „terra 
ultra sylvana” – tinutul cu multe paduri).  

  

Adaposteste peste 24 specii de pasari ocrotite 
prin tratate internationale: privighetoarea 
roscata, ciocanitoarea de stejar, 
ciocanitoarea pestrita mica, ghionoaia verde, 
ciuful de padure, cucuveaua, striga, ciusul, 
soimul calator, soimul randunelelor, uliul 
porumbar, sorecarul comun, barza neagra, 
lacarul mare, silvia de zavoi, macaleandru, 
fasa de padure, botgrosul, cinteza, florintele, 
sfranciocul rosiatic, pitigoiul albastru, 
muscarul sur, muscarul gulerat. O adevarata 
atractie o constituie Tarcul Lapis, in care 
vietuiesc cerbi lopatari, capriori, vulpi, pisici 
salbatice si mistreti. Teritorial, aria naturala 
protejata propusa este situata in raza comunei 
Nusfalau, judetul Salaj. 
In inima padurii se afla Castelul familiei Banffy  

  
 
si intr-un camp trei balti de pescuit care se 
intind tot pe teritoriul rezervatiei naturale. 
In zona propusa  ca arie protejata, care ocupa 
o suprafata de 430,4 ha, se gasesc urmatoarele 
tipuri naturale de padure: 
♦ Stejaret normal de terasa, care 

corespunde tipului «padure eurosiberiana 

de Quercus robur» (conform Anexa nr. 2, 
Legea 462/2001); 

♦ Amestec de stejar pendunculat cu cer si 
garnita; 

♦ Amestec normal de gorun, garnita si cer; 
♦ Sleau de deal cu gorun; 
♦ Ceret de dealuri de productivitate 

mijlocie. 
Toata suprafata de 452,6 ha este incadrata 
prin amenajamentul silvic in grupa I, avand 
functii speciale de protectie - subgrupa 5i 
«paduri de ocrotire a genofondului si 
ecofondului forestier - zone de padure de 
ocrotire unor specii din fauna indigena». 
In padure exista numeroase specii de licheni, 
ciuperci, muschi si plante superioare. In 
parcela 44 exista un bloc experimental in care 
s-au asociat diverse specii de: stejar rosu, 
gorun, stejar pendunculat, larice, pin strob, 
pin negru, tei, alun. 
Patura erbacee este caracteristica tipurilor de 
padure amintite mai sus, fiind constituita din 
specii ca: Stellaria holostela, Carex silvatica, 
Carex pilosa, Ranunculus auricomus, Festuca 
gigantea, Melica uniflora, Pulmonaria 
officinalis, Arum maculatum, Poa pratensis. 
Padurea Lapis ofera conditii optime de viata si 
dezvoltare multor specii de animale 
prezentate in anexe. In cadrul ariei propuse s-
a construit Tarcul Lapis in anul 1976 pe o parte 
a vechiului amplasament al tarcului de 
vanatoare a contelui Bánffi, care a avut o 
intindere mult mai mare (tot trupul de padure 
Lapis si actuala pasune a Halmasdului). 
 

 
 

Scopul infiintarii a fost de a creste si inmulti 
cerbul lopatar si muflonul, specii care ulterior 
(cand numarul lor va fi suficient de mare) sa 
fie eliberati in vederea popularii intregului 
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fond de vanatoare. Primii lopatari au fost adusi 
in 1977 – 1978 la Ocolul Silvic Chisineu–Cris, iar 
muflonii in anul 1980. Din punct de vedere 
morfologic, zona apartine Campiei Vestice 
extremitatea de NE a Depresiunii Panonice, 
format dintr-un fundament de sisturi 
cristaline, depozite sedimentare pretertiare si 
o suita de depozite tertiare.Predominante in 
cadrul sitului sunt solul brun si solul brun 
podzolit, care s-au format sub padurile de 
foioase. Substratul petrografic pe care s-au 
dezvoltat aceste soluri este variat, fiind 
format din depozite loessoide, nisipuri, argile, 
marne sau gresii, cu continut bogat in 
componente bazice. Mai este prezent in zona 
si cernoziomul freatic umed, alaturi de cel 
aluvionar. Campia vestica este supusa atat 
influentei oceanice, cat si celei continentale, 
astfel incat situl are un climat temperat 
continental, cu o nuanta mai calda si mai 
umeda decat in celelalte campii ale tarii, cu 
veri umede si ierni blande. Temperatura 
medie anuala este de 10,5 ºC, precipitatiile 
medii anuale ajungand la 635 mm. Cele mai 
frecvente vanturi sunt cele umede si reci din 
NV si vanturile din sud si SV.  
In cadrul sitului a fost stabilita prezenta a doua 
tipuri de habitate. Padurea ripariana mixta de 
lunca este un habitat care cuprinde paduri din 
specii cu lemn de esenta tare situate in albia 
majora a raurilor, expuse regulat inundatiilor 
in perioada cresterii nivelului apei, sau situate 
in zone joase si expuse inundatiilor provocate 
de inaltarea apei freatice. Aceste paduri se 
dezvolta pe depozite aluviale recente. Solul 
poate fi bine drenat intre inundatii sau poate 
ramane ud. Dintre speciile caracteristice 
acestui habitat amintim stejarul pedunculat, 
ulmul de lunca, ulmul de camp, ulmul de 
munte, frasinul comun, frasinul de lunca, 
plopul negru, plopul canadian, plopul 
tremurator si arinul. Stratul arbustiv, de 
subarboret si cel ierbos sunt bine dezvoltate si 
formate din malin, hamei, vita de vie 
salbatica, fluieratoare, iedera, brebenel, 
laptele pasarii, coacaz rosu, alaturi de multe 
alte specii. Habitatul Paduri de stejar cu 
carpen de tip Galio-Carpinetum cuprinde 
padurile de sleau, care au ca particularitate 
prezenta constanta a fagului, in raport de 
codominanta cu gorunul si carpenul. 
Dispersate in arborete de foioase, densitatea 

acestora este variabila, de la zone compacte 
cu diametrul de 1-10 m, pana la zone in care 
exemplarele traiesc izolat. Pajistile secundare 
au o vegetatie bine inchegata, reprezentata 
de iarba vantului, paiusul comun, paius mic, 
paius stepic, barboasa, firuta, obsiga 
nearistata, alaturi de multe altele. Situl 
beneficiaza de o entomofauna diversa si 
bogata, intalnindu-se cosasul verde, lacusta 
calatoare italiana, greierele de camp, 
calugarita,  alaturi de multe alte specii de 
gandaci, plosnite de plante, libelule si fluturi.   
Dintre reptile putem intalni naparca, sarpele 
de alun, sarpele lui Esculap, soparla de camp, 
gusterul si sarpele de casa.  
Fauna de mamifere prezinta mai multe specii 
precum: mistretul, capriorul, viezurele, 
vulpea, pisica salbatica, dihorul si veverita. 
Din fauna de micromamifere se remarca mai 
multe specii de soareci, chitcani, parsi si 
lilieci, iar dintre mamiferele carnivore de talie 
mica intalnim nevastuica si hermelina. 
 
RESURSE ANTROPICE 
Resurse antropice denumite si resurse 
antropogene sunt generate de fenomenele 
antropice, respectiv antropogene datorate 
actiunii omului cu urmari asupra reliefului, 
vegetatiei si climei. Aceste resurse includ 
toate categoriile de bunuri mobile si imobile 
care au fost realizate de-a lungul evolutiei 
istorice a societatii umane, fiind 
reprezentative pentru anumite epoci, curente 
si stiluri artistice, create de artisti de marca 
reprezentanti ai tuturor artelor. Localitatea se 
remarca  prin obiceiuri, traditii si port 
popular. Astfel, costumele purtate de acestia 
– specifice nationalitatilor romanesti si 
maghiare – pot fi admirate la festivitati sau in 
cadrul altor activitati cultural – artistice. 
Ca obiective turistice amintim:  
• Biserica reformata din Nusfalau este un 

monument istoric si de arhitectura; 
• Biserica Ortodoxa, unde poate fi vazut unul 

dintre cele mai frumoase iconostase suflate 
cu aur; 

• Muntele Sfintei Treimi; 
• Padurea Lapis face parte din  Natura 2000; 
• Castelul Banffy cu parcul inconjurator; 
• Conacul familiei Bánffy; 
• Curganii; 
• Cimitirul evreiesc.
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I.2. DEMOGRAFIE 
EVOLUTIA POPULATIEI STABILE  
Populatia dupa domiciliu a comunei Nusfalau 
in anul 2002 era de 3.709 de persoane, urmand 
o usoara scadere in anul 2011 la numarul de 
3.600 persoane.  
Conform datelor furnizate de Institutul 
National de Statistica, in anul 2020, 3.963 de 
persoane au domiciliul in comuna Nusfalau, 
fiind inregistrata o crestere a numarului de 
persoane stabilite cu domiciliu in comuna 
Nusfalau, de mai mult de 300 persoane. Cel 
mai populat sat al comunei este Nusfalau cu 
3593 locuitori, urmat de Bilghez cu 370 
locuitori.  
Majoritatea locuitorilor sunt maghiari, alte 
nationalitati fiind cele de romani si romi. Din 
punct de vedere confesional, majoritatea 
locuitorilor sunt reformati, dar exista si 
minoritati de ortodocsi, romano-catolici si 
baptisti.  
Distributia pe sexe indica o populatie de sex 
masculin de 1.929 persoane, in proportie de 
48,67% din total si o populatie de sex feminin 
de 2.034 persoane, in proportie de 51,32% din 
totalul populatiei cu domiciliul in comuna 
Nusfalau. 
Raportul de masculinitate definit ca raportul 
dintre numarul barbatilor si numarul femeilor, 
a fost la 1 iulie 2020 de 94,83%, ceea ce 
insemna ca la 95 persoane de sex masculin la 
revin 100 persoane de sex feminin, deficitul de 
barbati fiind de aproximativ 5%. 
Densitatea populatiei este de 76,46 locuitori/ 
km2 ceea ce insemna ca la 1 km², in comuna 
Nusfalau revin 76 de locuitori. Astfel, comuna 
inregistreaza o densitate a populatiei scazuta 
in comparatie cu judetul Salaj, unde aceasta 
este de 81,7 locuitori/km2 si in comparatie cu 
situatia la nivel national, densitatea populatiei 
in Romania fiind de 81,07 locuitori/km2 

STRUCTURA SI IMBATRANIREA 
POPULATIEI 
Imbatranirea populatiei este o tendinta pe 
termen lung care a inceput cu cateva decenii 
in urma in Europa. Aceasta tendinta este 
vizibila la nivelul transformarilor structurii de 
varsta a populatiei si se reflecta intr-o pondere 
in crestere a persoanelor in varsta, cuplata cu 
o pondere in scadere a persoanelor in varsta 
de munca, raportata la populatia totala. In 
comuna Nusfalau, populatia tanara (0-14 ani) 
este reprezentata de 729 de persoane, 
respectiv 18,39%, populatia imbatranita (65 de 
ani si peste) este reprezentata de 563 de 
persoane, respectiv 14,20% si populatia activa 
sau adulta (15-64 ani), reprezentata de 2.671 
de persoane, are ponderea cea mai mare din 
total de 67,39% din totalul populatiei. Avand 
in vedere faptul ca in comuna Nusfalau 
populatia tanara este mai numeroasa decat 
cea varstnica, este prezent fenomenul de 
intinerire a populatiei. 

 

INDICATORI STATISTICI DEMOGRAFICI 
Piramida pe grupe de varsta si sexe reprezinta 
diagrama liniara prin care se reprezinta grafic, 
in mod simetric, o caracteristica atat 
cantitativa cat si una calitativa. Consta in 
reprezentarea pe verticala si bilateral a 
grupelor de varsta pe cele doua sexe, in raport 

18,39%

67,39%

14,20%

Distributia populatiei pe grupe de 
varsta

0 - 14 ani

15 - 64 ani

65 de ani si
peste
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cu marimea grupelor de varsta. Piramida 
structurala ia forme diferite, reflectand tipul 
de evolutie a populatiei. Astfel, ele pot fi de  
forma: triunghiulara, de clopot, de amfora sau 
de trefla. In anul 2020, piramida varstelor in 
comuna Nusfalau, ia forma de amfora, cu o 
baza relativ extinsa si prin urmare, o populatie 
tanara numeroasa de 729 persoane. Baza fiind 

mai extinsa decat varful, care reprezinta 
populatia imbratranita de 563 persoane, 
reprezinta faptul ca exista o tendinta de 
intinerire a populatiei. La mijloc, amofra este 
cea mai extinsa, intrucat populatia activa sau 
matura este cea mai numeroasa, cuprinzand 
2671 persoane. 

 

 
 
Situatia din prezent, la nivel european, este 
contrara celei din comuna Nusfalau, stabilita 
in baza datelor colectate in urma celor doua 
recensaminte. Astfel, la 1 ianuarie 2019, 
populatia UE-27 a fost estimata la 446,8 
milioane. Tinerii (intre 0 si 14 ani) au 
reprezentat 15,2 % din populatia UE-27, in 
timp ce persoanele considerate a fi in varsta 
de munca (intre 15 si 64 de ani) au reprezentat 
64,6 % din populatie. Persoanele mai in varsta 
(65 de ani sau peste) au avut o pondere de 20,3 
% (o crestere de 0,3 puncte procentuale in 
comparatie cu anul precedent si de 2,9 puncte 
procentuale in comparatie cu 10 ani in urma). 
La nivelul statelor membre ale UE-27, cea mai 
mare pondere de tineri din totalul populatiei 
in 2019 a fost inregistrata in Irlanda (20,5 %), 
in Franta (18,0 %) si in Suedia (17,8 %), in timp 
ce valorile cele mai scazute au fost 
inregistrate in Italia (13,2 %), in Germania 

(13,6 %), in Malta si in Portugalia (ambele 13,7 
%). In ceea ce priveste ponderea persoanelor 
cu varsta de 65 de ani sau peste din populatia 
totala, Italia (22,8 %), Grecia (22,0 %), 
Portugalia si Finlanda (ambele 21,8 %) au 
inregistrat ponderile cele mai mari, in timp ce 
Irlanda (14,1 %) si Luxemburg (14,4 %) au avut 
ponderea cea mai scazuta. Cresterea ponderii 
relative a persoanelor varstnice poate fi 
explicata prin sporirea longevitatii, tendinta 
care a devenit vizibila de cateva decenii, pe 
masura ce speranta de viata a crescut; aceasta 
evolutie este deseori numita „imbatranirea 
varfului” piramidei demografice. Pe de alta 
parte, nivelurile constant scazute ale 
fertilitatii de-a lungul mai multor ani au 
contribuit la imbatranirea populatiei, numarul 
din ce in ce mai mic de nasteri ducand la o 
scadere a procentului de tineri din totalul 
populatiei. In incercarea de a analiza 
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tendintele viitoare ale imbatranirii populatiei, 
cele mai recente proiectii privind populatia 
elaborate de Eurostat au acoperit perioada 
2019-2100. Populatia UE-27 este proiectata sa 
creasca pana la valoarea maxima de 449,3 
milioane in jurul anului 2026, urmand ca apoi 
sa descreasca treptat pana la 416,1 milioane 
pana in 2100.  Un alt aspect legat de 
imbatranirea populatiei este imbatranirea 
progresiva a populatiei mai varstnice, pe 
masura ce ponderea relativa a persoanelor 
foarte in varsta creste intr-un ritm mai rapid 
decat orice alt segment de varsta al populatiei 

din UE-27. Ponderea persoanelor in varsta de 
80 de ani sau peste raportata la populatia UE-
27 este estimata sa creasca de doua ori si 
jumatate in perioada 2019-2100, de la 5,8 % la 
14,6 %. In perioada 2019-2100, se preconizeaza 
ca ponderea populatiei in varsta de munca va 
scadea, in timp ce persoanele mai in varsta vor 
reprezenta probabil o pondere in crestere din 
populatia totala: persoanele in varsta de 65 de 
ani sau peste vor reprezenta 31,3% din 
populatia UE-27 pana in 2100, in comparatie 
cu procentul de 20,2 % inregistrat in 2019. 

Gradul de imbatranire demografica a 
populatiei comunei Nusfalau este de 77,22%. 
Acest indicator reprezinta numarul persoanelor 
varstnice (de 65 ani si peste) care revine la 100 
de persoane tinere (sub 15 ani). Astfel, in 
comuna Nusfalau, 77 de persoane varstince 
revin la 100 de tineri, ceea ce indica o tendinta 
de intinerire a populatiei. Gradul de 
imbatranire demografica este cu mult inferior 
celui inregistrat la nivel judetean (109,35%), 
regional (109,60%) si national (117,94%), acesti 
indicatori reprezenta imbatranirea populatiei 
si un deficit de populatie tanara. 

 

In ceea ce priveste gradul de dependenta 
demografica (raportul dintre numarul 
populatiei de 0 - 14 ani si peste 65 ani, pe de o 
parte, si numarul populatiei cu varsta cuprinsa 
intre 15 - 64 ani), 48 de persoane aflate in 
varsta de lucru sustin 100 de persoane inactive. 
Gradul de dependenta demografica de 48,37% 
este cel mai ridicat pentru comuna Nusfalau, 
comparativ cu cel de la nivel judetean de 
46,50%, de la nivel regional de 46,34% si cel de 
la nivel national de 46,50%. 

 

Rata de dependenta de varsta a tinerilor se 
calculeaza ca raportul dintre persoanele cu 
varsta mai mica de 15 ani si populatia cu varsta 
(apta) de munca si arata nivelul de sprijin de 
care are nevoie generatia tanara de la 
populatia apta de munca. Raportul pentru 
comuna Nusfalau in anul 2020 este de 27,29%, 
fiind superior celui de la nivelul judetean de 
22,43%, regional de 22,11% si national de 
22,43%.  
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Rata de dependenta de varsta a varstnicilor 
se calculeaza ca raportul dintre persoanele cu 
varsta mai mare de 65 ani si populatia cu varsta 
(apta) de munca si arata nivelul de sprijin de 
care are nevoie generatia imbatranita de la 
populatia apta de munca. Raportul pentru 
comuna Nusfalau in anul 2020 este de 21,07%, 
fiind inferior celui de la nivelul judetean de 
24,53%, regional de 24,23% si national de 
25,16%.   

Rata de inlocuire a fortei de munca se 
calculeaza prin raportarea efectivului 
populatiei tinere la o treime din persoanele in 
varsta de 15 - 64 ani, calculat la 100 de 
locuitori. Astfel, rata de inlocuire a fortei de 
munca este de 81,87%, ceea ce inseamna ca la 
nivelul comunei, 100 persoane ce au iesit din 
campul muncii au fost inlocuite de aproximativ 
82 de persoane, ceea a condus la un deficit de 
forta de munca de 18 de persoane. Rata de 
inlocuire a fortei de munca la nivelul comunei 
Nusfalau este superioara celei la nivel 
judetean de 67,30%, nivel regional de 66,33% si 
nivel national de 75,50%. Aceste valori indica 
faptul ca in comuna Nusfalau exista un deficiat 
de forta de munca, situatie similara cu cea de 
la nivel, fiind necesare solutii pentru 
redresarea pietei muncii. 

 

MISCAREA NATURALA A POPULATIEI 
In anul 2020, in comuna Nusfalau au fost 
inregistrati 37 de nascuti vii. Rata natalitatii 
populatiei este de 9,33‰ ceea ce inseamna ca 
la 1000 de locuitori au revenit aproximativ 9 
nascuti vii. Acesta valoare este similara atat 
celei nationale de 9.4‰, cat si celei a regiunii 
de Nord-Vest a Romaniei de 9.8‰ si cea de 
9.3‰ de la nivelul Uniunii Europene.  

Rata mortalitatii reprezinta masa deceselor 
survenite in cadrul populatiei intr-o anumita 
perioada de timp, de obicei un an 
calendaristic. Pentru cele 60 de decese 
survenite in anul 2020, s-a inregistrat o rata a 
mortalitatii de 15,14‰ in comuna Nusfalau. La 
nivelul UE, rata mortalitatii a fost de 10,4‰, in 
Romania a fost de 13,4‰, iar in regiunea de 
Nord-Vest a fost de 11,16‰. Tendinta generala 
este de scadere a numarului de nou nascuti si 
crestere a numarului de decese, fapt ce 
determina existenta unui spor natural negativ, 
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situatie regasita si in comuna Nusfalau, fiind 
inregistrat un spor natural negativ de 5,81‰ in 
anul 2020, ceea se semnifica o scadere a 
populatiei, fiind inregistrate cu 23 decesese 
mai multe decat nasteri. 

Rata de nuptialitate reprezinta numarul 
casatoriilor dintr-un an raportat la populatia la 
1 iulie din anul respectiv si se exprima in numar 
de casatorii la 1000 locuitori. In comuna 
Nusfalau fiind inregistrate 15 casatorii la nivel 
local in anul 2020, rata nuptialitatii este de 
3,78‰, mai mica decat cele de la nivelul 
Regiunii Nord-Vest de 5,8‰, judeteana de 
5,9‰ si nationala de 5,8‰. In mediul rural s-a 
inregistrat o usoara crestere a numarului de 
casatorii comparativ cu anul precedent. 

 

 
Rata de divortialitate reprezinta numarul 
divorturilor dintr-un an raportat la populatia la 
1 iulie din anul respectiv si se exprima in numar 
de divorturi la 1000 locuitori. Astfel, in comuna 
Nusfalau s-au inregistrat 4 divorturi in anul 
2020, ceea ce inseamna ca rata divortialitatii 
este de 1,00‰, fiind inferioara celor de la nivel 
national de 1,36‰, regional de 1,36‰ judetean 
de 1,61‰. 

 

SOLDUL MIGRATORIU 
Comuna Nusfalau este afectata de plecarea cu 
domiciliul a persoanelor care au resedinta 
stabila deoarece soldul schimbarilor de 
resedinta a inregistrat o valoare negativa de 
17 de persoane in anul 2020. Astfel, 32 de 
persoane au plecat cu domiciliul spre alte 

localitati, fiind inclusa si migratia 
internationala, respectiv au plecat din comuna 
si fac dovada ca au asigurata locuinta in alta 
locatie si doar 15 persoane s-au stabilit cu 
domiciliul in comuna Nusfalau, respectiv au 
sosit in comuna si fac dovada ca au asigurata 
locuinta aici.
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I.3. DEZVOLTARE ECONOMICA 
STATISTICA INTREPRINDERILOR
Economia comunei este una extrem de 
diversificată și într-o continuă ascensiune în 
comparație cu alte comune ale județului Sălaj. 
Aici sunt bine reprezentate toate sectoarele 
economice. 
Conform Primariei Nusfalau, un numar de 102 
agenti economici au sediul in comuna. In ceea 
ce priveste distributia firmelor pe sate 
componente, cei mai multi agenti economici 
sunt in localitatea Nusfalau, aici fiind 84 de 
agenti economici, urmata de localitatea 
Bilghez cu 18 agenti economici. 
Ramurile economice ale comunei sunt: 
agricultura, zootehnia, industria alimentara si 
industria prelucrarii lemnului. Ramura de bază 
a economiei rămâne şi în continuare 
agricultura. Pe lângă cultura cerealelor şi 
pomicultura este prezentă o creştere din ce în 
ce mai intensivă a animalelor, a vitelor, oilor 
şi a porcilor. Elementele de bază ale 
dezvoltării industriale în Nuşfalău au apărut în 
primele decenii ale secolului al XX-lea, când 
au fost înfiinţate unele întreprinderi: fabrica 
de prelucrare a lemnului, fabrica de cărămidă 
şi de ţiglă şi fabrica de spirt. Ulterior, în 
perioada cooperativizării, agricultura 
stagnează sau cunoaşte iar un declin 

accentuat. O parte însemnată a populaţiei 
începe să migreze din sat în oraşele industriale 
din apropiere. În prezent Nuşfalău se 
confruntă cu greutăţi economice şi sociale.  
Din pacate infrastructura nedezvoltata 
suficient – cai de comunicatie modernizate, 
retele edilitare - limiteaza confortul locuirii in 
mediul rural, constituind uneori si un 
impediment pentru dezvoltarea unor activitati 
economice noi. Este necesara modernizarea 
cailor de acces carosabil si acolo unde este 
posibil prevederea sau extinderea retelelor 
edilitare. Actuala perioada este favorabila 
initiativei private, aparand numeroase 
societati comerciale majoritatea cu profil 
comercial sau de alimentatie publica.  
In Comuna Nusfalau s-au infiintat noi societati 
comerciale cu activitate de productie pe 
diverse profile. Primaria si Consiliul  Local 
acorda o mare atentie oricarei tendinte de a 
dezvolta activitati productive sau comerciale 
care angreneaza forta de munca locala. De 
asemenea, turismul este una dintre tintele pe 
care Consiliul Local si Primaria doresc sa le 
atinga. Pe teritoriul comunei activeaza unitati 
productive care ar putea oferi oportunitati de 
afaceri. 
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Agentii economici reprezentativi din comuna Nusfalau sunt: 
 

Nr. 
Ctr. Denumire societate 

Sediu 
sau 

punct 
de 

lucru 

Profil, domeniile/ ariile de 
activitate 

Cifra de afaceri 
in anul 2020 - 

RON 

1. ANTOVIK BOUTIQUE 
SRL Nusfalau Magazin cadouri si flori 71 956 

2. 
ARTEFACT DESIGN 

STUDIO SRL Nusfalau Design polistirol 162 667 

3. 
BALOG-CRISAN 
CORNELIA I.I. Nusfalau Agricultura 0 

4. 
BARNUTIU COM IMPEX 

SRL Nusfalau Restaurant 561 582 

5. 
BIO EXCLUSIV FARM 

SRL Nusfalau Cultivarea strugurilor 0 

6. BUGI ZORAN SRL Bilghez Cresterea bovinelor 73 861 

7. 
C.M.M.D. DR. SIMON 

ATTILA Nusfalau Dentist - 

8. 
CONACUL SLAVIA 

SILVANIEI SRL  Nusfalau Facilitati de cazare pentru vacante 
si perioade de scurta durata 

0 

9. 
DENMARK CAR DE LUX 

SRL Bilghez Comert cu autoturisme 
10 107 697 

10. FIT I.IOAN-ADRIAN I.F Nusfalau Piscicultura 
- 

11. GLADIOLE ALBE-ROSII 
SRL Nusfalau Activități de întreținere 

peisagistică 248 875 

12. KATONA ILONA I.F. Bilghez Magazin mixt - 

13. KOTELES TIBOR I.I. Bilghez Apicultura 0 

14. LASZLO C. ISTVAN I.F. Nusfalau Magazin alimentar 2 838 753 

15. OROSZ MIRELA I.F. Nusfalau Apicultura 0 

16. OSZ ZSOLT-GYULA I.I. Nusfalau Mobilier 0 

17. R.A.M. PAVAJE SRL Nusfalau Fabricarea produselor din beton 
pentru constructii 0 

18.      SC AGOSIM IMPEX SRL Nusfalau Fabricare sicrii 2 816 827 

  
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 a unitatii administrativ teritoriale Nusfalau, judetul Salaj 17 

 



19. SC AGRO RAMADALIM 
SRL Nusfalau Activitati in ferme mixte 0 

20. SC ALILAVI SRL Nusfalau Magazin mixt 168 630 

21. SC ANCORAGE INOX 
SRL Nusfalau 

Fabricarea de constructii metalice 
si parti componente ale structurilor 

metalice  
432 898 

22. SC ANIMA ARTEFACT 
SRL Nusfalau Fabricarea altor articole din beton, 

ciment si ipsos 2 300 067 

23. SC ANIMA VET SRL Nusfalau Cabinet veterinar 306 253 

24. SC ASIAR HOUSE SRL Nusfalau Facilitati de cazare pentru vacante 
si perioade de scurta durata  0 

25. SC AUTO WASH 
BRUKY SRL Nusfalau Spalatorie auto 49 109 

26. SC AUTO-LUDWIG SRL Nusfalau Service auto 941 331 

27.  SC BARCAUL - DORI 
SRL Nusfalau Panificatie 0 

28. SC BARNUTIU FOOD 
LINE SRL Nusfalau Restaurant 206 938 

29. SC BEEKEEPING 
MASTERY SRL Bilghez Cresterea albinelor 11 714 

30. SC BELLA DENTAL 
CLINIC SRL Nusfalau Activitati de asistenta 

stomatologica 635 881 

31. SC BENE -COM SRL Nusfalau Magazin mixt 296 287 

32. SC BENZELIM SRL Nusfalau Transporturi rutiere de marfuri 8 796 937 

33. SC CHIMTRANS OVIDIU 
SRL Nusfalau Transporturi rutiere de marfuri 2 323 730 

34. SC CRYSTAL-LIN SRL Nusfalau Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate 270 518 

35. SC CSEKE STYLE 
GARDEN SRL Nusfalau Activitati de intretinere 

peisagistica 564 425 

36. SC DAMAJOTTI TRANS 
SRL Nusfalau Transporturi rutiere de marfuri 194 911 

37. 
SC DAYA AMBIENT 
RISTIORANTE SRL Nusfalau Restaurant 122 715 

38. 
SC DEZMEMBRARI 

DEEA SRL Nusfalau Dezmembrari auto 46 516 

39. SC DUE EMME SRL Nusfalau Prelucrare metal 28 887 

40. SC ELIT GARDEN SRL Bilghez Design gradini 114 592 
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41. SC ERA-ORA SRL Nusfalau Restaurant 543 497 

42. SC EURO GLIA  SRL Nusfalau Activitati de intretinere 
peisagistica  215 365 

43. SC EVITA COM SRL Nusfalau Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate 1 805 729 

44. SC FARMACIA DAMIAN  
SRL Nusfalau Farmacie 3 957 359 

45. SC FRUDALMA 
CONSTRUCT SRL Nusfalau Constructii 869 473 

46. SC GMG MIHA & GABI 
CONSTRUCT SRL Nusfalau Constructii 422 795 

47. SC GROSSGROUP SRL Nusfalau 

Comert cu amanuntul al articolelor 
de fierarie, al articolelor din sticla 

si a celor pentru vopsit, in 
magazine specializate 

158 650 

48. SC GROSSMAN SRL Nusfalau Restaurant 12 846 

49. SC GRUP ALIAS 
CONSTRUCT SRL Nusfalau Transporturi rutiere de marfuri 19 888 

50. 
SC HANNA 

INSTRUMENTS 
ROMANIA SRL 

Nusfalau Productie aparate de masura si 
control 0 

51. SC HANNA 
INSTRUMENTS SRL Nusfalau Productie aparate de masura si 

control 179 425 201 

52. SC HONEY NECTAR 
SRL Bilghez Miere 2 731 203 

53. SC INFRA STONE SRL Nusfalau Tamplarie PVC 2 251 616 

54. SC JERRY MAGUIRE 
SRL Nusfalau 

Inchirierea si subinchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau 

inchiriate 
0 

55. SC KAMILLA SRL Nusfalau Agricultura 16 999 

56. SC KIRSERV SRL Nusfalau Magazin piese auto 999 441 

57. SC KISS GARDEN 
PROJECT SRL Nusfalau Activitati de intretinere 

peisagistica  99 375 

58. SC KOVACS  CONT  
SRL Nusfalau Firma de contabilitate 98 940 

59. SC MATIDO NEMES 
PROD SRL Nusfalau Panificatie 280 926 

60. SC MERISOR INSTALCO 
SRL Nusfalau Magazin constructii 4 741 132 

61. SC MOBILA SIMEX SRL Nusfalau Fabrica mobila 0 

62. SC MODI TUR TRANS 
SRL Nusfalau Cultivarea legumelor si a pepenilor, 

a radacinoaselor si tuberculilor 2 589 247 
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63. SC MVF COMMERCE 
AND INDUSTRY SRL Nusfalau Fier vechi 241 708 

64. SC NECTARFRUCT 
PLANT SRL Bilghez Miere 281 355 

65. SC PERZILAV SRL Nusfalau Second hand 248 085 

66. SC PHOENIX PUB SRL Nusfalau Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor  167 594 

67. SC PROMED SRL Nusfalau Activitati de intretinere 
peisagistica 734 507 

68. SC REHI  SRL Nusfalau 
inchirierea si subinchirierea 

bunurilor imobiliare proprii sau 
inchiriate 

6 616 317 

69. SC RIPOSTA TRANS 
SRL Nusfalau Transport 18 412 749 

70. SC ROLIDO SRL Nusfalau Magazin mixt 2 478 409 

71. SC ROMICRO SRL Nusfalau Fabrica mobila 2 216 980 

72. SC SECUI-COM SRL Nusfalau Magazin constructii 18 228 497 

73. SC SIMEX DESIGN SRL Nusfalau Fabrica mobila 437 841 

74. SC STRONG FAG HOLZ 
SRL Nusfalau Transport lemne de foc 357 439 

75. SC TERRA GREEN SRL Bilghez Design gradini 0 

76. SC VIOCOD UTILAJE 
SRL Nusfalau Constructii 323 635 

77. SC XENIA KOVEX SRL Nusfalau 

Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse 

nealimentare 

175 246 

78. SC ZONNEBELD-
GARDEN SRL Nusfalau Activitati de intretinere 

peisagistica 492 311 

79. 
SOMOGYI JOZSEF 

BENIAMIN I.I. Nusfalau Service auto - 

80. SOMOGYI JOZSEF-
BELA I.I. Nusfalau Service auto - 

81. SZABO G. ROZALIA I I Nusfalau Magazin papetarie - 

82. TAK TIBIL SERV S.R.L. Nusfalau Transport 41 588 

83. VIDAMFLORA SRL Nusfalau Magazin cadouri si flori 21 509 
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Pe lângă aceștia, în comună își desfășoară 
activitatea numeroși mici meseriași care isi 
desfasoara activitatea in dormeniul 
agriculturii, transporturilor, cresterea 
bovinelor, albinelor,etc : 
• Ardelean Naomi Reka PFA (Apicultura) B 
• Bernat Iren PFA (Apicultura) B 
• Bernath M. Ecaterina PFA (Apicultura)B 
• Biris V. Adrian Viorel PFA (Apicultura) N 
• Csiki F Gyula PFA (Transport) N 
• Farnas Edina-Maria PFA (Agricultura) N 
• Fazekas Erzsebet-Gizella PFA (Frizerie) N 
• Koteles Erzsebet Eva PFA (Agricultura Si 

Cresterea Albinelor) B 
• Madarasan Remus-Ionut PFA (Agricultura) 

N 
• Marusca Endre PFA (Creșterea Bovinelor) N 
• Nyeste Klementina PFA (Fast Food) N 
• Bernath M. Ecaterina PFA (Apicultura) B 
• Farcas Ionut-Sandu PFA (Agricultura) N 
• Raduly Erno-Otto PFA (Cresterea 

Albinelor)B 
• Seute Octavian Gavril PFA (Crestere 

Bovine)N 
• Szabo I. Elisabeta PFA B 
• Szasz Emoke Elvira PFA (Cresterea 

Albinelor)B 
• Tonko Evelyn PFA (Cresterea Albinelor) B 
• Vutan Gheorghe-Petru PFA (Frizerie) N 
 
Cea mai mare cifra de afaceri o are firma SC 
Hanna Instruments SRL, care are ca obiect de 
activitate productia instrumentelor de 
masurat. Alta firma cu cifra de afaceri mare 
este SC RIPOSTA TRANS SRL. 
 
FORTA DE MUNCA 
Ocupaţiile prioritare, de subzistenţă ale 
oamenilor sunt agricultura, prelucrarea 
lemnului, creșterea animalelor și silvicultura. 
O parte din forţa de muncă este absorbită de 
oraşul Șimleul Silvaniei și Zalău. 
Problema esenţială legată de forţa de muncă 
din comuna Nușfalău  este că o parte relativ 
mare a populaţiei nu are nici statutul de 
angajat, nici măcar pe cel de şomer. Acest 
aspect este frecvent legat de populaţia de 
etnie rromă a comunei. Ca pregătire 
profesională, cea mai mare pondere o au 
persoanele cu studii medii. 
 

AGRICULTURA 
Agricultura este ştiinţa, arta sau practica care 
se ocupă cu procesul producerii de hrană 
vegetală şi animală, fibre, respectiv diverse 
materiale utile prin cultivarea sistematică a 
anumitor plante şi creşterea animalelor. 
Condiţiile naturale menţionate la cadrul 
natural al comunei oferă posibilitatea utilizării 
diverse a teritoriului.  
Agricultura reprezintă unul dintre sectoarele 
economice cu cel mai ridicat potenţial de 
dezvoltare în comuna Nușfalău. 
 

 
 
Agricultura localității are două ramuri strâns 
legate una de alta, cultura plantelor și 
creșterea animalelor. Prima cuprinde: 
culturile de câmp (cereale, plante de nutreț și 
industrial) și culturi de legume, pomi fructiferi 
și viță-de-vie. 
Depresiunea largă a Plopişului constituie un 
adevărat bazin de cereale, iar vița-de-vie se 
dezvoltă bine în zona de contact a culoarului 
Barcăului cu Colinele Toglaciului și chiar în 
gospodăriile cetățenilor, condusă sub formă de 
boltă peste curte. În ceea ce privește 
creșterea animalelor, aceasta are două 
subramuri: una care grupează animalele mari 
(bovine, porcine, ovine, caprine și cabaline) și 
animale mici (păsări și albine). 
Pentru prestarea muncilor agricole, locuitorii 
dispun de peste 100 de tractoare, 10 combine 
pentru cereale și alte utilaje necesare. În 
comuna Nușfalău, funcționează societăți 
comerciale profilate pe munca în agricultură, 
dar și persoane fizice ce practică în special 
cultura de cereale pe suprafețe mai mari sau 
mai mici. În localitate grădinăritul este o 
îndeletnicire cu vechi tradiții, care în multe 
familii s-a transmis din generație în generație. 
De primăvara până toamna, legumicultorii  
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sunt prezenți la executarea lucrărilor agricole 
și la întreținerea lor: plantat, repicat, stropit 
contra dăunătorilor, irigat, prășit de 4-5 ori, 
apoi recoltat. Multe legume sunt plantate în 
sere sau solarii, pe suprafețe diferite. 
 
POMICULTURA 

 
 
Suprafața de livezi și pepiniere din comuna 
Nușfalău este de 110  ha din suprafața totală a 
comunei. Principalele  livezi sunt cele de 
prune, mere, pere, piersici şi nectarine, caise 
şi vişine, caise şi nuci. 
 
VITICULTURA 
In comuna Nusfalau exista o traditie in 
cultivarea vitei de vie. In prezent, se vița-de-
vie se dezvoltă bine în zona de contact a 
culoarului Barcăului cu Colinele Toglaciului și 
chiar în gospodăriile cetățenilor, condusă sub 
formă de boltă peste curte. 
 
TURISM 
Turismul este una dintre ramurile  economice 
ale comunei care nu este deloc neglijata.  
Prezenta izvoarelor minerale sulfuroase, 
sodice, bicarbonatate și termale de la Boghiş a 
dus la apariţia unei importante staţiuni 
balneare „Băile Boghiş".  
Statiunea Baile Boghis este situata in judetul 
Salaj, la 4 km sud-sud est de comuna Nusfalau 
apartinand din punct de vedere administrativ 
de comuna Boghis. Este amplasta langa drumul 
judetean care face legatura intre localitatile 
Nusfalau si Boghis, pe malul drept al raului 
Bareau. 
Baile termale Boghis, este o statiune termala 
cu caracter permanent, o oaza de recuperare 
departe de stresul cotidian, este alimentata de 
3 foraje cu apa rece(potabila) si 3 foraje cu 
ape minerale sulfuroase, sodice, bicarbonatate 

si termale la temperatura de +42 grade Celsius, 
folosite in tratarea deficientelor locomotorii, a 
sistemului nervos periferic, artroze, 
poliartroze si boli ginecologice, colite biliare si 
litiaze renale sau pur si simplu pentru relaxare 
sau distractie. 
 

 
 
Baile termale Boghis dispun si de o importanta 
infrastructura turistica interna, pe durata 
sezonului de vara la dispozitia turistilor sunt 
puse 28 de casute turistice si 17 camere la 
pensiunea turistica. 
 

 
 
Restaurantul, foarte mult apreciat de 
vizitatori, dispune de o capacitate de 65 de 
locuri permanente iar pe durata verii in 
completare functioneaza si terasa acoperita a 
acestuia cu un numar suplimentar de 35 de 
locuri. In imediata apropiere a piscinelor 
exterioare functioneaza, tot sezonier, doua 
terase mari, din care una ofera clientilor 
minuturi calde, o varietate de bauturi 
racoritoare si alcoolice precum si inghetata, 
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iar cealalta mici, placinte si un bar cu sala si 
terasa unde la fel se gasesc bauturi racoritoare 
si alcoolice si inghetata. 
 

