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Prezenta lucrare are ca obiectiv realizarea unui document care să exprime aspiraţiile de
dezvoltare ale comunităţii, care să abordeze onest problemele locale, bazându-se pe potenţialul
local de dezvoltare. Deși este realizată de către administrația publică locală, Strategia va sta la
baza inițiativelor tuturor persoanelor juridice care derulează activitate pe teritoriul comunei
Răstolița.
Necesitatea acestei lucrări apare în contextul României ca țară a Uniunii Europene şi a accesării
fondurilor comunitare. Acest lucru creează pe de o parte oportunitatea dezvoltării durabile a
comunităţilor cu ajutorul fondurilor europene, dar în același timp se creează noi presiuni asupra
competitivității economiei locale. Valorificarea acestor noi oportunităţi cere însă alocarea unor
resurse semnificative din partea actorilor locali, atât la nivelul capacității administrative
necesare pentru accesarea, implementarea şi monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât şi
de ordin financiar, de furnizare a cofinanțării obligatorii.
În consecință, este necesară stabilirea de priorități clare a inițiativelor de dezvoltare,
fundamentată pe o analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat
impactul socio-economic al acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate
disponibile pentru mobilizare în orizontul de timp 2014 - 2020.
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CONTEXT

Corelarea cu strategia Europa 2020
Obiectivul general al acestei strategii este transformarea UE într-o economie inteligentă,
ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială. Cele trei priorităţi
stabilite in cadrul acestei strategii sunt:
 Creştere inteligentă;
 Creştere durabilă;
 Creştere favorabilă incluziunii sociale.
Printre ţintele Strategiei Europa 2020 se numără:
 rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%;
 nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene;
 obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
- emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat in 1900;
- 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
- creşterea cu 20% a eficienţei energetice;
 rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%;
 ponderea tinerilor cu vârstă între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ;
 terţiar, de cel puţin 40%;
 scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane.

Strategia Europa 2020 are 11 obiective tematice:
1. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor;
3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
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4. Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor;
6. Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;
8. Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
9. Investiţii in competenţe, educaţie şi invăţare continuă;
10. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
11. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică.

Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene indică trei priorităţi:
1. Îmbunătăţirea atractivităţii Statelor Membre, regiunilor şi oraşelor, prin îmbunătăţirea
accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi protejarea mediului
înconjurător.
2. Încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin
promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente TIC.
3. Crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane în procesul
de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor şi a firmelor
şi investiţiile în capitalul uman.
Conectarea Europei – are scopul de a accelera investiţiile pe termen lung în drumuri, căi ferate,
reţele energetice, conducte şi reţele de mare viteză în bandă largă:
1. Ameliorarea legăturilor de transport – investiţii în proiecte de infrastructură menite să
faciliteze transportul de mărfuri şi călători, în special între vestul şi estul Europei. Investiţiile se
vor axa pe moduri de transport ecologice şi durabile.
2. Conectarea reţelelor energetice – realizarea de conexiuni între ţările UE, care să faciliteze
furnizarea energiei - atât a celei tradiţionale, cat şi a energiei provenind din surse regenerabile.
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3. Sprijinirea reţelelor digitale de mare viteză – crearea de reţele în bandă largă şi furnizarea de
servicii digitale paneuropene. Se vor acorda subvenţii pentru crearea infrastructurii necesare în
vederea introducerii serviciilor de identificare digitală, precum şi a serviciilor electronice în
domeniul achiziţiilor publice, sănătăţii, justiţiei şi operaţiunilor vamale. Banii vor fi utilizaţi
pentru a asigura conectarea şi interoperabilitatea serviciilor naţionale.

Corelarea cu cadrul strategic de dezvoltare a României 2014 – 2020
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru trecerea, întrun interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată
înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere şi inovare, orientat spre îmbunătățirea
continuă a calității vieții oamenilor şi a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.
Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen
scurt, mediu şi lung :
 Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii
indicatori ai dezvoltării durabile.
 Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor
membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.

Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt:
 rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%;
 nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României;
 obiectivul 20/20/20 in materie de energie şi schimbări climatice:


emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;