 
 
De-a lungul statiunii se intinde una dintre cele 
mai bune, daca nu chiar cea mai buna, zona de 
camping din regiune mult cautata de catre 
turisti datorita multitudinii de copaci umbrosi. 
In zona de agrement turistii se pot bucura de 
un teren de tenis de camp, un teren de 
minifotbal, un teren de volei si de un spatiu de 
joaca pentru cei mici amenajat cu leagane. 
  

 
 
Fiecare obiectiv al statiunii beneficiaza de 
locuri de parcare. Mult apreciata unicitate a 
Bailor Termale Boghis este data de un amestec 
echilibrat intre traditie si modernism intr-un 
mediu curat si ingrijit, pregatit sa satisfaca 
nevoia fiecaruia de evadare din cotidian. 
Statiunea termala Baile Boghis va ofera toate 
serviciile necesare pentru relaxarea mult 
dorita, atat prin strand - ul termal pus la 
dispozitie, cat si prin serviciile aditionale 
oferite. 
Potenţialul turistic balnear al comunei este 
completat de portul popular tradiţional, 
folclorul autentic, biserica reformată din 
Nuşfalău (monument istoric și de arhitectură) 

construită între anii 1450-1480, castelul Banffy 
cu parcul înconjurător, din aceeaşi localitate, 
sunt câteva elemente ce contribuie la sporirea 
atractivităţii turistice a comunei. 

 
 
Biserica Reformată se presupune că ar fi fost 
construită între anii 1450-1480, dar este 
menţionată pentru prima oară în 1600. În anul 
1783 a fost construit (sfinţit) turnul, a fost 
incendiată în 1859, iar în 1861 a fost renovată. 
Iniţial a fost biserică catolică, ulterior fiind 
transformată în biserică reformată. 
Biserica reformată actuală era la origini o 
biserică parohială catolică, construită la 
sfârşitul secolului XV, în stil gotic, din donaţiile 
enoriaşilor şi cu sprijinul familiei Banffy. În 
secolul al XVII-lea biserica catolică devine 
reformată, dar stilul construcţiei rămâne 
neschimbat. 
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S-a păstrat sanctuarul gotic, cu fereastră cu 
grilaj din piatră, dar şi uşa sacristiei de 
odinioară. Pe pietrele de boltă colorate, de la 
intersecţia nervurilor, observăm blazoanele 
familiei Losonczi Bánffy, o pasăre griff, o cruce 
dublă încadrată în raze de soare şi un crin 
heraldic. 

 

 
 
Partea de jos a nervurilor de pe curburile 
bolţilor a fost ciuntită. Iniţial şi nava avea bolţi 
cu nervuri, dar acestea au fost distruse, cel 
mai probabil în timpul atacului turcesc din 
1600. Tavanul a fost acoperit cu casete, 
devenind drept. Orga, amvonul şi mobilierul 
sunt din 1870. Nava este despărţită de 
sanctuarul de odinioară printr-un arc. În 1783, 
turnului de lemn a fost înlocuit cu unul nou, de 
43 m, ce adăposteşte două clopote. 
 

 
 

Clopotul mai mare a fost turnat în 1859, din 
rămăşiţele a trei clopote mai vechi. În 1770 a 
fost creată intrarea sudică şi porticul ei, 
probabil în locul capelei secundare, a cărei 
pereche se mai distinge pe latura nordică. În 
cripta bisericii găsim osemintele familiei 
Losonczi Bánffy Dénes. 
 

 
Castelul Bánffy a fost construit la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea de către locotenent-
colonelul Bánffy György, administratorul 
prefectului comitatului Crasna. Familia Banfy 
se stabilește în Nușfalău în secolul XV și toți 
atunci și-au construit și reședința. Despre 
primul conac al lui Banffy Peter se știe că era 
ca o fortăreață cu patru bastioane 
dreptunghiulare și un șanț de apărare cu apă, 
ce oferea protecție celor din interior. 
În curtea interioară era casa cu cinci camere, 
sub care se întindea o pivniță cu arcade, casa 
servitorilor, bucătăria și cuptorul. În locul 
acestui conac Banffy Albert a ridicat un castel 
etajat . 

 
Nu există date cu privire la data construcției, 
dar se presupune că a fost ridicată la cumpăna 
dintre secolele XVIII și XIX. În 1859 este 
avariată de un incendiu, dar este reparată.  În 

  
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 a unitatii administrativ teritoriale Nusfalau, judetul Salaj 24 

 



1925 este reconstruită complet căpătând 
forma actuală. Cu ocazia ultimei construcții 
apare și intrarea sprijinită pe arcade, iar 
interiorul castelului păstrează aspectul inițial. 
 

 
 
Castelul a fost construit pe locul conacului din 
sec. al XVI-lea, care s-a deteriorat. În castel a 
funcţionat un cămin pentru copii, dar în 1938 
a fost cumpărat de la familia Bánffy de către 
Biserica Reformată din Nuşfalău, apoi clădirea 
a fost naţionalizată. Acum, castelul Bánffy se 
află în proprietatea Bisericii Reformate din 
localitate, au fost făcute renovări la acoperiş, 
dar starea generală a clădirii este degradată. 
 

 
 
În secolul XVII, în locul castelului era un conac, 
castelul Bánffy fiind construit în 1719, aşa cum 
rezultă dintr-o inscripţie aflată pe o grindă a 
acoperişului. Împreună cu alte  
proprietăţi Banffy şi castelul a fost vândut de 
mai multe ori sau pierdut la cărţi. 
Ultimul proprietar al castelului a fost moşierul  
Ketheli István, care a venit aici în secolul XX. 
Mai întâi a fost doar chiriaş, dar apoi a şi 
cumpărat proprietatea pe care a vândut-o în 
1925 când s-a refugiat. În zilele noastre 
frumoasa clădire este sediul unui azil de 
bătrâni. 

 
 
Conacul familiei Bánffy este situat în 
apropierea castelului. După naţionalizare a 
fost sediul C.A.P.-ului din localitate, iar în 
prezent, în acest ansamblu de clădiri 
funcţionează, într-o parte şcoala primară, în 
altă parte Căminul Cultural, Biblioteca 
Publică, având sediul aici şi Asociaţia 
Multiculturală Kéknefelejcs. Clădirea 
principală a fost retrocedată şi apoi vândută, 
acum proprietar este un evreu, care locuieşte 
în America, clădirea fiind degradată. Înainte 
de a fi vândută, a fost renovat acoperişul 
clădirii de primărie, proiectul stagnând din 
cauza transferului de proprietate . Conacul 
familiei Bánffy János se găseşte în apropierea 
castelului, fiind format din clădiri ce 
delimitează o curte interioară. 
Clădirea principală are un pridvor cu arcade şi 
un portic baroc în mijloc. Sunt interesante cele 
două nişe cu horn de lângă intrare, în care erau 
plasate surse de lumină. Partea centrală a 
conacului o ocupă o sală mare de mese şi 
anexele ei aflate pe cele două laturi. 
Sub clădire se întinde o pivniţă cu arcade, în 
care familia Bánffy îşi primea oaspeţii, 
organiza petreceri şi serbări. Sala de mese era 
direct legată de parcul din spatele clădirii, 
consiliul local având în proiect reamenajarea 
parcului. De o parte şi alta a clădirii principale 
sunt clădiri anexe construite în acelaşi stil, ce 
conţineau locuinţele administratorilor, 
bucătăria şi cămara. După naţionalizare 
clădirea a devenit sediul Cooperativei 
Agricole, azi într-o parte a ei funcţionează o 
grădiniţă. 
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Depozitul Conacului Bánffy a pus probleme 
istoricilor locali în stabilirea destinației, având 
în vedere că este o construcție masivă. În 
opinia unora, sălile mari şi pivniţa cu arcade 
sugerează că ar fi fost depozit, în timp ce alţii 
susţin că forma şi dimensiunile lui sunt 
potrivite unei case a servitorilor. 
În zilele noastre, în clădirea frumos renovată 
funcţionează Căminul Cultural. 

 
 
Herghelia familiei Bánffy era situată în partea 
dinspre drum a conacului, cel puţin asta susţin 
unii specialişti. Interiorul este deosebit de 
elegant, fiind de notorietate faptul că 
herghelia era o comoară de preţ a oricărei 
familii nobiliare. 

 
Cu toate acestea, multitudinea coloanelor şi 
arcadelor dau naştere la multe presupuneri, 

mai ales după ce se constată că ferestrele 
originare erau mult mai mari decât cele 
actuale, ceea ce nu este tocmai specific 
hergheliilor.  

 
 
Nu este de mirare că o parte a specialiştilor 
cred că această clădire a fost mai de grabă o 
sală de recepţie. Nu contează cine are 
dreptate, ceea ce contează este faptul că 
clădirea are un acoperiş nou, care o va proteja 
de intemperii. 
Nu este de mirare că o parte a specialiştilor 
cred că această clădire a fost mai de grabă o 
sală de recepţie. Nu contează cine are 
dreptate, ceea ce contează este faptul că 
clădirea are un acoperiş nou, care o va proteja 
de intemperii. 
 

 
 
Parcul Banffy era situat în spatele conacului; 
patrioții locali și edilii localității Nușfalău au 
căutat în acte, au făcut schițe și calcule  
pentru a dovedi așezarea exactă a parcului. 
Privind situaţia de pe teren, acest lucru nu este 
câtuşi de puţin evident, deoarece pe terenul 
respectiv funcţiona un fel de grădină de vară 
cu scenă, pe care se desfăşurau numeroase 
activităţi. Edilii localităţii au refăcut parcul 
Banffy în anul 2013, iar acum oferă localnicilor 
un mediu plăcut de relaxare.  
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Piaţa de târguri  
Până în 1950 actualul parc era locul de 
desfăşurare al târgurilor, deoarece localitatea 
Nuşfalău avea dreptul de organizare a acestora 
din cele mai vechi timpuri. Cele şase târguri 
naţionale, care se ţineau aici în fiecare an, 
erau adevărate sărbători populare. Tarabele se 
întindeau de la cârciumă până la biserică, 
străzile adiacente devenind adevărate „parcări 
de căruţe" şi locuri de înnoptat pentru 
vânzători. Familia Banffy era puternic 
implicată în organizarea şi desfăşurarea 
târgurilor, ei decideau locul fiecărei bresle, 
dar şi vămile ce urmau a fi plătite. În zilele 
noastre, fosta piaţă a devenit parc, în care s-a 
amenajat şi un teren de joacă pentru copii. 
 

 
 

Curganii - Necropola medievală „La vulpiște” 
La sud-vest de localitatea Nuşfalău, într-o 
păşune aflată lângă pădure, se zăreşte un şir 
de movile ciudate, care poartă denumirea de 
curgani. Movilele au fost create de mâna 
omului, fiind folosite ca loc de înhumare, de 
avari sau slavi.  
Se spune că la sfârşitul secolului XIX, erau mai 
multe astfel de movile, dar s-au păstrat numai 

trei, cea mai mare dintre ele având diametrul 
de 38 m şi înălţimea de 6.5 m. Cuvântul curgan 
înseamnă în limba turcă loc de incinerare şi se 
crede că sub movile s-ar găsi rămăşiţe turceşti. 
După unii, movilele au fost ridicate cărând 
pământul cu căciula. 
 

 
 
Camerele mortuare au fost făcute din lemn de 
stejar şi acoperite cu pământ amestecat cu 
pietriş, nisip şi rumeguş. Şase astfel de camere 
au fost explorate de istorici între 1878 şi 1890, 
iar trei în 1958, descoperindu-se şi câteva mici 
obiecte vechi. Cel mai mare curgan este încă 
neexplorat. Cu excepţia unei părţi din movila 
mare, toate celelalte sunt acoperite de 
vegetaţie şi greu accesibile în lipsa unui drum, 
dar pot fi văzute şi de pe şosea. 
Bustul lui Arany János se află în parcul din 
apropierea Bisericii Reformate, dezvelit în 
anul 2006. Populația și conducerea comunei 
Nușfalău este mândră că părinții poetului  
maghiar Arany Janos, considerat unul dintre 
cei mai mari poeți, sunt ereditari din Nușfalău. 
În amintirea poetului a fost ridicat un bust în 
parcul comunei de lângă Biserica Reformată, 
care-i poartă numele, la fel ca și Biblioteca 
Comunală. 
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Zilele Arany János sunt organizate în luna 
octombrie a fiecărui an de către Parohia 
Reformată. Acest eveniment conform tradiției 
se desfășoară în două zile. În prima zi are loc 
concursul de limba și literatura maghiară cu 
teme legate de numele poetului. Aceste 
concursuri se desfășoară între elevii Școli 
Gimnaziale din Nușfalău și elevii școlilor din 
localitățile învecinate. De asemenea sunt 
organizate și concursuri de desen, fiind puse la 
expoziție un număr de 300-350 de desene, care 
sunt apreciate de un juriu experimentat. 
Monumentul eroilor căzuţi în cele Două 
Războaie Mondiale se află în parcul din 
apropierea Bisericii Ortodoxe, dezvelit în anul 
1991. 

 
 
Piatră comemorativă închinată împlinirii a 800 
de ani de la prima atestare  
documentară a localităţii, dezvelită în iunie 
2013 se găseşte în curtea Primăriei. 

Pădurea Lapiş, se întinde pe o suprafaţă de 
430,40 ha, între satele Drighiu din comuna 
Halmăşd şi Cosniciu de Jos  din comuna Ip. 
 

  
Este cea mai întinsă arie protejată din judeţul 
Sălaj, valoroasă sub aspect faunistic şi 
forestier. Pădurea adăposteşte 40 de specii de 
păsări şi 10 specii de mamifere ocrotite prin 

lege. Printre speciile de păsări se regăsesc fâsa 
de pădure Anthus trivialis, ciuful de pădure 
Asio Otus, șorecarul comun, florintele, 
botgrosul Coccothraustes coccothraustes, 
corbul Corvus corax, ciocănitoarea 
Dendrocopos minor, presura galbenă Emberiza 
citrinella, muscarul gulerat Ficedula albicollis, 
cinteza Fringilla coelebs, privighetoarea 
Luscinia megarhynchos și muscarul sur 
Muscicapa striata. 
Speciile de animale protejate în arealul Lapiș 
cuprind mistreţul Sus scrofa, vulpea Vulpes 
vulpes, jderul de copac Martes martes, 
veveriţa Sciurus vulgaris, pisica sălbatică Felis 
sylvestris, hârciogul Cricetus cricetus, cerbul 
lopatar Dama dama, cerbul Cervus elaphus și 
cåpriorul Capreolus capreolus. 
 

 
 
Un punct de atracție al Lapişului îl reprezintă 
cerbii lopătari care au fost „adoptaţi” de 
pădurea de lângă Nuşfalău în urmă cu 34 de 
ani. 
În cadrul ariei naturale s-a construit Ţarcul 
Lapiş în anul 1976, pe o parte a unui mai vechi 
amplasament al ţarcului de vânătoare, care a 
avut o întindere mult mai mare, tot trupul de 
pădure Lapiş şi actuala păşune a localităţii 
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Halmășd. Scopul înfiinţării a fost de a creşte şi 
înmulţi efectivele de cerb lopătar, în vederea 
populării întregului fond de vânătoare. Primii 
lopătari au fost aduşi în 1977 – 1978. Astăzi, în 
pădure trăiesc aproximativ 50  de exemplare 
de cerbi lopătari, ai căror „strămoşi” au fost 
aduşi din Chişineu – Criş, judeţul Arad. 
 
Țigoiul lui Benedek  
Situl se află dispus pe malul stâng al râului 
Barcău, în apropiere de trecerea peste calea 
ferată, la ieșirea din Nușfalău spre localitatea 
Zăuan.  
Așezarea a fost identificată în anul 1979, în 
urma unor cercetări de suprafață, fiind urmat 
de un sondaj arheologic. Au fost sesizate 
urmele a patru locuințe adâncite și ale unei 
vetre de foc amenajate în aer liber. 
Cercetările din anul 2001  au avut ca scop 
stabilirea statigrafiei sitului și dezvelirea unor 
complexe arheologice în vederea realizării 
unei încadrări cronologice corecte. Cercetările 
din 2001 au dus la descoperirea a două locuințe 
(una de  suprafață și una de adâncime) și a unei 
construcții anexe, toate complexele fiind 
databile în sec. IX.  Materialul arheologic 
recoltat este constituit din ceramică, 
majoritatea vaselor fiind lucrate la roată 
rapidă alături de care sunt prezentate câteva 
fragmente ceramice provenite de la vase 
ceramice lucrate la roata înceată sau cu mâna. 
 
Herghelia Bonanza deține cinci cai dresați, 
cuminți care nu pun în pericol integritatea 
corporală a nimănui, iar pentru copii un ponei 
prietenos. Cei care doresc pot să participe în 
tovărășia bidiviilor de o plimbare prin pădure 
până la hotarele comunei Drighiu. 
  

 
 
Casa muzeu Torkos Pál și Piroska se află în 
localitatea Nușfalău. Acest muzeu se află în 

proprietatea lui Torkos Pál și Piroska. Casa a 
fosta construită în anul 1905, iare proprietarii 
locuiesc și astăzi în ea. Ei au început să adune 
obiecte cu valoare istorică încă de tinerețe. 
Scopul și motivul pentru care a fost  înființat 
acest muzeu este de a păstra aceste obiecte 
pentru Nușfalău și zona din apropiere. Aceste 
obiecte amintesc despre trecutul comunei, 
păstrat și apreciat în prezent. 
Primele obiecte au aparținut familiei. Cu 
trecerea anilor, muzeul s-a îmbogățit cu 
obiecte donate de familiile din comunitate și 
totodotă cu obiecte ce au aparținut familiilor 
din comunitățile învecinate. 
În prezent, importanta colecție este una foarte 
vastă și este formată din obiecte de uz 
gospodăresc, un costum de mire tradițional, 
lăzi de zestre, obiecte de ceramică, țesături 
tradiționale aproximativ 150 de bucăți precum 
fețe de masă, saci, peretare cu scrisuri, unelte 
pentru prelucrarea cânepii, un război de țesut, 
echipamente pentru vinificație și multe alte 
piese care amintesc de frumoasa lume a satului 
de odinioară. În Casa Muzeu există o „botă” cu  
care un om din sat, numit Torkos György îi 
aștepta pe oaspeți și cu care s-a dus la târguri.  
 

  
 
În muzeu sunt adunate și cărți de valoare, 
precum o Biblie din anul 1936 sau o altă carte 
cu titlul „A  Katholikus Magyarorszag” din anul 
1902 : 
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și o hartă din 1931 în care sunt afișate mari 
personalități din aceea perioadă.  Sunt 
adunate poze vechi, încă din 1904 cu diferite 
familii, persoane din sat, poze din perioada 
Războaielor Mondiale. Între obiectele adunate 
există vase din bucătăria familiei Banffy din 
anul 1920. În această casă este păstrat un 
drapel care era ascuns încă din perioada 
imperiului maghiar. 

 

Cimitirul Evreiesc din Nușfalău 
Caracterul multiconfesional și multietnic al 
județului Sălaj rezidă din faptul că de-a lungul 
istoriei pe acest teritoriu au conviețuit diferite 
etnii. Alături de români au trăit maghiari, 
evrei, slovaci, rromi, fiecare având cultura și 
religia proprie. Cu unele excepții, etniile de 
aici au conviețuit pașnic, destinul lor 
împletindu-se în mod armonios. Una dintre 
minoritățile Sălajului, importantă din punct de 
vedere numeric până înainte de cel de-al 
Doilea Război Mondial, a fost comunitatea 
evreiască. Totul s-a transformat odată cu 
cedarea Ardealului de Nord și implicit a 
Sălajului istoric, Ungariei Hortyste în august 
1940. În acei ani, comunitatea evreilor 
aproape a dispărut, odată cu deportările în 
lagărele de exterminare nazistă. Au urmat anii 
comunismului, când evreii care au supraviețuit 
au emigrat în Europa de Vest, peste Ocean sau 
în nou înființatul stat Israel.  Însă în ultimii ani, 
comunitatea evreilor reușește să se 
reîntregească. 
Primul pas a fost realizarea unor lucrări de 
protejare și conservare a cimitirelor evreiești 
de sine stătătoare. Cele 28 de cimitire 
evreiești de pe teritoriul județului Sălaj, sunt 
ca niște cărți deschise, fiecare piatră 
reprezintă o pagină din istoria zbuciumată a 
unei comunități ce odinioară era prosperă.  

Astăzi, cimitirul evreiesc din Nușfalău este 
renovat și este un simbol al istoriei. Nu sunt 
date exacte când s-a înființat cimitirul, 
potrivit pietrelor funerare majoritatea 
oamenilor au fost ingropați la inceputul  
secolului XX. 

 
 
Muntele Sfintei Treimi 
Muntele Sfintei Treimi se găseşte lângă 
Nuşfalău, în direcţia de mers spre Şimleul 
Silvaniei, la 1,5 km de şoseaua principală. 
Intersecţia este marcată cu un indicator la 
şosea. Acest munte este proprietatea Evei B. 
Madarász, care l-a moştenit de la mama ei şi l-
a oferit Sfintei Treimi. Doamna Eva primeşte 
mesaje publicabile de la Sfânta Treime şi de la 
Sfânta Fecioară în fiecare lună, începând cu 
octombrie 2004. Pe muntele Sfintei Treimi se 
găsesc Crucea Unităţii: 
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Capelele lui Isus Îndurător şi a Sfintei Fecioare: 
 

 
 
Casa celor Două Inimi Sfinte, Calea Crucii şi 
Calea Rozarului. Locul este o destinație de 
pelerinaj. 
 
Lacul Vârșolț 
Lacul Vârșolț este cel mai mare lac din județul 
Sălaj. Acesta reprezintă sursa de alimentare cu 
apă potabilă pentru Zalău, Șimleu Silvaniei, 
Crișeni, Hereclean, Panic, Badon, Guruslau, 
Borla, Câmpia, Bocșa și Sălăjeni. Barajul de o 
înălţime de 17 metri şi o lungime de 2160 
metri, reţine în volum de 50,2 milioane de 
metri cubi de apă. Suprafaţa lacului are 652 
hectare. 

 

Istoria barajului de la Vârsolț, de unde sunt 
alimentate astăzi aproape 80.000 de persoane, 
începe în perioada 1976 - 1979, în care a fost 
construită acumularea situată în bazinul 
hidrografic al râului Crasna.  

 

Acumularea a fost creată pentru atenuarea 
viiturilor şi apărarea împotriva înundaţiilor. 
Este și un lac de pescuit în care sunt disponibile 
mai multe specii de pește: crap, caras, amur, 
clean, biban, știucă. 
 
Lacul „Balta mea” 
Din anul 2014, pescarii amatori și profesioniști 
au acces la condiții optime pentru o partidă de 
pescuit liniștită și reușită: 
♦ populări frecvente cu pești; 
♦ concursuri periodice atât pentru 

profesioniști cât și pentru amatori și 
tombole periodice cu premii; 

♦ masă pentru curatarea peștelui dotată cu 
apă curentă; 

♦ cosuri de gunoi pentru menținerea 
curățeniei; 

♦ locuri special amenajate cu ceaun, grătar, 
disc pentru preparearea mâncării și lemne 
pentru foc; 

♦ foișoare dotate cu masă și bănci; 
♦ loc pentru instalarea unui cort sau 

pavilion. 
Balta este populată cu știucă, crap, crap 
oglindă, caras, caras auriu, roșioară, amur, 
somn african, scobar, clean, pește spatulă. 
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I.4. TERENURI SI LOCUINTE 
TERENURI 
Comuna Nusfalau se intinde pe o suprafata de 
5183 ha. Cea mai mare parte a suprafetei 
comunei este ocupata de cele 3627 ha de 
terenurile agricole: 86,92%, utilizate in 
principal pentru cultivarea cultivarea vitei de 
vie, porumbului, graului, leguminoaselor, 
cresterii animalelor.  
• 2527 ha, respectiv 69,67% din suprafata 

agricola o reprezinta suprafetele arabile; 
• 618 ha, respectiv 17,04%, sunt ocupate de 

pasuni; 
• 372 ha, respectiv 10,26% sunt ocupate de 

fanete; 
• 57 ha, respectiv 1,57% sunt ocupate de vii; 
• 53 ha, respectiv 1,46% sunt ocupate de 

livezi; 

 

Suprafata terenurilor neagricole este de 1556 
ha, din care : 
• 135 ha, respectiv 8,68% din suprafata 

neagricola, o reprezinta terenurile ocupate 
cu constructii si curti; 

• 135 ha, respectiv 8,68% sunt ocupate de 
caile de comunicatii si caile ferate; 

• 1215 ha, respectiv 78,09% de paduri si alte 
terenuri forestiere; 

• 38 ha, respectiv 2.44% de terenuri cu ape si 
ape cu stuf; 

• 33 ha, respectiv 2,11% terenuri 
neproductive.  

 

LOCUINTE 
În comuna Nușfalău există, în prezent, 1894  
locuinţe. Numărul mediu de persoane ce revin 
unei locuinţe,  în comuna Nușfalău, este de 2 
persoane/locuinţă. 
 
CONFORTUL LOCUINTELOR 
In anul 2011, 80,5% sau 1134 de locuinte din 
totalul locuintelor conventionale de 1409 din 
comuna Nusfalau dispuneau de bucatarie in 
locuinta, acest procent fiind mai mare decat 
cel de la nivel judetean de 76,9% si mai mic 
decat cel de la nivel national de 84.6%.  
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In acelasi timp, 53,1% sau 748 locuinte din 
totalul locuintelor conventionale din comuna 
dispuneau de baie interioara, acest procent 
fiind inferior celui din judet de 55.9% si celui 
national de 61,9%. In prezent, aceste valori s-
au majorat, dotarea gospodariilor 
imbunatatindu-se in mediul rural. 

 
In ceea ce tine de alimentarea cu apa in 
locuinte, conform ultimului recensamant din 
anul 2011, in comuna Nusfalau 863 de locuinte 
sau 61,2% din totalul de locuinte din comuna 
Nusfalau beneficiau de aceasta utilitate, 
aceasta valoare fiind superioara celei din judet 
de 60.9% si inferioara celei de la nivel national 
de 66.7%.  

 
GRADUL DE RACORDARE LA UTILITATI 
Alimentare cu apa  
In anul 2021, 917 locuinte dispun de 
alimentare cu apa in comuna Nusfalau, 
respectiv un procent de 48,41% din totalul 
gospodariilor conventionale, valoare 
inferioara celei din anul 2011 de 61,2% sau 863 
locuinte. Astfel, situatia de acum arata in felul 
urmator: 
- 767 locuinte sau 46,01% din totalul 
gospodariilor din satul Nusfalau; 
- 150 locuinte sau 66,08% din totalul 
gospodariilor din satul Bilghez. 
 
Canalizare menajera 
Totodata, a scazut si numarul locuintelor 
bransate la sistemul de canalizare menajera, 
de la 61,25%, respectiv 863 locuinte in anul 
2011, la 40,50%, respectiv 767 locuinte in anul 
2021, astfel: 
- 617 locuinte sau 37,02% din totalul 
gospodariilor din satul Nusfalau; 

- 150 locuinte sau 66,08% din totalul 
gospodariilor din satul Bilghez. 
In comuna Nusfalau nu exista retea de 
ditributie a gazelor naturale. 
 
Instalatia electrica se regaseste la toate cele 
1894 de gospodarii din comuna Nusfalau.   
 
Spatiile verzi sunt prezente doar in localitatea 
Nusfalau :  
• Parcul Central Arany Janos 
• Parcul cu Monumentul Eroilor 
• Gradina "Barokert" 
 
Retea comerciala 
Locuitorii comunei  se pot aproviziona din 
magazinele comunei atât produse alimentare 
cât şi nealimentare, dar îşi pot face 
cumpărăturile şi din pieţe, galerii comerciale 
şi supermarketuri din orașul Zalău - Kaufland, 
Carrefour, Penny Market și Lidl sau din orașul 
Șimleul Silvaniei. 
 
Retea bancara 
Pentru servicii bancare locuitorii comunei 
apelează la sucursala CEC din comuna Nușfalău 
și la cele din orașul Zalău sau Șimleul Silvaniei: 
Volksbank, UniCredit – Ţiriac România, Libra 
Bank, OTP Bank, Reiffeisen Bank, ING Bank , 
HVB Bank Romania, CEC, Banca Comerciala 
Carpatica, BCR, Banca Românească, Alpha 
Bank, Bancpost, Banca Transilvania, BRD, RBS. 
 
Retea telefonica 
Companii private asigură accesul populaţiei 
din comuna Nușfalău servicii de telefonie fixă 
şi mobilă, internet şi cablu TV. De asemenea, 
Poşta Română oferă servicii de corespondenţă 
şi coletărie prin intermediul oficiului poștal 
din comună. 
 
Mijloace de transport  
Comuna este deservită de punctul C.F.R. 
Nuşfalău, prin linia   413 Săcuieni Salaj-
Sărmășag:, în comună fiind 1 oprire în Gara 
Nușfalău. 
Sunt autobuze care transporta in  exclusivitate 
angajatii anumitor agenti economici din 
Simleu, restul curselor de autobuze doar 
tranziteaza Nusfalaul, nefiind legaturi directe 
pentru pulic.
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I.5. INFRASTRUCTURA SI ECHIPAREA TERITORIULUI 
ALIMENTAREA CU APA POTABILA 
In anul 2021, lungimea retelei de distributie a 
apei potabile din comuna Nusfalau este de 
24,18 km, din care: 
- 18,80 km in satul Nusfalau; 
- 5,38 km in satul Bilghez. 
Capacitatea instalatiilor de productie a apei 
potabile in localitatea Nusfalau sunt in medie 
de 147 mc/zi. 
 
CANALIZARE SI EPURARE DE APE UZATE 
In anul 2021, lungimea retelei de canalizare 
din comuna Nusfalau este de 24,18 km, din 
care: 
- 18,80 km in satul Nusfalau; 
- 5,38 km in satul Otomani. 
 
INFRASTRUCTURA RUTIERA  
Comuna este deservită de punctul C.F.R. 
Nuşfalău, prin linia 413 Săcuieni Salaj-
Sărmășag:, în comună fiind 1 oprire: Gara 
Nușfalău. Tuneluri şi poduri C.F.R. nu sunt în 
comuna Nușfalău.  

 
Drumurile judeţene care străbat comuna 
sunt: 
♦ Drumul județean  DJ 191C, lungimea sa în 

raza comunei fiind de 3,9 km; 
♦ Drumul județean  DJ 110E, lungimea sa în 

raza comunei fiind de 3,6 km; 

♦ Drumul județean  DJ 191D, lungimea sa în 
raza comunei fiind de 3,1 km. 
 

Drumurile comunale din zonă sunt: 
♦ DC 97 in lungime de 6 km, din care: 3 km 

asfaltat, 2 km pietruit, 1 km pământ; 
♦ Drumul Bozies in lungime de 1,3 km; 
♦ Drumul Zauanului in lungime de 2,3 km. 
 
Pe teritoriul comunei nu sunt drumuri 
turistice, trecători sau popasuri. 
Aeroportul cel mai apropiat se găsește  la 
Oradea.  
 
ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 
In comuna Nusfalau nu exista retea de 
distribuire a gazelor naturale. 
 
RETEA DE ENERGIE ELECTRICA 
Comuna Nusfalau este electrificata in 
proportie de 100%, fiind racordate la reteaua 
de electricitate toate gospodariile. 
  
ILUMINAT PUBLIC 
Lungimea retelei de iluminat public in comuna 
Nusfalau este de 30,38 km, din care 25km in 
satul Nusfalau si 5,38km in satul Bilghez, fiind 
cuprinse toate drumurile de interes local din 
intravilanul comunei Nusfalau.
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I.6. SERVICII PUBLICE 
EDUCATIE 
Scurt istoric al invatamantului din comuna 
Nusfalau 
Odată cu răspândirea religiei reformate apare 
şi prima şcoală reformată, care a funcţionat 
din 1759 până în 1882, când a devenit şcoală 
sătească apoi, din 1891, şcoală populară de 
stat. În 1897 este înfiinţată şcoala elementară 
cu 4 învăţători, la Inaugurare participând şi 
inspectorul regal Petri Mór. Învăţământul laic 
a funcţionat în paralel cu cel religios. 
Actualmente şcoala din clădire poartă numele 
lui Petri Mór. 

 

O placă, plasată pe peretele şcolii, ne 
informează că în anul 2000 învăţământul din 
Nuşfalău a aniversat 400 de ani. Numele şi 
remuneraţia primului rector al şcolii se 
cunoaşte din 1600. 

 
  
UNITATI DE INVATAMANT 
În comuna Nuşfalău există 2 şcoli, 2 grădiniţe 
şi un liceu: 
• Liceul Tehnologic "Petri Mor" Nusfalau care 

cuprinde Scoala Gimnaziala "Petri Mor" 
Nusfalau cu clasele I - VIII si clasele de liceu, 
cele doua institutii fiind comasate in anul 
2018; 

• Scoala Primara Bilghez; 
• Gradinita cu Program Normal Nusfalau; 
• Gradinita cu Program Normal Bilghez. 

Şcolile din comuna Nuşfalău asigură fiecărui 
copil educaţia de bază prin educaţia formală 
care să le permită absolvirea cu rezultate bune 
a învăţământului general obligatoriu şi 
continuarea pregătirii la o formă de 
învăţământ post-gimnazială, iar după 

  
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 a unitatii administrativ teritoriale Nusfalau, judetul Salaj 35 

 



încheierea studiilor participarea activă la viaţa 
societăţii româneşti şi europene.  
Începuturile învăţământului organizat în satul 
Nuşfalău a fost atestat prin documentele laice 
şi religioase, încă de la începutul secolului al 
XII-lea cu aproximație în anul 1600. Petri Mór 
arată în lucrarea sa Monografia judeţului Sălaj 
1901-1904, că „în Nuşfalău la începutul anilor 
1600, există o puternică comunitate religioasă 
reformată şi în vecinătatea bisericii se află 
şcoala". Dezvoltarea învăţământului de la 
începutul secolului al XVII-lea şi până la 
sfârşitul secolului al XIX-lea cuprinde două 
perioade: 
1. Învăţământul confesional -reformat 1600 - 

1878; 
2. Învăţământul comunitar - comunal 1878 - 

1897. 
În 1759 începe construirea unui noi şcoli sub 
rectoratul lui Gazda Samuel şi renovarea şcolii 
vechi. După introducerea reformei 
învăţământului din 1777, şcolarizarea elevilor 
între 7-13 ani devine obligatorie. 
În anul 2000 şcoala a sărbătorit 400 de ani de 
existenţă şi atestarea sa documentară, anul 
când şcoala a primit numele inspectorului 
şcolar general „Petri Mor".  

 
 
Liceul Tehnologic oferă pregătirea elevilor în 
domeniul mecanic, şi industrie textilă-
pielărie, prin liceu tehnologic curs de zi şi seral 
ruta progresivă, stagii de pregătire practică, 
cursuri liceale frecvenţă redusă teoretic 
specializarea ştiinţele naturii. 
Pentru elevii din stagii de pregătire practică, 
profilul mecanic, şcoala oferă posibilitatea 
obţinerii permiselor de conducere categoria 
„B" şi „C". 
Având în vedere că mulţi elevi din bazinul 
Barcăului locuiesc la distanţe mai mari şi nu au 
posibilitate de navetă, şcoala oferă 
posibilitatea de cazare la internatul şcolii cu o 

capacitate de patruzeci de locuri, iar servirea 
mesei se poate face la cantina şcolii. 

 

Şcoala a luat fiinţă în anul 1961, cu denumirea 
iniţială de „Şcoală Profesională de Mecanici 
Agricoli". Iniţial s-au pregătit în şcoală elevi 
doar pentru meseria de mecanici agricoli, 
ulterior extinzându-se şi la alte specializări tot 
din domeniul agricol, purtând denumirea de 
„Şcoală Profesională Agro-Industrială", 
perioadă în care elevii erau pregătiţi în prima 
treaptă de liceu şi apoi Şcoala Profesională cu 
durata de un an şi jumătate.  
După 1990, şcoala şi-a extins pregătirea 
elevilor prin forma liceală de 12 clase, primii 
absolvenţi fiind în anul 1992, însă la scurt timp 
această formă nu s-a mai realizat la 
învăţământul de zi, actualmente fiind 
învăţământ liceal teoretic cu frecvenţă redusă 
şi tehnologic ruta progresivă calificarea 
profesională tehnician în transporturi. Până în 
1991, unitatea şcolară a funcţionat sub dublă 
subordonare, atât din partea Ministerului 
Agriculturii cât şi din partea Ministerului 
Învăţământului. 
Din anul 1992, denumirea şcolii este de „Grup 
Şcolar Agricol Nuşfalău" iar din anul 1995 au 
fost înfiinţate şi alte specializări, observându-
se un declin în ceea ce priveşte opţiunea 
pentru meseria de mecanic agricol. 
Serviciile educationale sunt furnizate de un 
numar de 54 cadre didactice, din care 32 
profesori, 13 invatatori si 9 educatoare. 
Numarul de cadre didactice din comuna 
Nusfalau este relativ suficient in raport cu 
populatia scolara, intrucat unui cadru didactic 
ii revin 14 elevi si in invatamantul antescolar 
unui cadru didactic ii revin 14 prescolari. 
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Biblioteca ”Arany János” Nuşfalău 
Biblioteca ”Arany János” s-a înfiinţat în anul 
1953 având un fond de carte format din 3010 
volume. Primii bibliotecari au fost Kovacs 
Maria, Fazakas Berta, Totos Ilonka şi Koto 
Rozsika. Între anii 1963 -1974 Bărnuţiu Olga a 
fost bibliotecară cu normă întreagă după care 
s-a desfiinţat postul de bibliotecar. Cei care au 
urmat-o au desfăşurat o activitate de câteva 
ore pe săptămână voluntar sau pentru o 
indemnizaţie nesemnificativă. Aceste 
persoane au fost: Wolf Erzsebet, Bodis Arpad, 
Csepei Annamaria şi Posta Rozalia. 
În primii ani s-a îmbogăţit fondul de carte mai 
mult numeric, din păcate tematic a fost 
cenzurat. În afara clasicilor literaturii 
universale s-au găsit cărţi cu conţinut politic 
care promovau ideologia regimului comunist. 
După revoluţia din 1989 au intervenit mari 
schimbări în viaţa bibliotecilor publice din 
România şi şi-au redeschis porţile în faţa 
publicului.. În urma unor examene posturile de 
bibliotecari au fost ocupate de oameni noi, 
iubitori de carte. Aşa s-a întâmplat şi la 
Nuşfalău în anul 1990, când Somogyi Vengli 
Judith a fost numită bibliotecară.  
Foarte multe cărţi cu conţinut depăşit, uzate 
moral şi fizic, au fost scoase din inventar. Au 
început să apară cărţi noi, cu conţinut modern. 
Italianul Oscar Nardo, proprietarul societății 
Hanna Instruments SRL, care își desfășoară 
activitatea în comuna Nușfalău, a hotărât să 
sprijine biblioteca din Nuşfalău, acordând un 
ajutor material de 500 milioane lei, care la 
momentul respectiv era o sumă însemnată. 
Datorită lui, biblioteca s-a mutat într-un sediu 
nou, recondiţionat. S-a modernizat mobilierul, 
au apărut primele calculatoare şi au apărut 
multe cărţi noi pe rafturi. Între anii 2000- 2010 
stocul de carte s-a îmbogăţit cu un număr de 
1491 volume, din care între anii 2007- 2010 au 
fost achiziţionate un număr 992 volume: 
capodoperele literaturii universale, literatura 
contemporană, albume, atlase, dicţionare, 
lexicoane.  
În anul 2010, în urma unui proiect, biblioteca 
a primit patru calculatoare, camere web, 
imprimantă, scanner şi din aceea clipă 
utilizatorii bibliotecii au acces gratuit la 
internet.  
Biblioteca de astăzi este mândria localităţii. 
 

INFRASTRUCTURA SCOLARA  
Activitatea didactica se desfasoara in 32 sali 
de clasa si 9 grupe de gradinita, intr-un total 
de 6 cladiri, fiecare din ele avand acces la 
internet. Infrastructura sistemului educational 
local este formata din urmatoarele: 
• Liceul Thnologic "Petri Mor" cu Scoala 

Gimnaziala - 32 sali de clasa; 
• Gradinita cu Program Normal Nusfalau – 9 

sali de grupa; 
• Gradinita cu Program Normal Bilghez cu o 

grupa de copii. 

 

SANATATEA 
Prezentarea gradului de asigurare a populaţiei 
cu asistenţă medicală reprezintă un aspect 
extrem de important în analiza nivelului de 
trai.  
În comuna Nușfalău funcţionează 7 dispensare 
medicale: 
• Cabinet Medical Medicina Dr. Familie Dr. 

Biro Pacsa; 
• Cabinet Medical Individual Dr. Biro Pacsa 

Ildiko; 
• Dispensar veterinar; 
• Cabinet De Medicina Dentara CMI Dr. 

Simon Attila; 
• Cabinet Stomatologic Sc Bella Dental 

Clinic Srl. 
• Cabinet De Medicina Dentara CMI Dr. Dobai  

Dezso  
• SC Animavet SRL - Dr. Vilcelean Florin 

Dacian 
In comuna nu exista centre de permanenta, 
dar se gasesc doua farmacii:  
• SC Farmacia Damian SRL 
• SC Pharm SRL 
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SERVICII FUNERARE   
In comuna Nusfalau exista o singura capela 
funerara in satul Nusfalau. 
 

 
 
ASISTENTA SOCIALA 
Asistenta sociala presupune un ansamblu 
complex de masuri si actiuni realizate pentru 
a raspunde nevoilor sociale individuale, 
familiale sau de grup, in vederea prevenirii si 
depasirii unor situatii de dificultate, 
vulnerabilitate sau dependenta, pentru 
prevenirea marginalizarii si excluderii sociale, 
in vederea promovarii incluziunii sociale avand 
ca scop cresterea calitatii vietii. 
Pe plan local, persoanele care beneficiaza de 
asistenta sociala reprezinta 17,98% din totalul 
populatiei, insumand 705 de persoane, din 
care 267 persoane beneficiaza de venitul 
minim garantat, 304 persoane beneficieza de 
alocatie pentru sustinerea familiei, 116 
persoane beneficiaza de ajutor de incalzire, 35 
persoane beneficiaza de indemnizatie pentru 
cresterea copilului, 163 persoane beneficiaza 
de indemnizatie lunara acordata persoanelor 
cu handicap, 28 persoane sunt atestate ca 
asistenti personali, 29 persoane beneficiaza de 
tichete sociale si sunt 32 copii CES. 

 
SALUBRIZARE  
Poluarea teritoriului comunei Nusfalau este 
determinata de zonele cu riscuri naturale de 
inundabilitate si alunecari de teren, precum si 
de depozitarea la intamplare a gunoiului 
menajer, situatie ce se incearca sa se evite 
prin infiintarea punctelor de colectare. 
Populatia comunei Nusfalau dispune de servicii 
de salubritate, Primaria Comunei delegand 
acest serviciu operatorului SC INSTAL ROS SRL, 
care se ocupa de precolectarea, colectarea si 
transportul deseurilor comunei.  

 

Numarul de beneficiari ai serviciilor de 
salubritate este de 3500 persoane fizice si 77 
persoane juridice, care reprezinta 91,25% din 
numarul total al populatiei.  

 
SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA  
Politia reprezinta principala institutie care se 
ocupa de furnizarea serviciilor de siguranta si 
ordine publica in comuna Nusfalau.  
Comunitatea este deservită de Secţia 7 de 
Poliţie Nuşfalău, unde cetăţenii pot apela în 
caz de nevoie. 

 

În comuna Nuşfalău, îşi desfăşoară activitatea 
Garda de Interventie Nuşfalău si Garda de 
Interventie Nr.2 Nusfalau din cadrul 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 
(ISU) "Porolissum" Salaj care asigură forţa de 
intervenţie în cazul unor evenimente 
periculoase. 
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I.7. TRADITII, CULTURA SI RELIGIE 
Cultură și tradiții 
Comunitatea păstrează tradițiile din cele mai 
vechi timpuri. Dansul și muzica reprezintă 
tradiții importante pentru comuna Nușfalău, 
fără de care evenimentele importante nu pot 
avea loc.  
 
Formațiile de dans popular Vadrózsák și 
Árvalányhaj 
În prezent doua grupuri de dans popular 
„Árvalányhaj” si „Vadrózsák” duc tradiția mai 
departe. Acest grup participă la evenimentele 
organizate de comunitate pe plan local, de 
către comunitățile învecinate, aducând de 
fiecare dată bucurii în sufletele oamenilor.  

 

În Nușfalău au existat în mod constant formații 
de dansuri populare încă din 1950, care au 
participat la diferite evenimente organizate 
atât la nivel local cât și în alte localități. Din 
1993 echipa poartă numele Formația de 
dansuri populare ”Árvalányhaj”. Din 2009 
aparține de ”Asociația Culturală Baro Banffy 
Gyorgy”. Formația colectează, prezintă și 
editează valorilor culturale, spirituale, 
materiale ale populației de pe Valea 
Barcăului. Repertoriul lor  este unul foarte 
vast începând de la dansuri populare sălăjene 
maghiare la dansuri moldovenești sau alte 
tipuri de dansuri care reprezintă zona noastră.  

Ansamblul Folcloric ”Vadrozsak ”din Nușfalău 
s-a înființat în 2007. Numărul membrilor se 
schimbă de la an la an. Ansamblul folcloric a 
participat în fiecare an la tabăra de dansuri 
populare din Cehu Silvaniei, exceptând anul 
2014. Ansamblul participă la diferite 
evenimente organizate atât în țară cât și în 
străinătate. 
Ansamblul Folcloric ”Vadrozsak” colaborează 
cu Asociația Multiculturală ”Keknefelejcs”, ei 
organizează împreună diferite evenimente și 
spectacole. 

 

Asociația Multiculturală Kéknefelejcs 
Asociația Multiculturală Kéknefelejcs este o 
organizație non-guvernamentală înființată în 
anul 2012 de către cinci membrii fondatori. 

 

Scopul Asociației este conservarea și 
menținerea continuă a valorilor culturale ale 
poporului român și ale minorităților, precum și 
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acceptarea și stimarea reciprocă a tradițiilor 
diferitelor etnii (români, maghiari, slovaci, 
rromi). Pentru atingerea obiectivelor propuse 
Asociația sprijină material și spiritual 
formațiunile culturale existente, precum și 
talentele individuale ale persoanelor de toate 
vârstele. 

 

În cadrul Asociației activează trupa de teatru 
„Keknefelejcs” și un grup de dans, care oferă 
posibilitatea de recreere și deschide 
oportunitatea pentru copii de a învăța dansuri 
moderne, de societate. 
 
Trupa de teatru Ls Thalia 
Trupa de teatru LS Thalia s-a înființat în anul 
2009, având ca scop devoltarea personală a 
tinerilor și modelarea personalitații acestora 
prin intermediul jocurilor teatrale.  

 

Piesele de spectacol sunt variate: interpretare 
basme, comedii taranesti, drama line-up 
muzica- dans. Toata lumea este implicata in 
selectia pieselor, majoritatea decide pe care 
sa o aleaga. Numărul membrilor echipei 
variază de la an la an. Instructorul echipei este 
Somogyi Vengli Judith. 
 
Corul Bisericii Reformate 
Corul bisericii reformate există încă din anul 
1945, când dascălul Végh Béla a alcătuit 
primul cor. Corul era și este condus de dascălul 
bisericii, care este și dirijor al corului 
bisericesc. 
Din anul 1961 începe o nouă perioada a corului 
sub conducerea dascălului Benedek Ferenc, 

care reorganizează corul și a alcătuit un cor de 
patru părți.  

 

Acesta cântă în mare parte cântece din cartea 
„Halleljua”. 

 

După ce s-a pensionat Benedek Fernec 1989, 
următorul dascăl, cel care este și astăzi 
dascălul bisericii este Boér László. El a 
reorganizat corul de patru părți în anul 2003. 
Începând cu acest an, se fac săptămânal 
repetiții. Ei cântă la fiecare întâlniri de cor, la 
săptămâni de rugăciune, sau în alte localități, 
atât din țară cât și din străinătate,  unde sunt 
chemați. Între timp a apărut o noua carte de 
cântece religioase, de unde sunt alese piese pe 
care corul le cântă. 
 
Taraful Csengettyűsök 
Tarafurile joacă un rol important în viața 
culturală a unei localități. Nu există 
evenimente de unde ele să lipsească. La 
inceputul secolului al XX-lea, formațiile taraf 
erau numeroase, iar deja la sfârșitul secolului, 
numărul acestora a scăzut. 
La Nușfalău, între anii 1930-1940, primașul 
tarafului era Joska, urmat de norul Ricsi și 
Sanyi (Csengettyus Laszlo). Între anii 1950-
1996, primașul era Gyuku, iar începând din 
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anul 1970 până în 2012 a fost Biro (Csorba 
Janos).  
În anul 1970, directorul școlii i-a reunit pe 
oamenii care au cântat la diferite instrumente 
muzicale și a înființat formația taraf 
„Csengettyűsök” formată din peste 20 de 
membri. Ei au câștigat concursuri la nivel 
național, fiind  cunoscuți și în Ungaria.  
 

 
 
Formația de mandoline 
Formația de mandoline a Școlii Gimnaziale 
„Petri Mor” din Nușfalău s-a înființat în 1975 și 
este condusă de Gonczi Sandor. Instrumentul 
predominant este mandolina, iar pe lângă 
acesta, copiii cântă și la pian, chitară, vioară. 
Vâstra membrilor echipei variază între 20 și 34 
de ani.  
 

 
Scopul înființării formației a fost învățarea 
copiilor din mediul rural să cânte la diferite 
instrumente muzicale.   
Pentru copii, muzica aduce multe beneficii: 
îmbunătățește memoria, sporește capacitatea 
de gândire, conferă încredere în sine, îi învață 
să fie răbdători, îi ajută să relaționeze și le 
stimulează creativitatea. 

În cei 40 de ani de la înființare, aproximativ 
500 de copii au fost învățați să cânte la 
instrumente muzicale. 
Formația participă la diferite concursuri de 
muzică atât la nivel județean cât și național, 
întocându-se acasă cu premiul întâi de cele 
mai multe ori, totodată participă și la 
evenimentele organizate la nivel local. 
 
Cor instrumental baptist 
Biserica baptistă are un cor de cântece și un 
cor instrumental. Corul  de cântece s-a 
înființat de când există biserica baptistă în 
Nușfalău și are 50 de membri, iar corul 
instrumental s-a înființat în 1976 și are între 
25 și 28 membri. 
 

 
 
În biserica Baptistă joacă un rol important 
corul instrumental și muzica vocală. Acestea 
cântă la fiecare adunare și la alte evenimente 
organizate. ” Mulțumim Domnului pentru 
membri corurilor, pentru dirijorul corului, cei 
care conduc aceste formații.” 
 

 
 
Corul bărbătesc Tulipán 
Corul a  fost înființat în anul 2013 de către 10 
bărbați iubitori de muzică. Prima lor 
reprezentatie a fost la aniversarea a 800 de ani 
a satului. Membrii corului au rămas aceiași și 
în prezent participă la diferite evenimente 
atât locale cât și din Ungaria. Acestia cânta 
cântece populare, cântece militare, opere de 
artă, operete scurte etc. 
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Ei aparțin puținelor grupuri de cântăreti care, 
pe lângă cântecele laice, sunt bucuroși să 
cânte si cântece religioase, lucrări de slăvire 
pe Dumnezeu ori de câte ori au ocazia. 
 
Zilele comunei 
Comunitatea noastră păstrează tradițiile din 
cele mai vechi timpuri. Dansul și muzica 
reprezintă tradiții importante pentru 
comunitatea noastră, fără de care 
evenimentele importante pe care le trăim nu 
pot avea loc. În prezent două grupe de dans 
popular (”Vadrózsák” și ”Árvaleányhaj”) duc 
tradiția mai departe. Aceste grupe participă la 
evenimentele organizate de comunitatea 
noastră pe plan local, de către comunitățile 
învecinate, aducând de fiecare dată bucurii în 
sufletele oamenilor.  

 

De asemenea ele nu refuză niciodată ”idea” de 
a intra în competiție cu echipe de dansuri din 
țară și din străinătate, reușind să ajungă de 
cele mai multe ori în ”vârf”. De zilele satului 
nu lipsesc competițiile sportive unde echipa de 
fotbal a băieților bătrâni, a tineretului, 
precum și fotbaliștii activi se luptă, având ca 
principal obiectiv ”victoria”. De asemenea 
expoziția de folclor este remarcată prin 
țesuturi și brodării, port popular și alte lucrări 
de artizanat. Astăzi nu mai este ținut în 
fiecare an zilele comunei, în schimb sunt 
organizate anual evenimente, festivaluri de 

Consiliul Local. De exemplu în 2013 era 
sărbătorit aniversarea de 800 de ani de la 
prima atestare documentara, fiind astfel 
printre cele mai longevive localitati ale 
judetului.  

 

Despre semnificatia acestui eveniment si 
contextul in care au avut loc primele atestari 
documentare ale localității Nușfalău, in anul 
1213, acestea au fost pentru prima data 
mentionate in „Capitalul de la Oradea”. 

 
 

Carnavalul Iernii  
Carnavalul iernii sau „Farsang" este un obicei 
străvechi, care sărbătorește înainte de 
intrarea în postul Paștelui, între Bobotează și 
„Miercurea Cenușie". In aceasta perioadă, se 
organizează baluri mascate cu caracter de 
carnaval. Oamenii se îmbracă urât și se 
maschează, pentru a alunga iarna. Se spune 
că,  spiritele rele ale anotimpului rece se 
sperie de costumele amuzante și de 
hărmălaie, lăsând loc sosirii primăverii. 
În Nușfalău „farsangul” era sărbătorit între 
anii 1950-1960, iar în 2007,  formația de 
dansuri populare „Arvalanyhaj” a început să 
organizeze asemenea carnavaluri cu scopul de 
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a păstra tradiția. În 6 Februarie 2009, la un 
asemenea carnaval a fost prezentată Asociația 
Culturală Baro Banffy Gyorgy. De atunci în 
fiecare an, este organizat carnavalul iernii. La 
acest eveniment participă diferite formații ale 
satului , precum și alte formații din alte 
localități.  
 
Zilele Holocaustului 
La Șimleu Silvaniei este organizat anual un 
eveniment internațional, în preziua Zilei 
Internaționale de Comemorare a 
Holocaustului. Ziua de 27 ianuarie a fost 
adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor 
Unite la cea de a 42-a sesiune plenară, prin 
rezoluția 60/7 din 1 noiembrie 2005, ca fiind 
Ziua Internațională de Comemorare a 
Holocaustului, în amintirea zilei de 27 ianuarie 
1945, când lagărul de concentrare de la 
Auschwitz-Birkenau a fost eliberat de armata 
sovietică.  
Evenimentul de la Șimleu Silvaniei a fost unul 
internațional, prin prezența Excelențelor lor, 
ambasadorii Israelului și Poloniei în România. 
La Șimleul Silvaniei se găsește singura sinagogă 
din județul Sălaj și singura sinagogă-muzeu din 
România.  

 
 
Vechea sinagogă ce datează din 1876, a fost 
transformată prin efortul conjugat al 
Asociației Memoriale Hebraica din Nușfalău, a 
Jewish Arhitectural Heritage Foundation, al 
Institutului Ellie Wiessel pentru studierea 
Holocaustului din România și al Primăriei 
orașului Șimleu Silvaniei, în primul Muzeu 
Memorial al Holocaustului din Transilvania de 
Nord. 
Sinagoga a fost construită în anul 1876 și în 
prezent este transformată în primul Muzeu 
Memorial al Holocaustului din Transilvania de 

Nord cu sprijinul „Asociaţiei Memoriale 
Hebraica” din Nuşfalău, „Jewish Architectural 
Heritage Foundation” din SUA, Primăriei 
Şimleu Silvaniei, Consiliului Judeţean Sălăj şi 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălăj.  
In anul 2003, arhitectul Adam Wapniak, 
originar din Brooklyn, la sugestia Mihaelei 
Gross, secretarul Asociatiei Memoriale 
,,Hebraica" din Nusfalau, a realizat un proiect 
de restaurare a sinagogii abandonate. Acest 
proiect a trezit interesul medicului Alexander 
Hecht din New York, fiu al unor supraviețuitori 
ai Holocaustului, Zoltan și Ștefania Hecht, 
originari din Nușfalău. Au fost înființate Jewish 
Architectural Heritage Foundation din 
America, condusă de Adam Wapniak și 
Alexander Hecht, respectiv Asociația 
Memorială „Hebraica” Nușfalău, al cărei 
președinte este Gheorghe Gross. Cele două 
asociații au semnat un contract de comodat cu 
Federația Comunităților Evreiești din 
România, prin care clădirea sinagogii a trecut 
în gestiunea Asociației Memoriale din 
Nușfalău, pentru gestionarea lucrărilor și 
înființarea unui centru multicultural. 
 

 

Cele două organizații au lansat o campanie 
puternică de strângere de fonduri pentru 
finalizarea construcției și de creare a unui 
Institut de învățământ. Muzeul funcționează 
acum ca un centru de învățământ și resursă 
esențială pentru Educația Holocaustului în 
regiune. Elevilor și studenților le sunt oferite 
zilnic vizite ghidate. Piesa centrală a muzeului 
este sinagoga construită în 1876. În anul 2004 
au început lucrările de restaurare ale 
sinagogii, fiind înlocuit acoperișul și 
consolidându-se clădirea. La data de 11 
septembrie 2005 a avut loc ceremonia de 
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deschidere a Muzeului Memorial al 
Holocaustului din Transilvania de Nord în 
clădirea sinagogii din Șimleul Silvaniei, sub 
administrarea Jewish Architectural Heritage 
Foundation din New York și a Asociația 
Memorială „Hebraica” Nușfalău. 

 
 
Zilele „Arany János” 
Zilele „Arany János” sunt organizate anual în 
luna Octombrie. 
Populația și conducerea comunei Nușfalău este 
mândră că părinții poetului maghiar Arany 
Janos, considerat unul dintre cei mai mari 
poeți, sunt ereditari din Nușfalău. În amintirea 
poetului a fost ridicat un bust în parcul 
comunei de lângă Biserica Reformată, care-i 
poartă numele, la fel ca și Biblioteca 
Comunală. 

 

Zilele Arany Janos sunt organizate în luna 
octombrie a fiecărui an de către Parohia 
Reformată. Acest eveniment conform tradiției 
se desfășoară în două zile. În prima zi are loc 
concursul de limba și literatura maghiară cu 
teme legate de numele poetului. Aceste 
concursuri se desfășoară între elevii Școli 

Gimnaziale din Nușfalău și elevii școlilor din 
localitățile învecinate. De asemenea sunt 
organizate și concursuri de desen, fiind puse la 
expoziție un număr de 300-350 de desene, 
care sunt apreciate de un juriu experimentat. 

 
 
Complexul sportiv 
Complexul Sportiv din Nușfalău se compune 
din Stadionul Nicolae Mandel, sala de sport și 
sala de  forță  Spartans Gym.Stadionul Nicolae 
Mandel este stadionul comunei în care oferă 
loc pentru diferite evenimente sportive. 
 

 
 
Aici este și locul în care sunt programate 
antrenamentele și meciurile echipei de juniori 
CS Barcău Nuşfalău. Spotivii au rezultate 
foarte bune, reușind să câștige titlul de 
campioni județeni la juniori de patru ori 
consecutiv în anul 2014.  
Echipa, care este campioana en titre a 
Sălajului, este antrenată de Adrian Damian.  
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Sala de sport se află în incinta școlii gimnaziale 
„Petri Mor” și este și sala de sport a școlii, 
oferă spațiu pentru diferite concursuri 
sportive și se poate închiria pentru activități 
sportive: meciuri de fotbal sau ore de aerobic. 
Sala de forță Spartans Gym există în Nușfalău 
de la sfârșitul anului 2010. În anul 2012 și-a 
mutat sediul pe strada Gării, numărul 52. Sala 
de forță este  dotată cu aparatură profesională 
și aparatură cardio, vestiare, dușuri și dulapuri 
cu cheie pentru depozitarea efectelor 
personale pe durata antrenamentului. 
 

 
 
Biserici și Religii în Nușfalău 
Biserica reformată  
Biserica reformata actuală era la origini o 
biserică parohială catolică, construită la 
sfârşitul secolului XV, în stil gotic, din 
donaţiile enoriaşilor şi cu sprijinul familiei 
Banffy. 

 

În secolul al XVII-lea biserica catolică devine 
reformată, dar stilul construcţiei rămâne 
neschimbat. 

Biserica ortodoxă română  
Schimbarea la Față din Nuşfalău a fost zidită 
în anul 1938, când parohia a vândut o bucată 
de pământ din proprietate şi tot atunci s-a mai 
deschis o colectă printre credincioşi, puţini de 
altfel ai parohiei. În acele timpuri, pastorația 
aparţinea preotului Virgil Moldovan. Zidurile 
au fost ridicate din cărămidă, pe un fundament 
de piatră. Acoperişul a fost realizat cu ţiglă 
atât pe corpul bisericii cât şi pe turnul în care 
sunt adăpostite două clopote mici.  

 

 
 
Biserica baptistă a fost construită în 1912, 
deși existau adepți din 1903. Diseminatorul 
religiei baptiste în Nușfalău era Szabó László, 
care era și membru fondator. În anul 1960 
viața comunității baptiste a înflorit. În anul 
1990 biserica era extinsă prin sprijinul 
financiar al membrilor bisericii. În 2002 era 
construită încă o biserică baptistă de Fundația 
God True Love. 

 
 

Biserica romano-catolică  
Presfânta Inima a lui Isus a fost construită în 
1926 din cărămidă şi are forma unui cerc. 
Clopotul a fost turnat în 1934 la Arad și are 50 
kg. Pe altar se vede pictura sf. Nicolae, dar 
deasupra este o plachetă cu Preasfânta Inimă 
a lui Isus, de aici și Hramul bisericii.  
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Religia creștină după evanghelie există în 
Nușfalău din anul 1933, când biserica baptistă 
a divizat. Membrii fondatori erau Kabai Sándor 
și Kabai Ferenc. Biserica lor era construită în 
anii 1990. 

 

 
 

Lângă comuna Nuşfalău se află Muntele Sfintei 
Treimi, în direcţia de mers spre oraşul Şimleu 
Silvaniei, la 1,5 km de şoseaua principală. 
Acest munte este proprietatea Evei B. 
Madarász, care l-a moştenit de la mama ei şi l-
a oferit Sfintei Treimi. 

 

 
 

Pe muntele Sfintei Treimi se găsesc: Crucea 
Unităţii, capelele lui Isus Îndurător şi a Sfintei 
Fecioare, Casa celor Două Inimi Sfinte, Calea 
Crucii şi Calea Rozarului. Pe muntele Sfintei 
Treimi puteţi cumpăra: cărţi, caiete cu 
rugăciuni de ispăşire, copia în miniatură a 
Crucii Unităţii cu două sfeşnice, Cruci 
vindecătoare, caiete cu rugăciuni pentru 
situaţii grele, Icoane de pe muntele Sfintei 
Treimi.  

 

Mai multe sute de persoane, de religii şi 
naţionalităţi diferite, care aparţin comunităţii 
de ispăşire, se întâlnesc în fiecare lună să 
ispăşească împreună în prima: joi, vineri, 
sâmbătă, duminică a fiecărei luni sau în 
celelalte zile de joi şi duminică din lună. În 
aceste zile există şi posibilitate de spovadă. 
Ispăşirea făcută împreună constă din: 
rugăciuni de ispăşire, Sfânta Liturghie şi 
Adoraţie Euharistică. Ca urmare a rugăciunilor 
de ispăşire spuse împreună, pe Muntele Sfânt 
ales de Dumnezeu se întâmplă convertiri, 
vindecări şi eliberări. 
 
Asezaminte de cult  
In comuna Nusfalau principalele confesiuni 
sunt crestine, majoritatea cetatenilor fiind 
reformati si romano-catolici, alaturi de mici 
comunitati de ortodoxi, baptisti si 
penticostali.  
In comuna Nusfalau exista 5 biserici si 2 case 
de rugaciune, din care: 
• In localitatea Nusfalau: 4 biserici si 1 casa de 

rugaciune  
• In localitatea Bilghez: 1 biserica si 1 casa de 

rugaciune 
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I.8. MEDIU 
Politica de mediu europeana se bazeaza pe 
principiile precautiei, prevenirii, corectarii 
poluarii la sursa si „poluatorul plateste”. 
Programele multianuale de actiune pentru 
mediu stabilesc cadrul pentru viitoarele 
actiuni in toate domeniile politicii de mediu. 
Acestea sunt integrate in strategiile orizontale 
si sunt luate in considerare in cadrul 
negocierilor internationale in materie de 
mediu. Nu in ultimul rand, punerea in aplicare 
este fundamentala. Politica de mediu 
europeana a fost adoptata in cadrul Consiliului 
European de la Paris din 1972, unde sefii de 
stat sau de guvern europeni au declarat ca este 
nevoie de o politica comunitara de mediu de 
insotire a expansiunii economice si au solicitat 
un program de actiune. Actul Unic European 
din 1987 a introdus un nou titlu „Mediul”, care 
furniza primul temei juridic pentru o politica 
de mediu comuna care are drept obiective 
conservarea calitatii mediului, protejarea 
sanatatii umane si asigurarea unei utilizari 
rationale a resurselor naturale. Revizuirile 
ulterioare ale tratatului au consolidat 
angajamentul Uniunii fata de protectia 
mediului si rolul Parlamentului European in 
dezvoltarea acesteia. Prin intermediul 
Tratatului de la Lisabona (2009), „combaterea 
schimbarilor climatice” si dezvoltarea durabila 
in relatiile cu tarile terte au devenit obiective 
specifice. Personalitatea juridica i-a permis 
astfel UE sa incheie acorduri internationale. 
Politica de mediu europeana se bazeaza pe 
principiile precautiei, prevenirii, corectarii 

poluarii la sursa si „poluatorul plateste”.  
Principiul „poluatorul plateste” este pus in 
aplicare prin intermediul Directivei privind 
raspunderea pentru mediul inconjurator, care 
vizeaza prevenirea sau remedierea daunelor 
aduse mediului (si anume, speciilor sau 
habitatelor naturale protejate, apei si solului). 
Operatorii care desfasoara anumite activitati 
profesionale, precum transportul de substante 
periculoase sau activitati care presupun 
evacuari in apa, trebuie sa ia masuri 
preventive in cazul unei amenintari iminente 
la adresa mediului. Daca s-au produs deja 
pagube, operatorii sunt obligati sa adopte 
masurile adecvate pentru remedierea acestora 
si sa suporte cheltuielile aferente. Domeniul 
de aplicare al Directivei a fost extins de trei 
ori pentru a include gestionarea deseurilor 
extractive, functionarea siturilor geologice de 
stocare si, respectiv, siguranta activitatilor 
petroliere si gaziere offshore. In plus, de cand 
a aparut pentru prima data in urma unei 
initiative a Consiliului European de la Cardiff 
din 1998, integrarea preocuparilor legate de 
mediu in cadrul altor domenii de politica ale 
UE a devenit un concept important la nivelul 
politicilor europene. In ultimii ani, integrarea 
politicii de mediu a inregistrat progrese 
semnificative, de exemplu, in domeniul 
politicii energetice, astfel cum s-au reflectat 
in dezvoltarea in paralel a pachetului 
energie/clima al UE sau in Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitiva cu 
emisii scazute de dioxid de carbon pana in 
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2050. In 2001, UE a introdus Strategia sa de 
dezvoltare durabila (SDD), venind astfel in 
completarea Strategiei de la Lisabona 
adoptate anterior pentru promovarea cresterii 
si a locurilor de munca cu o dimensiune de 
mediu. Reinnoita in 2006 pentru a combina 
dimensiunea interna a dezvoltarii durabile cu 
cea internationala, SDD revizuita a 
UE incearca sa imbunatateasca in mod 
constant calitatea vietii prin promovarea 
prosperitatii, a protectiei mediului si a 
coeziunii sociale. In conformitate cu aceste 
obiective, Strategia Europa 2020 pentru 
cresterea economica vizeaza „o crestere 
inteligenta, durabila si favorabila incluziunii”. 
Sub egida acestei strategii, initiativa 
emblematica „O Europa eficienta din punctul 
de vedere al utilizarii resurselor” pregateste 
terenul pentru o crestere durabila si sprijina 
trecerea la o economie eficienta din punctul 
de vedere al utilizarii resurselor si cu emisii 
scazute de carbon.  
 
Calitatea aerului  
Chiar dacă se încearcă în ultima perioadă, 
refacerea sau menţinerea biodiversităţii, 
măsurile de conservare sunt ameninţate de o 
serie de procese şi fenomene globale, de tipul 
ploilor acide, efectului de seră, diminuării 
stratului de ozon, eroziunii solului sau a 
deşertificării. În ceea ce priveşte exploatările 
de resurse, presiunile antropice asupra ariilor 
naturale protejate şi a biodiversităţii în 
general, se manifestă prin exploatările 
forestiere, achiziţia şi recoltarea de plante şi 
animale din flora şi fauna sălbatică, păşunatul 
iraţional, dar de multe ori şi prin turismul 
necontrolat şi needucat.  
Un alt aspect negativ asupra ariilor naturale 
protejate îl constituie şi păşunatul cu vite 
mari, efect amplificat şi de caracterul 
mlăştinos, cu exces de umiditate a solurilor din 
multe arii naturale protejate. Din acest motiv 
se impune creşterea suprafeţelor din categoria 
ariilor naturale protejate, unde să se instituie 
regimuri de protecţie, în special pentru 
speciile vulnerabile, endemice şi pe cale de 
dispariţie. 
 
Calitatea apei  
Principalele surse de poluare ale apelor de 
suprafata si subterane de la nivelul comunei 

sunt reprezentate de infiltrarea in sol a 
ingrasamintelor chimice utilizate in 
agricultura si eliminarea neadecvata de ape 
uzate menajere.  
Din intreaga suprafata a comunei, 38 ha sunt 
ocupate de apele de suprafata. Contaminarea 
apelor ce strabat teritoriul comunei poate 
aparea in urma poluarii cu nutrienti, in special 
cu azot si fosfor. Nutrientii in exces conduc la 
eutrofizarea apelor, ceea ce determina 
schimbarea compozitiei si scaderea 
biodiversitatii speciilor, precum si reducerea 
posibilitatii de utilizare a resurselor de apa in 
scop potabil, recreational, etc. Ca in cazul 
substantelor organice, emisiile de nutrienti 
provin atat din surse punctiforme (ape uzate si 
agricole neepurate sau insuficient epurate), 
cat si din surse difuze (in special cele agricole: 
cresterea animalelor, utilizarea fertilizantilor, 
etc). 

Calitatea solurilor 
Tipurile genetice de soluri caracteristice 
comunei Nuşfalău sunt: aluviosolurile, 
faeoziom- rile, gleiosolurile, stagnosolurile, 
stagnosolurile, luvosolurile, eutricambosolu- 
rile, districambosolurile, preluvosolurile, re- 
gosolurile si soloneturile. În spaţiile mai joase 
de câmpie şi în luncile râurilor, dominate de 
soluri slab evoluate mai ales datorită 
inundaţiilor care au favorizat procese de 
colmatare, scurgerea apei este redusă, dar 
infiltrarea profundă a apei până la saturare, 
conduce la procese de gleizare. Solurile 
montane sunt slab structurate şi au o anumită 
grosime, favorizând scurgerea apei, mai ales 
în condiţiile unor roci impermeabile precum 
şisturile cristaline sau cele magmatice. 
 
Riscuri naturale  
Teritoriul comunei Nusfalau poate fi afectat 
de urmatoarele tipuri de riscuri naturale:  
 Riscuri climatice (furtuni, secetă, 

inundații, îngheț); 
 Cutremure; 
 Riscuri geomorfologice (alunecări de 

teren, tasări de teren, prăbușiri de 
teren); 

 Riscuri cosmice (căderi de obiecte din 
atmosferă); 

 Incendii pe fondul secetei; 
 Fragmentarea habitatelor;
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I.9. APRECIERI GENERALE PRIVIND COMUNA NUSFALAU  
Comuna Nusfalau este situata in partea de 
nord-vest a Romaniei, iar in cadrul judetului 
Salaj se afla in partea de vest, in vecinatatea 
judetului Salaj, la o distanta de 37 km de 
Municipiul Zalau, 39 km de Marghita, la 43 km 
de Alesd. Apartine din punct de vedere 
geografic bazinului hidrografic al Tisei. Din 
punct de vedere administrativ, de comuna 
Nusfalau apartine si satul Bilghez.  
Suprafata totala a comunei Nusfalau este de  
5183 ha, din care extravilan 4115 ha si 
intravilan 1068 ha. Teritoriul comunei 
Nusfalau este alcatuit din localitatea 
Nusfalau: 4748 ha si localitatea Bilghez: 435 
ha.  
Populatia dupa domiciliu a comunei Nusfalau 
in anul 2002 era de 3.709 de persoane, urmand 
o usoara scadere in anul 2011 la numarul de 
3.600 persoane. Conform datelor furnizate de 
Institutul National de Statistica, in anul 2020, 
3.963 de persoane au domiciliul in comuna 
Nusfalau, fiind inregistrata o crestere a 
numarului de persoane stabilite cu domiciliu in 
comuna Nusfalau, de mai mult de 300 
persoane. Cel mai populat sat al comunei este 
Nusfalau cu 3593 locuitori, urmat de Bilghez 
cu 370 locuitori.  
In comuna Nusfalau, populatia tanara (0-14 
ani) este reprezentata de 729 de persoane, 
respectiv 18,39%, populatia imbatranita (65 de 
ani si peste) este reprezentata de 563 de 

persoane, respectiv 14,20% si populatia activa 
sau adulta (15-64 ani), reprezentata de 2.671 
de persoane, are ponderea cea mai mare din 
total de 67,39% din totalul populatiei. Avand 
in vedere faptul ca in comuna Nusfalau 
populatia tanara este mai numeroasa decat 
cea varstnica, este prezent fenomenul de 
intinerire a populatiei. 
Conform Primariei Nusfalau, un numar de 102 
agenti economici au sediul in comuna, 
desfasurandu-si activitatea in urmatoarele 
domenii: agricultura, zootehnia, industria 
alimentara si industria prelucrarii lemnului. 
Comuna Nusfalau reprezinta o destinatie 
turistica recunoscuta, datorita resurselor 
antropice pe care aceasta le detine (Biserica 
Reformata, Castelul Banffy, Conacul familiei 
Banffy, Depozitul Conacului Banffy, Parcul 
Banffy, Piata de targuri, Curganii - Necropola 
medievala ,,aLa vulpiste" si altele) si totodata 
este o zona cu un puternic potential turistic 
datorita resurselor naturale, respectiv a apei 
termale folosite in cadrul Bailor Boghis care a 
fost transformata intr-o oaza de recuperare, o 
statiune termala cu caracter permanent, 
alimentata de 3 foraje cu apa rece (potabila) 
si 3 foraje cu ape minerale sulfuroase, sodice, 
bicarbonate si termale la temperatura de +42 
grade Celsius, folosite in tratarea 
deficientelor locomotorii, a sistemului nervos 
periferic, artroze, poliartroze si boli 
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ginecologice, colite biliare si litiaze renale sau 
pur si simplu pentru relaxare sau distractie. 
Tot aici se afla si Lacul ,,Balta Mea" care ofera 
pescarilor amatori si profesionisti conditii 
optime pentru o partida de pescuit linistita si 
reusita si Lacul Varsolt, cel mai mare lac din 
judetul Salaj (652 hectare), cu un baraj de o 
inaltime de 17 metri si o lungime de 2160 
metri, ce retine un volum de 50,2 milikoane de 
metri cubi de apa.  
Totodata, comuna Nusfalau se remarca prin 
traditiile si obiceiurile locale. Exista 
formatiunile de dans popular Vadrózsák și 
Árvalányhaj care duc traditia mai departe 
participand la diverse evenimente organizare 
de comunitate; Asociatia Multiculturala 
Kéknefelejc care are ca si scop conservarea si 
mentinerea continua a valorilor culturale ale 
poporului roman si ale minoritatilor; Trupa de 
teatru Ls Thalia care lucreaza mult la 
dezvoltarea personala a tinerilor si modelarea 
personalitati acestora prin intermediul 
jocurilor teatrale; Corul Bisericii Reformate; 
Taraful Csengettyűsök; Formatia de mandoline 
care a fost infiintata pentru invatarea copiilor 
din mediul rural sa cante la diferite 
instrumente muzicale; Corul instrumental 
baptist; Corul barbatesc Tulipan care canta 
cantece laice, cantece religioase si lucrari de 
slavire pe Dumnezeu. 
Din traditiile pastrate in zilele noastre, putem 
sa enumeram Zilele comunei, care nu mai este 
tinut in fiecare an, in schimb sunt organizate 
anual in aceasta perioada evenimente, 
festivaluri de Consiliul Local; Carnavalul Iernii 
care se sarbatoreste inainte de intrarea in 
postul Pastelui, intre Boboteaza si Miercurea 
Cenusie; Zilele Holocaustului organizat anual 
la 27 ianuarie; Zilele „Arany János” din luna 
octombrie, sarbatorite doua zile, organizandu-
se diverse concursuri de limba si literatura 
maghiara cu teme legate de numele poetului. 
Din punctul de vedere al locuintelor, in 
comuna Nusfalau exista 1894 gospodarii, din 
care 1667 in localitatea Nusfalau si 227 in 
localitatea Bilghez. 48,41% din locuinte dispun 
de alimentare cu apa fiind racordate la 
reteaua de 24,18 de km; 40,50% sunt racordate 
la reteaua de canalizare in lungime de 24,18 
de km, reteaua de distributie a gazelor 

naturale lipseste in comuna si 100% dispun de 
electricitate. 
Sistemul de invatamant preuniversitar din 
comuna cuprinde urmatoarele niveluri: 
prescolar, primar si gimnazial, care se 
desfasoara in cele 4 structuri: Liceul 
Tehnologic "Petri Mor" Nusfalau care cuprinde 
Scoala Gimnaziala "Petri Mor" Nusfalau cu 
clasele I - VIII si clasele de liceu, cele doua 
institutii fiind comasate in anul 2018, Scoala 
Primara Bilghez, Gradinita cu Program Normal 
Nusfalau, Gradinita cu Program Normal 
Bilghez.  
Cetatenii comunei Nusfalau au la dispozitie 
dispensare medicale, cabinete medicale, 
stomatologice si farmacii. 
Economia comunei este una extrem de 
diversificată și într-o continuă ascensiune în 
comparație cu alte comune ale județului Sălaj. 
Aici sunt bine reprezentate toate sectoarele 
economice. Conform Primariei Nusfalau, un 
numar de 102 agenti economici au sediul in 
comuna. In ceea ce priveste distributia 
firmelor pe sate componente, cei mai multi 
agenti economici sunt in localitatea Nusfalau, 
aici fiind 84 de agenti economici, urmata de 
localitatea Bilghez cu 18 agenti economici. 
Ramurile economice ale comunei sunt: 
agricultura, zootehnia, industria alimentara si 
industria prelucrarii lemnului. Ramura de bază 
a economiei rămâne şi în continuare 
agricultura. Pe lângă cultura cerealelor şi 
pomicultura este prezentă o creştere din ce în 
ce mai intensivă a animalelor, a vitelor, oilor 
şi a porcilor. 
Totodata, comuna Nusfalau este una din 
comunele care au reusit sa acceseze fondurile 
nerambursabile europene, avand proiecte in 
diverse domenii:  
• „Canalizare menajera si statie de epurare in 

localitatea Nusfalau, comuna Nusfalau, 
judetul Salaj”, proiect finantat prin PNDL; 

• „Modernizare si dotare camin cultural, loc. 
Nusfalau, jud. Salaj", proiect finantat prin 
FEADR; 

• „Reabilitarea şi extinderea parcului „Arany 
Janos” din Nuşfalău", proiect finantat prin 
PNDR 

• Modernizare strazi in comuna Nusfalau 
(satele Nusfalau si Bilghez), judetul Salaj, 
proiect finantat prin FEADR; 
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I.10. ANALIZA SWOT  
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a 
unui obiectiv. Numele este descriptiv: 
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte 
slabe), Opportunities (oportunitati), Threats 
(riscuri sau amenintari). Primaria comunei 
Nusfalau trebuie sa-si insuseasca si sa 
promoveze o viziune strategica in ceea ce 
priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei 
asemenea viziuni duce la o activitate 
administrativa dezorganizata in cadrul careia 
se pot rata oportunitati si se pot consuma 
irational resurse pretioase.  
Procesul de planificare strategica (PPS) a vizat 
definirea reperelor strategice de dezvoltare a 
comunitatii pe o perioada de 7 ani. Etapele 
metodologice principale ale PPS au fost 
urmatoarele: realizarea unei analize 
preliminare, stabilirea viziunii asupra 
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza 
sectoriala a domeniilor strategice principale si 
articularea documentului strategic.  
Principiile care au stat la baza PPS au fost 
asigurarea validitatii stiintifice, implicarea 
comunitatii, transparenta, obiectivitatea, 
coerenta si continuitatea demersului. Pentru a 
da roade, insa, planificarea strategica trebuie 
insotita de promovarea, la nivelul 
administratiei publice, a unui management 
strategic integrat, la toate nivelurile, capabil 
sa identifice si sa speculeze oportunitatile 
aparute in beneficiul comunitatii.  
Pentru a avea certitudine ca politicile si 
programele existente corespund necesitatilor 
de dezvoltare a comunei Nusfalau, in cadrul 
limitarilor impunse de resursele locale 
disponibile si pentru accesarea fondurilor prin 
care Uniunea Europeana sustine politica de 
dezvoltare regionala s-a impus elaborarea 
strategiei de dezvoltare locala pentru 
perioada 2021-2027.  
Punctele forte si cele slabe sunt legate de 
comuna Nusfalau si de strategiile acesteia, de 
modul cum se compara cu concurenta. 