 24% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
 creşterea cu 19% a eficienţei energetice;
 rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%;
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 ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 26,7%;
 scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.
La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul
Programelor Naţionale de Reformă (PNR).
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007 – 2013 şi 2020, 2030 – obiective:
 modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes european şi naţional;
 creşterea condiţiilor de siguranţă şi a calităţii serviciilor;
 liberalizarea pieţei interne de transport;
 stimularea dezvoltării economiei şi a competitivităţii;
 întărirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel regional şi naţional;
 compatibilitatea cu mediul înconjurător.
Strategia de transport intermodal în România 2020 – obiective avute in vedere:
 modernizarea şi/sau construirea unor terminale intermodale şi a infrastructurii
aferente;
 realizarea unor servicii intermodale de calitate;
 implementarea unui sistem de urmărire, planificare şi management a transportului;
 intermodal de marfă, utilizând sistemele inteligente de transport disponibile pe piaţă
 stimularea promovării sistemului naţional de transport intermodal.
Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026 are ca
principale obiective transformarea României intr-o destinaţie turistică de calitate pe baza
patrimoniului său natural şi cultural.
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul de timp 2020,
respectiv 2030.
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Obiectivele pentru 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la
principalii indicatori ai dezvoltării durabile.
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 – are următoarele obiective:
 Valorificarea periferialităţii prin dezvoltarea rolului de conector şi releu la nivel
continental şi intercontinental;
 Racordarea la reţeaua europeană de poli şi coridoare de dezvoltare;
 Structurarea şi dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi urbane;
 Afirmarea solidarităţii urban-rural;
 Dezvoltarea rurală;
 Consolidarea şi dezvoltarea legăturilor interregionale ca suport al dezvoltării regionale;
 Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii;
 Creşterea competitivităţii teritoriale;
 Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural.
Prin complexitatea proceselor şi fenomenelor, prin amplitudinea provocărilor şi problemelor
care trebuie rezolvate, dezvoltarea durabilă a României a încetat demult să mai fie atributul
exclusiv al elitelor politice, economice şi intelectuale. În egală măsură, dezvoltarea durabilă a
ţării priveşte pe fiecare cetăţean al României şi, în consecinţă, necesită antrenarea, implicarea şi
participarea activă a acestuia, în cele mai adecvate modalităţi, potrivit cu interesele şi
capacitatea sa de a contribui la sustenabilitatea progresului economic şi social al ţării.
Participarea la elaborarea şi implementarea acestei strategii reprezintă singura alternativă de a
pune bazele unei platforme comune de acţiune la scară naţională şi locală, care să dea
consistenţă eforturilor comune, să modeleze viitorul României şi să influenţeze în bine viaţa
oamenilor pentru mai multe decenii în viitor, în condiţiile şanselor, oportunităţilor şi rigorilor
generate de globalizare, integrare în Uniunea Europeană şi extindere a societăţii bazate pe
tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.
Această strategie reprezintă, practic, un proiect deschis, în măsură să răspundă eficient şi
prompt la schimbările tot mai rapide de mediu economic, la conjuncturi interne şi externe, la
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constrângerile existente şi la cele generate de noul statut al României, de membru cu drepturi
depline al comunităţii europene şi euro-atlantice. Trecerea de la viziunile pe termen scurt care
îşi au virtuţile, dar şi limitele lor, la viziunile pe termen mediu şi lung, care să armonizeze
cerinţele şi direcţiile dezvoltării României cu cele ale integrării euro-atlantice, a devenit o
necesitate evidentă. Luând în considerare necesitatea adaptării spaţiului urban şi rural
românesc la cerinţele UE, prin promovarea unui sector eficient şi viabil din punct de vedere
economic şi social în contextul perioadei ulterioare integrării, strategia stabileşte principale
direcţiile pentru dezvoltare ale României.

Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014 – 2020 (CSDR) defineşte viziunea cu privire la
domeniile în care România ar trebui să investească cu prioritate (politica naţională de investiţii).
Obiective tematice ale Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014 – 2020 în vederea
creșterii durabile:
1. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate
sectoarele;
2. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;
3. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
4. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore;
Creştere inteligentă
5. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;
6. Sporirea utilizării, calităţii şi accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor;
7. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a celui de
pescuit şi acvacultura;

STRATEGIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 - 2020
pagina 12

Cadrul actual al Politicii Agricole Comune (PAC)
Dezvoltarea agriculturii a constituit una din prioritățile de bază ale politicii europene încă de la
crearea Comunității Economice Europene (precursoarea Uniunii Europene) în anul 1957.
Guvernele țărilor din Europa Occidentală, răvășite după anii îndelungați de război, au hotărât
să-și armonizeze politicile economice și să inițieze anumite instrumente financiare
supranaționale prin care să sprijine acest sector economic vital pentru a putea face față
puternicei concurențe externe. Scopul acestor politici a fost încurajarea creșterii productivității
în agricultură astfel încât consumatorii europeni să beneficieze de o ofertă stabilă și
diversificată de produse agricole la prețuri suportabile. Crearea unui mecanism financiar
complex de subvenții și garanții de prețuri pentru fermieri a permis creșterea continuă a
productivității și a producției agricole astfel încât, în anii 80, Comunitatea Europeană a ajuns la
autosuficiența agricolă, obținându-se chiar excedente importante la unele produse
agroalimentare pe care a putut să le exporte în afara blocului comunitar. Subvențiile masive
acordate fermierilor europeni, alături de alte forme indirecte de sprijin au creat distorsiuni pe
piețele internaționale, declanșând nemulțumirea altor competitori, iar costurile financiare tot
mai ridicate ale acestei politici comune au creat nemulțumiri în rândul plătitorilor de taxe din
țările comunitare, în special în statele europene cu un sector agricol mai puțin important.
Dezbaterile privind efectele pe care agricultura le are asupra mediului înconjurător s-au
intensificat la începutul anilor 90, dezvoltarea agriculturii fiind pusă în relație cu protejarea
mediului înconjurător. Extinderea Uniunii Europene spre Europa de Nord și ulterior spre Europa
Centrală și Răsăriteană a modificat substanțial datele situației agriculturii europene și a pus
politica agricolă comunitară în fața unor noi provocări. Ca urmare a acestor evoluții, politica
agricolă a cunoscut o serie de reforme și transformări substanțiale, ajungându-se la forma
actuală a Politicii Agricole Comune (PAC) pentru perioada 2007-2013, politică ce se sprijină pe 2
piloni: Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR).
Baza legală pentru finanțarea PAC o constituie Regulamentul nr. 1290/2005 al Consiliului din 21
iunie 2005 cu privire la finanțarea politicii agricole comune. Acesta instituie cele 2 fonduri cu
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această destinație: Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) din care se realizează plățile
directe către fermieri, măsurile de intervenție cheltuielile aferente reglării piețelor agricole
precum și alte cheltuieli prevăzute în Regulament și Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurală (FEADR) prin care se finanțează programele de dezvoltare rurală. Fundamentul legal
pentru acesta din urmă îl constituie Regulamentul nr. 1698/2005 al Consiliului din 20
septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală și Decizia Consiliului din 20 februarie 2006 privind orientările
strategice ale Comunității pentru dezvoltare rurală în perioada 2007-2013.
Sumele alocate pentru agricultură și dezvoltare rurală din fondurile comunitare pentru perioada
2007-2013 însumează 371,244 miliarde euro, la nivelul prețurilor anului 2004, din care 293,105
miliarde euro sunt plăți directe și cheltuieli aferente reglării piețelor. Fondurile destinate
sprijinirii sectorului agricol și dezvoltării rurale reprezintă aproximativ 43% din totalul
angajamentelor bugetare ale Comisiei Europene.
Actuala Politică Agricolă Comună se concentrează asupra a 3 domenii –cheie:
economia agro-alimentară, mediul înconjurător și populația din zonele rurale. În consecință
au fost stabilite 4 axe de dezvoltare, ce cuprind la rândul lor o serie de acțiuni cheie ce
contribuie la realizarea obiectivelor strategice.
Cele 4 axe sunt:
1. Ameliorarea competitivității sectorului agricol și forestier, cu acțiuni ce vizează atât capitalul
material cât și cel uman din acest sector. Resursele alocate Axei 1 contribuie la consolidarea și
dinamizarea sectorului agroalimentar european, concentrându-se asupra priorităților privind
transferul de cunoștințe, modernizarea, inovarea și calitatea lanțului alimentar, precum și
asupra sectoarelor prioritare pentru investiții în capitalul material și uman
2. Ameliorarea mediului și peisajului, conținând măsuri menite să protejeze dezvoltarea
sistemelor agricole și forestiere de mare valoare naturală și a peisajelor agricole tradiționale.
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Acțiunile din cadrul acestei axe se înscriu în același timp în cadrul comunitar de acțiune în
domeniul strategiei apelor și al prevenirii schimbărilor climatice.
3. Ameliorarea calității vieții în zonele rurale și încurajarea diversificării economiei rurale,
cuprinzând măsuri menite să dezvolte arealele rurale prin promovarea sectorului serviciilor,
susținerea microîntreprinderilor, a turismului rural, a protejării și punerii în valoare a moștenirii
culturale și îmbunătățirea condițiilor pentru crearea locurilor de muncă și dezvoltare în toate
sectoarele economice.
4. Constituirea de capacități locale pentru ocuparea forței de muncă și diversificare (axa
Leader), conținând acțiuni menite îmbunătățească potențialul inovativ al guvernării prin
strategii locale de acțiune și o abordare de la bază spre vârf a dezvoltării rurale.
În plus, este necesar să se țină cont de următoarele principii directoare:
5. Garantarea coerenței programării. La elaborarea planurilor naționale statele membre vor
trebui să asigure optimizarea sinergiilor dintre axe și să evite eventualele contradicții.
6. Complementaritatea instrumentelor comunitare. Astfel, statele membre au obligația de a
asigura complementaritatea și coerența acțiunilor care trebuie să fie finanțate de Fondul
European pentru Dezvoltarea Regională (FEDR), de Fondul de Coeziune (FC), de Fondul Social
European (FSE), de Fondul European de Pescuit (FEP) și de FEADR, pe un anumit teritoriu și întrun anumit domeniu de activitate.
Pe baza acestor orientări strategice, fiecare stat membru și-a pregătit propriul plan strategic
național ce servește drept cadru de referință pentru pregătirea programelor de dezvoltare
rurală. Resursele financiare alocate priorităților de dezvoltare rurală depind hotărâtor de
situația specifică a fiecărei țări, de atuurile, slăbiciunile și posibilitățile fiecărei regiuni de
program.
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Strategia de dezvoltare rurală a României

Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii ani se înscrie în contextul de
reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin strategia Europa 2020. Urmărind obiectivele
strategiei Europa 2020 pentru o economie inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii,
strategia stabileşte ţinte ambiţioase pentru statele membre în domeniul educaţiei, inovării,
energiei/mediului, ocupării forţei de muncă şi incluziunii sociale și îmbunătăţirea
competitivităţii în general. Pe baza acestui document, fiecare stat membru îşi stabileşte ţinte şi
planuri de acţiune la nivel naţional sub forma unui Plan Naţional de Reformă care este
monitorizat în mod periodic.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 contribuie la realizarea
unei creşteri inteligente prin sprijinirea formelor de cooperare între instituţiile de cercetare şi
fermieri şi alţi actori ai economiei rurale dar şi prin sprijinirea componentei de formare
profesională, dobândire de competenţe şi diseminare a informaţiei. De asemenea, PNDR are în
vedere o creştere durabilă care pune accent pe scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea
practicilor agricole prietenoase cu mediul. Nu în ultimul rând, sprijinul acordat investiţiilor în
infrastructura şi economia rurală duce la reducerea sărăciei şi crearea de locuri de muncă în
zonele rurale, contribuind astfel la o creştere favorabilă incluziunii. Urmând liniile trasate de
această strategie ambiţioasă, PNDR îşi propune să răspundă obiectivelor generale ale Politicii
Agricole Comune legate de securitatea alimentară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi
dezvoltarea teritorială echilibrată, dar şi obiectivelor specifice ale dezvoltării rurale. Astfel,
abordând într-un mod strategic toate cele şase priorităţi de dezvoltare rurală, PNDR îşi propune
să sprijine într-un mod sustenabil şi inteligent dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale
din România. România se confruntă cu provocări enorme în atingerea potenţialului său
economic şi social, în sectorul agro - alimentar şi forestier, precum şi la nivelul zonelor rurale.
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 este o oportunitate pentru
abordarea punctelor slabe, pe baza consolidării punctelor tari şi utilizarea oportunităţilor, dar şi
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pe baza lecţiilor învăţate şi progreselor realizate prin PNDR 2007-2013. Au fost înregistrate
progrese importante în perioada 2007-2013, în special cu privire la modernizarea exploatațiilor
agricole și a unităților procesatoare din sectorul agro-alimentar, întinerirea generaţiilor de
fermieri, implementarea de practici şi realizarea de investiţii prietenoase cu mediul, economii
locale diversificate şi infrastructura locală dar insuficinete in raport cu nevoile.
Începând cu anul 2007, în România au fost puse bazele promovării utilizării continue şi durabile
a terenurilor agricole şi forestiere, fiind create astfel premisele menţinerii patrimoniului natural
şi conservarea valorii naturale ridicate a zonelor rurale.
PNDR 2014-2020 va putea menţine în acest context continuarea eforturilor necesare dezvoltării
spaţiului rural, prin abordarea strategică a următoarelor obiective:
1) restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole;
2) gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
3) diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea
infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale, conform
prevederilor Acordului de Parteneriat.
Aceste obiective sunt în acord cu cele definite în strategiile naţionale, în special cu Strategia de
dezvoltare a sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung 2020-2030, cu Politica Agricolă
Comună şi cu Strategia Europa 2020. Măsurile adresate atingerii acestor obiective, se
subordonează principiilor şi obiectivelor stabilite prin convenţiile internaţionale şi directivele
europene adresate conservării biodiversităţii, habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră
sălbatică şi managementului durabil al resurselor naturale .
Îndeplinirea acestor obiective se va realiza în perioada de programare 2014-2020 prin
intermediul celor șase priorități ale Uniunii Europene stabilite în cadrul Regulamentului de
dezvoltare rurală (1305/2013):
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Prioritatea 1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și
în zonele rurale;
Prioritatea 2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a
gestionării durabile a pădurilor;
Prioritatea 3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în
agricultură;
Prioritatea 4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de
agricultură și silvicultură;
Prioritatea 5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în
sectoarele agricol, alimentar și silvic;
Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în
zonele rurale.
În vederea atingerii obiectivelor strategice ale PNDR, vor fi finanțate mai multe categorii de
investiție, astfel:
Pentru realizarea obiectivului strategic 1:
 Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de acces,
irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile,
facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte,
etc.);
 Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing,
depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc;
 Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor de
fermieri;
 Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;
 Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători.
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Pentru realizarea obiectivului strategic 2:
 Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea perdelelor
forestiere pe aceste terenuri;
 Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu;
 Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină
practici și metode specifice agriculturii ecologice;
 Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue activitatea în
zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice.