Oportunitatile si amenintarile vin dinspre 
mediul de piata si din directia concurentei; de 
regula sunt factori asupra carora zona, in 
general, nu are niciun control. Analiza SWOT 
ia in considerare organizarea asezarii, 
performantele acesteia, produsele cheie si 
pietele strategice. Analiza SWOT permite 
concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si 
realizarea de prezumtii (presupuneri) in 
zonele asupra carora exista cunostinte mai 
putin detaliate. In urma acestei analize se 
poate decide daca zona isi poate indeplini 
planul si in ce conditii. Amenintarile pot fi 
concrete sau potentiale. 
In urma analizei SWOT s-au identificat trei 
principii prioritare care trebuie sa stea la baza 
elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii 
durabile: 
1. Viata economica a comunei trebuie 
revigorata si dezvoltata in toate domeniile 
sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert 
si silvicultura.  
Consilul Local va investi pentru vitalizarea 
vietii economice a comunei. 
2. Infrastructura necesita imbunatatiri 
continuu, de aceea investitiile trebuie facute 
dupa anumite criterii economice astfel incat 
sa produca cele mai mari efecte benefice: 
• siguranta locuitorilor comunei impotriva 
calamitatilor; 
• raportul valoarea investitie/ efecte 
economico-financiare produse; 
• raportul valoare investitie/numarul 
beneficiarilor. 
3. Conex factorului economic un alt punct 
important pentru cresterea atractivitatii 
comunei il constituie facilitatile culturale si de 
agrement pe care le ofera sau pe care ar putea 
sa le ofere comuna, astfel incat confortul 
social al locuitorilor sa fie imbunatatit. 
Complementar, acest lucru va creste si 
atractivitatea turistica a comunei. 
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Analiza SWOT Cadru general 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Pozitionarea avantajoasa: Comuna Nusfalau 

este situata in partea de nord-vest a 
Romaniei, iar in cadrul judetului Salaj se 
afla in partea de vest, in vecinatatea 
judetului Salaj, la o distanta de 37 km de 
Municipiul Zalau, 39 km de Marghita, la 43 
km de Alesd; 

• Comuna este situata pe langa DN 14. Cel mai 
apropiat oras este Simleu Silvaniei, la 10 
km. 

• Accesibilitatea facila a comunei din punct 
de vedere rutier;  

• Existenta terenurilor agricole propice 
pentru dezvoltarea agriculturii si cultivarea 
vitei de vie; 

• Implicarea autoritatilor in rezolvarea 
problemelor de echipare edilitara; 

• Existenta retelei de alimentare cu apa in 
ambele localitati ale comunei; 

• Existeta retelei de canalizare in ambele 
localitati ale comunei; 

• Existenta unei infrastructuri de drumuri 
destul de bine dezvoltata; 

• Existenta gradinitelor si scolilor in ambele 
localitati ale comunei; 

• Existenta lacaselor de cult si a bisericilor in 
ambele localitati ale comunei; 

• Existenta infrastructurii de comunicatii; 
• Existenta apelor termale; 

 Existenta unor resurse naturale limitate;  
 Insuficienta surselor financiare pentru 

investitii; 
 Lipsa pregatirii investitorilor locali pentru 

accesarea de proiecte europene; 
 Inexistenta retelei de gaze naturale in 

comuna; 
 Resurse financiare insuficiente, investitii 

autohtone si straine aproape inexistente. 
 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Valorificarea potentialului agroturistic si 
turistic al comunei prin infiintarea de noi 
pensiuni; 

 Existenta fondurilor structurale ale UE, 
fondurilor guvernamentale si posibilitatea 
accesarii lor; 

 Existenta studiilor de fezabilitate pentru 
proiecte de reabilitare a infrastructurii; 

 Acordarea de facilitati investitorilor din 
partea Consiliului local; 

 Relatia buna cu administratia judeteana in 
vederea finantarii proiectelor de investitii. 

• Calamitati naturale;  
• Poluarea solului si a apelor cu fertilizatorii 

utilizati in agricultura; 
• Extinderea eroziunii solului cu consecinte 

grave pe termen lung daca nu se intervine 
din timp. 
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Analiza SWOT Demografie si forta de munca 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Populatia stabila a comunei Nusfalau in 

anul 2020 este de 3963 de persoane; 
• Distributia pe sexe a populatiei din comuna 

Nusfalau este echilibrata, astfel 48.67 % 
din locuitori sunt de sex masculin si 51,32% 
sunt de sex feminin; 

• Densitatea populatiei, la 1 km²  in comuna 
Nusfalau, revin 76,46  locuitori; 

• Populatia apta de munca este in numar de 
2.671 persoane;  

• Prezenta fenomenului de intinerire a 
populatiei; 

• Rata redusa a infractionalitatii;  
• Forta de munca ieftina;  
• Existenta unor persoane de etnie roma, 

pregatite si doritoare de a se constitui in 
grupuri de initiativa, in vederea elaborarii 
si implementarii de proiecte cu finantare 
externa;  

• Ponderea mare a populatiei care lucreaza 
in agricultura; 

• Implicarea autoritatilor locale in 
problemele comunitatii, in vederea 
identificarii de solutii financiare, 
materiale;  

• Numar relativ redus al persoanelor inapte 
de munca.    

 Cresterea numarului populatiei stabile de la 
3600 persoane in 201 la 3963 persoane in 
2020; 

 Schimbarea comportamentului demografic al 
cuplurilor tinere care opteaza pentru mai 
putini copii (unul, de preferinta) si acela 
nascut la o varsta mai ridicata a mamei; 

 Rata mortaliatii ridicata - 15,14%. 
 Adaptarea mai lenta a populatiei mature si 

varstnice din comuna, la schimbarile si 
provocarile lumii actuale in general si la 
fenomenul mobilitatii si reconversiei 
profesionale, in special;  

 Soldul schimbarilor de resedinta a inregistrat 
o valoare negativa de 17 persoane in 2020; 

 Migrarea persoanelor cu pregatire 
profesionala, in special spre mediul urban si 
in strainatate; 

 Fluctuatia populatiei bine pregatite inspre 
alte zone.  

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

• Atragerea de programe cu finantare 
europeana pentru stimularea ocuparii 
fortei de munca; 

• Programe de orientare si consiliere 
profesionala pentru someri, persoane 
inactive sau persoane aflate in cautarea 
unui loc de munca; 

• Dezvoltarea economica sustenabila a zonei 
poate determina reintoarcerea populatiei 
plecata la munca in strainatate; 

• Posibilitatea accesarii unor programe de 
finantare guvernamentale pentru 
reconversie profesionala si crearea de noi 
locuri de munca pentru someri; 

• Existenta unor exemple de succes ale unor 
localnici cu initiativa; 

• Sprijin pentru minoritati si categorii 
defavorizate. 

 Migrarea populatiei in strainatate pe fondul 
crizei economice mondiale; 

 Cresterea populatiei imbatranite; 
 Imbatranirea populatiei pe fondul scaderii 

numarului de nou nascuti; 
 Creterea numarului de plecari cu domiciliul a 

persoanelor care au resedinta stabila din 
comuna Nusfalau si scaderea numarului de 
stabiliri cu domiciliul in comuna Nusfalau; 

 Mentinerea tendintelor migrationiste catre 
centrele urbane a populatiei tinere;  

 Cresterea somajului in randul absolventilor 
de liceu;  

 Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte 
negative asupra pietei muncii, economiei 
locale si asistentei sociale in perspectiva;  

 Estomparea traditiilor locale, o data cu 
trecerea timpului.  
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Analiza SWOT Infrastructura si echiparea teritoriului 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Orase importante apropiate: Zalau, 
Marghita, Alesd, Oradea; 

• Cai de acces in comuna drumurile judetene 
191C si 110E, 191D; 

• Retea de electricitate si retea de iluminat 
public cu o lungime de 30,38km;  

• Retea de telefonie mobila si retea de 
telefonie fixa; 

• Existenta a doua cabinete medicale, 3 
cabinete stomatologice, un dispensar 
medical si un medic veterinar ce activeaza 
in cadrul SC Animavet SRL;  

• Arhitectura traditionala conservata;  
• Retea de drumuri locale destul de bine 

dezvoltata;  
• Retea hidrologica bine reprezentata;  
• Existenta sistemului de alimentare cu apa si 

a sistemului de canalizare in ambele 
localitati ale comunei;  

• Existenta traditiilor si biodiversitatii bine 
conservate. 

 Lipsa unor sisteme de utilizare a „energiei 
verzi" pentru incalzirea institutiilor 
comunale; 

 Lipsa sistemelor de producere a energiei 
electrice prin utilizarea surselor de „energie 
verde"; 

 Dotari insuficiente in infrastructura 
educationala, cea de sanatate, cea 
culturala si sociala, in localitate;  

 Imposibilitatea asigurarii sustinerii  
financiare in toate domeniile infrastructurii; 

 Investitii scazute in domeniul mediului; 
 Lipsa unei gradinite cu program prelungit;  
 Lipsa unui centru social (azil) pentru 

persoane varstnice aflate in situatii care nu 
le permit sa-si asigure serviciile de ingriire 
personala si a locuintei;  

 Lipsa trotuarelor moderne pentru pietoni;  
 Lipsa unui sistem video de supraveghere 

stradala si a institutiilor publice. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
• Modernizarea drumurilor comunale si 

drumurilor de legatura; 
• Realizarea de alei pietonale in comuna; 
• Impadurirea pentru impiedicarea 

alunecarilor de teren; 
• Amenajarea spatiilor verzi din localitate; 
• Reabilitatrea si modernizarea sistemelor 

existente de colectare si transport deseuri; 
• Extinderea sistemului de alimentare cu apa; 
• Reabilitarea si modernizarea iluminatului 

public stradal in toate localitatile comunei; 
• Modernizarea sistemului rutier prin 

implementarea sistemelor video, a 
mijloacelor de semnalizare luminoase si a 
indicatoarelor stradale; 

• Instalarea unor sisteme de incalzire a 
unitatilor si institutiilor de invatamant, 
lacase de cult, administrative, sanatate si 
sociale, utilizand „energia verde"; 

• Reabilitare si extindere institutii de 
invatamant, sanatate si culturale; 

• Amenajarea unor trasee turistice;  
• Utilizarea programelor UE destinate 

reabilitarii conditiilor de mediu din zona 
rurala. 

 Lipsa resurselor financiare pentru 
indeplinirea tuturor obiectivelor propuse; 

 Lipsa informatiilor de protectie a mediului 
si de gestionare a deseurilor; 

 Cresterea riscului abandonarii si degradarii 
fondului construit, prin emigrarea 
temporara a populatiei in alte zone ale 
Romaniei sau ale UE;  

 Aparitia unor dificultati in desfasurarea 
lucrarilor de infrastructura (conditii de 
trafic sau meteo);  

 Calamitati naturale (cutremur, inundatii, 
incendii);  

 Extinderea eroziunii solului cu consecinte 
grave pe termen lung daca nu se intervine 
din timp; 

 Mentalitatea de indiferenta fata de 
protectia mediului. 
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Analiza SWOT Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Forme de relief corespunzatoare dezvoltarii 

agriculturii si cresterii animalelor; 
• Existenta suprafetei arabile de 2527 ha bine 

dezvoltata la nivelul comunei;   
• Clima temperat- continentala moderata 

ceea ce ofera conditiile climatice 
favorabile pentru agricultura; 

• Calitatea solului permite practicarea unor 
culturi  cu o productivitate ridicata; 

• Terenul agricol reprezinta una din resursele 
naturale cele mai importante ale comunei; 

• Principalele activitati economice sunt cele 
agricole ca si cultivarea vitei de vie, 
cultivarea cerealelor, cresterea animalelor; 

• Inexistenta poluatorilor mari; 
♦ Patrimoniu natural variat - zona de dealuri 

si depresiuni situate pe cursul vailor  
Almasului, Agrijului, Somesului, Crasnei si 
Barcaului. Zona montana este reprezentata 
in partea de Sud-Vest prin doua ramificatii 
nordice ale muntilor Apuseni 
Culmile Mesesului cu Varful Magura 
Priei (996m) si Culmile Plopisului cu Varful 
Magura Mare (918 m); 

♦ Existentta celei mai intinse arii naturale 
protejate a judetului - Padurea Lapis; 

♦ Depresiunile au o larga raspandire pe 
teritoriul judetului si reprezinta importante 
zone agricole de concentrare a asezarilor; 

• Ponderea  mare a ocupatiei populatiei in 
domeniul agriculturii;  

• Retea hidrografica dezvoltata: raurile 
Somes, Crasna, Barcau, Almas, Agrij si Salaj 
reprezinta si principalele ape curgatoare 
din judet; 

• Existenta a circa 720 de variatii de sol; 
• Fondul funciar este una dintre principalele 

resurse ale localitatii, aproximativ 68% din 
suprafata totala a comunei fiind destinata 
agriculturii. 

 Ramuri industriale cu valoare mare 
adaugata slab reprezentate (IT, 
telecomunicatii, energii regenerabile); 

 Dotarea tehnica slaba a tuturor sectoarelor 
din agricultura; 

 Lipsa resurselor materiale care sa faciliteze 
angajarea specialistilor din agricultura in 
mediul rural; 

 Promovarea insuficienta a zonei rurale si a 
produselor specifice si traditionale; 

 Lipsa instalatiilor de irigatii si dotarii 
insuficiente cu utilaje agricole; 

 Insuficienta serviciilor aducatoare de venit 
specifice zonei; 

 Lipsa unui spatiu adecvat de depozitare a 
fructelor si a legumelor; 

 Imbatranirea fortei de munca in 
agricultura; 

 Din cauza inundatiilor in spatiile mai joase 
de campie si in luncile raurilor, sunt 
prezente soluri slab evoluate care 
favorizeaza procese de colmatare, 
scurgerea apei este redusa si infiltrarea 
profunda a apei pana la saturare duce la 
procese de gleizare. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
• Constituirea de grupuri de producatori in 

vederea practicarii unei agriculturi cu  
productivitate ridicata; 

• Introducerea sistemului de irigat; 
• Facilitati legislative si creerea unor conditii 

favorabile arendarii terenurilor agricole; 

• Administrarea necontrolata a 
ingrasamintelor chimice pe terenurile 
agricole ce are ca efect poluarea chimica a 
solului si implicit a panzei de apa freatica 
din sol precum si eroziunea solului; 

• Cresterea perioadelor de seceta pe timpul 
unui an coroborata cu lipsa sistemelor de 
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• Infiintarea unor organizatii si asociatii 
profesionale de sprijin a producatorilor; 

• Crearea centrelor de colectare produse 
agricole specifice locale (cereale, legume, 
fructe);  

• Practici de agricultura durabila, adaptate 
conditiilor climaterice si solului din 
comuna, activitati agricole diversificate si 
generatoare de venit la bugetul local; 

• Exploatarea resurselor naturale.  

irigatii conduce la productii agricole 
scazute si de slaba calitate; 

• Cresterea presiunii exercitate de importul 
unor produse agricole ieftine;  

• Migrarea fortei de munca calificate in zona 
urbana si in strainatate. 

 
 

Analiza SWOT Terenuri si locuinte 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Ponderea ridicata a suprafetei arabile in 

totalul fondului funciar; 
• Confort crescut al locuintelor din comuna; 
• Ponderea ridica a locuintelor racordate la 

reteaua de apa si canalizare; 
• Racordare integrala a gospodariilor la 

reteaua de energie electrica. 

 Ponderea scazuta a locuintelor care dispun 
de baie interioara si bucatarie interioara;  

 Posibilitati financiare reduse ale localnicilor 
pentru reabilitarea cladirilor; 

 Aproximativ 51.59% din gospodarii nu sunt 
racordate la retaua de alimentare cu apa si 
aproximativ 58.90% nu sunt racordate la 
reteaua de canalizare; 

 Lipsa retelei de distributie a gazelor 
naturale in comuna. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
• Programele de reabilitare termica a 

cladirilor care pot duce la o imbunatatire a 
aspectului general al comunei, pe langa 
considerentele de mediu care impun astfel 
de actiuni;  

• Dezvoltarea de locuinte sociale;  
• Existenta terenurilor neexploatate in 

prezent, dar care ar fi oportune pentru 
desfasurarea unor investitii. 

 Ritmul haotic al constructiilor care poate 
afecta potentialul natural al comunei;  

 Aparitia unor hazarde naturale (inundatii, 
alunecari de teren) poate duce la afectarea 
fondului locative; 

 Lipsa fondurilor necesare pentru 
introducerea retelei de gaze naturale in 
comuna. 
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Analiza SWOT Economica 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Potentialul agricol ridicat al zonei: soluri 

fertile, productivitate ridicata, forta de 
munca ieftina;  

• Condiţiile naturale ale comunei oferă 
posibilitatea utilizării diverse a teritoriului; 

• Agricultura reprezintă unul dintre 
sectoarele economice cu cel mai ridicat 
potenţial de dezvoltare în comuna 
Nușfalău; 

• Economia comunei este una extrem de 
diversificată și într-o continuă ascensiune în 
comparație cu alte comune ale județului 
Sălaj; 

• Existenta a 102 agenti economici in 
comuna; 

• Primaria si Consiliul  Local acorda o mare 
atentie oricarei tendinte de a dezvolta 
activitati productive sau comerciale care 
angreneaza forta de munca locala; 

• Ponderea ridicata a terenurilor agricole din 
totalul fondului funciar;  

• Accesul facil al investitorilor prin 
intermediul cailor rutiere; 

• Productiile agricole pot fi utilizate ca surse 
de materii prime in industria alimentara. 

 Inexistenta unui sistem de control al calitatii 
produselor agricole; 

 Infrastructura nedezvoltata suficient – cai 
de comunicatie modernizate, retele 
edilitare - limiteaza confortul locuirii in 
mediul rural, constituind uneori si un 
impediment pentru dezvoltarea unor 
activitati economice noi; 

 Slaba dezvoltare a infrastructurii turistice 
(unitati de cazare, unitati de alimentatie 
publica, infrastructura de petrecere a 
timpului liber);  

 Capacitatea scazuta a mediului de afaceri 
de a sustine investitii pentru dezvoltare;  

 Regresul inregistrat de majoritatea 
sectoarelor economice ca urmare a crizei 
pandemice mondiale; 

 Numar redus al persoanelor (in special romi) 
pregatite pentru diferite meserii (comert, 
servicii, constructii, turism) prin cursuri de 
calificare/ specializare;  

 Ca pregătire profesională, cea mai mare 
pondere o au persoanele cu studii medii; 

 Numar redus al investitorilor straini de 
comuna;  

 O parte însemnată a populaţiei începe să 
migreze din sat în oraşele industriale din 
apropier; 

 O parte relativ mare a populaţiei nu are nici 
statutul de angajat, nici măcar pe cel de 
şomer; 

 Numar redus al locurilor de munca pe piata 
locala. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
• Programe guvernamentale pentru sprijinirea 

initiativelor locale, in special in domeniul 
dezvoltarii agriculturii si a infrastructurii 
aferente; 

• Cresterea asistentei financiare din partea 
Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin 
Fondurile Structurale 2021 – 2027; 

• Posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda 
subventionata pentru crearea de noi locuri 
de munca in mediul rural; 

• Reconversia unor activitati in special 
agricole, spre arii de productivitate 
adaptate conditiilor locale; 

 Instabilitatea legislativa la nivel national; 
 Interes redus al investitorilor pentru 

demararea de afaceri in comuna, datorita 
infrastructurii fizice inca neadecvata, 
raportat la potentialul comunei; 

 Oferte de creditare greu accesibile (garantii 
mari); 

 Reducerea ponderii populatiei active si 
imbatranirea acesteia; 

 Cresterea ponderii muncii la negru, cu 
efecte negative asupra pietei muncii, 
economiei locale si asistentei sociale in 
perspectiva la nivel national; 
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• Existenta unor spatii si terenuri disponibile 
pentru dezvoltari antreprenoriale;  

• Disponibilitatea unor resurse suplimentare, 
posibil a fi accesate prin utilizarea 
programelor de finantare ale UE; 

• Potentialul de dezvoltare logistica a 
comunei, ca urmare a pozitionarii in 
vecinatatea granitei Romaniei cu Ungaria;  

• Forta de munca ieftina si calificata poate 
conduce la infiintarea de noi antreprize;  

• Incurajarea si dezvoltarea parteneriatelor 
de tip public-privat;  

• Cooperarea mediului privat cu autoritatile 
publice locale, cu institutiile de invatamant 
superior si centrele de cercetare si 
dezvoltare;  

• Existenta programelor guvernamentale de 
sustinere a sectorului IMM. 

 Aparitia fenomenelor meteorologice 
extreme, precum secete si ploi abundente 
ce pot periclita productia agricola;  

 Cresterea ratei inflatiei si cresterea ratei 
somajului vor conduce implicit la scaderea 
puterii de cumparare a produselor si 
serviciilor in randul populatiei; 

 Migratia fortei de munca calificata in afara 
judetului si in afara granitelor tarii. 
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Analiza SWOT Educatie si cultura 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Existenta in comuna a 2 scoli si 2 gradinite; 
• Existenta in comuna a 2 camine culturale si 

a unei biblioteci; 
• Existenta in comuna a 5 biserici si 2 case de 

rugaciune; 
• Existenta unei zone cu puternice traditii in 

domeniul cultural si spiritual; 
• Experienta organizarii si promovarii multor 

activitati culturale, de exemplu orgazinarea 
zilelor comunei; 

• Management scolar adecvat in unitatile de 
invatamant public; 

• Prezenta pe raza comunei Nusfalau a unor 
monumente istorice; 

• Existenta unui numar de 54 cadre didactice 
calificate si titulare;  

• Existenta unui numar relativ mare de copii 
si elevi; 

• Situatia la invatatura prezinta rezultate 
bune la toate nivelele;  

• Putine tendinte de nescolarizare sau 
abandon scolar;  

• Stare disciplinara buna;  
• Existenta PC-ului la o mare parte din elevii 

scolii;  
• Fondul de carte din biblioteca scolii 

dezvoltat si cu noutati editoriale; 
• Sustinerea activitatilor din planul anual de 

activitati scolare si extrascolare, toate 
cadrele didactice fiind implicate in 
activitatea de formare continua la nivel de 
scoala;  

• Experienta organizarii si promovarii multor 
activitati culturale. 

 Spatiile destinate actului educativ nu sunt 
tocmai propice acestui scop; 

 Existenta unor familii ale elevilor  care nu 
sunt implicate suficient in activitatea de 
educare a copiilor;  

 Accesul dificil, din punct de vedere 
material, la activitatile de perfectionare 
didactica;  

 Slaba dotare a unor spatii scolare cu 
mobilier didactic (material didactic uzat si 
depasit);  

 Fonduri insuficente pentru reabilitarea si 
modernizarea tuturor cladirilor ce 
adapostesc lacasuri de cult, a scoli si 
gradinite;  

 Participare scazuta a cetatenilor la actiuni/ 
activitati de interes cultural. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
• Reabilitarea si modernizarea scolilor; 
• Reabilitarea si modernizarea gradinitelor; 
• Amenajarea de spatii de joaca pentru copii; 
• Dotarea, extinderea si modernizarea 

caminelor culturale; 
• Reabilitarea si modernizarea bibliotecii; 
• Reabilitarea si modernizarea lacaselor de 

cult; 
• Amenajarea curtilor interioare ale unitatilor 

de invatamant; 

 Reducerea populatiei scolare datorita 
scaderii natalitatii; 

 Tendinta reducerii exigentei in procesul de 
evaluare didactica; 

 Bugetul redus alocat invatamantului public 
generand insuficienta dotarii materiale a 
unitatilor scolare; 

 Buget insuficient alocat activitatilor 
culturale;  
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• Dotarea cu materiale didactice a unitatilor 
de invatamant din localitatea si imbogatirea 
fondului de carte al bibliotecilor scolare; 

• Sprijinirea financiara a elevilor pentru 
obtinerea bursei de studiu; 

• Existenta unor programe guvernamentale 
de dezvoltare si modernizare a institutiilor 
scolare si de cultura. 

 
Analiza SWOT Servicii sociale 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Informare operativa cu privire la formele de 
ajutor de stat;  

• Administratia locala asigura servicii pentru 
protectia sociala. 

• Pondere mare a populatiei cu nevoi de 
asistare;  

• Nivelul de trai scazut pentru populatia 
roma;  

• Percepere denaturata a scopului asistentei 
sociale, din partea populatiei;  

• Lipsa voluntariatului in domeniul serviciilor 
pentru varstnici. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
 Construirea si dotarea unui complex social; 
 Infiintarea unui azil pentru persoanele 

varstnice; 
 Existenta la nivel national, de programe 

consistente destinate asistentei sociale;  
 Dezvoltarea economica a comunei, va 

permite imbunatatirea nivelului finantarilor 
care vor putea fi atrase la nivel local;  

 Posibilitatea infiintarii unor structuri ale 
economiei sociale.  

 Migratia in strainatate a unui numar ridicat 
de persoane active a condus la aparitia 
fenomenului copiilor care sunt in grija 
bunicilor/ rudelor si care necesita 
infiintarea unor servicii-suport noi;  

 Costurile ridicate pot genera dificultati in 
dotarea diverselor obiective sociale 
viitoare;  

 Sistemul de ajutor social nu incurajeaza 
reintegrarea activa. 

 
Analiza SWOT Sanatate 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Pe raza comunei Nusfalau exista: 3 cabinete 
medicale, 2 cabinete stomatologicem, 1 
dispensar veterinar si un medic veterinat 
care activeaza in cadrul SC Animavert SRL; 

 Existenta a 2 farmacii. 

• Neinsusirea normelor de educatie sanitara si 
civica a unui segment de pacienti din randul 
populatiei. 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
• Linii de finantare externe si includerea unei 

linii de buget local in vederea cofinantarii 
eventualelor aplicatii, actiuni/ activitati; 

• Promovarea principiilor naturiste; 
• Dotarea corespunzatoare a institutiilor 

medicale existente; 
• Organizarea unor evenimente publice 

pentru promovarea sanatatii populatiei. 

 Costuri ridicate ale serviciilor medicale;  
 Legislatie fluctuanta in domeniu;  
 Slaba motivare a persoanelor care au 

posibilitate chiar redusa de a se asigura 
medical, de a inchia un contract cadru 
pentru plata contributiei financiare direct la 
CAS. 
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Analiza SWOT Turism 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Potential turistic puternic prin Padurea 

Lapis, zona protejata, o adevarata oaza 
verde, pastrand caracteristicile vechilor 
paduri; 

• Asezare geografica propice dezvoltarii 
serviciilor; 

• Existenta in comuna a unor locuri atractive 
pentru turisti (Muntele Sfintei Treimi; 
Cimitirul evreiesc, Tigoiul lui Bnedek, 
Herghelia Bonanza,) a obiectivelor turistice 
(Biserica reformata din Nusfalau; Biserica 
Ortodoxa; Castelul Banffy cu parcul 
inconjurator; Conacul familiei Banffy; 
Curganii - Necropola medievală „La 
vulpiște”, Casa muzeu Torkos Pal si 
Piroska,etc) si a rezervatiei naturale 
Padurea Lapis; 

• Conservarea traditiilor si ospitalitatea 
locuitorilor din mediul rural. 

 Insuficienta resurselor financiare pentru 
reabilitarea si mentinerea obiectivelor 
turistice cum ar fi Castelul Banffy; 

 Pregatirea profesionala de calitate slaba a 
cetatenilor  in domeniul serviciilor turistice. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
 Programe guvernamentale pentru 

sprijinirea initiativelor locale;  
 Cresterea asistentei financiare din partea 

Uniunii Europene pentru dezvoltarea 
turismului rural; 

 Disponibilitatea de a incheia relatii de 
parteneriat a autoritatilor locale, cu 
investitori locali sau straini; 

 Posibilitatea extinderii de ferme si 
gospodarii autorizate pentru practicarea 
agroturismului. 

• Instabilitatea legislativa; 
• Interes redus al investitorilor pentru 

demararea de afaceri in comuna, datorita 
infrastructurii fizice si sociale neadecvate, 
raportat la potentialul comunei; 

• Oferte de creditare greu accesibile (garantii 
mari); 

• Pericolul de degradare a obiectivelor 
turistice din cauza insuficientei resurselor 
financiare; 

• Reactia redusa a mediului local la 
schimbarile si provocarile zilelor noastre, 
conducand la scaderea competitivitatii 
teritoriului comunei, in favoarea altor 
teritorii, considerate mai interesante de 
catre turisti si investitori in turism. 
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Analiza SWOT Administratie publica si locala 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Actualizarea periodica a organigramei 

primariei; 
• Existenta procedurilor ce reglementeaza 

fluxul de documente in institutie; 
• Existenta unor proceduri care sa descrie 

modul de realizare a activitatilor si 
subactivitatilor ce vizeaza organizarea 
muncii in primarie; 

• Participarea, in limita fondurilor, a tuturor 
categoriilor de personal la activitati de 
formare continua; 

• Existenta unui cadru legal coerent si stabil 
privind liberul acces la informatia de interes 
public si transparenta actului de 
administrare; 

• Existenta personalului tanar cu studii 
superioare in institutiile publice;  

• Existenta institutiilor de baza, protectie 
civila si ordine publica;  

• Deschiderea administratiei actuale catre 
investitii; 

• Coloratura politica diversa in cadrul 
primariei. 

 Resurse insuficiente destinate modernizarii 
si dezvoltarii activitatilor institutiei; 

 Posibilitati reduse de motivare financiara a 
personalului si de atragere a persoanelor cu 
calificare superioara in structurile 
functionarilor publici; 

 Incarcarea cu sarcini suplimentare peste 
cele prevazute in fisa postului datorita 
insuficientei personalului din institutie; 

 Numarul mare de schimbari legislative ceea 
ce genereaza intarizeri in activitatea 
adiministratiei publice datorita timpului 
necesar pentru adaptea la schimbari. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
 Programe de formare profesionala a 

personalului din primarie; 
 Dotari ale administratiei locale; 
 Achizitia si utilizarea unui sistem de back-

up, salvari de siguranta si utilizarea unor 
surse de alimentare de rezerva; 

 Achizitionarea de aplicatii informatice 
integrate pentru toate serviciile din cadrul 
administratiei locale in vederea eficientizarii 
procesului de furnizare a serviciilor catre 
populatie; 

 Realizarea de parteneriate cu alte localitati 
din tara si strainatate in vederea promovarii 
de proiecte. 

• Inertie mare privind implicarea factorilor 
responsabili, dar si a comunitatii in 
programele de dezvoltare; 

• Tendinta mass-mediei de a reflecta de 
regula, fara a verifica aspectele negative 
ale unei activitati din administratie, de 
cele mai multe ori, informatiile fiind gresit 
interpretate sau neintelese; 

• Schimbari legislative prea frecvente pentru 
a fi asimilare eficient.  

• Riscul esecului in realizarea si finalizarea 
unor proiecte. 
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Analiza SWOT Mediu 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Numarul mic de surse de poluare a aerului;  
• Nivelul redus de poluare a solurilor si 

subsolurilor;  
• Retea hidrografica dezvoltata: raurile 

Somes, Crasna, Barcau, Almas, Agrij si Salaj 
• Existenta a circa 720 de variatii de sol; 
• Comuna este o zona de dealuri si depresiuni 

situate pe cursul vailor Almasului, Agrijului, 
Somesului, Crasnei si Barcaului; 

• Zona montana este reprezentata in partea 
de Sud-Vest prin doua ramificatii nordice 
ale muntilor Apuseni: culmile Mesesului cu 
Varful Magura Priei (996 m) si Plopisului cu 
Varful Magura Mare (918 m); 

• Clima este temperat-continentala moderata 
cu precipitatii atmosferice medii anuale 
prezinta valori cuprinse intre 600 mm si 
800mm; 

• Flora este bogata in paduri de foioase, 
plantatii de conifere, specii de arbusti, 
specii de ierburi; 

• Fauna este diversificata in specii de 
mamifere, pasari, si reptile; 

• Exista o bogata fauna cinegetica compusa 
din mistreti, caprioare, iepuri, lupi, rasi, 
fazani; 

• La nivelul comunei Nusfalau ecosistemele 
naturale si seminaturale ocupa un procent 
semnificativ din suprafata totala. 

 Poluarea cauzata de lipsa racordarii la 
reteaua de canalizare menajera a 51,58% 
din locuinte;  

 Poluarea solului si a apelor de suprafata 
datorita chimicalelor folosite in agricultura; 

 Slaba constientizare a populatiei si agentilor 
economici privind managementul ariilor 
protejate;  

 Resurse umane si financiare scazute pentru 
managementul ariilor protejate. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Existenta unui cadru national privind 
protectia mediului: legislatie, institutii, 
strategii si planuri de implentare a 
Directivelor UE;  

 Existenta Planului de Investitii pe Termen 
Lung privind „Sistem de Management 
Integrat al Deseurilor in judetul Salaj;  

 Posibilitatea obtinerii de finantari 
guvernamentale sau fonduri europene 
pentru proiecte in domeniul mediului;  

 Organizarea unor campanii de educare a 
elevilor in spiritul ecologic;  

 Implicarea populatiei in activitatile de 
educatie ecologica;  

 Dezvoltarea de parteneriate in vederea 
protectiei mediului. 

• Opozitia unor factori interesati cu privire la 
implementarea unor proiecte de mediu in 
conditiile reducerii fondurilor disponibile 
pentru investitii si cresterii concurentei 
pentru alocarea acestora; 

• Reducerea suportabilitatii de plata a 
populatiei pentru serviciile de salubrizare, 
alimentare cu apa si canalizare;  

• Cresterea presiunilor asupra mediului din 
cauza deversarii necontrolate a apelor uzate 
menajere in conditiile dezvoltarii retelelor 
de canalizare si facilitatilor de epurare intr-
un ritm inferior celui de dezvoltare a 
retelelor de alimentare cu apa potabila;  

• Aparitia de dificultati in implementarea 
planurilor adecvate de management ale 
ariilor naturale protejate datorita atitudinii 
proprietarilor privati ai terenurilor. 
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CAPITOLUL II  
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
II.1. PRINCIPII STRATEGICE 
Strategiile de dezvoltare fac posibilă 
coordonarea activă a proceselor de dezvoltare 
care au loc în teritoriu, luarea în considerare 
a caracteristicilor locale, a schimbărilor din 
mediul exterior şi fac posibilă abordarea 
proactivă, realizată într-un mod inovativ, a 
proceselor de dezvoltare teritorială. 
Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi 
micro-regională reprezintă unul din paşii cei 
mai importanţi care susţin procesele de 
dezvoltare locală şi micro-regională. În 
esenţă, acest tip de strategie clarifică pe 
termen mediu și lung care sunt direcţiile şi 
domeniile spre care se orientează efortul de 
dezvoltare al comunităţii. 
Strategia este parte a gândirii pe termen lung 
asupra viitorului regiunii în cauză. 
Creativitatea vizează faptul că prin 
intermediul strategiei sunt prezentate 
alternativele, posibilele scenarii de dezvoltare 
gândite astfel încat să se ia în considerare cât 
mai mult din potențialul de dezvoltare al 
regiunii. Caracterul flexibil al strategiilor de 
dezvoltare locală vine în sprijinul faptului că 
acestea avantajează sisteme care se 
adaptează în permanenţă condiţiilor externe și 
modificării situaţiei interne. O strategie nu 
doar reacţionează la schimbări, prin faptul că 
ia în considerare influenţele diferiţilor factori 
interni şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar 
conţine și elemente proactive, construind 
posibile planuri şi programe ce urmează a fi 
aplicate pentru diferite situaţii ce ar apare pe 
parcurs. 
Strategia de dezvoltare locală a comunei 
Nusfalau s-a realizat la inițiativa autorităților 
locale, în contextul în care procesul de 
dezvoltare are caracter unitar, ținându-se 
cont de direcțiile de dezvoltare regionale, 

naționale, europene. Abordarea prin 
intermediul Strategiei permite administrației 
publice și celorlalți factori interesați să își 
planifice acțiunile, dezvoltarea și afacerile, 
astfel încât sa răspundă nevoilor locale și să 
valorifice oportunitățile de dezvoltare 
identificate. Pentru a asigura eficiența 
eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat 
pentru o metodologie precisă, care a inclus 
elemente importante de implicare directă a 
comunității locale, plecând de la ideea că 
reprezentanții și liderii locali să aibă interesul, 
bazele și cunoștințele necesare pentru a 
reprezenta interese locale. Astfel, elaborarea 
Strategiei de dezvoltare locală a presupus 
implicarea autorității executive de la nivel 
local. Procesul de elaborare a strategiei a 
cuprins următoarele etape:  
1. Colectarea datelor și analiza acestora  
În această etapă s-a urmărit evaluarea 
nevoilor pieței forței de muncă, baza 
economică a localității, analiza capacității 
instituționale locale, premisele dezvoltării 
economice locale. Aceste informații au fost 
obținute fie direct de la beneficiarii strategiei, 
fie din surse statistice oficiale. Pentru această 
etapă principalul tip de activitate este 
culegerea datelor care sa permită o diagnoză 
cât mai clară a spațiului pentru care s-a 
elaborat planul de dezvoltare locală. Pentru 
aceasta s-au urmărit elemente fizico-
geografice (forme de relief, plasare 
geografică, factori de risc natural, zone 
naturale protejate etc), populație (mărimea 
populației, densitatea, evoluția și factori de 
creștere a populației), locuințele (dotarea 
locuințelor cu apă și canalizare, vechimea și 
siguranța locuințelor, materialele de 
construcție folosite etc), echiparea localității 
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în sistem centralizat (apă, iluminat public, 
racordarea la rețele de telefonie, acces la 
căile de transport publice sau private), sociale 
(învățământ, comunicații, mortalitate 
infantilă etc), mediu și ecologie (apă, aer, sol, 
păduri). S-a urmărit, de asemenea, și 
identificarea atractivității localității din punct 
de vedere al turismului, a posibilităților de 
petrecere a timpului liber, s-au identificat 
spațiile verzi și evenimentele culturale anuale 
specifice zonei. Tot în această etapă se 
urmarește și analiza și monitorizarea agenților 
de dezvoltare locală (instituții publice, 
organizații non-guvernamentale, 
întreprinzători privați, biserica, școala etc). 
La finalul primei etape se poate face analiza 
SWOT a localității, piatra de temelie pentru 
elaborarea strategiei de dezvoltare a 
localității. 
2. Stabilirea strategiei de dezvoltare locală  
Analiza SWOT evidențiază punctele forte 
(Strengths), slabe (Weaknesses), 
oportunitățile (Opportunities) și amenințările 
(Threats) existente la nivelul comunei 
Nusfalau. Au fost, de asemenea, identificate 
forțele externe ce ar putea avea fie un efect 
pozitiv, fie negativ în dezvoltarea ulterioara a 
localității. Se obțin, așadar, direcțiile de 
dezvoltare locală.  
a) Identificarea obiectivelor strategice de 
dezvoltare - enumerarea obiectivelor pentru 
care a fost elaborată strategia; menționarea 
metodologiei de elaborare și a agenților de 
dezvoltare locală implicați în procesul 
elaborării strategiei de dezvoltare, precum și 
identificarea câtorva domenii strategice de 
dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu 
prioritate și în identificarea obiectivelor 
operaționale.  
b) Obiective operaționale dezvoltate în 
teritoriul supus investigației. Programul 
operativ de dezvoltare locală trebuie gândit de 
către grupul de lucru ca un sistem coerent 
privind dezvoltarea localității/micro-
regiunii/regiunii. În alegerea subprogramelor, 
cel mai important considerent trebuie să fie 
inițierea unor proiecte de dezvoltare 
convergentă în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite. Condiția de bază pentru dezvoltare 
locală este păstrarea tradițiilor economice și 
sociale comunitare. Astfel se ajunge la situația 
în care, pe baza realității existente se pun 
bazele dezvoltării durabile a comunității.  
3. Selectarea proiectelor de dezvoltare 
locală  
În această etapă se analizează posibilele 
programe sau proiecte de dezvoltare ce vor fi 
prinse în strategia de dezvoltare locală. Ele 
sunt grupate în mai multe scenarii, în funcție 
de gradul de implicare a agenților de 

dezvoltare, de perioada necesară pentru 
implementare și de locul acestora pe agenda 
persoanelor sau a organizațiilor însărcinate cu 
implementarea lor. Selectarea proiectelor are 
în vedere mai multe aspecte: proiectul să 
conducă la o îmbunătățire reală a vieții 
comunității, urmarile lui să fie suficient de 
consistente încât sâ afecteze o parte 
importantă a comunității, să existe sau să 
poată fi gasite resurse necesare pentru 
rezolvarea lui. Această etapă face și o analiză 
privitoare la viabilitatea proiectelor propuse, 
atât din punct de vedere al comunității, căt și 
al economiei și al nevoilor populației. 
4. Construcția planurilor de acțiune  
Această etapă centralizează informațiile 
obținute în primele trei etape, etape ce țin 
mai mult de partea strategică. Construcția 
planurilor de acțiune pregătește planurile de 
acțiune, precizează toate resursele financiare 
sau de alt tip ce sunt necesare pentru 
finalizarea fiecărui proiect) fie că este vorba 
de resurse din bugetul local, bugetul județean, 
național sau european, fie de surse financiare 
externe ale agenților economici). Deși în faza 
inițială pot fi identificate mai multe posibile 
scenarii de dezvoltare, în această etapă sunt 
alese acelea care asigură comunității cele mai 
mari posibilități de progres și de creștere a 
nivelului de trai la nivelul populației. În 
vederea atragerii de finanțări nerambursabile, 
după etapa de prioritizare a nevoilor locale se 
va analiza modul în care obiectivele propuse 
se coreleaza cu obiectivele existente la nivelul 
programelor europene. Primul lucru la care ar 
trebui să se gțndească cei care concep un 
proiect este cel legat de rezultatele obținute, 
ca urmare a implementării cu succes a 
proiectului. Proiectul reprezintă un 
instrument care ofera mijloacele necesare 
pentru atingerea unor obiective strategice. 
Dacă proiectele nu sunt văzute în acest mod, 
atunci un proiect incheiat ar putea să nu aibă 
nici un efect asupra dezvoltării zonei. Se 
finalizează, de asemenea, și specificațiile 
tehnice ale proiectelor (studii ce sunt 
necesare pentru fiecare proiect de 
fezabilitate, proiecte tehnice etc., orarul 
pentru implementarea proiectelor, derularea 
programului financiar). Așadar, putem 
considera că etapa de construcție a planurilor 
de acțiune este o etapă de implementare, de 
verificare și monitorizare a proiectelor, după 
ce acestea au fost identificate. Reprezentanții 
departamentelor, Unității Administrativ 
Teritoriale (UAT) Nusfalau, vor face toate 
demersurile necesare atingerii obiectivelor 
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei 
Nusfalau pentru perioada 2021 – 2027.
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II.2. VIZIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE, OBIECTIVE SPECIFICE 
Strategia de dezvoltare locala este o proiectie 
in viitor a comunitatii. Rolul acesteia este de 
a clarifica pe termen mediu si lung directiile si 
domeniile in care trebuie sa se intervina 
pentru o dezvoltare durabila. In acest proces, 
comunitatea identifica raspunsurile la 
intrebarile „Cine suntem?” si „Ce dorim sa fim 
in viitor?”. Definirea identitatii si a spiritului 
locului la momentul prezent determina 
valorificarea in cadrul urmatoarei etape de 
evolutie a atuurilor sale geografice, 
peisagistice, cultural-istorice, dar si 
economice si sociale. 
Conceptul de dezvoltare durabila (sustenabila) 
s-a cristalizat in timp, pe parcursul mai multor 
decenii, in cadrul unor dezbateri stiintifice 
aprofundate pe plan international si a capatat 
valente politice precise in contextul 
globalizarii. Dezvoltarea durabila reprezinta, 
in contextul romanesc, dorinta realizarii unui 
echilibru, o sinteza intre aspiratiile 
cetateanului nascut liber, societatea de care 
depinde si prin care se defineste si contextul 
care permite realizarea de sine. Acest 
echilibru porneste de la om, actor central care 
cauta un echilibru individual si conditii 
favorabile pentru a se realiza. Conditiile 
favorabile sunt influentate de societatea care 
trebuie sa il sustina si sa il motiveze si de 
mediul prin care se regaseste si isi poate gasi 
echilibrul. Rolul statului in contextul 
dezvoltarii durabile este sa ajute la realizarea 
acestui echilibru, nu doar pentru cetatenii de 
acum, dar si pentru generatiile viitoare. In 
cadrul urmatorului buget pe termen lung al UE 
pentru 2021-2027, Comisia Europeana propune 
modernizarea politicii de coeziune, principala 
politica de investitii a UE si una dintre cele mai 
tangibile expresii ale solidaritatii. 
Viziunea strategiei stabileste alternativele de 
dezvoltare ale comunei Nusfalau si reprezinta 
liniile directoare pentru viitoarea dezvoltare 
pentru perioada 2021 – 2027, dar si corelarea 

acesteia cu dezvoltarea propusa la nivel 
judetean, national si european.  
Comuna Nusfalau considera ca la baza 
dezvoltarii comunei sta dezvoltarea 
economica si imbunatatirea calitatii vietii 
populatiei, care trebuie sa se realizeze 
sustenabil, tinand cont de principiile 
dezvoltarii durabile. Strategia pleaca de la 
premisa ca, dezvoltarea durabila prezinta un 
cadru de gandire care, odata insusit de catre 
cetatean, va ajuta la crearea unei societati 
mai echitabile, definita prin echilibru si 
solidaritate si care sa poata face fata 
schimbarilor aduse de probleme actuale 
globale, regionale si nationale, inclusiv 
scaderea demografica. Pe plan economic este 
nevoie de garantarea unei cresteri economice 
pe termen lung de care sa beneficieze 
cetatenii comunei Nusfalau.  
Astfel in vederea imbunatatirii vietii 
populatiei, comuna Nusfalau trebuie sa isi 
consolideze pozitia economica, sociala si 
culturala. Atragerea de investitori care sa 
creeze locuri de munca bine remunerate are 
un rol central in indeplinirea obiectivului 
general si a obiectivelor strategice si 
specifice. Acestia nu doar ca vor oferi locuri 
de munca populatiei din comuna, dar vor 
contribui semnificativ si la cresterea bugetului 
local, sustinand astfel finantarea investitiilor 
din alte sectoare precum infrastructura 
rutiera, tehnico-edilitara, educationala, 
culturala, de sanatate.  
Obiectivul general al strategiei este de a 
contura un cadru adecvat pentru dezvoltarea 
durabila a comunei Nusfalau. Pana in anul 2027 
se doreste imbunatatirea calitatii serviciilor 
publice, precum servicii sociale, salubrizare, 
siguranta si ordine publica. Pana in anul 2027 
se vor aduce imbunatatiri si in ceea ce priveste 
poluarea de la nivel local, fie prin actiuni de 
ecologizare, fie prin impaduriri sau 
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implementarea unui sistem viabil de 
managementul deseurilor. 
Un instrument principal al dezvoltarii durabile 
si coerente a comunei este Planul de Urbanism 
General care este refacut si actualizat, astfel 
incat dezvoltarea dorita sa nu afecteze 
mediul, sa nu produca dezechilibre sociale sau 
sa afecteze arhitectura traditionala a 
comunei. Strategia de Dezvoltare Locala 
incepe de la urmatoarele idei de baza: 
• Promovarea imaginii comunei in general si 

a standardului calitativ al serviciilor din 
comuna; 

• Crearea unor conditii de viata mai bune 
pentru locuitorii comunei prin infiintarea 
de noi locuri de munca si oferirea de 
locuinte; 

• Informarea asupra oportunitatilor care se 
regasesc in zona celor din mediul privat 
care doresc sa investeasca fie in proiecte 
singulare sau in proiecte de parteneriat, fie 
consultari permanente; 

• Acceptarea unei anumite adaptabilitati la 
schimbarile ce au loc in comuna; 

• Construirea strategiei pe caracterul social 
al proceselor, pe suportul si participarea 
comunitatii.  

In echivalenta cu ideile de baza ale formularii 
strategiei si cu posibilitatea de dezvoltare a 
comunei, notiunea strategica trebuie 
exprimata astfel incat transcrierea sa intr-un 
plan strategic sa garanteze prin pachetul de 
actiuni pe care il promoveaza la cresterea 
economica, cresterea bazei de impozitare, 
crearea de locuri de munca si imbunatatirea 
calitatii mediului de viata a comunitatii. 
Notiunea strategica de dezvoltare se 
transpune astfel printr-o dezvoltare 
economica datorata pozitiei geostrategice a 
comunei, determinata de atragerea de 
investitori, de activitati economice si 
organizatii in zona. In acest scop, trebuie 
urmate doua directii prioritare: imbunatatirea 
gradului de atractivitate a comunei (prin 
imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin 
revitalizare) si facilitati de atragere a firmelor 
private (prin investitii in infrastructura, oferta 
de terenuri si cladiri, servicii strategice, 
facilitati fiscale, etc). 
 
Obiective specifice pe termen mediu si lung 
I. Populatia  
a) Demografie:  
• conditii de viata atractive pentru tineri, atat 
pentru cei din comuna, cat si pentru cei din 
exterior (care ar dori sa se stabileasca in 
comuna);  
• conditii si facilitati pentru familiile tinere cu 
copii.  

b) Servicii medicale si sociale:  
• acces facil la servicii sociale si medicale de 
calitate, prompte si suficiente;  
• populatie educata privind starea generala de 
sanatate si modalitatile de a duce o viata 
sanatoasa;  
• eliminarea factorilor de risc privind calitatea 
vietii.  
c) Forta de munca activa:  
• locuri de munca suficiente si in domenii 
variate de activitate, cu venituri adecvate 
pentru satisfacerea nevoilor de trai;  
• posibilitatea de a urma cursuri de 
reconversie profesionala in domenii cautate pe 
piata muncii.  
d) Educatia:  
• posibilitatea neingradita de implinire 
individuala prin educatie;  
• acces la un sistem educational perfomant, 
flexibil;  
• infrastructura si baza materiala suficienta si 
capabila sa satisfaca nevoile legate de actul 
educational;  
• posibilitatea de formare continua pentru 
adulti;  
• practicarea de sporturi individuale si de 
masa, cu baze materiale corespunzatoare. 
e) Cultura:  
• practici traditionale revitalizate, usor de 
transmis generatiilor viitoare;  
• activitati traditionale puse in valoare;  
• acces facil la surse de informatie traditionale 
sau moderne;  
• infrastructura corespunzatoare cerintelor 
unei societati moderne.  
 
II Infrastructura  
a) Dotari edilitare:  
• dotari edilitare functionale si capabile sa 
deserveasca toti cetatenii localitatii;  
b) Transporturi:  
• retea de drumuri functionala care sa 
deserveasca nevoile curente ale locuitorilor si 
activitatilor economice fara sa afecteze starea 
mediului inconjurator;  
• sistem de transport modern care sa coreleze 
transportul feroviar si cel rutier (de persoane 
si marfuri;  
c) Infrastructura de apa, apa uzata si epurare:  
• sistem de furnizare a apei curente si de 
canalizare, capabile sa deserveasca locuitorii 
intregului oras;  
• populatie informata asupra riscurilor cauzate 
de deversarea apelor uzate in locuri 
neamenajate, asupra utilizarii durabile a 
resurselor de apa si a prevenirii poluarii 
mediului inconjurator;  
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III Economia  
a) Agricultura:  
• practici de agricultura durabila, adaptate 
conditiilor climaterice si solului din spatiul 
local;  
• activitati agricole diversificate si 
generatoare de venit la bugetul local;  
• asocierea producatorilor;  
• imbunatatirea practicilor agricole;  
• politici de marketing eficiente;  
• utilizarea eficienta a fondurilor de 
dezvoltare rurala.  
b) Industria:  
• activitati industriale pliate pe specificul 
local;  
• valorificarea resurselor naturale locale;  
• valorificarea potentialului uman;  
• imbunatatirea practicilor de mediu in 
domeniul industrial;  
• imbunatatirea productivitatii muncii;  
• promovarea eficienta a produselor si 
practicilor industriale;  
• accesarea de fonduri europene.  
c) Comertul, turismul si alte servicii:  
• utilizarea eficienta a traditiilor si resurselor 
locale;  

• diversificarea serviciilor;  
• politici eficiente de marketing;  
• diversificarea produselor turistice. 
 
IV Mediul inconjurator  
Degradarea solului, a aerului si a apei:  
• promovarea practicilor de agricultura 
ecologica;  
• realizarea unor cursuri de educatie 
ecologica;  
• curatarea cursurilor de apa si a domeniului 
public; 
• montarea de cosuri de gunoi pe domeniul 
public;  
• crearea unor mecanisme de colectare 
selectiva a deseurilor;  
• realizarea unei statii de transfer a 
deseurilor;  
• regularizarea paraielor si a torentilor de pe 
teritoriul comunei, prin construirea de 
microbaraje, consolidarea malurilor, 
construirea de podete si alte astfel de lucrari 
hidrotehnice;  
• impadurirea suprafetelor degradate. 
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II.3. PRIORITATI DE DEZVOLTARE. TEME ORIZONTALE  
PRIORITATI DE DEZVOLTARE 
Implementarea proiectelor este conditionata 
de disponibilitatea fondurilor de finantare, 
astfel o prioritizare a investitiilor este un 
demers vital pentru administratia publica 
locala. Astfel, pentru comuna Nusfalau setul 
de prioritati pe care le are in vedere in 
perioada 2021 – 2027 este in corelare cu 
necesitatile idenitificate la nivel local: 

I. Investitii in infrastructura locala;  
II. Cresterea calitatii serviciilor publice;  
III. Sprijinirea mediului de afaceri local; 
IV. Protectia mediului.  

 
I. Investitiile in infrastructura locala  
Comuna Nusfalau dispune de pozitionare 
geografica favorabila, fiind amplasata la 
distanta relativ mica fata de municipiile 
Oradea si Salonta, in apropiere de granita cu 
Ungaria si de resurse importante (forta de 
munca, terenuri), insa este nevoie si de 
imbunatatirea situatiei infrastructurii 
(drumuri, canalizare, gaz metan). Pe de alta 
parte, dezvoltarea infrastructurii se impune in 
vederea imbunatatirii calitatii vietii 
populatiei. Se urmareste cresterea gradului de 
conectare a populatiei la utilitati si reducerea 
pierderilor cauzate de retelele invechite. Cele 
mai importante modernizari sunt necesare 
pentru reteaua de drumuri si reteaua de apa, 
masurile luate in acest sens avand un impact 
semnificativ si asupra starii mediului. Sunt 
necesare invesitii in introducerea retelei de 
canalizare in toate localitatile componente ale 
comunei. 
 
II. Cresterea calitatii serviciilor publice 
vizeaza imbunatatirea procesului educational, 
serviciile in sanatate, serviciile sociale 
(asistenta si protectie sociala), salubrizarea, 
siguranta si ordinea publica. Principalele 
investitii ce trebuie realizate pentru 
dezvoltarea serviciilor publice reprezinta 
modernizarea, extinderea, dotarea 

infrastructurii existente (unitati educationale, 
dispensare, institutii culturale) si Infiintarea 
unor unitati noi. Totodata, este necesara 
sporirea eficientei activitatii administratiei 
publice locale prin oferirea serviciilor publice 
calitative, operative, accesibile, transparente 
si eficiente din punctul de vedere al costului 
pentru un numar cat mai mare de persoane cu 
imbunatatirea in mod continuu a calitatii si 
accesibilitatii acestora, in functie de 
interesele cetatenilor si mediului de afaceri. 
 
III. O alta prioritate la nivelul comunei 
Nusfalau este sprijinirea mediului de afaceri 
local prin  atragerea de noi investitori, 
sustinerea celor existenti prin asigurarea 
facilitatilor fiscale in functie de realizari si 
beneficiilor in ceea ce priveste taxele si 
impozitele. In acest sens, sunt vitale invesititii 
in infrastructura locala. Se urmareste 
diversificarea economiei locale si crearea de 
locuri de munca bine remunerate pentru 
populatia din comuna. In acest fel, vor putea 
fi sustinute si investitiile publice, mediul 
economic contribuind la formarea unui buget 
local suficient de generos pentru a sustine 
imbunatatirea serviciilor publice. 
 
IV. Protectia mediului reprezinta o prioritate 
majora pentru administratia publica locala 
intrucat statul recunoaste oricarei 
persoane dreptul la un mediu sanatos si 
echilibrat ecologic. In acest sens, autoritatile 
publice locale au obligtia de a asigurarea un 
mediu de viata sanatos la nivelul localitatilor, 
atat prin respectarea legislatiei in domeniu, 
cat si prin promovarea si implementarea 
investitiilor in protectia mediului inconjurator 
si prevenirea degradarii suplimentare a 
acestuia prin defrisari, inundatii, alunecari de 
teren, poluarea solului si a aerului. 
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TEME ORIZONTALE 
In indeplinirea prioritatilor de dezvoltare 
stabilite pentru comuna Nusfalau, vor fi 
integrate temele orizontale europene. 
Proiectele vor fi considerate relevant din 
punct de vedere al promovarii egalitatii de gen 
si/sau al combaterii vulnerabilitatilor create 
de celelalte diferente structurale, cum ar fi 
rasa, etnie, nivelul de bunastare sociala, 
varsta, handicapul, orientarea sexuala etc., 
daca o parte dintre obiectivele specifice si 
activitatile proiectului vor fi concepute astfel 
incat sa fie propuse masuri concrete sau 
instrumente care sa contribuie la eliminarea 
inegalitatilor si sa promoveze egalitatea de 
sanse si tratament, astfel incat sa determine o 
imbunatatire a unor situatii defavorabile in 
care se afla diverse categorii de persoane. 
 
Egalitate de sanse si de tratament 
Conform Regulamentului 1083/2006 al 
Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de 
sanse constituie unul dintre principiile de 
interventie ale Fondurilor Europene. 
Problematica promovarii egalitatii de sanse in 
viata sociala pentru ambele sexe constituie o 
cerinta esentiala pentru societatea 
romaneasca, fiind considerata o componenta 
de baza a preocuparii pentru respectarea 
drepturilor fundamentale ale oamenilor. 
Promovarea egalitatii de sanse va contribui la 
coeziunea sociala, atat la nivelul regiunilor de 
dezvoltare, cat si la nivel national. In 
elaborarea strategiei s-a urmarit coordonarea 
programelor si politicilor sectoriale (servicii 
sociale, educatie, sanatate) in functie de 
problemele teritoriale in vederea eliminarii 
disparitatilor de dezvoltare prezente in zonele 
din mediul mic urban si rural si incluziunii 
grupurilor defavorizate sau expuse riscului. In 
procesul de definire a problemelor prioritare 
s-a avut in vedere analizarea situatiilor 
discriminatorii si promovarea sanselor egale 
intre barbati si femei, tineri si varstnici, 
majoritari si minoritati etnice, nevoilor 
persoanelor cu dizabilitati si promovarea 
integrarii lor in viata sociala si economica.  
 
Dezvoltare durabila  
Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza 
totalitatea formelor si metodelor de 
dezvoltare socio-economica, al caror 
fundament il reprezinta in primul rand 
asigurarea unui echilibru intre aceste sisteme 
socio-economice si elementele capitalului 
natural. Durabilitatea pleaca de la ideea ca 
activitatile umane sunt dependente de mediul 
inconjurator si de resurse. Sanatatea, 
siguranta sociala si stabilitatea economica a 
societatii sunt esentiale in definirea calitatii 

vietii. Dezvoltarea economica nu poate fi 
oprita, dar strategiile trebuie schimbate astfel 
incat sa se potriveasca cu limitele ecologice 
oferite de mediul inconjurator si de resursele 
planetei.  
Tratatul Uniunii Europene prevede integrarea 
dezvoltarii durabile in toate politicile 
europene, astfel incat acestea sa contribuie de 
o maniera integrata la indeplinirea 
obiectivelor economice, sociale si de 
mediu. Strategia de Dezvoltare Durabila a UE 
(2006) urmareste, alaturi de Strategia de la 
Lisabona pentru crestere economica si locuri 
de munca, sa contribuie la o Europa mai 
prospera, mai curata si mai corecta.Pentru a 
respecta cerintele legislatiei comunitare, 
statele membre ale Uniunii Europene trebuie 
sa abordeze conceptul dezvoltarii durabile in 
cadrul tuturor proiectelor si programelor 
finantate din fonduri structurale, pentru a 
contribui la realizarea unei economii europene 
echilibrate, durabile si inovative. 
Romania, in calitate de stat membru al 
Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si Uniunii 
Europene (UE), si-a exprimat adeziunea la cele 
17 Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) ale 
Agendei 2030, adoptata prin Rezolutia 
Adunarii Generale a ONU A/RES/70/1, in 
cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare 
Durabila din septembrie 2015. 
Dezvoltarea durabila a reprezentat punctul de 
plecare in definirea planurilor de dezvoltare 
ale comunei Nusfalau pentru prioada 2021-
2027. O societate durabila este una puternica, 
sanatoasa si justa. Indeplineste nevoile tuturor 
oamenilor, precum si pe cele ale generatiilor 
viitoare, promovand bunastarea personala, 
coeziunea si incluziunea sociala si facilitand 
oportunitati egale pentru toata lumea. Pentru 
aceasta s-au propus atat masuri de dezvoltare 
a infrastructurii, inclusiv cea sociala, 
educationala si medicala, cat si masuri pentru 
construirea unei societati si economii 
puternice, stabile si sustinute, capabila sa 
asigure prosperitate si oportunitati pentru toti 
cetatenii comunei, in care costurile inechitatii 
sociale si cele de mediu sunt suportate de cei 
care le creeaza, iar consumul eficient de 
resurse este incurajat. 
 
In functie de domeniul de investitie, se vor 
propune anumite tipuri indicative de actiuni 
specifice pentru indeplinirea obiectivelor 
legate de egalitatea de sanse si dezvoltare 
durabila, precum:  
 
 Dezvoltare rurala: 
− adaptarea spatiului pietonal pentru 
persoanele cu deficiente de vedere; 
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− dotarea trecerilor pietonale cu semnale 
auditive pentru persoanele cu deficiente de 
auz; 
− investitii in infrastructura: asigurarea 
dotarilor specifice accesului pentru persoane 
cu dizabilitati la serviciile publice; 
− realizarea si conservarea de „coridoare 
verzi”; 
− implementarea de masuri care sa vizeze 
asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea 
poluarii din cauza noxelor, inclusiv a poluarii 
fonice, reducerea poluarii provocate de 
depozitarea deseurilor menajere; 
− reutilizarea deseurilor provenite de pe 
urma constructiei infrastructurii edilitare. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Investitii in infrastructura (constructii/ 
reabilitare cladiri) 
− implementarea sistemelor de management 
al calitatii si al mediului pe baza standardelor 
internationale;  
− reducerea consumului de materiale si 
energie in spatiile construite;  
− imbunatatirea performantei energetice a 
cladirilor;  
− introducerea de sisteme de proiectare si 
tehnici de constructie pentru racire si aer 
conditionat in cladirile noi care sunt rezistente 
la schimbarile climatice preconizate; 
 
 Ocuparea fortei de munca 
− crearea unui mediu favorabil in vederea 
crearii de locuri de munca in randul tuturor 
generatiilor;  
− incurajarea integrarii pe piata muncii a 
persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile 
la fenomenul discriminarii;  
− incurajarea antreprenoriatului feminin;  
− organizarea de cursuri/module de curs 
pentru dezvoltarea competentelor in domeniul 
protectiei mediului;  
− dezvoltarea capacitatii institutiilor din 
piata muncii cu privire la formarea si reinsertia 
profesionala a fortei de munca in sectoare 
verzi;  
− sprijin pentru intreprinderile sociale in 
domeniul gestionarii, reciclarii si reutilizarii 
deseurilor; 
 
 Sanatate/ social 
− adaptarea serviciilor sociale/de sanatate;  

− servicii de consiliere pentru motivarea 
persoanelor varstnice de a-si imbunatati 
abilitatile profesionale in vederea continuarii 
activitatii pe piata fortei de munca sau 
evidentierea unor caracteristici specifice 
varstei;  
− programe/facilitati de sprijin pentru 
ingrijirea copiilor sau a altor persoane 
dependente, in timpul programului de lucru;  
− investitii in infrastructura: asigurarea 
dotarilor specifice accesului pentru persoane 
cu dizabilitati la serviciile publice; 
 
 Educatie 
− investitii in infrastructura: asigurarea 
dotarilor specifice accesului pentru persoane 
cu dizabilitati la serviciile publice;  
− organizarea unei campanii de sensibilizare 
si informare in randul elevilor in vederea 
cresterii gradului de constientizare cu privire 
la semnificatia si importanta respectarii 
dreptului la egalitate de sanse si tratament 
pentru toti; 
− promovarea invatarii in randul persoanelor 
varstnice; 
− furnizarea de educatie nonformala/formala 
pentru varstnici; 
− actualizarea curriculumului educational, 
astfel incat sa reflecte nevoile si 
oportunitatile generate de tranzitia la o 
economie cu emisii de carbon scazute si 
rezistenta la schimbarile climatice; 
− formarea persoanelor care desfasoara 
activitati independente in sectoarele verzi 
emergente; 
 
 Capacitatea institutionala si administratie 
publica 
− integrarea perspectivei de gen in 
elaborarea directivelor locale;  
− modificari ale politicilor de resurse umane 
pentru o mai buna integrare a lucratorilor 
varstnici;  
− organizarea de seminarii de formare si 
constientizare in domeniul egalitatii de sanse 
si tratament destinate angajatilor din institutii 
si autoritati publice;  
− imbunatatirea accesului la serviciile 
administrative;  
− integrarea aspectelor de mediu in 
promovarea dezvoltarii economiei verzi. 
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II.4. ANALIZA REGLEMENTARILOR EUROPENE, NATIONALE, REGIONALE 
Programarea UE pentru perioada de 
dezvoltarea regionala si coeziune 2021 - 
2027  
In cadrul urmatorului buget pe termen lung al 
UE pentru 2021-2027, Comisia propune 
modernizarea politicii de coeziune, principala 
politica de investitii a UE. 
Prioritatile investitionale mijlocite optim de 
UE pentru perioada 2021 – 2027 sunt: 

I. Europa mai inteligenta, prin inovare, 
digitalizare, transformare economica si 
sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii 

II. Europa mai verde, fara emisii de carbon, 
punerea in aplicare a Acordului de la Paris 
si investitii in tranzitia energetica, 
energia din surse regenerabile si 
combaterea schimbarilor climatice 

III. Europa conectata, cu retele strategice 
de transport si digitale 

IV. Europa mai sociala, pentru realizarea 
pilonului european al drepturilor sociale 
si sprijinirea calitatii locurilor de munca, 
a invatamantului, a competentelor, a 
incluziunii sociale si a accesului egal la 
sistemul de sanatate 

V. Europa mai apropiata de cetatenii sai, 
prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 
conduse la nivel local si a dezvoltarii 
urbane durabile in UE. 

 
O abordare mai personalizata a dezvoltarii 
regionale 
Politica de coeziune continua investitiile in 
toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai 
putin dezvoltate, in tranzitie, mai dezvoltate). 

Metoda de alocare a fondurile se bazeaza inca, 
in mare masura, pe PIB-ul pe cap de locuitor. 
Se introduc noi criterii (somajul in randul 
tinerilor, nivel scazut de educatie, schimbari 
climatice si primirea si integrarea 
migrantilor), pentru a reflecta mai bine 
realitatea de pe teren. Regiunile 
ultraperiferice vor beneficia in continuare de 
sprijin special de la UE. Politica de coeziune 
continua sa sprijine strategiile de dezvoltare 
conduse la nivel local si sa autonomizeze 
gestionarea fondurilor de catre autoritatile 
locale. Creste si dimensiunea urbana a politicii 
de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR 
dezvoltarii urbane durabile si printr-un nou 
program de colaborare in retea si de 
consolidare a capacitatilor dedicat 
autoritatilor urbane, sub denumirea Initiativa 
urbana europeana. 
 
Simplificare: reguli mai scurte, mai putine si 
mai clare 
Pentru intreprinderile si antreprenorii care 
beneficiaza de sprijinul UE, noul cadru 
ofera mai putina birocratie si modalitati mai 
simple de solicitare a platilor, prin utilizarea 
optiunilor simplificate in materie de costuri. 
Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de 
reglementare acopera in prezent 7 fonduri UE 
implementate in parteneriat cu statele 
membre („gestionare partajata”). Comisia 
propune, de asemenea, controale mai 
relaxate la programele cu istoric bun, o mai 
mare incredere in sistemele nationale si 
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Extinderea principiului „auditului unic”, 
pentru a evita suprapunerea verificarilor. 
 
Un cadru mai flexibil 
Noul cadru reuneste stabilitatea necesara 
planificarii investitiilor cu nivelul 
corespunzator de flexibilitate bugetara, 
pentru a face fata unor evenimente 
neprevazute. O evaluare intermediara va 
determina daca este nevoie de modificarea 
programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei 
de finantare, pe baza prioritatilor emergente, 
a executarii programelor si a celor mai recente 
recomandari specifice fiecarei tari. 
In anumite limite, se vor permite transferuri 
de resurse in cadrul programelor fara a fi 
necesara o aprobare oficiala a Comisiei. O 
dispozitie specifica faciliteaza mobilizarea de 
fonduri UE incepand din prima zi, in caz de 
dezastru natural. 
 
O legatura mai stransa cu Semestrul 
European si cu guvernanta economica a 
Uniunii 
Politica de coeziune sprijina reformele pentru 
crearea unui mediu favorabil investitiilor, in 
care intreprinderile pot sa prospere. Se va 
asigura deplina complementaritate si 
coordonare cu Programul de sprijin al 
reformei, in forma sa noua si consolidata. 
In perioada bugetara, recomandarile specifice 
fiecarei tari (RST) formulate in contextul 
semestrului european vor fi luate in 
considerare de doua ori: la inceput, pentru 
conceperea programelor din cadrul politicii de 
coeziune, si apoi in cadrul evaluarii 
intermediare. Pentru a stabili conditiile 
propice cresterii economice si crearii de locuri 
de munca, noile conditii favorizante vor 
contribui la inlaturarea obstacolelor din calea 
investitiilor. Aplicarea lor va fi monitorizata pe 
intreaga perioada financiara. 
 
Mai multe oportunitati pentru sinergii in 
setul UE de instrumente bugetare 
Cadrul de reglementare unic care acopera 
fondurile politicii de coeziune si Fondul pentru 
azil si migratie vor facilita crearea de strategii 
de integrare a migrantilor la nivel local 
sprijinite prin resurse UE utilizate in sinergie; 
Fondul pentru azil si migratie se va concentra 
pe nevoile pe termen scurt ale migrantilor in 
momentul sosirii, in timp ce politica de 
coeziune va sprijini integrarea lor sociala si 
profesionala. In afara cadrului unic de 
reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte 
instrumente UE, cum ar fi politica agricola 
comuna, Orizont Europa, programul LIFE sau 
Erasmus +. 

Interreg: eliminarea obstacolelor 
transfrontaliere si sprijinirea proiectelor 
interregionale pentru inovare 
Cooperarea interregionala si transfrontaliera 
va fi facilitata de noua posibilitate ca o 
regiune sa utilizeze parti din propria alocare 
pentru a finanta proiecte in alta parte a 
Europei, impreuna cu alte regiuni. 
Noua generatie a programelor de cooperare 
interregionala si transfrontaliera („Interreg”) 
va ajuta statele membre sa 
depaseasca obstacolele transfrontaliere si sa 
dezvolte servicii comune. Comisia propune un 
nou instrument pentru regiunile de frontiera si 
pentru tarile dornice sa-si armonizeze cadrele 
juridice, denumit Mecanismul transfrontalier 
european. 
Pornind de la succesul actiunii pilot din 2014-
2020, Comisia propune crearea Investitiilor 
interregionale pentru inovare. Regiunile cu 
active corespunzatoare de „specializare 
inteligenta” vor fi sprijinite mai mult pentru 
alcatuirea clusterelor paneuropene in 
sectoare prioritare precum datele masive (big 
data), economia circulara, sistemele avansate 
de fabricatie sau securitatea cibernetica. 
 
Norme consolidate pentru investitiile UE 
cele mai performante 
Toate programele isi vor mentine cadrul de 
performanta cu obiective cuantificabile 
(numarul de locuri de munca create sau 
accesul suplimentar la retele in banda larga). 
Noul cadru instituie un bilant anual al 
performantei, sub forma unui dialog politic 
intre autoritatile programului si Comisie. 
Performanta programelor va evaluata si cu 
ocazia evaluarii intermediare. Din motive de 
transparenta si pentru ca cetatenii sa poata 
urmari progresele inregistrate, statele 
membre vor trebui sa raporteze toate datele 
de implementare o data la doua luni, iar 
platforma de date deschise privind coeziunea 
va fi actualizata automat. 
 
Utilizarea mai intensa a instrumentelor 
financiare 
Subventiile singure nu pot face fata nevoilor 
semnificative de investitii. Ele pot fi 
completate eficient de instrumente 
financiare, care au un efect de parghie si sunt 
mai aproape de piata. In mod voluntar, statele 
membre vor putea transfera o parte din 
resursele politicii de coeziune noului fond 
InvestEU administrat central, pentru a accesa 
garantia oferita de bugetul UE. Combinarea 
subventiilor si instrumentelor financiare este 
mai usoara, iar noul cadru include si dispozitii 
speciale pentru a atrage mai mult capital 
privat. 
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Mai multe eforturi de comunicare pentru a 
imbunatatI vizibilitatea politicii de coeziune 
Pentru o Europa tot mai apropiata de cetateni, 
se pune mai mult accent pe necesitatea de a 
comunica mai bine rezultatele pozitive ale 
politicii de coeziune. Statele membre si 
regiunile au consolidat cerintele de 
comunicare, de exemplu in ceea ce priveste 
organizarea de evenimente pentru 
inaugurarea proiectelor mari cu finantare de 
la UE si dezvoltarea unor planuri de informare 
prin retelele sociale. 
In acelasi timp, comunicarea pe tema 
proiectelor finantate de la UE se simplifica, 
introducandu-se un singur branding pentru 
toate fondurile UE, un portal unic unde apar 
toate finantarile disponibile pentru 
intreprinderi si o baza de date unica pentru 
proiecte gestionata de Comisie. 
 
„UE pentru sanatate” 2021-2027 – O viziune 
pentru o Uniune Europeana mai sanatoasa 
Programul „UE pentru sanatate” este 
raspunsul UE la criza COVID-19, care a avut un 
impact major asupra personalului medical si 
sanitar, asupra pacientilor si asupra sistemelor 
de sanatate din Europa. Cu fonduri de 9,4 
miliarde EUR, „UE pentru sanatate” este cel 
mai valoros program in domeniul sanitar. El va 
oferi finantare tarilor UE, organizatiilor si 
ONG-urilor din domeniul sanatatii. Solicitarile 
de finantare se vor putea depune in 2021. 
Domenii de actiune 
Programul „UE pentru sanatate”: 
• va spori gradul de pregatire a UE in fata 

amenintarilor transfrontaliere majore la 
adresa sanatatii, creand: 
• rezerve de materiale medicale pentru 

situatii de criza 
• o rezerva de personal medical si de 

experti care sa poata fi mobilizata 
pentru a raspunde la crize oriunde in 
UE 

• o supraveghere mai ampla a 
amenintarilor la adresa sanatatii 

• va consolida sistemele de sanatate, astfel 
incat acestea sa faca fata atat epidemiilor, 
cat si provocarilor pe termen lung, 
stimuland: 
• prevenirea bolilor si promovarea 

sanatatii in conditiile imbatranirii 
populatiei 

• transformarea digitala a sistemelor de 
sanatate 

• accesul grupurilor vulnerabile la 
asistenta medicala 

• va face medicamentele si dispozitivele 
medicale disponibile si accesibile, va 
sustine utilizarea prudenta si eficienta 
a antimicrobienelor si va promova atat 
inovarea in domeniul medical si 
farmaceutic, cat si metodele mai ecologice 
de productie. 

Prioritatile Comisiei in materie de sanatate: 
Se va intensifica munca in domenii prioritare 
precum lupta impotriva cancerului, reducerea 
numarului de infectii rezistente la 
antimicrobiene si imbunatatirea ratelor 
de vaccinare. 
UE va Extinde initiativele de succes 
precum Retelele europene de referinta pentru 
bolile rare si va continua sa coopereze la nivel 
international pentru a gasi solutii la 
amenintarile si provocarile mondiale in 
materie de sanatate. 
 
Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027  
Investitiile in dezvoltare regionala se vor axa 
mai ales pe obiectivele 1 si 2. Acestor 
prioritati li se vor aloca 65 % - 85 % din 
resursele FEDR si ale Fondului de coeziune, in 
functie de prosperitatea relativa a statelor 
membre. 
Ca urmare a acordului Parlamentului European 
din 16 decembrie 2020, Consiliul UE 
a adoptat la 17 decembrie 2020 regulamentul 
privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 
2021-2027 si pachetul de relansare economica 
Next Generation EU (NGEU). 
Regulamentul prevede un buget pe termen 
lung de 1 074,3 miliarde EUR pentru UE27 (cele 
27 de state membre ramase ca urmare a 
Brexit-ului) in preturile din 2018, inclusiv 
integrarea Fondului european de dezvoltare. 
Impreuna cu NGEU, in valoare de 750 de 
miliarde EUR, va permite UE sa furnizeze o 
finantare fara precedent de 1,8 trilioane 
EUR in urmatorii ani pentru a sprijini 
recuperarea din pandemia COVID-19 si 
prioritatile UE pe termen lung in diferite 
politici/zone. 
Cele 1 074,3 miliarde euro aferente Cadrului 
financiar 2021-2027 vor fi impartite intre 7 
capitole de buget: 
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https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/overview_ro
https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/overview_ro
https://ec.europa.eu/health/ehealth/home_ro
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_ro
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_ro
https://ec.europa.eu/health/human-use_ro
https://ec.europa.eu/health/md_sector/overview_ro
https://ec.europa.eu/health/md_sector/overview_ro
https://ec.europa.eu/health/amr/antimicrobial-resistance_en
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_ro
https://ec.europa.eu/health/amr/antimicrobial-resistance_en
https://ec.europa.eu/health/amr/antimicrobial-resistance_en
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_ro
https://ec.europa.eu/health/ern_ro
https://ec.europa.eu/health/international_cooperation/overview_ro
https://ec.europa.eu/health/international_cooperation/overview_ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0267_RO.html


Capitole de buget CFM NextGenerationEU TOTAL 

1.Piata unica, inovare si sectorul 
digital 

132,8 miliarde 
EUR 

10,6 miliarde EUR 143,4 miliarde 
EUR 

2. Coeziune, rezilienta si valori 377,8 
miliarde EUR 

721,9 miliarde EUR 1 099,7 miliarde 
EUR 

3. Resurse naturale si mediu 356,4 miliarde 
EUR 

17,5 miliarde EUR 373,9 miliarde 
EUR 

4. Migratie si gestionarea 
frontierelor  

22,7 miliarde EUR - 22,7 miliarde EUR 

5. Securitate si aparare 13,2 miliarde 
EUR  

- 13,2 miliarde 
EUR  

6. Vecinatate si intreaga lume 98,4 miliarde EUR - 98,4 miliarde EUR 

7. Administratia publica 
europeana 

73,1 miliarde EUR - 73,1 miliarde EUR 

TOTAL Cadru Financiar 
Multianual  

1 074,3 miliarde 
EUR 

750 miliarde euro 1 824,3 miliarde 
EUR 

Toate sumele sunt exprimate in miliarde EUR, in preturi constante din 2018.  
 
Next Generation EU – 750 mld. euro 
NextGenerationEU este un instrument 
temporar de redresare in valoare de 750 de 
miliarde EUR, menit sa contribuie la repararea 
daunelor economice si sociale imediate 
provocate de pandemia de coronavirus. 
Acesta are la baza trei piloni: 
• instrumente de sprijinire a eforturilor depuse 

de statele membre pentru a se redresa, 
pentru a remedia consecintele crizei si 
pentru a iesi mai puternice din aceasta 
incercare; 

• masuri de stimulare a investitiilor private si 
de sprijinire a intreprinderilor aflate in 
dificultate; 

• consolidarea principalelor programe ale UE 
pentru a valorifica invatamintele desprinse 
din criza, pentru a spori soliditatea si 
rezilienta pietei unice si pentru a accelera 
dubla tranzitie verde si digitala. 