Pentru realizarea obiectivului strategic 3:
 Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici nonagricole în zonele rurale;
 Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri
locale), infrastructură educațională, medicală și socială;
 Restaurarea și conservarea moștenirii culturale;
 Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru
dezvoltarea locală;
Toate aceste categorii de investiție vor fi realizate prin următoarele măsuri ale PNDR, propuse
în varianta din iulie 2014:
I. Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și infrastructură rurală
1. Investiții în active fizice:
 Investiţii în exploataţii agricole;
 Investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole;
 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi
forestier.
2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor:
 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri;
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 Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale;
 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici;
 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole;
 Plăți pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-și transferă
definitiv exploatația altui fermier.
3. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
II. Măsuri de mediu și climă
1. Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
 Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite
2. Plăți pentru agro mediu și climă
 Plăţi de agro-mediu şi climă
 Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon
3. Agricultură ecologică
 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
 Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică
4. Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice
 Plăți compensatorii în zona montană
 Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale
semnificative
 Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice
5. Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
 Plăți pentru angajamente de silvo-mediu
III. LEADER
 Sprijin pregătitor
 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
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 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală
 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare
IV. Subprogram dedicat sectorului pomicol
1. Investiții în active fizice (Investiţii în exploataţii agricole, Investiţii în procesarea și marketingul
produselor agricole)
2. Cooperare
3. Grupuri de producători
V. Măsuri suport
1. Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare
 Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe
 Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare
2. Servicii de consiliere
3. Cooperare
4. Gestionarea riscurilor
5. Asistență tehnică, inclusiv Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală

Context regional
La nivel regional, dezvoltarea rurală a fost definită ca una din prioritățile de dezvoltare a regiunii
pentru perioada 2014-2020 (Prioritatea 4 din Planul de dezvoltare a Regiunii Centru 20142020), cu un accent pus pe creșterea gradului de valorificare a potențialului economic din
mediului rural prin diversificarea activităților economice (reducerea dependenței de
agricultură) și pe dezvoltarea silviculturii și a activităților conexe (ținând cont și de potențialul
important existent la nivel regional în acest domeniu).
Economia rurală prezintă caracteristici diferite în funcţie de regiuni, de trăsăturile demograficosociale şi de specificul economic. Această diferenţiere este vizibilă mai ales în ceea ce priveşte
sărăcia în spaţiul rural românesc, reflectată într-un nivel scăzut de trai al populaţiei şi lipsei de
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surse de venit alternative. Activități specifice, altele decât cele agricole şi forestiere în spaţiul
rural, depind de distribuţia teritorială şi de alte activităţi ale lanţului de distribuţie. Astfel, se
poate spune că aceste activităţi depind de resursele naturale locale disponibile, de relieful şi de
tradiţiile zonei.
În ceea ce priveşte datele statistice, aşa cum s-a menţionat anterior, agricultura, industria
alimentară şi silvicultura sunt de o importanţă primordială pentru economia rurală, prezenţa
activităţilor non-agricole, în special a celor legate de sectorul primar, mai ales exploatarea
resurselor naturale şi procesarea, fiind nesemnificativă. Activităţile din spaţiul rural includ:
procesarea produselor alimentare, mici activităţi comerciale, de servicii şi meşteşugăreşti. Cu
excepţia industriei miniere şi a industriei energetice, activităţile neagricole sunt derulate de
către micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri).
În general, economia rurală este mai puţin diversificată şi într-o mare măsură, dependentă de
activităţile agricole, ceea ce are drept consecinţă venituri reduse pentru întreprinzătorii din
mediul rural.
Din punct de vedere geografic, practicarea agriculturii și dezvoltarea rurală la nivel regional este
condiționată de existența resurselor și a unor condiții naturale favorabile. Amintim în acest
sens:
- condiții naturale foarte bune pentru zootehnie, în special în zona montană
- resurse forestiere bogate
- posibilități de dezvoltare a economiei locale prin exploatarea resurselor subsolului: cele mai
mari rezerve de gaze naturale din țară (gazul metan din Transilvania fiind considerat ca fiind
cel mai pur gaz din Europa, cu o puritate de 99%), roci de construcție, zăcăminte metalifere
(feroase și neferoase), zăcăminte de cărbune
- posibilități de dezvoltare a economiei locale prin valorificarea apelor minerale și a
potențialului microhidroenergetic al râurilor.
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Potrivit datelor statistice de la finele anului 2010, în Regiunea Centru sunt 357 de comune care
reprezintă 12,5 % din numărul total al acestora din România și 1788 de sate care ocupă 13,8 %
din numărul total la nivel național. La nivelul Regiunii Centru, cele mai multe comune sunt în
județele Mureș (91) și Alba (67), iar cele mai puține în județele Covasna (40) și Brașov (48).
La nivelul Regiunii Centru se poate vorbi de o tipologie a așezărilor rurale atât în funcție de
specificul și atractivitatea acestora, cât și a oportunităților, perspectivelor de dezvoltare și
atragerea de potențiali investitori.
Regăsim așezări rurale cu potențial de dezvoltare turistic și agroturistic
 Așezări rurale atractive din punct de vedere al obiectivelor turistice naturale (rezervații
naturale, monumente ale naturii, peisaje și forme de relief atractive pentru turiști (peșteri,
chei, etc.)): Scărișoara, Gârda de Sus (jud. Alba), Reci (jud. Covasna), Zau de Câmpie (jud.
Mureș), Bixad, Lacul Roșu (jud. Harghita), etc.
 Așezări rurale atractive din punct de vedere al posibilităților de practicare a sporturilor de
iarnă: Arieșeni (jud. Alba), Păltiniș (jud. Sibiu), Poiana Brașovului, Pârâul Rece (jud. Brașov),
Ciumani, Izvorul Mureșului (jud. Harghita), etc.
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 Așezări rurale atractive din punct de vedere al turismului balnear, balneoclimateric: Praid
(jud. Harghita), Băile Balvanyos, Malnaș - Băi (jud. Covasna), Timișu de Sus (jud. Brașov), etc.
 Așezări rurale atractive din punct de vedere al obiceiurilor populare și meșteșugurilor
tradiționale: satele din Mărginimea Sibiului (Jina, Săliștea, Sibiel, etc. ), Avram Iancu (jud.
Alba), Corund, Șumuleu Ciuc (jud. Harghita), Ibănești, Hodac, Deda (jud. Mureș), Cernat (jud.
Covasna), Bran (jud. Brașov) etc.
 Așezări rurale atractive din punct de vedere al patrimoniului istoric, cultural și ecumenic:
- localități rurale cu obiective incluse în patrimoniul UNESCO: Câlnic și Căpâlna din jud. Alba,
Valea Viilor și Biertan din jud. Sibiu, Prejmer și Viscri din jud. Brașov, Saschiz din jud. Mureș,
Dârju din jud. Harghita
- localități rurale cu mănăstiri și biserici fortificate: Râmeț (jud. alba), Sâmbăta de Sus, Bran,
Racoș (jud. Brașov), Slimnic, Merghindeal, Iacobeni, Cârța (jud. Sibiu), etc.
- localități rurale cu cetăți, castele, conace, edificii medievale sau vestigii arheologice:
Lăzarea (jud. Harghita), Cetatea de Baltă (jud. Alba), Brâncovenești, Criș (jud. Mureș), Arcuș,
Cernat (jud. Covasna), Boița (jud. Sibiu) etc.
 Așezări rurale atractive din punct de vedere al resurselor, al oportunităților de dezvoltare de
afaceri sau a gradului ridicat de dezvoltare
 Așezări rurale bogate în resurse naturale:
- resurse ale subsolului: gaz metan: Sărmașu, Zau de Câmpie, Nadeș, Deleni, etc. (jud.
Mureș); resurse metalifere (feroase și neferoase): Roșia Montana, Lupșa, Almașu Mare
pentru zăcămintele de auro-argentifere (jud. Alba), Lueta pentru zăcămintele de fier (jud.
Harghita); zăcăminte de cărbune: Căpeni, Racoș, etc. jud. Covasna), roci de construcție:
marmură (Sohodol, jud. Alba), granit, bazalt, pietriș, calcar, etc.
- resurse forestiere: Bistra, Bucium, (jud. Alba)
- terenuri arabile cu fertilitate foarte ridicată a solurilor: Stremț, Ighiu, Galda de Jos,
Crăciunelu, Ciugud, etc. (jud. Alba), Zau de Câmpie (jud. Mureș), Apoldu de Sus, Miercurea
Sibiului, Săliște (jud. Sibiu), etc.
 Așezări rurale cu grad ridicat de dezvoltare.
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În expresia gradului de dezvoltare la nivelul Regiunii Centru o componentă de bază o reprezintă
mediul rural în care trăiește 40,7% din populația totală a regiunii (potrivit datelor statistice din
2011).
Indicatorul sintetic care pune cel mai bine în evidență nivelul de dezvoltare la nivel unitate
administrativ – teritorială rurală este Indicele Dezvoltării Comunelor (IDC), a cărui expresie
matematică este compusă dintr-o serie de indicatori selectați pentru 4 domenii: infrastructura
de locuire, resurse publice, capitalul economic individual-familial și capitalul uman condiționat
de vârstă. Operând în baza conceptului de sărăcie comunitară potrivit căruia o comună este cu
atât mai puțin dezvoltată cu cât la nivelul ei se înregistrează o probabilitate mai mare de
consum redus de bunuri publice sau private.
La nivelul județelor Regiunii Centru, în funcție de Inicele Dezvoltării Comunelor, primele trei
locuri sunt ocupate de Brașov (67), Sibiu (66) și Mureș (61), la polul opus fiind județele Covasna
(52), Harghita (56) și Alba (58).
Un Indicator relevant în identificarea principalelor disparități în dezvoltarea socială este Indicele
de Dezvoltare Socială Locală (IDSL) a cărui valoare numerică medie este de 76 pentru Regiunea
Centru, indicând un nivel mediu superior de dezvoltare.
În funcție de IDSL calculat la nivelul anului 2008, cele mai mari valori s-au înregistrat în
următoarele primele 10 comune:
- județul Alba: Ciugud (72), Ighiu (68), Jidvei (68), Vințu de Jos (68), Mihalț (67), Sântimbru
(67), Șona (67), Unirea (65), Sâncel (64), Crăciunelu de Jos (63)
- județul Brașov: Cristian (91), Sânpetru (87), Hărman (84), Bod (75), Hălchiu (74), Prejmer
(73), Feldioara (66), Moeciu (66), Ucea (66), Hoghiz (64)
- județul Covasna: Sita Buzăului (58), Brețcu (56), Cernat (56), Sânzieni (56), Zăbala (56),
Mereni (56) și 3 comune mediu dezvoltate: Brăduț (55), Cătălina (55) și Ozun (55)
- județul Harghita: Frumoasa (65), Sândominic (65), Ciumani (64), Joseni (64), Brădești (62),
Păuleni-Ciuc (62), Remetea (62), Ditrău (61), Lupeni (61), Mugeni (61)
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- județul Mureș: Corunca (92), Sâncraiu de Mureș (86), Sântana de Mureș (85), Sângeorgiu de
Mureș (84), Cristești (76), Albești (70), Adămuș (69), Gănești (69), Daneș (68), Pănet (68)
- județul Sibiu: Șelimbăr (83), Axente Sever (77), Șura Mare (77), Cristian (75), Dârlos (69),
Valea Viilor (68), Sadu (67), Slimnic (67), Bazna (66), Blăjel (65).
La sfârșitul anului 2009, rețeaua de drumuri publice din Regiunea Centru măsura 10709 km,
reprezentând 13,1% din lungimea totală a rețelei rutiere din România. Din totalul drumurilor
din regiune, 21,1% sunt drumuri naționale, 42,4% sunt drumuri județene, iar 36,5% se
încadrează în categoria drumurilor comunale. Densitatea rutieră este mai scăzută la nivel
regional decât la nivel național (31,4 km/100 kmp față de 34,3 km/100 kmp).
La nivel de județ, cele mai mari ponderi privind drumuri comunale din total drumuri publice
sunt în județele Alba și Mureș (aproape jumătate, 43,3%), la polul opus fiind județul Sibiu
(aproximativ un sfert, 24,9%). Față de celelalte județe ale Regiunii Centru, județul Covasna se
diferențiază prin proporționalitate, fiecare categorie de drumuri (naționale, județene și
comunale) ocupând câte o treime din totalul drumurilor publice.
O problemă importantă pentru mediul rural care merită subliniată, o reprezintă accesibilitatea,
aceasta fiind o condiție necesară și un element esențial în procesul de dezvoltare socioeconomică dintr-un teritoriu. În același timp, problematica accesibilității unui teritoriu trebuie
analizată în corelație cu cea atractivității, între cele două aspecte existând o legătură directă și
de cele mai mult ori una determinată. În general accesibilitate este o consecință a acțiunilor de
amenajare a teritoriului. Sintetic, ”accesibilitatea se referă la ușurința de a ajunge la bunuri,
servicii, activități și destinații, care împreună sunt numite oportunități. Aceasta poate fi definită
ca fiind potențialul de interacțiune și schimb”. (Todd Litman, 2011).
Analizând comparativ, ”accesibilitatea este o expresie a ofertei potențiale de mobilitate a
rețelei infrastructurii de transport, iar atractivitatea este reflectarea nevoii sociale de mobilitate
potențiale sau satisfăcătoare”. (Șerban Raicu, Mihaela Popa, 2009).
La nivelul zonei rurale din Regiunea Centru, se pot obține informații relevante în urma analizei
gradul de accesibilitate comparativ cu cel al atractivității, cel din urmă fiind pus în evidență în
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special prin reprezentările cartografice referitoare la: potențialul turistic prin principalele
obiective turistice, nivelul de dezvoltare al comunelor (IDC), variația numărului populației
comunelor în perioada 1990-2010 (indicator relevant în urmărirea fenomenului de
creștere/descreștere a populației), etc.
Potrivit datelor statistice din 2010, în Regiunea Centru erau 357 de comune, dintre care 67,8 %
(292 comune) cu instalații de alimentare cu apă potabilă, 26,6 % (95 comune) cu instalații de
canalizare publică, iar în 53,5% (191 comune) din numărul total de comune se distribuie gaze
naturale. Județele care se caracterizează prin cele mai mari ponderi ale comunelor care
beneficiază de o infrastructură tehnico-edilitară diversificată sunt Mureș, Brașov și Harghita.