 
Mecanismul de Redresare si Rezilienta 
Mecanismul European de Rezilienta si 
Redresare este elementul central al 
Instrumentului Next Generation EU, cu 
imprumuturi si granturi in valoare de 672,5 
miliarde de euro, disponibile pentru sprijinirea 
reformelor si a investitiilor intreprinse de 
tarile Uniunii Europene. 
Scopul este de a atenua impactul economic si 
social al pandemiei si de a face ca economiile 

si societatile europene sa devina mai durabile, 
mai reziliente si mai bine pregatite pentru 
provocarile si oportunitatile oferite de 
tranzitia catre o economie verde si de tranzitia 
digitala. 
Mecanismul va avea 6 directii prioritare de 
finantare: 
• Tranzitia verde, inclusiv biodiversitatea 
• Transformarea digitala 
• Coeziunea economica si competitivitatea 
• Coeziunea sociala si teritoriala 
• Reactia la criza institutionala si pregatirea 

pentru criza 
• Politici pentru urmatoarea generatie, copii 

si tineri, inclusiv educatie si abilitati 
Statele membre lucreaza la planurile lor de 
redresare si rezilienta pentru a accesa fonduri 
din cadrul Mecanismului European de 
Rezilienta si Redresare. 
In data de 18 decembrie 2020, negociatorii 
Parlamentului European si Consiliului Uniunii 
Europene au ajuns la un acord privind forma 
finala a mecanismului. Alocarea pentru 
Romania este in valoare de 30,5 miliarde de 
euro. Comisia Europeana a publicat in data de 
21 decembrie 2020 modelele 
orientative menite sa ajute statele membre sa 
elaboreze planuri nationale de redresare si 
rezilienta care sa fie conforme cu normele UE 
privind ajutoarele de stat. 
 

  
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 a unitatii administrativ teritoriale Nusfalau, judetul Salaj 75 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/next-generation-eu
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25279/modele-orientative-pentru-elaborarea-de-catre-statele-membre-a-planurilor-nationale-de-redresare-si-rezilienta-in-conformitate-cu-normele-ue
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25279/modele-orientative-pentru-elaborarea-de-catre-statele-membre-a-planurilor-nationale-de-redresare-si-rezilienta-in-conformitate-cu-normele-ue


Planul National de Redresare si Rezilienta 
Planul National de Redresare si Rezilienta 
(PNRR) reprezinta un document strategic, 
elaborat in cadrul Mecanismului de Redresare 
si Rezilienta, parte a pachetului de relansare 
economica Next Generation EU. 
Planul urmareste 3 obiective strategice: 
• Ameliorarea starii economice a Romaniei 

urmare a crizei pandemice 
• Consolidarea capacitatii de rezilienta 
• Asigurarea unei cresteri economice pe 

termen lung 
Conform documentelor transmise de MFE, 
principalele particularitati ale PNRR sunt: 
• Reprezinta un plan strategic complementar 

cu Politica de Coeziune 

• Promoveaza investitiile in infrastructura 
• Respecta viziunea de tranzitie verde si 

digitalizare 
• Promoveaza investitii in mediul de afaceri 
• Aloca investitii in capacitatea de rezilienta 

in criza 
• Este complementar cu masurile si politicile 

de coeziune sociala (educatie si ocupare, 
incluziune si demnitate sociala) 

Cu un total alocat de 30,44 miliarde 
euro (preturi 2018), respectiv de 33,009 
miliarde euro (preturi curente), planul este 
structurat pe trei piloni si 12 domenii 
prioritare pentru dezvoltarea Romaniei. 

 
Pilonul 1.Transport si schimbari climatice este distribuit in 5 domenii prioritare: 

 

 
 
 

Pilonul 2.Servicii publice, dezvoltare urbana si valorificarea patrimoniului este distribuit in 3 
domenii prioritare: 
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Pilonul 3.Competitivitate economica, digitalizare si rezilienta, distribuit in 4 domenii prioritare 
astfel: 

 

 
 
Cerinta actuala din propunerea de Regulament 
aplicabil PNRR este ca din suma aferenta 
granturilor, 70% sa fie disponibila pana in 
2022, iar restul de 30% sa se aloce, pe baza 
unei formule prestabilite, in functie de 
evolutiile macroeconomice de la nivelul 
fiecarei tari. 
In ceea ce priveste mediul de afaceri, 
principalele reforme propuse sunt: 

• Acces la inovare si transfer tehnologic 
• Digitalizare 
• Tranzitie verde 
• Consolidarea pozitiei competitionala pe 

piata unica europeana 
• Flexibilizarea accesului la surse de 

finantare nebancare 
 
Domeniile de investitii propuse de Guvern: 
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Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
România s-a alăturat liderilor celor 193 state 
membre ale ONU la Summit-ul privind 
dezvoltarea din septembrie 2015 
adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă, un program de acțiune globală în 
domeniul dezvoltării cu un caracter universal 
și care promovează echilibrul între cele trei 
dimensiuni ale dezvoltării durabile – 
economic, social și de mediu.  
Pentru prima oară, acțiunile vizează în egală 
măsură statele dezvoltate și cele aflate în curs 
de dezvoltare. 
Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal și 
sub denumirea de Obiective Globale.  
Prin intermediul Obiectivelor Globale, se 
stabilește o agendă de acțiune ambițioasă 
pentru următorii 15 ani în vederea eradicării 
sărăciei extreme, combaterii inegalităților și a 
injustiției și protejării planetei până în 2030. 
1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate 

formele sale și în orice context. 
2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, 

asigurarea securității alimentare, 
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei 
agriculturi durabile. 

3. Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei 
vieți sănătoase și promovarea bunăstării 
tuturor la orice vârstă. 

4. Educație de calitate – Garantarea unei 
educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul 
vieții pentru toți. 

5. Egalitate de gen – Realizarea egalității de 
gen și împuternicirea tuturor femeilor și a 
fetelor. 

6. Apa curată și sanitație – Asigurarea 
disponibilității și managementului durabil 
al apei și sanitație pentru toți. 

7. Energie curată și la prețuri accesibile – 
Asigurarea accesului tuturor la energie la 
prețuri accesibile, într-un mod sigur, 
durabil și modern. 

8. Muncă decentă și creștere economică – 
Promovarea unei creșteri economice 
susținute, deschise tuturor și durabile, a 
ocupării depline și productive a forței de 
muncă și a unei munci decente pentru toți. 

9. Industrie, inovație și infrastructură – 
Construirea unor infrastructuri rezistente, 
promovarea industrializării durabile și 
încurajarea inovației. 

10.Inegalități reduse – Reducerea 
inegalităților în interiorul țărilor și de la o 
țară la alta.  

11.Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea 
orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele 
să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și 
durabile.  

12.Consum și producție responsabile – 
Asigurarea unor tipare de consum și 
producție durabile. 

13.Acțiune climatică – Luarea unor măsuri 
urgente de combatere a schimbărilor 
climatice și a impactului lor. 

14.Viața acvatică – Conservarea și utilizarea 
durabilă a oceanelor, marilor și a resurselor 
marine pentru o dezvoltare durabilă. 

15.Viața terestră – Protejarea, restaurarea și 
promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea 
durabilă a pădurilor, combaterea 
desertificării, stoparea și repararea 
degradării solului  și stoparea pierderilor de 
biodiversitate. 

16.Pace, justiție și instituții eficiente – 
Promovarea unor societăți pașnice și 
incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a 
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accesului la justiție pentru toți și crearea 
unor instituții eficiente, responsabile și 
incluzive la toate nivelurile.  

17.Parteneriate pentru realizarea 
obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de 
implementare și revitalizarea 
parteneriatului global pentru dezvoltare 
durabilă. 

 
Conceptul de ODD s-a născut la Conferința 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă 
(Rio+20), în 2012. ODD înlocuiesc cele 
opt Obiective de Dezvoltare ale 
Mileniului (ODM) cuprinse în textul Declarației 
Mileniului adoptată în septembrie 2000 la 
ONU.  
Majoritatea statelor lumii, printre care și 
România, se reuneau în 2000 în jurul 
unui angajament de a reduce săracia globală și 
a salva milioane de vieți.  
Declarația Mileniului a constituit în perioada 
2000-2015 unica agendă globală în domeniul 
dezvoltării asupra căreia a existat un acord la 
cel mai înalt nivel și care includea ținte 
precise: 
1. Reducerea sărăciei extreme și a foametei 
2. Realizarea accesului universal la educație 

primară 
3. Promovarea egalității de gen și 

emanciparea femeilor 
4. Reducerea mortalității infantile 
5. Îmbunătățirea sănătății materne 
6. Combaterea HIV/SIDA, a malariei și a altor 

boli 
7. Asigurarea sustenabilității mediului 
8. Crearea unui  parteneriat global pentru 

dezvoltare 
 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au 
adus o contribuție importantă la 
conștientizarea publică, creșterea voinței 
politice și mobilizarea de resurse pentru lupta 
împotriva sărăciei la nivel global. ODM au 
ajutat la concentrarea acțiunii, la reformarea 
politicilor prin încorporarea obiectivelor și 
țintelor de dezvoltare în strategiile naționale 
și la crearea de instituții care să implementeze 
aceste planuri în mod eficient. De exemplu, 
săracia extremă la nivel global a fost 
injumătățită, ținta de injumatățire a 
numărului de oameni care nu au acces la surse 
de apă mai bună a fost atînsă, nouazeci la sută 
dintre copiii din statele aflate în curs de 
dezvoltare au acum acces la educație primară 
și mult mai multe fete au acces la educație 
comparativ cu anul 2000. 
Rezultatele pozitive nu au fost însă echilibrat 
distribuite. Începând cu 2008, progresul 
realizat până atunci a fost negativ influențat 
de criza financiară și economică.  

Cel mai slab progres s-a înregistrat în țările 
aflate în situații de conflict sau recent 
angajate în procesul de stabilizare și 
reconstrucție, unde lipsa capacităților 
instituționale a influențat negativ îndeplinirea 
obiectivelor. 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă trebuie să 
finalizeze agenda demarată de Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului și să nu lase pe 
nimeni în urmă. 
 
România și Obiectivele de Dezvoltare 
România acordă o importanță deosebită ONU, 
organizație cu vocație universală, care 
reprezintă cadrul multilateral cel mai Extins 
pentru abordarea marilor teme globale, 
inclusiv aspecte legate de dezvoltarea pe 
termen lung. 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au 
reprezentat pentru România un instrument 
complementar de mobilizare, la nivel intern, 
în domeniul dezvoltării economice și sociale. 
Agenda 2030 depășește cu mult Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului, menținând teme 
precum eradicarea sărăciei, educația și 
sănătatea și abordând noi teme precum 
societățile pașnice și inclusive.  
Toate țările trebuie să se asigure ca politici 
adecvate sunt pregătite pentru 
implementarea Agendei. Țările trebuie să 
promoveze instituții eficiente și inclusive și să 
creeze politici bazate pe statul de drept, 
drepturile omului, egalitatea de gen și 
creșterea implicării femeilor.  
România susține pe deplin ideea că Agenda 
2030 trebuie să fie implementată de către 
instituțiile locale, răspunzând direct nevoilor 
cetățenilor. Nevoile, interesele și grijile 
acestora trebuie să fie soluționate prin 
definirea unor strategii de dezvoltare locală și 
națională. 
România este angajată să implementeze 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la nivel 
național și a revizuit Strategia Națională de 
Dezvoltare Durabilă, pentru a integra 
Obiective de Dezvoltare Durabilă. Excluziunea 
socială este identificată ca o provocare majoră 
la adresa implementării Obiectivelor.  
În Strategia românească revizuită se pune 
accentul pe susținerea incluziunii persoanelor 
cu dizabilități, a tinerilor și a femeilor în 
politicile de dezvoltare.  
Eradicarea sărăciei reclama oportunități 
decente de angajare, iar prevenirea și 
evitarea excluziunii sociale necesita politici de 
coeziune socială. 
Ca membru al Uniunii Europene, România 
contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă nu numai din perspectiva 
națională, dar și la nivel internațional, prin 
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sprijinul pe care îl acordă țărilor mai puțin 
dezvoltate, prin intermediul asistenței oficiale 
pentru dezvoltare. Experiența acumulată de 
România în procesul de tranziție este de 
natura de a susține eforturilor țărilor 
interesate, de a beneficia de un astfel de 
sprijin. România a prezentat Evaluarea 
Națională Voluntară (Voluntary Național 
Review) la sesiunea din luna iulie 2018 a 
Forumului Politic la Nivel Înalt al ONU privind 
Dezvoltarea Durabilă, la sediul ONU din New 
York. 
 
Schimbari climatice 
Cadrul general 
Schimbările climatice reprezintă o provocare 
globală care presupune o abordare 
responsabilă și întreprinderea de acțiuni 
concrete la nivel global, regional, național și 
local. Convenția-cadru a ONU privind 
schimbările climatice (UNFCCC) din 1992 
reprezintă  instrumentul fundamental pentru 
gestionarea acestei problematici (ratificată de 
România prin Legea nr. 24/1994). 
La 12 decembrie 2015 a fost adoptat Acordul 
de la Paris, în cadrul Conferinței Părților de la 
Paris (COP21). Acordul de la Paris a intrat în 
vigoare la data de 4 noiembrie 2016. Au 
ratificat acordul 195 de părți, inclusiv UE și 
Statele sale membre.  
România a ratificat Acordul de la Paris prin 
Legea nr. 57/2017 și a intrat în vigoare la data 
de 1 iunie 2017. În august 2017, SUA au 
notificat Secretariatul UNFCCC cu privire la 
intenția de a se retrage din Acord. Conform 
Acordului de la Paris, cea mai apropiată dată 
efectivă de retragere pentru SUA este 
noiembrie 2020. 
Acordul de la Paris este primul document cu 
caracter universal în domeniul schimbărilor 
climatice, care impune obligații juridice 
tuturor părților pentru realizarea obiectivului 
de limitare a creșterii temperaturii medii 
globale sub 2˚C fata de nivelul din perioada 
pre-industrială, avându-se în vedere eforturi 
suplimentare pentru ca această limită să fie de 
1,5˚C.  
Contribuția UE și a statelor sale membre 
pentru realizarea obiectivelor Acordului de la 
Paris este reprezentată de ținta de reducere, 
la nivelul anului 2030, a emisiilor interne UE 
de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % față 
de 1990 (Concluziile Consiliului European din 
octombrie 2014).  
Totodată, UE iși propune să fie neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
obiectivul fiind o economie cu emisii nete de 
gaze cu efect de sera zero. 

La nivel mondial angajamentul și acțiunile UE 
și ale statelor membre rămân unele dintre cele 
mai ambițioase contribuții, inclusiv obiectivul 
obligatoriu de reducere a emisiilor interne de 
gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% față de 
1990 la nivelul anului 2030, precum și cel al 
neutralității climatice. 
  
Elemente de actualitate 
În iunie 2017 Franta a prezentat, la New York 
și Geneva, un proiect de pact internațional 
(Pactul Global pentru Mediu - GPE), care face 
obiectul unor negocieri interguvernamentale 
pentru a deveni un instrument internațional cu 
forța juridică în domeniul mediului. În prezent 
proiectul rezoluției procedurale este în curs de 
negociere. 
De la 1 august 2018 peste 50 de state membre 
ale Națiunilor Unite s-au alăturat pentru a 
forma un Grupul de prieteni privind clima și 
securitatea, cu scopul de a coopera pentru a 
găsi soluții la impactul schimbărilor climatice 
asupra politicii de securitate și de a stimula 
implicarea Organizației Națiunilor Unite în 
acest domeniu (inițiativa Germaniei și Nauru). 
România a devenit membru al Grupului la 10 
ianuarie 2019. 
La 15 decembrie 2018, a avut loc 
adoptarea Pachetului de reguli Katowice, în 
cadrul celei de-a 24-a reuniune a Conferinței 
Părților la Convenția-cadru a ONU privind 
schimbările climatice. Documentul introduce 
standarde comune pentru ca toate statele 
lumii să-și monitorizeze armonizat politicile în 
domeniul climatic, obiectivul fiind de a 
menține creșterea temperaturii globale sub 
2ºC, si, pe cât posibil, la 1,5ºC.  
Pachetul de reguli va permite, de asemenea, 
Părților să iși consolideze progresiv 
contribuțiile la combaterea schimbărilor 
climatice, pentru a îndeplini obiectivele pe 
termen lung ale Acordului de la Paris. 
Următoarea Conferință a Staelor Părți la 
UNFCCC, va avea loc în 2021, la Glasgow, în 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord. 
În septembrie 2019, Secretarul general al 
ONU, a lansat un apel către statele membre 
privind adoptarea unor masuri concrete, 
inclusiv cu caracter social și financiar, în 
vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de 
sera cu 45% până în anul 2030 și atingerea 
neutralității climatice până în 2050. 
Răspunzînd apelului Secretarul General al 
ONU, România s-a alăturat unor inițiative 
concrete de combatere a efectelor 
schimbărilor climatice care vizează tranziția 
către locuri de muncă ecologice, mobilizarea 
tineretului și a societății civile în lupta 
împotriva încălzirii globale, precum și soluțiile 
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bazate pe natura care sprijină conservarea și 
restaurarea pădurilor, a ecosistemelor 
terestre, marine și oceanice și protejează 
biodiversitatea. 
La 11 decembrie 2019, Comisia Europeană, a 
prezentat Pactul Ecologic European (PEE), 
care reflectă viziunea ambițioasă a unei 
Europe neutre din punct de vedere al emisiilor 
de gaze cu efect de seră și prietenoasă cu 
mediul până în 2050.  
Consiliul European a aprobat, în decembrie 
2019, obiectivul privind neutralitatea 
climatică, în conformitate cu Acordul de la 
Paris. Ca parte a Pactului Ecologic European, 
Comisia a propus, la 4 martie 2020, prima Lege 
europeană privind clima care are menirea de 
a consacra legislativ, obiectivul privind 
neutralitatea climatică pentru 2050. 
  
Pozitia României 
România iși menține angajamentul ferm față 
de cadrul internațional legal dezvoltat de 
Organizația Națiunilor Unite – Agenda 2030 
pentru Dezvoltare Durabilă, Acordul de la Paris 
și Convenția Cadru a ONU privind Schimbările 
Climatice (UNFCCC) – care pun schimbările 
climatice pe primele locuri în agenda ONU. 
Ca abordare generală, România susține 
necesitatea asigurării, la nivel european, a 
măsurilor de punere în aplicare a Cadrului 
2030 privind politicile în domeniul energiei și 
schimbărilor climatice. Astfel, poziția 
României este reflectată prin Pachetul 
legislativ Energie – schimbări climatice 2020 și 
Cadrul 2030, agreate la nivelul Uniunii 
Europene. 
Contribuția României pentru Acordul de la 
Paris este inclusă în contribuția UE și a statelor 
sale membre, care a fost transmisă 
Secretariatului UNFCCC spre publicare în 
martie 2020. 
Poziția României sprijină, de principiu, 
acțiunea UE în domeniul combaterii efectelor 
schimbărilor climatice. Din această 
perspectivă, manifesta susținere față de 
obiectivul de neutralitate climatică al UE în 
orizontul 2050. 
România urmărește transformarea 
propunerilor de contribuții naționale în 
angajamente ferme și implementarea 
acestora; acest lucru va permite menținerea, 
în continuare, a competitivitaății industriei 
europene. 
România va rămâne solidară alături de 
celelalte state în lupta împotriva schimbărilor 
climatice și va acorda întreg sprijinul său în 
asigurarea implementării priorităților asumate 
la nivel regional, internațional și global. 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltare 
Durabilă a României Orizonturi 2013-
2020-2030  
Prin această strategie, România iși stabilește 
cadrul național pentru susținerea Agendei 
2030 și implementarea setului de 17 ODD. 
Strategia susține dezvoltarea României pe trei 
piloni principali, respectiv economic, social și 
de mediu.  
Strategia este orientată către cetățean și se 
centrează pe inovație, optimism, rezilientă și 
încrederea ca statul servește nevoile fiecărui 
cetățean, într-un mod echitabil, eficient și 
într-un mediu curat, în mod echilibrat și 
integrat. 
Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă se structurează au fost 
definiți în Raportul Comisiei Brundtland 
(1987):  
1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în 
curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea 
de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă, 
alimentația, asigurarea energiei, apei și 
canalizării;  
2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul 
națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se 
apropia de calitatea vieții din țările 
dezvoltate;  
3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și 
îmbunătății baza de resurse disponibile prin 
schimbarea treptată a modului în care trebuie 
să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. 
 
Strategia pentru transport durabil pe 
perioada 2007-2013 și 2020, 2030 – 
urmărește modernizarea și dezvoltarea rețelei 
de transport de interes european și național, 
creșterea condițiilor de siguranță și a calității 
serviciilor; liberalizarea pieței interne de 
transport; stimularea dezvoltării economiei și 
a competitivității; întărirea coeziunii sociale și 
teritoriale la nivel regional și național; 
compatibilitatea cu mediul înconjurător. 
 
Master Planul pentru Dezvoltarea 
Turismului Național al României 2007 - 
2026 are ca principal obiectiv transformarea 
României într-o destinație turistică de calitate 
pe baza patrimoniului său natural și cultural. 
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială 
România 2030 – are ca obiective: valorificarea 
periferialității prin dezvoltarea rolului de 
conector și releu la nivel continental și 
intercontinental, racordarea la rețeaua 
europeană de poli și coridoare de dezvoltare, 
structurarea și dezvoltarea echilibrată a 
rețelei de localități urbane, afirmarea 
solidarității urban-rural, dezvoltarea rurală, 
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consolidarea și dezvoltarea legăturilor 
interregionale ca suport al dezvoltării 
regionale, dezvoltarea adecvată a diferitelor 
categorii de teritorii, creșterea 
competitivității teritoriale, protejarea, 
dezvoltarea și valorificarea patrimoniului 
natural și cultural. 
 
Strategia Națională de dezvoltare a 
ecoturismului în România 2018 - 2027 - 
Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a 
turismului durabil în ariile naturale protejate 
și în zonele adiacente acestora a condus la 
apariția ecoturismului ca formă distinctă de 
turism, menită să respecte integritatea 
peisajelor naturale, a biodiversității 
ecologice, în concordanță cu cerințele 
anumitor segmente de turiști, care doresc să 
iși petreacă vacanța în natură și totodată să 
creeze posbilități de dezvoltare locală a 
comunităților.  
Scopul strategiei este de a promova 
ecoturismul, ca formă principală de turism în 
cadrul ariilor naturale protejate și creșterea 
rolului pe care ecoturismul îl joacă în 
dezvoltarea economică a acestor areale și în 
prosperitatea populației locale. 
 
Strategia Națională a României pentru 
dezvoltarea turismului 2019 - 2030 – 
urmărește transformarea României, până la 
finele anului 2030, într-o destinație turistică 
bine cunoscută, de înaltă calitate, pe 
parcursul întregului an, orientată pe 
unicitatea patrimoniului cultural și natural, 
oferind servicii la standarde internaționale 
prin creșterea cheltuielilor turiștilor actuali, 
dar și prin atragerea unui număr mai mare de 
turiști cu un buget peste medie. 
 
Strategia pentru dezvoltarea sectorului 
agroalimentar pe termen mediu și lung 
orizont 2020 - 2030 vizează valorificarea 
inteligentă și durabilă a potențialului 
agroalimentar și dezvoltarea spațiului rural, 
fiind un document suport vizionar, care susține 
progresul agriculturii și dezvoltării rurale în 
România. 
 
Document de politică industrială a 
României – reflectă preocupările referitoare 
la revitalizarea, consolidarea și diversificarea 
bazei industriale a României prin creșterea 
competitivității sale, prin îmbunătățirea 
capacității de inovare la nivelul 
întreprinderilor, utilizarea eficientă a 
resurselor naturale disponibile și o specializare 
inteligentă, care să conducă la realizarea de 
produse industriale cu valoare adaugată mare. 

În esență, documentul reprezintă un ansamblu 
structurat de intervenții publice (politici, 
programe și instrumente) menite să 
directioneze sistemului industrial către 
obiective care nu ar putea fi atinse în absența 
respectivelor intervenții. 
 
Strategia energetică a României 2019 - 
2030, cu perspectiva anului 2050 – 
propune ținte concrete, stabilește direcții 
clare și definește reperele prin care România 
iși va menține poziția de producător de 
energie în regiune și de actor activ și 
important în gestionarea situațiilor de stres la 
nivel regional. 
Planului Național Integrat în domeniul Energiei 
și Schimbărilor Climatice 2021-2030 – reflectă 
setul de preferințe, particularități și priorități 
naționale, luând în considerare dreptul 
României de a-și stabili mixul energetic. 
 
Strategia Națională a locuirii – asigură 
accesul la condiții de locuire adecvate pentru 
toate categoriile de persoane, până în anul 
2030 prin identificarea măsurilor și crearea 
instrumentelor necesare, având ca principii: 
siguranța stabilității structurale, acces egal și 
nediscriminatoriu la locuințe pentru 
comunitățile defavorizate sau marginalizate, 
accesibilitate din punct de vedere al prețului, 
dezvoltare urbană și accesul la servicii de 
utilități publice, valorificarea fondului 
construit existent etc. 
 
Strategia Națională de Renovare pe 
Termen Lung - “Strategia Națională de 
Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea 
parcului național de clădiri rezidențiale și 
nerezidențiale, atât publice cât și private, 
într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de 
eficiență energetică și decarbonat până în 
2050” constituie îndeplinirea condiției 
favorizante „Un cadru de politică strategică 
pentru sprijinirea renovărilor destinate să 
îmbunătățească eficiența energetică a 
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”, 
Obiectivul de politică 2: „O Europa mai 
ecologică, cu emisii scăzute de carbon, prin 
promovarea tranziției către o energie 
nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și 
albastre, a economiei circulare, a adaptării la 
schimbările climatice și a prevenirii și 
gestionării riscurilor”, obiectivul specific 2.1 
„Promovarea măsurilor de eficiență 
energetică” Obiectivele principale ale 
strategiei sunt urmatoarele:  
- îmbunătățirea performanței energetice a 
fondului existent de clădiri prin reducerea 
consumului de energie, a emisiilor de carbon 
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și extinderea utilizării surselor regenerabile de 
energie la clădiri;  
- crearea de beneficii suplimentare prin 
îmbunătățirea calității vieții pentru toți 
utilizatorii (de exemplu, un confort mai bun, 
beneficii asociate cu sănătatea, siguranța și 
calitatea aerului), reducerea nivelului sărăciei 
energetice; - Extinderea duratei de viață și 
îmbunătățirea siguranței fondului de clădiri. 
 
TINTE 2030 
1. Eradicarea sărăciei în toate formele 
sale și în orice context 
• Reducerea cu cel puțin jumătate a 
numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie 
relativă 
• Eradicarea sărăciei extreme pentru toți 
cetățenii  
• Consolidarea sistemului național unitar a 
serviciilor de interventie de urgență, 
reabilitare ulterioară și compensare a 
pierderilor în caz de calamități naturale, 
accidente industriale sau evenimente 
climatice extreme 
 
2. Eradicarea foamei, asigurarea 
securității alimentare, îmbunătățirea 
nutriției și promovarea unei agriculturi 
sustenabile 
• Eradicarea malnutriției și menținerea ratei 
obezității sub 10%, similar cu nivelul 
înregistrat în anul 2014 finalizarea cadastrului 
agricol  
• Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul 
României, față de anul 2018 Menținerea și 
Extinderea diversității genetice a semințelor, 
a plantelor cultivate și a animalelor de fermă 
și domestice și a speciilor sălbatice înrudite  
• Creșterea gradului de valorificare a 
producției agricole autohtone  
• Creșterea ponderii agriculturii ecologice în 
totalul producției agricole  
• Menținerea și rentabilizarea unor ocupații 
și metode tradiționale de valorificare a 
plantelor medicinale și fructelor de padure în 
zona montană 
• Menținerea tradițiilor locale prin creșterea 
numărului de produse cu caracteristici 
specifice în ceea ce privește originea 
geografică 
 
3. Asigurarea unei vieți sănătoase și 
promovarea bunăstării tuturor, la orice 
vârstă 
• Asigurarea accesului universal la servicii de 
informare, educare și consiliere pentru 
promovarea prevenției și adoptarea unui stil 
de viață fără riscuri  

• Digitalizarea completă a sistemului de 
sănătate si, implicit eliminarea documentelor 
și registrelor tipărite pe suport de hârtie, 
pentru a eficientiza și a facilita intervențiile 
medicale, pentru a asigura populației accesul 
rapid la servicii medicale de calitate, la 
tratamente și medicamente și pentru 
monitorizarea eficientă a nevoilor  
• Reducerea prevalenței mortalității 
materne și infantile, a incidenței cancerului la 
san sau de col uterin și a sarcinilor la 
adolescente, având ca obiectiv prioritar 
grupurile vulnerabile și defavorizate  
• Reducerea mortalității materne și 
mortalității neonatale, astfel încat să se 
situeze sub media UE  
• Creșterea acoperirii vaccinale până la 
nivelul minim recomandat de OMS pentru 
fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei 
platforme comune de colaborare între 
autorități, medici, pacienți, organizații 
internaționale cu experiență în acest domeniu, 
reprezentanți ai companiilor în domeniu, 
precum și alti factori înteresați  
• Promovarea conștientizării bolilor psihice, 
reducerea stigmatului și crearea unui mediu în 
care cetățenii afectați se simt acceptați și 
unde pot cere ajutor  
• Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și 
combaterea hepatitei și a altor boli 
transmisibile  
• Reducerea cu o treime a mortalității 
premature cauzate de bolile netransmisibile 
prin prevenire și tratament și prin promovarea 
sănătății și bunăstării mintale  
• Reducerea mortalității cauzate de boli 
cronice  
• Reducerea consumului de substanțe nocive 
 
4. Garantarea unei educații de calitate și 
promovarea oportunităților de învățare 
de-a lungul vieții pentru toți 
• Reducerea ratei de părăsire timpurie a 
sistemului educațional  
• Învățământ axat pe competențe și centrat 
pe nevoile elevului, caruia să ii fie oferită o 
mai mare libertate în definirea priorităților de 
studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii 
de materii opționale  
• Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc 
cunoștințele și competențele necesare pentru 
promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin 
educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri 
de viață durabile, drepturile omului, 
egalitatea de gen, promovarea unei culturi a 
păcii și non-violenței, aprecierea diversității 
culturale și a contribuției culturii la 
dezvoltarea durabilă  
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• Accentuarea rolului, în procesul 
educațional, al educației civice, a principiilor 
și noțiunilor despre o societate durabilă 
pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre 
valorile democrației și pluralismului, despre 
valorile multiculturalismului, prevenția 
discriminării și înțelegerea percepției 
„celuilalt”, despre importanța eradicării 
violenței cu accent pe fenomenul de violență 
în școli  
• Modernizarea sistemului de învățământ 
prin adaptarea metodologiilor de predare-
învățare la folosirea tehnologiilor 
informaționale și creșterea calității actului 
educațional  
• Organizarea învățământului profesional și 
tehnic în campusuri special amenajate și 
dotate; pregătirea personalului didactic bine 
calificat; elaborarea de curriculum potrivit 
cerințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea 
de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri  
• Extinderea generalizată a facilităților 
pentru formarea și perfecționarea continuă pe 
tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a 
participării la sistemele formale și nonformale 
de cunoaștere în vederea apropierii României 
de media performanțelor din statele membre 
ale UE  
• Extinderea rețelei de centre comunitare de 
învățare permanentă de către autoritățile 
locale; continuarea cointeresării companiilor 
în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea 
programe  
• Creșterea substanțială a numărului de 
tineri și adulți care dețin competențe 
relevante, inclusiv competențe profesionale, 
care să faciliteze angajarea, crearea de locuri 
de muncă decente și antreprenoriatul  
• Creșterea nivelului de educație financiară 
a cetățenilor  
• Extinderea în educația formală universitară 
a dezvoltării durabile ca principii și 
specializare și accentuarea rolului cercetării 
interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți 
durabile 
 
5. Realizarea egalității de gen și 
întărirea rolului femeilor și al fetelor în 
societate 
• Continuarea reducerii disparității salariale 
dintre sexe  
• Eliminarea tuturor formelor de violență 
împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice 
și private, inclusiv a traficului, exploatării 
sexuale și a altor tipuri de exploatare  
• Asigurarea participării depline și eficiente 
a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 
posturilor de conducere la toate nivelurile de 

luare a deciziilor în viața politică, economică 
și publică 
 
6. Asigurarea disponibilității și 
gestionării durabile a apei și sanitație 
pentru toți 
• Creșterea substanțială a eficienței folosirii 
apei în activitățile industriale, comerciale și 
agricole; Extinderea reutilizării raționale a 
apelor tratate și reciclate în perspectiva 
atingerii obiectivelor economiei circulare  
• Creșterea substanțială a eficienței de 
utilizare a apei în toate sectoarele și 
asigurarea unui proces durabil de captare și 
furnizare a apei potabile, pentru a face față 
deficitului de apă  
• Conectarea gospodăriilor populației din 
orașe, comune și sate compacte la rețeaua de 
apă potabilă și canalizare în proporție de cel 
puțin 90%   
• Creșterea accesului la apa potabilă pentru 
grupurile vulnerabile și marginalizate  
• Îmbunătățirea calității apei prin reducerea 
poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și 
reducerea la minimum a produselor chimice și 
materialelor periculoase, reducând proporția 
apelor uzate netratate și sporind substanțial 
reciclarea și reutilizarea sigură  
• Realizarea accesului la condiții sanitare și 
de igienă adecvate și echitabile pentru toți, 
acordând o atenție specială celor în situații 
vulnerabile 
 
7. Asigurarea accesului tuturor la 
energie la prețuri accesibile, într-un 
mod sigur, durabil și modern 
• Extinderea rețelelor de transport și 
distribuție pentru energie electrică și gaze 
naturale în vedea asigurării accesului 
consumatorilor casnici, industriali și 
comerciali la surse sigure de energie la prețuri 
acceptabile  
• Asigurarea securității cibernetice a 
platformelor de monitorizare a rețelelor de 
producție, transport și distribuție a energiei 
electrice și gazelor naturale  
• Decuplarea creșterii economice de procesul 
de epuizare a resurselor și de degradare a 
mediului prin sporirea considerabilă a 
eficienței energetice (cu minimum 27% 
comparativ cu scenariul de status-quo) și 
folosirea Extinsa a schemei EU ETS în condiții 
de piață previzibile și stabile  
• Creșterea ponderii surselor de energie 
regenerabilă și a combustibililor cu conținut 
scăzut de carbon în sectorul transporturilor 
(autovehicule electrice), inclusiv combustibili 
alternativi  

  
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 a unitatii administrativ teritoriale Nusfalau, judetul Salaj 84 

 



• Asigurarea unui cadru de reglementare 
stabil și transparent în domeniul eficienței 
energetice în vederea atragerii investițiilor  
• Susținerea strategică a ponderii energiei 
electrice în totalul consumului casnic, 
industrial și în transporturi prin stabilirea unor 
norme de performanță pentru instalații și 
aparatură. 
 