Context judeţean
Perioada 2014-2020 aduce noi provocări: pentru implementarea efectivă a strategiei Europa
2020 este necesară o abordare integrată şi o coordonare între toţi actorii interesaţi, din sectorul
public şi privat. Autorităţile administraţiei publice locale - judeţul, municipiile, oraşele,
comunele - instituţiile publice, mediul academic, cel de afaceri, organizaţiile neguvernamentale
trebuie să aibă o contribuţie în atingerea obiectivelor Europa 2020, adică creştere inteligentă,
creştere durabilă şi creştere favorabilă incluziunii, asumate de România prin angajamente
internaţionale.
Astfel, după cum este menționat în preambulul Planului de Dezvoltare a Județului Mureș,
procesul de planificare a dezvoltării pentru actuala perioadă de programare la nivel judeţean a
început încă din anul 2011, când s-a constituit Grupul de lucru judeţean pentru implementarea
Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru, care a reprezentat nucleul conturării Planului de
Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru 2014-2020.
Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2014-2020 (PDJ) reprezintă instrumentul prin care,
plecând de la analiza socio-economică a judeţului, se identifică nevoile de dezvoltare şi având
drept cadru obiectivele tematice, priorităţile de investiţii şi acţiunile cheie prevăzute de
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regulamentele privind fondurile europene şi celelalte documente programatice la nivel naţional
şi regional, se promovează priorităţile de dezvoltare ale judeţului Mureş.
De asemenea, implicarea încă din această fază de programare a tuturor actorilor relevanţi are
ca scop responsabilizarea instituţiilor publice şi a sectorului privat pentru atingerea obiectivelor
de dezvoltare identificate în comun.
Obiectiv general al Planului de Dezvoltare al judeţului Mureş 2014-2020 este creşterea
competitivităţii economiei şi a atractivităţii judeţului Mureş, reducerea disparităţilor existente
între mediul urban şi rural, în scopul creării unui climat favorabil pentru locuitori, întreprinzători
şi turişti.
O preocupare constantă a Judeţului Mureş este diminuarea disparităţilor dintre zonele
judeţelor şi implicit dezvoltarea rurală, fapt cuprins în priorităţile judeţului pentru perioada
2014-2020 respectiv în Domeniul prioritar 4. Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea
agriculturii şi a silviculturii:
Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităţilor agricole prin modernizarea exploataţiilor agricole,
dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi susţinerea activităţilor de prelucrare a produselor
agricole;
Prioritatea 4.2. Diversificarea activităţilor economice în localităţile rurale din judeţ;
Prioritatea 4.3. Creşterea standardului de viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi de
agrement;
Prioritatea 4.4. Valorificarea durabilă a potenţialului silvic.