8. Promovarea unei creșteri economice 
susținute, deschisă tuturor și durabilă, a 
ocupării depline și productive a forței de 
muncă și asigurarea de locuri de muncă 
decente pentru toți 
• Păstrarea în continuare a unui ritm al 
creșterii PIB superior față de media UE pentru 
a susține efortul de reducere a decalajelor în 
comparație cu țările europene avansate, 
paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării 
durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului 
de trai al populației  
• Promovarea unor politici orientate spre 
dezvoltare care susțin activitățile productive, 
crearea locurilor de muncă decente, 
antreprenoriatul prin startup, creativitatea și 
inovația, și care încurajează formalizarea și 
creșterea întreprinderilor micro, mici și 
mijlocii, inclusiv prin acces la servicii 
financiare  
• Atingerea unor niveluri mai ridicate ale 
productivității prin diversificare, 
modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv 
prin accent pe sectoarele cu valoare adaugată 
sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă  
• Realizarea unui turism competitiv pe 
termen lung, dezvoltarea agroturismului, 
ecoturismului, turismului rural, balnear și 
cultural și îmbunătățirea imaginii României ca 
destinatie turistică  
• Consolidarea capacității instituțiilor 
financiare interne pentru a încuraja și a 
Extinde accesul la servicii bancare, de 
asigurări și servicii financiare pentru toți 
 
9. Construirea unor infrastructuri 
reziliente, promovarea industrializării 
durabile și încurajarea inovației 
• Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 
calitative, fiabile, durabile și puternice, 
inclusiv infrastructura regională și 
transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea 
economică și bunastarea oamenilor, cu accent 
pe accesul larg și echitabil pentru toți  
• Îmbunătățirea siguranței rutiere  
• Reabilitarea industriilor pentru a deveni 
durabile, cu eficiență sporită în utilizarea 
resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și 
proceselor industriale curate și ecologice, 

toate țările luând măsuri în conformitate cu 
capacitățile respective ale acestora  
• Stimularea cu precadere a economiei 
digitale și investițiilor industriale care se 
situează în zona mai profitabilă a lanțului 
valoric, care fructifică și rezultatele 
eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-
inovare și care se adresează unor piețe stabile 
și în creștere  
• Întărirea cercetării științifice, 
modernizarea capacităților tehnologice ale 
sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor 
și creșterea semnificativă a numărului de 
angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea 
cheltuielilor publice și private pentru 
cercetare și dezvoltare  
• Promovarea industrializării incluzive și 
durabile și sporirea ratei de ocupare  
• Creșterea accesului intreprinderilor mici 
industriale și de altă natură la servicii 
financiare, inclusiv la credite accesibile, și 
integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe 
externe 
 
10. Reducerea inegalităților în interiorul 
țărilor și între țări 
• Adoptarea politicilor, în special fiscale, 
salariale și de protecție socială, în scopul 
reducerii progresive a inegalităților, respectiv 
a proporției grupurilor dezavantajate  
• Aproprierea României de nivelul mediei UE, 
corespunzător anului 2030, din punctul de 
vedere al indicatorilor dezvoltării durabile  
• Reducerea discriminării prin acordarea de 
sprijin organizațiilor neguvernamentale care 
activează în domeniul drepturilor omului 
 
11. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor 
umane pentru ca ele să fie deschise 
tuturor, sigure, reziliente și durabile 
• Asigurarea accesului la condiții de locuire 
adecvate pentru toți cetățenii  
• Reducerea semnificativă a pierderilor 
economice provocate de inundații și 
alunecarile de teren, îmbunătățirea 
raspunsului colectiv și întărirea capacității de 
adaptare și revenire la nivel functional în cel 
mai scurt timp după producerea 
evenimentului, reducerea impactului 
inundațiilor sau a poluărilor generate de 
inundații și ale alunecărilor de teren asupra 
ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea 
constantă a cadrului legislativ  
• Asigurarea accesului la sisteme de 
transport sigure, la prețuri echitabile, 
accesibile și durabile pentru toți, în special 
prin Extinderea rețelelor de transport public, 
acordând o atenție deosebită nevoilor celor 
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aflați în situații vulnerabile, femei, copii, 
persoane cu dizabilități și în etate 
• Elaborarea și punerea în aplicare a unui 
program general de planificare spațială și 
amenajare a teritoriului în corelare cu 
strategiile sectoriale la nivel național prin 
aplicarea conceptului de dezvoltare spațială 
policentrică și echilibrată, care să susțină 
coeziunea teritorială  
• Educarea și responsabilizarea populației 
pentru situații de risc seismic  
• Reducerea efectelor pe care poluarea 
atmosferică le are asupra sănătății umane și a 
mediului prin acordarea unei atenții deosebite 
calității aerului  
• Reducerea substanțială a numărului 
deceselor și bolilor provocate de produsele 
chimice periculoase de poluare și de 
contaminarea aerului, apei și a solului  
• Consolidarea eforturilor de protecție și 
salvgardare a patrimoniului cultural și natural, 
a elementelor de peisaj din mediul urban și 
rural  
• Implementarea prevederilor legale 
referitoare la producția, transportul, 
depozitarea, utilizarea și eliminarea 
produselor chimice, inclusiv a celor 
farmaceutice, care pot prezenta pericole 
pentru sănătatea oamenilor și animalelor și 
pentru integritatea mediului 
 
12. Asigurarea unor modele de consum 
și producție durabile 
• Trecerea etapizată la un nou model de 
dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și 
responsabilă a resurselor cu introducerea unor 
elemente ale economiei circulare, elaborarea 
unei foi de parcurs  
• Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei 
de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul 
și de consum și reducerea pierderilor de 
alimente de-a lungul lanțurilor de producție și 
de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-
recoltare  
• Reciclarea în proporție de 55% a deșeurilor 
municipale până în 2025 și 60% până în 2030  
• Reciclarea în proporție de 65% a deșeurilor 
de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 
50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 
50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% 
până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 
30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 
75%, hârtie și carton 85%) Colectarea separată 
a deșeurilor menajere periculoase până în 
2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și 
materialele textile până în 2025  
• Stabilirea de scheme obligatorii de 
raspundere Extinsă a producătorilor pentru 
toate ambalajele până în 2024  

• Implementarea practicilor durabile de 
achizitii publice verzi, în conformitate cu 
prioritățile naționale și politicile europene 
 
13. Luarea unor masuri urgente de 
combatere a schimbărilor climatice și a 
impactului lor 
• Consolidarea rezilienței și capacității de 
adaptare a României la riscurile legate de 
climă și dezastre naturale  
• Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă 
la fenomene meteorologice extreme 
intempestive de mare intensitate  
• Îmbunătățirea educației, sensibilizarii și 
capacității umane și instituționale privind 
atenuarea schimbărilor climatcie, adaptarea, 
reducerea impactului și alerta timpurie  
• Intensificarea eforturilor României pentru a 
realiza tranziția la o economie „verde”, cu 
emisii reduse de dioxid de carbon, reziliența la 
schimbările climatice și pentru integrarea 
măsurilor de adaptare la schimbările climatice 
în sectoarele vulnerabile economice, sociale și 
de mediu, în conformitate cu politicile UE 
 
14. Conservarea și utilizarea durabilă a 
oceanelor, mărilor și a resurselor marine 
pentru o dezvoltare durabilă 
• Prevenirea și reducerea semnificativă a 
poluării marine de toate tipurile, în special de 
la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu 
deșeuri marine și poluarea cu nutrienți  
• Minimizarea și gestionarea impactului 
acidificării mediului apelor marine, inclusiv 
prin cooperare științifică sporită la toate 
nivelurile  
• Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a 
activităților de pescuit la speciile sălbatice și 
de acvacultură cu respectarea cotelor și 
metodelor stabilite prin lege și menținerea, în 
limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor 
tradiționale în acest domeniu, inclusiv a 
pescuitului sportiv și de agrement  
• Atragerea celorlalte state riverane Mării 
Negre în actul de management durabil a 
resurselor acvatice vii 
 
15. Protejarea, restaurarea și 
promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea 
durabilă a pădurilor, combaterea 
desertificării, stoparea și repararea 
degradării solului și stoparea pierderilor 
de biodiversitate 
• Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea 
serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în 
special în luncile Dunării, afluenților acesteia 
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și în Delta) prin gestionarea integrată a 
bazinelor hidrografice și zonelor umede  
• Conservarea și protejarea zonelor umede, 
între care se afla și Rezervația Biosferei Delta 
Dunarii, zonă umedă unicat în Europa, ca parte 
a patrimoniului natural european și mondial  
• Asigurarea conservării ecosistemelor 
montane, inclusiv a biodiversității acestora, în 
scopul de a spori capacitatea acestora de a 
oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare 
durabilă  
• Susținerea institutților și infrastructurilor 
de cercetare, dezvoltare de interes național și 
European pentru studierea, gestionarea, 
protejarea și conservarea diversității 
patrimoniului natural  
• Gestionarea durabilă a pădurilor, 
eliminarea taierilor ilegale de arbori, 
dezvoltarea sistemului informatic integrat 
pentru monitorizarea exploatării și 
transportului masei lemnoase, inclusiv la 
punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și 
reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și 
a celor degradate sau supuse desertificării, 
desfășurarea plantării programate a 
perdelelor forestiere pentru protecția 
culturilor agricole și a elementelor de 
infrastructură în scopul limitării impactului 
schimbărilor climatice  
• Tranziția către o economie circulară prin 
abordări complementare ce implică metode 
tradiționale și tehnologii de ultimă generație 
pentru restabilirea/refacerea căpitalului 
natural și reducerea dependenței de 
fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru 
combaterea degradării solului  
• Combaterea desertificării, restaurarea 
terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a 
terenurilor afectate de desertificare, secetă și 
inundații 
 
16. Promovarea unor societăți pașnice și 
incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a 
accesului la justiție pentru toți și 
crearea unor instituții eficiente, 
responsabile și incluzive la toate 
nivelurile 
• Administrarea justiției în condiții de 
imparțialitate și celeritate, în conformitate cu 
legile și procedurile stabilite, cu respectarea 
principiului prezumției de nevinovăție  
• Asigurarea și susținerea dialogului cu 
minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii 
actului decizional, prin acces egal pentru toți 

cetățenii de a-și respecta și valorifica cultura, 
tradițiile, limba maternă și de a participa la 
viața economică, socială și politică și pentru 
combaterea preconcepțiilor, a prejudecaților 
și a discriminărilor în toate formele sale și 
promovarea dialogului interetnic, valorilor 
comune, diversității culturale și lingvistice  
• Reducerea semnificativă a tuturor formelor 
de violență și ratelor de deces conexe  
• Stoparea abuzului, exploatării, traficului și 
a tuturor formelor de violență și torturii 
copiilor  
• Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite 
financiare și de armament, consolidarea 
recuperării și returnării bunurilor furate și 
combaterea tuturor formelor de crimă 
organizată  
• Asigurarea procesului decizional receptiv, 
incluziv, participativ și reprezentativ la toate 
nivelurile Dezvoltarea instituțiilor eficiente, 
responsabile și transparente la toate nivelurile  
• Profesionalizarea și perfecționarea 
activității tuturor instituțiilor administrației 
publice centrale și locale, mai ales a 
compartimentelor care intră în contact direct 
cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii 
prompte și civilizate; Extinderea și 
generalizarea serviciilor pe internet (on-line) 
 
17. Consolidarea mijloacelor de 
implementare și revitalizarea 
parteneriatului global pentru dezvoltare 
durabilă 
• Majorarea progresivă a cuantumului 
asistenței oficiale de dezvoltare acordate de 
România în cadrul programelor ODA, în funcție 
de capacitatea de susținere a economiei 
naționale, având ca obiectiv țintă atingerea 
cifrei de 0,33% din venitul național brut la 
nivelul anului 2030   
• Sporirea și diversificarea ajutorului oficial 
pentru dezvoltare pe masura creșterii 
potențialului economic al României și 
încurajarea agenților economici roâani să 
investească, pe baze competitive, în economia 
țărilor mai puțin dezvoltate   
• Aderarea României la Zona Euro, la spațiul 
Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și 
Cooperare Economica  
• Susținerea angajamentelor internaționale și 
implicarea proactivă pe plan european și 
internațional 
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II.5. PRIORITATI NATIONALE SI REGIONALE DE INVESTITII PENTRU FINANTAREA DIN 
FONDURILE EUROPENE 2021 - 2027 
 
I. O EUROPA MAI INTELIGENTA 
OP 1. CERCETARE SI INOVARE 
Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea 
capacitatilor de cercetare si inovare si 
adoptarea tehnologiilor avansate 
1. Integrarea ecosistemului CDI National in 
Spatiu de Cercetare European (European 
Research Area) 
1.1 Integrarea organizatiilor CDI romanesti 
in programe de colaborare transfrontaliere 
si internationale (Sinergii Horizon Europe, 
Piata Unica, Interreg etc.) 
National 
• Sinergii cu programe europene 
• Suport pentru participarea in proiectele 

europene 
• Sustinerea mobilitatii cercetatorilor 
• Programe de cooperare bilaterala si 

transNationala 
Regional 
• Cooperare interregionala in domenii RIS3 
• Acces in retele de inovare europene pentru 

IMM sau alte organizatii 
 
1.2 Dezvoltare si utilizare infrastructuri CDI  
National  
• mari infrastructuri CDI prioritizate 

Roadmap actualizat: finantare 
constructia/modernizarea/Extinderea 
marilor infrastructuri CDI, inclusiv dotarea 
acestora cu echipamente si instrumente de 
cercetare;  

• Infrastructuri de inovare (platforme 
tehnologice, open data, science park, 
Innovation hubs)  

• Proiecte realizate de Consortii CDI pe teme 
majore – rezolvarea unor teme majore CDI 
definite de industrie (IMM, intrep. Mari) si 
organizatii CDI, inclusiv pe teme de 
specializare inteligenta 

Regional  
• Proiecte CDI aferente specializarii 

inteligente la nivel regional (abordare 
integrata pe lantul valoric al inovarii – 
activitati CDI, valorizare produse/servicii) 

 
2. Crearea unui sistem atractiv de inovare in 
industrie, pentru toate tipurile de inovare 
(de produs, de proces, organizationala si de 
marketing) 
2.1 Consolidarea capacitatii CDI a 
intreprinderilor si promovarea colaborarii 
intre organizatiile CDI si mediul de afaceri  
National  
• “Business Driven Innovation” – Sustinerea 

activitatii de CDI in intreprinderi, pe toate 
fazele de la idee la piata, asociat 
domeniilor de specializare inteligenta 
nationale 

• Solutii la provocarile mediului de afaceri 
oferite de organizatiile de cercetare 
(parteneriate organizatii CDI si 
interprinderi)  

Regional  
• Sustinere servicii CDI de tip experiment 

desfasurate de catre o organizatie de 
CDI/intreprindere  

• Inovare in IMM-uri, inclusiv brevetare 
(proiecte cu grad ridicat de inovare, cu 
rezultate concrete si impact real pe piata)  

• Investitii in infrastructurle proprii de CDI 
ale organizatiilor de CDI/intreprinderilor 

 
2.2 Sustinerea proceselor de transfer 

tehnologic pentru cresterea gradului de 
inovare a intreprinderilor  

National  
• Transfer Tehnologic  
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• CDI inclusiv in ceea ce priveste economia 
circulara/reducerea emisiilor de 
carbon/adaptarea la schimbarile climatice 

  
3. Sprijinirea crearii de noi companii 

inovative si cresterea ratei de 
supravietuire a acestora 

3.1 Dezvoltarea unui ecosistem 
antreprenorial care favorizeaza aparitia 
si maturizarea start-up/spin-off inovative  

Regional  
• Investitii in active corporale si necorporale 

in legatura cu Modernizarea Industriala, 
pentru sectoarele de specializare 
inteligenta regionale  

• Sprijin pentru trecerea de la proof of 
concept pana la produs minim valabil (MVP)  

• Scalarea intreprinderilor cu potential mare 
de crestere (rata de crestere a cifrei de 
afaceri de peste 10% anual in ultimii doi 
ani) 

3.2 Dezvoltarea serviciilor aferente 
infrastructurilor de sprijin a afacerilor 
(incubatoare, acceleratoare etc.)  

Regional  
• Infiintare si dezvoltare incubatoare si 

acceleratoare de afaceri 
 
4. Consolidarea CDI in domeniul sanatatii 
4.1 Dezvoltarea capacitatii de 

cercetare/inovare si adoptarea 
sistemelor SMART in sanatate  

National  
• Programe dedicate implementarii de solutii 

SMART in domeniului medical  
• Cercetare medicala, inovare si digitalizare 

a sectorului medical public – utilizarea 
resurselor existente de cercetare si 
productie ale reactoarelor existente 
(Pitesti/Bucuresti) si ulterior ale ELI 
Magurele pentru cercetare in domeniul 
oncologiei si productia de trasori 
redioactivi cu rol diagnostic si/sau 
retapeutic in imagistica si oncologie  

• Programe dedicate cercetarii clinice  
• Cercetare si utilizare clinica –Productie de 

plasma si derivate  
• Pregatirea/ perfectionarea resursei umane 

pentru cercetare medicala la toate 
nivelurile  

• Cercetare in domeniul bolilor transmisibile 
 
OP 1. DIGITALIZARE 
Obiectiv Specific FEDR (ii) Fructificarea 

avantajelor digitalizarii, in beneficiul 
cetatenilor, al companiilor si al 
guvernelor 

5. Cresterea gradului de digitalizare a 
serviciilor publice pentru societatea 
romaneasca 

5.1 Implementarea masurilor pentru 
dezvoltarea serviciilor de e-guvernare 
(evenimente de viata) National  

• Finantarea Infrastructurilor critice 
necesare asigurarii unor servicii publice 
esentiale (fiscalitate, pensii) Evenimente 
de viata cuprinse in SNADR care nu au fost 
finantate in 2014-2020 (ex, Pensionarea, 
Obtinerea cartii de identitate, Inscrierea la 
scoala primara/liceu/universitate, etc)  

• Proiecte de digitalizare a serviciilor publice 
neincluse in evenimentele de viata 
identificate in SNADR 2020  

• Securitate cibernetica, interoperabilitate 
la nivelul serviciilor publice digitale  

• Proiecte care vizeaza procesul 
guvernamental de luare a deciziilor prin 
sisteme si solutii complexe (ex: Big Data, 
Inteligenta artificiala, solutii bazate pe 
cloud, Supercomputer, Blockchain, 
Quantum Computing etc.) 

5.2 Digitalizare in administratia publica si 
competente digitale avansate  

National  
• Digitizare si interoperabilitate pentru 

educatie, cultura si ocupare (echipamente 
si infrastructura, baze de date, soft, 
platforme digitale – proiecte strategice)  

• Dezvoltarea dotarii tehnice a 
universitatilor ca poluri de digital skills 

5.3 Digitizarea serviciiilor publice la nivel 
local  

Regional  
• Securitate cibernetica, interoperabilitae  
• Smart-city (siguranta publica, servicii si 

utilitati publice, monitorizare mediu, 
retele de trafic si transport public,etc)  

• Smart village pentru asocieri de UAT-uri 
(selectia unei comune pilot in fiecare 
regiune pentru conectivitatea Extinsa cu un 
hub urban – administratie, educatie, 
sanatate, utilitati, afaceri). 

 
6. Digitizare pentru cresterea sigurantei si 

imbunatatirii serviciilor de mobilitate si 
transport 

6.1 Dezvoltarea de instrumente de digitizare 
pentru imbunatatirea sigurantei si 
securitatii pentru toate modurile de 
transport si punerea in aplicare a strategiei 
adoptata privind siguranta traficului – 
interventii nationale 

6.2 Finantarea instrumentelor de digitizare, 
inclusiv implementare sisteme ERTMS/ 
ETCS, RIS/VTMIS pentru toate modurile de 
transport – interventii nationale 
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7. Solutii IT si digitalizare in sanatate 
7.1 Refacere si modernizare sistem informatic 

(CNAS) – interventii nationale 
7.2 Observatorul National pentru date in 

sanatate – (Constructie, achizitie 
echipamente/dezvoltarea de sisteme 
informatice) – interventii nationale 

7.3 Solutii digitale in infrastructura din 
sanatate (digitizare interna si externa a 
institutiilor medicale) – interventii 
Nationale 

7.4 Uniformizarea fluxurilor informationale 
(up-grade soft, dezvoltarea sistemelor 
informatice/achizitie echipamente – 
interventii nationale 

 
OP 1. COMPETITIVITATE 
Obiectiv Specific FEDR (iii) Impulsionarea 

cresterii si competitivitatii IMM-urilor 
8. Facilitarea accesului la finantare pt 

IMMuri, inclusiv prin incurajarea 
finantarii initiale si timpurii a start-
upurilor cu potential inovativ ridicat 

8.1 Instrumente financiare pentru IMM – 
interventii Nationale 

 
9. Consolidarea competitivitatii economiei 

romanesti 
9.1 Facilitarea investitiilor in noi tehnologii  
Regional  
• Invest. Corporale si necorporale/ linii pilot, 

testare prototipuri, audit energetic, 
eficienta energetica, certificare 
produse/servicii  

• Noi tehnologii (IoT, automatizare, 
robotica, inteligenta artificiala)  

• Design industrial 
• Customizare de masa (imprimare 3D, 

manufacturare digitala directa) 
9.2 Sprijin pentru internationalizare  
Regional  
• Internationalizare 
9.3 Sustinerea adoptarii tehnologiilor IT&C 

de catre intreprinderi 
Regional  
• Digitalizare la nivelul proceselor de 

productie  
• Securitate cibernetica  
• e-Commerce, inclusiv platforme care sa 

ofere gratuit accesul celor din mediul rural 
(de exemplu) interesati in a-si deschide o 
afacere online. 

9.4 Sprijinirea clusterelor in vederea 
integrarii acestora in lanturi de valoare 
europene 

9.5 Sustinerea implementarii mecanismelor 
economiei circulare in cadrul 
intreprinderilor romanesti 

 

OP 1. Specializare inteligenta, tranzitie 
industriala si antreprenoriat 
10. Sprijinirea crearii de noi companii si 

cresterea ratei de supravietuire a 
acestora 

10.1 Sprijin pentru crearea de noi 
intreprinderi (start-up, scale-up)  

Regional  
• Crearea de noi intreprinderi (start-up), 

inclusiv servicii suport (asistenta juridica, 
elaborare plan de afaceri, etc)  

• INVESTITII in active corporale si 
necorporale  

• Scalarea intreprinderilor cu potential mare 
de crestere (rata de crestere a cifrei de 
afaceri de peste 10% anual in ultimii doi 
ani) 

 
Obiectiv Specific FEDR (iv) Dezvoltarea 
competentelor pentru specializare 
inteligenta, tranzitie industriala si 
antreprenoriat 
11. Dezvoltarea unor competente 

profesionale adecvate cerintelor 
mediului de afaceri in contextul unei 
economii bazate pe cunoastere 

11.1 Dezvoltarea competentelor la nivelul 
intreprinderilor/organizatiilor de 
CDI/entitatilor  

• Implicate in Mecanismul de descoperire 
antreprenoriala pentru specializare 
inteligenta, tranzitie industriala si 
antreprenoriat, inclusiv stagii de practica;  

• Dotare licee pentru aplicare metode 
digitale de invatare  

• Formare pentru implementarea 
standardului: sistem de Management a 
Inovarii in companii 

 
12. Sustinerea capacitatii administrative a 

structurilor din cadrul mecanismului 
integrat regional si national de 
descoperire antreprenoriala 

12.1 Dezvoltarea capacitatii administrative 
a actorilor implicati in implementarea, 
monitorizarea, revizuirea strategiilor de 
specializare inteligenta si a Mecanismului 
de Descoperire Antreprenoriala (MDA)  

National  
• capacitate administrativa a actorilor 

implicati in MDA (asa cum rezulta din 
Metodologia de desfasurare a procesului de 
descoperire antreprenoriala la nivel 
national)  

• capacitate UEFISCDI pregatire proiecte  
Regional  
• capacitate administrativa a actorilor 

implicati in MDA (asa cum rezulta din 
Metodologia de desfasurare a procesului de 
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descoperire antreprenoriala la nivel 
regional)  

• capacitate administrativa ADR-uri  
• capacitate ADR sprijin beneficiari 
 
II. O EUROPA MAI VERDE 
DOMENIUL MEDIU 
Obiectiv specific FEDR (iv) Promovarea 

adaptarii la schimbarile climatice, a 
prevenirii riscurilor si a rezilientei in 
urma dezastrelor 

Prioritati de investitii identificate la nivel 
National: 

• Managementul inundatiilor si reducerea 
impactului acestora si ale celorlalte 
fenomene naturale asociate principalelor 
riscuri accentuate de schimbarile climatice 
asupra populatiei, proprietatii si mediului  

• Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare 
si avertizare a fenomenelor 
hidrometeorologice severe 

• Reducerea impactului manifestarii secetei 
si furtunilor asupra populatiei, proprietatii 
si mediului 

• Masuri pentru sistemul de gestionare a 
riscurilor, inclusiv cresterea rezilientei la 
nivel national si adaptarea continua la 
realitatea operationala 

• Masuri de limitare a efectelor negative ale 
eroziunii costiere 

 
Obiectiv specific FEDR v) Promovarea 

managementului durabil al apei 
Prioritati de investitii identificate la nivel 

National: 
• Continuarea actiunilor integrate de 

dezvoltare a sistemelor de apa 
(reabilitarea si constructia de statii de 
tratare, transport si distribuire a apei 
destinate consumului uman) si apa uzata 
(construirea si reabilitarea retelelor de 
canalizare si construirea/reabilitarea/ 
modernizare (treapta tertiara) a statiilor 
de epurare a apelor uzate care asigura 
colectarea si epurarea incarcarii organice 
biodegradabile in aglomerari mai mari de 
5.000 l.e., acordandu-se prioritate 
aglomerarilor cu peste 10.000 l.e.), inclusiv 
prin consolidarea suplimentara si 
Extinderea operatorilor regionali  

• Finantarea actiunilor de consolidare a 
capacitatii de reglementare economica a 
sectorului de apa si apa uzata, astfel incat 
sa se eficientizieze procesul de realizare a 
planurilor de investitii pentru conformare 

• Continuarea investitiilor in managementul 
namolului rezultat in cadrul procesului de 
epurare a apelor uzate/tratare a apei 
potabile 

Obiectiv specific FEDR (vi) Promovarea 
tranzitiei catre o economie circulara 

Prioritati de investitii identificate la nivel 
National: 

• Extinderea schemelor de gestionare a 
deseurilor la nivel de judet, inclusiv 
imbunatatirea sistemelor integrate 
existente de gestionare a deseurilor, 
pentru a creste reutilizarea si reciclarea, 
pentru a preveni generarea deseurilor si 
devierea de la depozitele de deseuri, in 
conformitate cu nevoile identificate in 
Planul National de gestionare a deseurilor 
si PJGDuri 

• Investitii individuale suplimentare pentru 
inchiderea depozitelor de deseuri 

• Investitii in consolidarea capacitatii 
partilor interesate fie publice sau private, 
pentru a sustine tranzitia la economia 
circulara si care sa promoveze actiuni/ 
masuri privind economia circulara, inclusiv 
constientizarea publicului, prevenirea 
deseurilor, colectarea separata, reciclarea 
si intoarcerea materialelor rezultate in 
circuitul de productie 

 
Obiectiv specific FEDR (vii) Imbunatatirea 

protectiei naturii si a biodiversitatii, a 
infrastructurii verzi in special in mediul 
urban si reducerea poluarii 

Prioritati de investitii identificate la nivel 
National: 

• Investitii in reteaua Natura 2000 - 
Elaborarea, revizuirea si implementarea 
Planurilor de management a siturilor 
Natura 2000/ Planuri de actiune pentru 
specii; masuri de mentinere si de refacere 
a siturilor Natura 2000 pentru specii si 
habitate, precum si a ecosistemelor 
degradate si a serviciilor furnizate in afara 
ariilor Naturale protejate. Actiuni de 
completare a nivelului de cunoastere a 
biodiversitatii si a ecosistemelor si 
realizarea de studii stiintifice 

• Masuri si investitii in infrastructura verde 
• Consolidarea capacitatii administrative a 

autoritatilor si entitatilor cu rol in 
managementul retelei Natura 2000 si a 
altor arii naturale protejate 

 
Obiectiv specific FEDR (vii) Imbunatatirea 

protectiei naturii si a biodiversitatii, a 
infrastructurii verzi in special in mediul 
urban si reducerea poluarii 

Prioritati de investitii identificate la nivel 
National: 

• Dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin 
inlocuirea echipamentelor existente de 
masurare a poluantilor uzate din punct de 
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vedere moral si tehnic, astfel incat sa se 
continue conformarea cu cerintele de 
asigurare si controlul calitatii datelor si de 
raportare a RO la CE  

• Achizitia de echipamente pentru masurarea 
poluantilor in aerului ambiental cu 
respectarea prevederilor Directivei 
2008/50/CE 

• Implementarea masurilor care 
vizeazacresterea calitatii aerului:  

a) masuri legate de imbunatatirea sau 
inlocuirea instalatiilor individuale (casnice) 
de incalzire a locuintelor/ gospodariilor din 
mediul urban (in special cele care ard 
combustibil lemnos in sobe), acolo unde 
este posibil, cu instalatii mai performante 
(de ex. boilere), fiind necesara aplicarea 
unei strategii de control pentru sobele de 
lemne interne;  

b) finantarea sistemelor de incalzire 
(instalatii noi sau inlocuirea celor existente 
cu unele performante) pentru scopuri de 
atenuare a schimbarilor climatice, atat la 
nivelul agentilor economici cat si la nivelul 
sistemelor de alimentare centralizata cu 
energie termica la nivelul autoritatilor 
publice si/ sau altor entitati publice 
(spitale, unitati de invatamant etc.) sau a 
instalatiilor individuale de incalzire a 
locuintelor/ gospodariilor, utilizand gaz 
Natural. 

 
Obiectiv specific FEDR (vii) Imbunatatirea 

protectiei Naturii si a biodiversitatii, a 
infrastructurii verzi in special in mediul 
urban si reducerea poluarii 

Prioritati de investitii identificate la nivel 
National: 

• Masuri de remediere a siturilor 
Contaminate, inclusiv refacerea 
ecosistemelor 

• Regenerarea spatiilor urbane degradate si 
abandonate, reconversia functionala a 
terenurilor virane degradate/ neutilizate/ 
abandonate si reincluderea acestora in 
circuitul social/ economic sau ca rezerva 
de teren pentru viitoare investitii la nivelul 
oraselor, in vederea crearii conditiilor 
necesare pentru o dezvoltare durabila 
urbana. 

 
DOMENIUL ENERGIE 
Obiectiv specific 1.1 Promovarea eficientei 

energetice si reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de sera 

• Renovarea cladirilor publice si rezidentiale 
in vederea asigurarii/imbunatatirii 
eficientei energetice in functie de 

potentialul de reducere a consumului, 
respectiv reducerea a emisiilor de carbon 

• Masuri de sprijin pentru industriile 
energointensive pentru a-si imbunatati 
performanta energetica 

• Imbunatatirea eficientei energetice in 
domeniul incalzirii centralizate, alaturi de 
promovarea energiei din surse regenerabile 
pentru incalzirea si racirea centralizata 

• Masuri de sprijin pentru ESCOs pentru ofera 
servicii ce contribuie la cresstereai 
performantei energetice 

• Consolidarea capacitatii AM, a 
dezvoltatorilor de proiecte si a autoritatilor 

 
Obiectiv specific 1.2. Prevenirea si 

abordarea riscurilor legate de schimbarile 
climatice si riscurile naturale (inundatii, 
seceta, incendii forestiere, alunecari de 
teren, cutremure), conform prioritatilor 
stabilite la nivel national si in cadrul 
coordonarii si cooperarii transfrontaliere 
si transnationale 

• Imbunatatirea eficientei energetice si 
consolidarea cladirilor publice, in functie 
de riscurile identificate, potentialul de 
reducere a consumului de energie si aportul 
acestora la serviciile 
administrative/sociale asigurate 

 
Obiectiv specific 2. Promovarea energiei din 

surse regenerabile 
• Cresterea ponderii de surse regenerabile in 

consumul de energie al cladirilor 
• Masuri de crestere a adecvantei retelei 

nationale de energie electrica pentru a 
creste capacitatea de integrare a energiei 
provenite din surse regenerabile, de natura 
variabila 

 
Obiectiv specific 3. Dezvoltarea de sisteme 

inteligente de energie, retele si stocare 
in afara TEN-E 

• Echipamente si sisteme inteligente pentru 
asigurarea calitatii energiei electrice  

• Implementarea de solutii digitale pentru 
izolarea defectelor si realimentarea cu 
energie in mediul rural si urban  

• Digitalizarea statiilor de transformare si 
solutii privind controlul retelei de la 
distanta Trebuie decisa mutarea in OP1) 

• Cresterea capacitatii disponibile pentru 
comertul transfrontalier 

 
DOMENIUL MOBILITATE 
Obiectiv specific 1. Mobilitate Nationala, 
regional si locala sustenabila, rezilienta in 
fata schimbarilor climatice, inteligenta si 
intermodala, inclusive imbunatatirea 
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accesului la TEN-T si a mobilitatii 
transfrontaliere 
• Dezvoltarea retelelor regionale si locale de 

transport pe cale ferata si cu metroul si de 
acces la TEN-T centrala si globala de 
transport, inclusiv solutii combinate 

• Reducerea emisiilor de carbon in 
municipiile resedinta de judet si zona lor 
functionala prin investitii bazate pe 
planurile de mobilitate urbana durabila 

• Reducerea emisiilor de carbon in 
municipiile si orase in zona lor functionala 
prin investitii bazate pe planurile de 
mobilitate urbana durabila 

 
III. O EUROPA MAI CONECTATA 
DOMENIUL TRANSPORT 
Obiectiv specific 1. Dezvoltarea unei retele 

TEN-T durabila, rezilienta in fata 
schimbarilor climatice, inteligenta, sigura 
si intermodala 

• Dezvoltarea retelelor TEN-T centrala si 
globala de transport rutier 

• Dezvoltarea retelelor TEN-T centrala si 
globala de transport pe calea ferata 

• Imbunatatirea serviciilor de transport pe 
calea ferata pe scurt si lung parcurs, prin 
cresterea capacitatii de transport si masuri 
de reforma 

• Imbunatatirea sigurantei si securitatii 
pentru toate modurile de transport si 
punerea in aplicare a strategiei adoptata 
privind siguranta traficului, pentru 
reducerea numarului de decese din 
accidente rutiere si diminuarea 

• Investitii in infrastructura si suprastructura 
portuara situate pe reteaua TEN-T central 
si globala, inclusiv acces in porturi, 
investitii multimodale in porturi si pentru 
imbunatatirea conectivitatii 
transfrontaliere 

• Investitii in dezvoltarea de terminale 
intermodale inclusiv acces si echipamente 

• Investitii in modernizarea punctelor de 
trecere transfrontaliere pe reteaua TEN-T 
central si globala si crearea de noi 
conexiuni de transport suplimentare peste 
Dunare, inclusiv masuri de imbuNatatire a 
impilor de trecere, includerea de noi 
servicii si proceduri operationale. 

• Asitenta tehnica acordata principalilor 
beneficiari din domeniul transportului, cu 
precadere Compania Nationala de Cai 
Ferate si Compania Nationala de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere, alte 
autoritati de transport si Ministerul 
Transporturilor 

Obiectiv specific 2. Dezvoltarea unei 
mobilitati nationale, regionale si locale 

durabile, reziliente in fata schimbarilor 
climatice, inteligente si intermodale, 
inclusiv Imbunatatirea accesului la TEN-T 
si a mobilitatii transfrontaliere 

• Dezvoltarea retelelor rutiere nationale de 
acces la TEN-T centrala si globala de 
transport 

• Dezvoltarea retelelor feroviare de acces la 
TEN-T centrala si globala de transport 

 
BROADBAND 
Obiectiv specific 1. Imbunatatirea 
conectivitatii digitale 
Dezvoltarea infrastructurii de banda larga 
Broadband - Investitii in infrastructura de 
banda larga de foarte mare capacitate, 
conform rezultatelor “Planului National sau 
regional privind banda larga” (conditie 
favorizanta) 
 
IV. O EUROPA MAI SOCIALA 
DOMENIUL EDUCATIE 
Obiectiv specific FSE+ iv. Imbunatatirea 
calitatii, eficacitatii si a relevantei 
sistemului de educatie si formare pentru 
piata muncii, pentru a sprijini dobandirea de 
competente cheie, inclusiv a competentelor 
digitale 
Prioritati de investitii identificate la nivel 
National: 
1. Actualizarea si adaptarea ofertei de 
educatie si formare profesionala la cerintele 
pietei muncii (prioritate de investitie comuna 
cu domeniul ocupare) 
2. Corelarea dintre nevoile elevilor si 
studentilor, serviciile de consiliere, sprijin, 
acompaniere si tendintele manifestate pe 
piata muncii 
3. Imbunatatirea formarii cadrelor didactice 
pentru cresterea calitatii si eficacitatii 
procesului educativ 
Obiectiv specific FSE+ v. Promovarea 
accesului egal la educatie si formare de 
calitate si favorabile incluziunii, precum si 
completarea studiilor, precum si a absolvirii 
Prioritati de investitii identificate la nivel 
National: 
1. Cresterea accesului la educatie si formare 
de calitate si favorabile incluziunii 
2. Formarea (initiala si continua) cadrelor 
didactice pentru o educatie incluziva 
3. Proiectarea si furnizarea unor servicii suport 
pentru prevenirea si combaterea abandonului 
scolar si a parasirii timpurii a scolii 
4. Cresterea accesului la educatie (la toate 
nivelurile) si formare de calitate pentru 
persoanele cu dizabilitati 
Obiectiv specific FSE+ vi. Promovarea 
invatarii pe tot parcursul vietii, in special a 
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unor oportunitati flexibile de perfectionare 
si reconversie profesionala pentru toti luand 
in considerare competentele digitale 
1. Cresterea participarii la formare 
profesionala continua (sistem de educatie) 
2. Sprijinirea tranzitiilor in educatie si pe piata 
muncii, in contextul participarii la formare pe 
tot parcursul vietii 
3. Consolidarea participarii populatiei in 
procesul de invatare pe tot parcursul vietii si 
de reconversie profesionala pentru facilitarea 
tranzitiilor si a mobilitatii de pe piata muncii 
 
DOMENIUL OCUPARE 
Obiectiv specific FSE+ (ii) Modernizarea 
institutiilor si a serviciilor pietei muncii 
pentru a evalua si anticipa necesarul de 
competente si a asigura asistenta 
personalizata si in timp real urmarind 
asigurarea medierii/plasarii (matching), 
tranzitiei si a mobilitatii fortei de munca 
1. Dezvoltarea unui mecanism coerent si 
sustenabil de agregare si integrare a 
informatiilor furnizate de diversele 
instrumente folosite in anticipare si de 
utilizare a rezultatelor pentru intampinarea 
nevoilor de competente pe piata muncii 
Obiectiv specific FSE+ (iii) Promovarea 
participarii echilibrate dupa gen pe piata 
muncii si a asigurarii echilibrului dintre viata 
profesionala si cea privata 
1. Crearea de oportunitati pentru integrarea 
femeilor pe piata muncii 
Obiectiv specific FSE+ (iii) bis Promovarea 
adaptarii la schimbare a lucratorilor, 
intreprinderilor si antreprenorilor, a 
imbatranirii active si in conditii bune de 
sanatate, precum si a unui mediu de lucru 
sanatos si adaptat care sa reduca riscurile la 
adresa sanatatii 
1. Crearea unui mediu de munca sanatos, 
sigur, accesibil si prietenos pentru angajati, in 
special pentru cei cu nevoi speciale (din grupul 
tinta) 
 
DOMENIUL INCLUZIUNE SOCIALA 
Obiectiv specific FSE+ (viii) Promovarea 
integrarii socio-economice a resortisantilor 
tarilor terte si a comunitatilor marginalizate, 
cum ar fi romii 
1. Promovarea integrarii socio-economice a 
700 comunitatilor marginalizate, inclusiv 
Roma, prin implementarea unor masuri 
integrate 
2. Imbunatatirea conditiilor de locuit, inclusiv 
prin acordarea de locuinte sociale, Infiintarea 
de adaposturi de noapte si centre de urgenta 
pentru categorii de persoane marginalizate: 
romi, persoane fara adapost, familii 

monoparentale sarace, victime ale traficului 
de persoane sau ale violentei domestice 
3. Integrarea socio-economica a migrantilor 
Obiectiv specific FSE+ (ix) Imbunatatirea 
accesului egal si in timp util la servicii de 
calitate, durabile si accesibile, 
modernizarea sistemelor de protectie 
sociala, inclusiv promovarea accesului la 
protectia sociala; imbunatatirea 
accesibilitatii, eficacitatii si rezilientei 
rezilientei sistemelor de asistenta medicala 
si a serviciilor de ingrijire de lunga durata 
1. Masuri pentru asigurarea asistentei juridice 
pentru persoanele bolnave mintal cu sau fara 
tutore legal 
2. Cresterea interventiilor integrate pentru 
incluziunea sociala a persoanelor fara adapost 
3. Pregatirea specialistilor din domeniul 
asistentei sociale 
4. Dezvoltarea serviciilor integrate destiNate 
copiilor si adolescentilor cu tulburari din 
spectrul autist 
Obiectiv specific FSE+ (x) Promovarea 
integrarii sociale a persoanelor aflate in risc 
de saracie sau excluziune sociala, inclusiv a 
persoanelor cele mai defavorizate si a 
copiilor 
1. Imbunatatirea accesului tuturor copiilor la 
servicii de calitate 
2. Integrarea sociala a unor grupuri specifice 
aflate in risc de excluziune 
3. Incurajarea incluziunii active a persoanelor 
in varsta prin masuri privind asigurarea 
imbatranirii active 
4. Sprijinirea dezinstitutionalizarii 
Obiectiv specific FSE+ (xi) Reducerea 
deprivarii materiale prin furnizarea de 
alimente si/sau asistenta materiala de baza 
persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv 
prin masuri de acompaniere 
1. Abordarea deprivarii materiale 
 
DOMENIUL SANATATE 
Obiectiv specific FSE+ (ix) Imbunatatirea 
accesului egal si in timp util la servicii de 
calitate, durabile si accesibile, 
modernizarea sistemelor de protectie 
sociala, inclusiv promovarea accesului la 
protectia sociala; imbunatatirea 
accesibilitatii, eficacitatii si rezilientei 
rezilientei sistemelor de asistenta medicala 
si a serviciilor de ingrijire de lunga durata 
1. Continuarea investitiilor in spitalele 
regionale/ judetene si spitale prioritare 
nationale (lista scurta MS in baza unor criterii 
de prioritizare– Reabilitarea/ Constructia 
spitalelor judetene si spitale prioritare 
nationale si dotarea cu echipamente de 
specialitate, pregatire si perfectionare resursa 
umana 
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2. Cresterea accesului la servicii medicale de 
calitate prin sprijinirea unor masuri care 
vizeaza prevenirea si controlul bolilor 
netransmisibile 
3. Sprijinirea programelor dedicate de 
sanatate, de exemplu, programe pentru mama 
si copil, programe in domeniul transplantului 
de organe, tesuturi si celule, sanatate 
mintala, boli rare, prevenirea problemelor 
dentare 
4. Cresterea accesului la servicii medicale 
primare la nivelul comunitatii/ Asistenta 
medicala de baza in comunitatile 
sarace/marginalizate/dezavantajate 
5. Dezvoltarea si imbunatatirea sistemului de 
pregatire pentru personalul cu atributii in 
domeniul asistentei medicale de urgenta . 
Acordarea de prim ajutor calificat si asistenta 
medicala de urgenta 
6. Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la 
domiciliu, ingrijire pe termen lung si servicii si 
infrastructuri comunitare, in special pentru 
persoanele in varsta si pentru persoanele cu 
handicap; sprijinirea masurilor nationale 
eficiente de imbatranire activa 
7. Cresterea accesului la servicii medicale de 
calitate prin sprijinirea unor masuri care 
vizeaza imbunatatirea capacitatilor de 
diagnostic si supraveghere a bolilor 
transmisibile, raportarea acestora si 
imbunatatirea masurilor de prevenire si 
control 
 

V. O EUROPA MAI APROAPE DE CETATENII SAI 
Turism, patrimoniu, cultura, securitate 
urbana 
Obiectiv specific: Promovarea dezvoltarii 
integrate in domeniul social, economic si al 
mediului, a patrimoniului cultural si a 
securitatii in zonele urbane 
• Investitii in turism – statiuni turistice 

urbane de interes national 
• Investitii in infrastructura din domeniul 

cultural 
• Investitii in patrimoniul cultural 
• Investitii pentru regenerarea urbana si 

securitatea spatiilor publice 
 
Dezvoltare teritoriala integrata 
Obiectiv specific: Promovarea dezvoltarii 
integrate in domeniul social, economic si al 
mediului la nivel local, a patrimoniului 
cultural si a securitatii, inclusiv in zonele 
rurale si de coasta si inclusiv prin 
dezvoltarea locala plasata sub 
responsabilitatea comunitatii 
• Sprijin pentru structurile de guvernanta ITI 

(Delta Dunarii si Valea Jiului)  -sprijin 
pentru pregatirea si conceperea strategiilor 
teritoriale 

• Sprijin pentru structurile de guvernanta 
CLLD (ZUM-uri) – pregatire, gestiune si 
animare 

• Sprijin pentru SIDU – pregatire, gestiune si 
animare 

 
VIZIUNEA PRIVIND POLITICA DE COEZIUNE IN PERIOADA 2021-2027 

 

îmbunătățirea competitivității și susțînerea înovării 

promovarea învestițiilor verzi, adaptarea la schimbările climatice și un 
răspuns proactiv la potențiale riscuri

asigurarea accesibilității persoanelor și conectivității orașelor 

dezvoltarea serviciilor publice de calitate în beneficiul cetățenilor săi  
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II.6. COERENTA CU POLITICILE EXISTENTE 
 
Obiectiv strategic 1: Investitiile in 
infrastructura locala 
Obiective specifice: 
♦ Dezvoltarea infrastructurii de utilitati;  
♦ Modernizarea retelei de drumuri.  

 
Politici existente: 
 Prioritati Nationale de investitii 2021 - 

2027:  
OP 3. CONECTIVITATE 
Dezvoltarea unei retele TEN-T durabila, 
rezilienta in fata schimbarilor climatice, 
inteligenta, sigura si intermodala 
Dezvoltarea unei mobilitati nationale, 
regionale si locale durabile, reziliente in fata 
schimbarilor climatice, inteligente si 
intermodale, inclusiv Imbunatatirea accesului 
la TEN-T si a mobilitatii transfrontaliere 
OP 5. Turism, patrimoniu, cultura, securitate 
urbana 
Promovarea dezvoltarii integrate in domeniul 
social, economic si al mediului, a 
patrimoniului cultural si a securitatii in zonele 
urbane 
OP 5 - Dezvoltare teritoriala integrata 
Promovarea dezvoltarii integrate in domeniul 
social, economic si al mediului la nivel local, a 
patrimoniului cultural si a securitatii, inclusiv 
in zonele rurale si de coasta si inclusiv prin 
dezvoltarea locala plasata sub 
responsabilitatea 

 
 Strategia pentru transport durabil pe 

perioada 2007-2013 si 2020, 2030 
Obiectiv general: dezvoltarea echilibrata a 
sistemului national de transport care sa 
asigure o infrastructura si servicii de transport 

moderne si durabile, dezvoltarea sustenabila a 
economiei si imbunatatirea calitatii vietii.  

 
Obiectiv strategic 2: Cresterea calitatii 
serviciilor publice 
Obiective specifice:  
♦ imbunatatirea serviciilor de invatamant si 

educatie; 
♦ Imbunatatirea serviciilor de sanatate; 
♦ Imbunatatirea serviciilor sociale;  
♦ Sprijinirea activitatilor culturale. 
♦ Imbunatatirea capacitatii de dezvoltare si 

de implementare proiecte; 
♦ Implicarea cetatenilor si actorilor locali in 

dezvoltarea zonei.  
 

Politici existente: 
 Prioritati Nationale de investitii 2021 - 2027 
OP 1. DIGITALIZARE 
Fructificarea avantajelor digitalizarii, in 

beneficiul cetatenilor, al companiilor si al 
guvernelor 

 
 Strategia Nationala pentru Dezvoltarea 

Durabila a Romaniei – Orizonturi 2013-2020-
2030  
 

Orizont 2030  
Obiectiv National: Apropierea semnificativa de 
nivelul mediu al celorlalte state membre ale 
UE in privinta performantei administratiei 
publice centrale si locale in furnizarea 
serviciilor publice. 

 
Obiectiv strategic 3: Sprijinirea mediului de 
afaceri local 
Obiective specifice:  
♦ Atragerea investitorilor romani si straini; 
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♦ Cresterea productivitatii sectorului 
agrozootehnic;  

♦ Imbunatatirea colaborarii dintre agentii 
economici si dintre acestia si autoritatile 
publice. 

 
 Prioritati Nationale de investitii 2021 - 

2027:  
OP 1. CERCETARE SI INOVARE  
Dezvoltarea capacitatilor de cercetare si 
inovare si adoptarea tehnologiilor avansate 
OP 1. COMPETITIVITATE 
Impulsionarea cresterii si competitivitatii IMM-
urilor 
 
Politici existente: 
 Strategia Nationala pentru Dezvoltarea 

Durabila a Romaniei – Orizonturi 2013-
2020-2030 
 

Orizont 2030 
Obiectiv National: Apropierea de nivelul mediu 
realizat la acea data de tarile membre UE din 
punctul de vedere al productiei si consumului 
durabile 
 
Obiectiv strategic 4: Protectia mediului  
Obiective specifice:  
♦ Realizarea de lucrari de imbunatatiri 

funciare; 
♦ Imbunatatirea managementului deseurilor 

solide;  
♦ Protejarea solului, apei si cadrului natural;  
♦ Utilizare resurse energetice regenerabile. 

 
Politici existente: 
 Prioritati Nationale de investitii 2021 - 2027 
OP 2 – Energie 
Promovarea energiei din surse regenerabile 
OP 2. Schimbari climatice, riscuri, apa 
Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, 
a prevenirii riscurilor si a rezilientei in urma 
dezastrelor 
Promovarea gestionarii sustenabile a apei 
OP 2. Biodiversitate 
OP 2. Aer 
OP 2. Situri contaminate 

 
 Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii 

Europene  
 

Obiectiv principal: Protejarea capacitatii 
Pamantului de a mentine viata in toata 
diversitatea ei, respectarea limitelor 
resurselor naturale ale planetei si asigurarea 
unui inalt nivel de protectie si imbunatatire a 
calitatii mediului. Prevenirea si reducerea 
poluarii mediului si promovarea productiei si 
consumului durabile, pentru a determina 

distrugerea legaturii dintre cresterea 
economica si degradarea mediului.  

 
 Strategia Nationala pentru Dezvoltarea 

Durabila a Romaniei – Orizonturi 2013-2020-
2030 
 

Orizont 2030  
Obiectiv National: Alinierea la performantele 
medii ale Uniunii Europene privind indicatorii 
energetici si de schimbari climatice si 
indeplinirea angajamentelor in domeniul 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera in 
concordanta cu acordurile internationale si 
comunitare existente si implementarea unor 
masuri de adaptare la efectele schimbarilor 
climatice. 
 
Eficienta energetica 
Reducerea consumului si a risipei de energie 
este din ce in ce mai importanta pentru UE. In 
2007, liderii UE au stabilit un obiectiv de 
reducere a consumului anual de energie al UE 
cu 20 % pana in 2020. In 2018, in pachetul 
„Energie curata pentru toti europenii”, s-a 
stabilit un nou obiectiv de reducere a 
consumului de energie cu cel putin 32,5 % pana 
in 2030. Masurile de eficienta energetica sunt 
recunoscute tot mai mult nu doar ca un mijloc 
de a ajunge la aprovizionarea sustenabila cu 
energie, de a reduce emisiile de gaze cu efect 
de sera, de a imbunatati securitatea 
aprovizionarii si de a reduce costurile la 
import, ci si ca mijloc de promovare a 
competitivitatii UE. Eficienta energetica este, 
prin urmare, o prioritate strategica pentru 
uniunea energetica, iar UE promoveaza 
principiul „eficienta energetica pe primul 
loc”. Cadrul de politici viitor pentru perioada 
de dupa 2030 este in curs de dezbatere.  
Parlamentul Romaniei a adoptat in data de 18 
iulie 2014 Legea 121/2014 privind eficienta 
energetica, lege care a fost publicata in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 1 august 
2014. Legea transpune Directiva 2012/27/UE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 25 
octombrie 2012. 
Conform Legii nr. 121 / 2014 privind eficienta 
energetica, imbunatatirea eficientei 
energetice este un obiectiv strategic al 
politicii energetice nationale, datorita 
contributiei majore pe care o are la realizarea 
sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii 
durabile si competitivitatii, la economisirea 
resurselor energetice primare si la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera. 
 
Politica nationala de eficienta energetica 
defineste obiectivele privind imbunatatirea 
eficientei energetice, tintele indicative de 
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economisire a energiei, masurile de 
imbunatatire a eficientei energetice aferente, 
in toate sectoarele economiei nationale, cu 
referiri speciale privind:  
¬ introducerea tehnologiilor cu eficienta 
energetica ridicata, a sistemelor moderne de 
masura si control, precum si a sistemelor de 
gestiune a energiei, pentru monitorizarea, 
evaluarea continua a eficientei energetice si 
previzionarea consumurilor energetice;  
¬ promovarea utilizarii la consumatorii finali a 
echipamentelor si aparaturii eficiente din 
punct de vedere energetic, precum si a 
surselor regenerabile de energie; 
 ¬ reducerea impactului asupra mediului al 
activitatilor industriale si de producere, 
transport, distributie si consum al tuturor 
formelor de energie;  
¬ aplicarea principiilor moderne de 
management energetic;  
¬ acordarea de stimulente financiare si 
fiscale, in conditiile legii;  
¬ dezvoltarea pietei pentru serviciile 
energetice. 
 
Politica locala a comunei Nusfalau include o 
serie de masuri pentru imbunatatirea 
eficientei energetice in fiecare sector de 
activitate: 
1. Sectorul cladiri publice 
- Elaborare documentatii de modernizare, 
crestere eficienta energetica si confort in 
cladiri publice; 
- Reabilitarea termica a cladirilor publice; 
- Implementarea sistemelor de monitorizare 
energetica (tip BMS); 
- Trecerea delimitarii de la nivel de joasa 
tensiune la nivel de medie tensiune pentru un 
contur care cuprinde mai multe grupuri de 
cladiri publice, in vederea eliminarii tarifului 
de distributie de joasa tensiune si cresterea 
sigurantei in alimentarea cu energie electrica; 
- Implementare proiecte pilot a sistemelor de 
ventilatie cu recuperare de caldura si 
monitorizarea calitatii aerului interior, in 
special in cladirile din sistemul de invatamant 
si sanitar; 
- Implementare proiecte pilot sisteme 
inteligente de iluminat interior si exterior  
(senzori de prezenta, senzori de crepuscul, 
sisteme dimming si telegestiune). 
 
2. Sectorul cladiri rezidentiale 
- Reabilitarea termica a blocurilor de 
locuinte; 

- Montarea de contoare termice la 
bransament (daca este cazul); 
- Realizarea subcontorizarii (repartitoare si 
contoare de apa calda si rece) la blocurile care 
sunt supuse reabilitarii termice; 
- Echilibrarea hidraulica a instalatiei 
interioare si inlocuirea instalatiilor vechi de 
apa si caldura. 
- Implementare proiecte–pilot privind 
distributia energiei termice pe orizontala  
 
3. Sectorul iluminat public 
- Audit energetic la nivelul Sistemului de 
Iluminat Public; 
- Retrofit aparate de iluminat exterior si 
interior; 
- Introducerea Control IP – controlul aprinderii 
si stingerii sistemului de iluminat public, in 
functie de intensitatea luminii exterioare  (ex: 
instalarea de senzori de crepuscul); 
- Sisteme dimming si telegestiune; 
- Implementare sisteme de conditionare a 
nivelului tensiunii de alimentare cu energie 
electrica. 
 
4. Sectorul surse regenerabile de energie 
- Introducerea panourilor fotovoltaice pentru 
producere energie electrica; 
- Introducerea panourilor termo-solare pentru 
preparare apa calda menajera; 
- Utilizarea pompelor de caldura pentru 
incalzire, acolo unde este posibil; 
- Recuperarea si utilizarea energiei termice 
produse in exces din activitati rurale (din 
apele uzate, centre de calcul, alte surse de 
energie produse in exces). 
 
5. Sectorul salubrizare 
- Ecologizare depozite de deseuri 
- Punctele de pre-colectare 
- Lucrari de reabilitare la Statiile de 
tratare,sortare, compostare 
- Colectarea selectiva deseuri 
- Utilizarea energetica a fractiunilor 
biodegaradabile ale deseurilor 
 
6. Sectorul alimentare cu apa si epurare ape 
uzate 
- Reabilitarea sistemelor de alimentare de 
apa potabila  
- Reabilitare infrastructura de canalizare si 
apa uzata 
- Utilizarea energiei termice recuperate din 
apele uzate 
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II.7. SURSE DE FINANTARE 
La nivelul administratiilor publice locale, 
exista o plaja variata de surse de finantare 
pentru proiectele de investitii de interes local. 
Alegerea surselor de finantare optime pentru 
un proiect de investitii dezvoltat la nivel local, 
implica o buna cunoastere a legislatiei 
nationale in vigoare, a legislatiei europene in 
materie de fonduri, a Programelor 
Operationale aferente fondurilor UE, precum 
si a nevoilor curente si viitoare ale comunitatii 
locale. Ca urmare, pentru un obiectiv de 
investitie local, puntem considera una sau mai 
multe surse  de finantare:  
a. Bugetul local;  
b. Bugetul judetului Salaj;  
c. Bugetul de stat; 
b. Surse de finantare nerambursabila: 
c. Parteneriate de tip public privat; 
d. Creditarea. 

Bugetul local reprezinta bugetul unitatilor 
administrativ-teritoriale. Veniturile bugetare 
locale se constituie din: venituri proprii, 
formate din: impozite, taxe, contributii, alte 
varsaminte, alte venituri si cote defalcate din 
impozitul pe venit; sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat; subventii 
primite de la bugetul de stat si de la alte 
bugete; donatii si sponsorizari; sume primite 
de la Uniunea Europeana si alti donatori in 
contul platilor efectuate si prefinantari. 

Bugetul judetului Salaj  este o alta sursa de 
finantare la nivel local, in care pot fi 
repartizate fonduri, pentru echilibrarea 

bugetelor locale. Astfel, in conformitate cu 
articolul 33, alin. 3, din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, pot fi 
repartizate fonduri din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, aprobate anual prin legea 
bugetului de stat, si din din impozitul pe venit 
incasat. 

Transferurile consolidabile de la bugetul de 
stat catre bugetele locale se acorda pentru 
investitii finantate din imprumuturi externe la 
a caror realizare contribuie si Guvernul, 
potrivit legii, si se aproba anual, in pozitie 
globala, prin legea bugetului de stat. Din 
bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori 
principali de credite ai acestuia (ministerele si 
agentiile), precum si din alte bugete, se pot 
acorda transferuri catre bugetele locale 
pentru finantarea unor programe de 
dezvoltare sau sociale de interes national, 
judetean ori local. 

Surse de finantare rambursabila sunt 
instrumente financiare prin care Uniunea 
Europeana actioneaza pentru realizarea 
obiectivelor Politicii de Coeziune prin 
implementarea Programelor Operationale.  
Instrumentele structurale ale Uniunii 
Europene au rolul de a stimula cresterea 
economica a statelor membre ale Uniunii si de 
a conduce la reducerea disparitatilor dintre 
regiuni. Ele nu actioneaza insa singure, 
necesitand asigurarea unei contributii din 
partea statelor membre implicate. Ele sunt co-
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finantate in principal din resursele publice ale 
statului membru, insa in multe domenii este 
necesara si contributia financiara privata, 
aceasta fiind incurajata in cele mai multe 
cazuri.  
Instrumentele financiare cunoscute ca Fonduri 
Structurale pentru perioada 2021-2027 sunt: 

Programe operationale aferente 
implementarii politicii de coeziune la nivel 
National: 
1. Programul Operational Dezvoltare 

Durabila (PODD) 
2. Programul Operational Transport (POT) 
3. Programul Operational Crestere 

Inteligenta si Digitalizare (POCID) 
4. Programul Operational Sanatate 

(multifond) (POS) 
5. Programul Operational Capital Uman 

(POCU) 
6. Programul Operational Combaterea 

Saraciei (POCS) 
7. Programele Operationale Regionale – 

implementate la nivel de regiune (8 POR) 
8. Programul Operational Asistenta Tehnica 

(multifond) (POAT) 
9. Programul Operational pentru Tranzitie 

Echitabila 
 

Programe INTERREG: 
1. Interreg VI- Un program Romania-Bulgaria 
2. Interreg VI- Un program Romania-Ungaria 
3. Interreg IPA III Programul Romania-Serbia 
4. Interreg NEXT Programul Romania-

Republica Moldova 2021-2027 
5. Interreg NEXT Programul Romania-

Ucraina 2021-2027 
6. Interreg NEXT Programul pentru Bazinul 

Marii Negre 2021-2027 
7. Interreg NEXT Programul Ungaria-

Slovacia-Romania-Ucraina 2021-2027 
8. Programul transnational al Dunarii 2 
9. Programul Interreg Europa 2021-2027 
10. Programul URBACT IV  
11. Programul Interact IV  
12. Programul ESPON 

 
Programe afaceri interne: 
1. Programul National Fondul azil, migratie 

si integrare 
2. Programul National Fondul securitate 

interna 
3. Programul National Instrumentul pentru 

gestionarea frontierelor si vize 

Aceste instrumente sunt aplicate prin 
intermediul programelor operationale si 
sectoriale disponibile pentru o anumita 
perioada de programare.  
Fondurile nerambursabile prezinta 
dezavantajul costurilor financiare si 
temporale aferente documentatiilor pentru 
cererea de finantare, raportarilor tehnice si 
financiare. In plus, este necesara co-
finantarea locala a proiectelor si finantarea in 
totalitate a cheltuielilor neeligibile printre 
care si TVA–ul , ceea ce pentru administratia 
publica poate reprezenta o problema, mai ales 
in cazul programelor de finantare care prevad 
cote mari ale contributiei locale. Dar marele 
avantaj al surselor de finantare 
nerambursabila prin programe ale Uniunii 
Europene este ca, pentru administratiile 
publice locale, procentul de co-finantare este 
mic sau chiar inexistent.  

Parteneriatele de tip public-privat sunt o 
solutie general recomandata si promovata 
pentru rezolvarea problemelor sau 
eficientizarea serviciilor publice. Aparitia 
Legii nr. 178/2010 cu modificarile si 
completarile ulterioare care reglementeaza 
parteneriatul public-privat este privita drept o 
oportunitate reala de a implementa proiectele 
propuse. La nivelul administratiilor publice 
exista posibilitatea dezvoltarii parteneriatelor 
de tip public-privat in diverse domenii. In urma 
adoptarii legii parteneriatului public-privat s-
ar putea externaliza o serie de servicii si 
activitati publice, partenerii locali putand fi 
atat mediul de afaceri, cat si sectorul non-
profit.  

Din punct de vedere procedural, creditarea 
este o modalitate relativ simpla, de obtinere a 
finantarii pentru proiectele de investitii. 
Costurile aferente creditelor sunt mari si 
implica un anumit grad de risc vis-à-vis de 
posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai 
ales intr-o situatie de incertitudine cum este 
cea generata de criza financiara. In plus, un 
grad ridicat de indatorare poate reprezenta o 
blocare a posibilitatilor de investitii pe termen 
scurt si mediu, cu atat mai mult cu cat o 
organizatie cu datorii mari devine neeligibila 
atat pentru accesarea altor credite, cat si 
pentru atragerea de fonduri nerambursabile.  
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II.8. IMPLEMENTAREA SI MONITORIZAREA STRATEGIEI 
Strategia de dezvoltare locala a comunei 
Nusfalau pentru perioada 2021 - 2027 
reprezinta un document legal de lucru al 
Consiliului Local, avand caracter normativ si 
prospectiv si este supus unui proces continuu 
de reevaluare si optimizare a optiunilor de 
dezvoltare in vederea adecvarii evolutiei 
realitatilor economice si sociale.  

Implementarea Strategiei de dezvoltare locala 
consta in punerea in practica a planului de 
actiuni stabilit in cadrul strategiei, prin 
respectarea principiilor care au stat la baza 
fundamentarii acesteia pentru a garanta 
atingerea obiectivelor tintite in scopul 
ameliorarii gradului de dezvoltare a 
comunitatii locale. Responsabilitatea de a 
implementa strategia revine Primarului si 
Consiliului Local.  

Monitorizarea strategiei de dezvoltare locala 
este procesul de colectare periodica si analiza 
a informatiei cu scopul de a fundamenta 
procesul de luare a deciziei de catre cei 
abilitati, asigurand transparenta in luarea 
deciziei si furnizand o baza pentru viitoarele 
actiuni de evaluare. Rolul monitorizarii:   
♦ Permite supravegherea implementarii 

strategiei oferind posibilitatea revizuirii 
periodice a planificarii strategice;  

♦ Actualizarea si corectarea termenilor 
avuti in vedere la momentul planificarii;  

♦ Anticipeaza eventualele probleme prin 
efectuarea de corectii si ajustari.  

Evaluarea Strategiei de dezvoltare locala este 
un proces in cadrul monitorizarii care 
presupune aprecierea activitatilor sau a 
rezultatelor implementarii Strategiei, 

utilizand informatiile obtinute pe parcursul 
monitorizarii. Evaluarea face o analiza a 
modului de implementare a Strategiei si 
eficientei acesteia.   
In general, evaluarea poate fi realizata de 
catre aceeasi echipa care realizeaza si 
activitatea de monitorizare a strategiei. 
Tipurile de evaluare sunt:   
a. Evaluarea continua (auto-evaluarea) 

pentru identificarea la timp a posibilelor 
riscuri;    

b. Evaluarea intermediara la interval de sase 
luni, pentru a introduce schimbarile 
necesare si actiuni corective atunci cand 
este necesar.  

Evaluarea este un proces prin care pe baza 
feed-back-ului primit pe parcurs determina 
imbunatatirea continua a formei si 
continutului.   
Evaluarea finala se realizeaza cu participarea 
tuturor factorilor interesati in strategie, 
pentru a urmari masura in care au fost 
realizate obiectivele. 
Evaluarea ex-post este o activitate menita sa 
identifice efectele pe termen lung si 
sustenabilitatea efectelor pozitive.  
Planificarea integrata este o solutie moderna 
pentru dezvoltarea initiativelor si actiunilor 
institutionale, administrative si socio-
economice, care duc la optimizarea folosirii 
resurselor, in scopul administrarii schimbarii si 
maximizarii impactului pozitiv al schimbarii, 
conform strategiei stabilite. Planificarea 
integrata va ajuta autoritatile locale sa 
deruleze proiecte care au impact multiplu, 
coerenta inter-sectoriala si sunt justificate 
pentru finantarea si sprijinul oferit de 
fondurile judetene, guvernamentale sau 
europene.
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Indicatori de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare a comunei Nusfalau 
1. Infrastructura 

 
 Lungimea drumurilor; 
 Lungimea trotuarelor;  
 Lungimea pistei de biciclisti; 
 Lungimea retelei de apa potabila;  
 Lungimea retelei de canalizare;  
 Lungimea retelei de iluminat; 
 Lungimea retelei de electricitate; 
 Lungimea retelei de gaz;  
 Numarul de locuitori deserviti; 
 Numarul institutiilor si a operatorilor economici deserviti; 
 Numarul de statii de transport; 

 
2. Educatie si 
cultura  

 Numarulul unitatilor de invatamant modernizate si dotate; 
 Numarulul gradinitelor  modernizate,extinse si dotate; 
 Numarulul centrelor tip after school create;   
 Numarulul creselor create; 
 Numarul asezamintelor culturale modernizate si dotate;  
 Evenimente culturale organizate;  
 Numarul obiectivelor cultural-religioase conservate;  
 Numarul obiectivelor cu valoare istorica conservate; 

 
3. Sanatate si 
incluziune sociala  

 

 Numarul unitatilor medicale modernizate, extinse, dotate și 
create;  

 Numarul de pacienti deserviti; 
 Numarul de copii proveniti din familii vulnerabile, deserviti;  
 Numarul de persoane expuse riscului de saracie sau de excluziune 

sociala, deserviti; 
 Numarul de persoane expuse riscului de saracie sau de excluziune 

sociala, recalificate profesional ca urmare a unui program. 
deserviti; 

 Numarul persoane varstnice care beneficiaza de servicii de 
ingrijire personala, deserviti; 

 
4. Dezvoltare 
economica si 
competitivitatea 
mediului de afaceri 

 

 Numarul intreprinderilor, deservite; 
 Numarul noilor investitorilor, deserviti; 
 Numarul de investitii noi inregistrate, deservite; 
 Numarul de producatori, deserviti; 
 Numarul de parteneriate de tip public-privat dintre Primaria 

Nusfalau si mediul de afaceri, deservite; 
 Numarul mediu al salariatilor, deserviti; 

 
5. Dezvoltare si 
amenajare turistica 

 

 Rata de vizitare a comunei Nusfalau; 
 Numarul turistilor care tranziteaza zona; 
 Durata de cazare in zona; 
 Numarului de locuri de cazare; 
 Numarul de infrastructuri de agrement create; 
 Procentul de ocupare al infrastructurilor de cazare; 
 Numarul de campanii de promovare; 

 
6. Mediu   Numarul de obiective naturale revitalizate; 

 Numarul de actiuni de protejare sau de revitalizare a 
patrimoniului natural; 

 Suprafata reimpadurita; 
 Numarul de spatii verzi amenajate; 

 
7. Servicii publice  Numarul echipamentelor si utilajelor; 

 Numarul de angajati din administratia locala specializati; 
 Fermierii locali  deserviti. 
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II.9. ANALIZA FACTORILOR INTERESATI 
Stakeholderii sau factori interesati sunt 
indivizii sau grupurile care pot influenta o 
anumita politica, ori care pot fi afectati de 
aceasta. Un factor interesat poate fi o 
persoana, un cetatean, o institutie, aici 
incluzand diferitele departamente ale 
administratiei, grupuri specifice sau categorii 
de personae: tineri, batrani, bogati, saraci, un 
cartier sau chiar intreaga comunitate.  
Populatia este unul dintre principalii 
stakeholderi ai Strategiei de dezvoltare a 
Comunei Nusfalau, atat datorita numeroaselor 
domenii in care vor avea beneficii in urma 
acestei strategii, cat si datorita capacitatii de 
a influenta anumite resurse pentru 
implementarea ei.  
In ansamblu, interesul populatiei in urma 
strategiei este de a avea conditii mai bune de 
viata, locuri de munca diversificate si bine 
remunerate si servicii publice de calitate. Si, 
intr-adevar, principalii beneficiari ai tuturor 
planurilor de actiune sunt locuitorii comunei, 
acestia urmand a se bucura de parcuri si spatii 
de joaca pentru copii amenajate, zone de 
agrement, drumuri modernizate, 
infrastructura tehnico-edilitara reabilitata, 
siguranta si ordine publica, locuri de munca, 
servicii educationale si de sanatate mai 
eficiente, mediu mai curat, activitati culturale 
mai frecvente. Pe de alta parte, populatia 
poate avea un impact fundamental asupra 
bunei implementari a strategiei, gradul de 
acceptabilitate al populatiei cu privire la 
masurile si actiunile propuse fiind 
determinant. Mai mult decat atat, implicarea 
populatiei este necesara pentru crearea unei 
societati civile puternice, un pion esential in 
deciziile luate la de autoritatile publice nivel 
local. 
Un alt stakeholder cheie este mediul de 
afaceri. Interesul principal al antreprenorilor 
locali este de a fi rezolvate obstacolele si 

dificultatile intampinate de acestia in prezent: 
infrastructura rutiera si tehnico-edilitara, 
colaborarea dintre mediul de afaceri si 
autoritatile publice, birocratia. De asemenea, 
mediul de afaceri va beneficia de 
infrastructura de afaceri mai dezvoltata in 
urma implementarii strategiei.  
Mediul de afaceri joaca un rol cheie 
in Strategia de dezvoltare si datorita 
capacitatii de a mobiliza anumite resurse 
financiare pentru implementarea planurilor de 
actiune propuse in acest document.  O serie de 
actiuni se pot realiza prin parteneriate de tip 
public-privat, autoritatile publice locale 
neavand capacitatea de a le implementa prin 
resurse proprii. Spre exemplu, dezvoltarea 
zonelor si centrelor de agrement sunt 
activitati pretabile a fi realizate prin 
colaborarea mediului de afaceri cu autoritatile 
publice locale.  
Autoritatile publice locale reprezentate de 
Consiliul Local si Primaria comunei 
Nusfalau reprezinta unul dintre cei mai 
importanti stakeholderi in 
implementarea Strategiei de dezvoltare. 
Aceasta presupune realizarea unor investitii 
majore care pot fi demarate doar de 
autoritatile publice locale. De altfel, pentru 
realizarea investitiilor din fonduri europene 
este necesara implicarea autoritatilor publice 
ca principal beneficiar si contribuitor financiar 
(pentru co-finantare).  
Mai mult decat atat, autoritatile publice locale 
detin nu doar resursele financiare, ci si cele de 
legitimitate pentru implementarea strategiei 
de dezvoltare, intre atributiile Consiliului 
Local fiind urmatoarele elemente: 
• avizeaza sau aproba studii, prognoze si 
programe de dezvoltare economico-sociala, de 
organizare si amenajare a teritoriului, 
documentatii de amenajare a teritoriului si 
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urbanism, inclusiv participarea la programe de 
dezvoltare; 
• aproba bugetul local, imprumuturile, 
virarile de credite si modul de utilizare a 
rezervei bugetare; stabileste impozite si taxe 
locale, precum si taxe speciale, in conditiile 
legii. 
Primarul are, de asemenea, competente ce 
pot influenta implementarea Strategiei de 
dezvoltare locala avand rolul de a intocmi 
proiectul bugetului local si contul de incheiere 
a exercitiului bugetar si de a le supune spre 
aprobare consiliului local. Astfel, prin 
atributiile detinute, atat Consiliul Local cat si 
Primarul joaca un rol cheie in implementarea 
actiunilor propuse in cadrul strategiei. Pe de 
alta parte, autoritatile publice locale vor avea 
si o serie de beneficii directe ca urmare a 
implementarii strategiei, precum dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea serviciilor de 
administratie ori dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii in care isi desfasoara 
activitatea. 
Prefectura este un alt stakeholder 
al Strategiei de dezvoltare, Prefectul fiind 
reprezentantul Guvernului pe plan local care 
asigura legatura operativa dintre fiecare 
ministru, respectiv conducator al organului 
administratiei publice centrale din subordinea 
Guvernului si conducatorul serviciului public 
deconcentrat din subordinea acestuia. O prima 
modalitate prin care Prefectul poate influenta 
implementarea strategiei este prin efectuarea 
de lobby la nivel central pentru realizarea de 
investitii in comuna Nusfalau si rezolvarea 
problemelor Intampinate de locuitori si mediul 
de afaceri. De altfel, una dintre atributiile 
Prefecturii este actionarea pentru realizarea 
in judet a obiectivelor cuprinse in Programul 
de guvernare si dispunerea masurile necesare 
pentru indeplinirea lor, in conformitate cu 
competentele si atributiile ce ii revin, potrivit 
legii.  
Consiliul Judetean este un alt stakeholder in 
implementarea Strategiei de dezvoltare. Una 
dintre modalitatile prin care aceasta institutie 
poate influenta dezvoltarea comunei Nusfalau 
este prin includerea in strategia judeteana a 
unor investitii in comuna Nusfalau.  
Institutiile publice de invatamant vor avea o 
serie de beneficii in urma implementarii 
strategiei, aceasta presupunand dezvoltarea si 
modernizarea infrastructurii in scopul 
imbunatatirii serviciilor de educatie. Acestea 
pot participa ca parteneri in cadrul 
investitiilor ce se vor realiza la nivelul 
comunei.  

Institutiile publice de cultura reprezinta un alt 
factor interesat in Strategia de dezvoltare a 
comunei Nusfalau, perioada 2021 - 2027. Prin 
implementarea strategiei, se va dezvolta si 
moderniza infrastructura in care isi desfasoara 
activitatea in prezent institutiile culturale si 
se va recurge la sprijinirea activitatilor 
culturale. Pe de alta parte, institutiile publice 
culturale pot contribui la dezvoltarea comunei 
Nusfalau prin co-participare la proiectele de 
finantare si prin furnizarea de informatii 
privind situatia din teren.  
Institutiile publice de sanatate vor avea, de 
asemenea, o serie de beneficii in urma 
implementarii strategiei, aceasta presupunand 
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de 
sanatate in scopul imbunatatirii serviciilor de 
sanatate. De imbunatatiri la capitolul 
infrastructura vor avea parte si institutiile 
publice de invatamant. Atat acestea, cat si 
institutiile din domeniul sanatatii pot participa 
ca parteneri in cadrul investitiilor ce se vor 
realiza la nivelul comunei Nusfalau.  
Mass-media este un alt stakeholder important 
in dezvoltarea comunei Nusfalau. Principalul 
rol al sau este de a promova comuna atat 
pentru a atrage investitori, cat si pentru a 
creste numarul turistilor din localitate. Ca 
mediator – informator intre autoritatile 
publice locale si populatie, mass-media are un 
rol esential in influentarea opiniei publice si a 
acceptabilitatii acesteia privind investitiile din 
comuna. In acest fel, mass-media poate 
determina aparitia unor presiuni la nivelul 
administratiei publice locale si introducerea 
unor probleme pe agenda publica.  
Furnizorii de utilitati reprezinta un alt 
stakeholder al Strategiei de dezvoltare, 
acestia urmarind reducerea costurilor proprii, 
aceasta putandu-se realiza prin modernizarea 
si Extinderea infrastructurii de utilitati din 
comuna. In caz contrar vor oferi o calitate 
slaba a serviciilor, cu preturi ridicate. Pe de 
alta parte, oferind informatii specifice, ar 
putea contribui la implicarea in calitate de 
parteneri in proiecte de infrastructura, acorda 
sprijin financiar si facilita obtinerea de avize, 
acorduri, autorizatii. 
Asociatiile de proprietari urmaresc cresterea 
productivitatii si implicit imbunatatirea 
conditiilor de trai si schimbarea in bine a 
mentalitatii prin participarea activa.  
Organizatiile non-guvernamentale pot 
contribui la dezvoltarea serviciilor sociale din 
comuna Nusfalau prin efectuarea de 
parteneriate cu autoritatile publice locale ori 
prin dezvoltarea unor proiecte finantate prin 
fonduri nerambursabile.  
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II.10. PORTOFOLIU DE PROIECTE 
I. Proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
1. Proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere 

 

Titlul proiectului 
Modernizare străzi și  drumuri în localitățile Nușfalău și Bilghez 

din comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

4.920.800 lei 1.000.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Modernizarea drumurilor comunale din comuna Nuşfalău, 

județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

9.841.600 lei 2.000.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului 
Construirea de trotuare pietonale pe marginea drumurilor 

comunale şi a străzilor adiacente din localitățile Nușfalău și Bilghez 
din comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

4.920.800 lei 1.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului Amenajare pistă de biciclişti în comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

4.920.800 lei 1.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Îmbunătățirea serviciilor de transport prin construirea de stații 

de autobuz în localitățile Nușfalău și Bilghez din comuna Nuşfalău, 
județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

492.080 lei 100.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului 
Îmbunătățirea sistemelor de marcaje rutiere în localitățile 
Nușfalău și Bilghez din comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

246.040 lei 50.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Modernizarea drumurilor forestiere din comuna Nuşfalău, 

județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

7.381.200  lei 1.500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă din comuna 

Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

4.920.800 lei 1.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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2.Proiecte de dezvoltare a infrastructurii reţelelor 

Titlul proiectului 
Înființarea rețelei de canalizare menajeră cu stație de epurare în 

localitatea Nuşfalău,  județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

4.920.800 lei 1.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Înființarea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Bilghez, 

județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

4.920.800 lei 1.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Extinderea rețelei de alimentare cu apă şi canalizare menajeră  în 

zona industrială a  localității Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

7.381.200  lei 1.500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului 
Modernizarea rețelei de alimentare cu apă din localitatea 

Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

4.920.800 lei 1.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Modernizarea rețelei de alimentare cu apă din localitatea 

Bilghez, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

4.920.800 lei 1.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Amplasare foraj de apă termală în comuna Nuşfalău, județul 

Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

4.920.800 lei 1.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului 
Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Nuşfalău, 

județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

24.604.000 lei 5.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Modernizarea şi extinderea rețelei electrice în comuna Nuşfalău, 

județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

4.920.800 lei 1.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în 

comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

4.920.800 lei 1.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 a unitatii administrativ teritoriale Nusfalau, judetul Salaj 110 

 



II. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii educationale şi culturale 
 
1. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii educationale 

 

Titlul proiectului 
Modernizarea şi dotarea Liceul Tehnologic nr. 1 din localitatea 

Nuşfalău, comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

4.920.800 lei 1.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Modernizarea şi dotarea Şcolii Generale cu clasele I-VIII din 

localitatea Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Modernizarea şi dotarea Şcolii Generale cu clasele I-IV din 

localitatea Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului 
Modernizarea şi dotarea Şcolii Generale cu clasele I-IV din 

Bilghez, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Extinderea, modernizarea, dotarea grădiniței din localitatea 

Nuşfalău județul Sălaj şi amenajare spațiu de joacă 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 

 

Titlul proiectului 
Înființare și dotare centru tip after school în localitatea Nuşfalău, 

județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului Înființare și dotare creșă în localitatea Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului Construire bază sportivă în localitatea Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Extinderea modernizarea și dotarea căminului cultural din  

localitatea Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului 
Extinderea modernizarea și dotarea căminului cultural din  

localitatea Bilghez, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
  

Titlul proiectului 
Conservarea valorilor și tradițiilor locale în comuna Nuşfalău, 

județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 

III. Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate și incluziune sociala   
 
1.Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate 

 

Titlul proiectului 
Extinderea, modernizarea şi dotarea dispensarului medical din 

comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului 
Înființare și dotare centru de permanență în comuna Nuşfalău, 

județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 

2. Proiecte pentru incluziune sociala   
 

Titlul proiectului 
Pregătirea şi demararea unor programe naționale şi europene de 

integrare a romilor, derulate pe plan local, comuna Nuşfalău, județul 
Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

246.040 lei 50.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Crearea unor programe de formare vocațională şi reconversie 

profesională pentru romi şi revalorizarea meseriilor tradiționale ale 
romilor din comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

246.040 lei 50.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului 
Organizarea unor programe de educare suplimentară a copiilor şi 

tinerilor romi, comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

246.040 lei 50.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Derularea în cadrul unităților școlare din comuna Nuşfalău, județul 

Salaj a programelor de tip “a doua șansă” pentru reintegrarea celor 
care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv activități de alfabetizare) 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

246.040 lei 50.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
IV. Proiecte de dezvoltare economica a comunei 
 
1. Proiecte de dezvoltare economica a comunei  

 

Titlul proiectului 
Modernizare piață agroalimentară şi amenajarea de depozite 

prevăzute cu sisteme proprii de răcire pentru păstrarea produselor 
agroalimentare, în comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului Construire Parc Industrial în comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

24.604.000 lei 5.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
V. Proiecte de dezvoltare şi amenajare turistica 
 
1. Proiecte de dezvoltare şi amenajare turistica a zonei 

 

Titlul proiectului Construire Aquapark  în comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

24.604.000 lei 5.000.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 

VI.Proiecte de investitii pentru protectia mediului şi a arealului inconjurator 
 
1.Proiecte de investitii pentru protectia mediului şi a arealului inconjurator 

 
 

Titlul proiectului 
Amenajarea spațiilor verzi inclusiv cele situate lângă trotuare, 

construirea de parcuri pentru recreere, locuri de joacă pentru copii şi 
dotarea cu mobilier a comunei Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului 
Program de promovare a educației pentru protecția mediului, 

comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

49.208 lei 10.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului Curățarea văilor de pe raza comunei Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

246.040 lei 50.000 euro 

Sursele de finanțare 

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului Împădurirea unor suprafețe ale comunei Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

492.080 lei 100.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului 
Înființarea unei platforme de colectare a deșeurilor în comuna 

Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

2.460.400 lei 500.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Creşterea producției de energie din resurse regenerabile mai 

putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal)  în comuna Nuşfalău, 
județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

24.604.000 lei 5.000.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Cresterea eficienței energetice şi gestionarea inteligentă a 

energiei în clădirile publice din comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

3.000.000 lei 609.657 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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VII. Proiecte de dezvoltare a serviciilor publice şi a capacitatii adiministrative  
 
1. Proiectele de investiţii pentru dezvoltare a serviciilor publice 

 

Titlul proiectului 
Dotarea cu echipamente pentru întreținerea spațiilor verzi a 

comunei Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

492.080 lei 100.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Dotarea cu echipamente şi utilaje a comunei Nuşfalău, județul 

Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

492.080 lei 100.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Îmbunătățirea serviciilor de urgență în comuna Nuşfalău, județul 

Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

246.040 lei 50.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului 
Cursuri de perfecționare pentru personalul din administrația 

publică a comunei Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

98.416 lei 20.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Organizarea de festivaluri și evenimente cultural – artistice și 

istorice periodice în comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

246.040 lei 50.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Inventarierea terenurilor agricole din comuna Nuşfalău, județul 

Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

492.080 lei 100.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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Titlul proiectului 
Acțiuni de informare şi cursuri de specializare  pentru fermierii 

locali, comuna Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

98.416 lei 20.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 

 
 
 

Titlul proiectului 
Modernizarea serviciului de evidență a populației din comuna 

Nuşfalău, județul Sălaj 

Estimarea financiară a proiectului 

Buget orientativ al 
proiectului în lei 

Buget orientativ al proiectului în euro: 
1 euro = 4.9208 lei  
Cursul de schimb valutar pentru care s-a determinat echivalenţa 

lei/euro, este cel comunicat de Banca Naţională a României in data de 
26.07.2021. 

98.416 lei 20.000 euro 

Sursele de finanțare  

Fonduri Europene, naţionale sau buget local 
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