Context local
Dincolo de îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante pentru accesarea de fonduri europene în
perioada 2014-2020 (existenţa unui document de programare strategică privind dezvoltarea
comunei), scopul principal al procesului de planificare este acela de a creşte absorbţia şi
impactul fondurilor la nivelul comunei Răstoliţa.
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Strategia de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă constituie un document de importanță
majoră pentru administrația publică locală în vederea proiectării principalelor direcții de
dezvoltare ale localității, în acord cu strategiile de dezvoltare regională și națională, cu
directivele, valorile și principiile europene. Identificarea problemelor, constituirea unui
portofoliu de soluții posibile, aplicarea soluțiilor celor mai potrivite cu ajutorul unor proiecte,
constituie drumul simplificat cel mai potrivit în politica de dezvoltare locală pentru ridicarea
standardului de viață al cetățenilor comunității.
Obiectivul strategiei constă în stabilirea cadrului general de dezvoltare a comunei Răstolița
pentru perioada 2014-2020, prin crearea condițiilor necesare pentru creșterea capacității sale
socio-economice pe termen scurt și mediu, scopul principal al acestei strategii fiind stabilirea
cadrului strategic de dezvoltare durabilă a localității în contextul noilor direcții prioritare trasate
la nivel european.
Elaborarea strategiei are o importanță deosebită deoarece facilitează stabilirea priorităților și
optimizarea alocărilor financiare, întotdeauna insuficiente. De asemenea, pe baza strategiei se
fundamentează și se justifică cererile de finanțare pentru atragerea de resurse financiare
nerambursabile din diferite fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene.
Succesul implementării Strategiei pentru Dezvoltare Locală a comunei Răstoliţa 2014-2020
depinde de implicarea tuturor grupurilor de interes care acţionează în comună - instituţii
publice locale, a sectorului privat şi a organizaţiilor neguvernamentale - în efortul de atingere a
obiectivelor stabilite, în funcţie de sfera de competenţă a fiecăruia.
Succesul implementării Strategia pentru Dezvoltare Locală a comunei Răstoliţa 2014-2020 este
condiţionat de sursele de finanţare, astfel fiind necesară luate în considerare toate sursele de
finanţare potenţiale - nu doar fondurile Uniunii Europene.
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I. ANALIZA ECONOMICO – SOCIALĂ A COMUNEI RĂSTOLIŢA

CAPITOLUL 1 DESCRIERE GENERALĂ
1.1. Situaţia socio-economică a localităţii
Localitatea este atestă documentar pentru prima dată în anul 1812, însă în interiorul bisericuţei
de lemn din localitate, se află o plăcuţă care are inscripţionată data de 1780 şi se poate
considera prima informaţie documentară. Conform „Dicţionarului istoric al localităţilor din
Transilvania”(Suciu Coriolan), localitatea este atestată oficial din 1850, numindu-se Restol,
Restosna, Restolcza, Restolţu. În anul 1854 cătunele comunei Gălăoaia, Andreneasa şi Iod, apar
sub diferite denumiri ca: Galoja, Andranyasa, Andranyaszatalap, Andronyaszta, Iod, Iodu, iar
restul satelor aparţinătoare comunei sunt amintite în dicţionarul istoric al localităţilor din
Transilvania, ca fiind mai recente. La sfârşitul secolului al XIX- lea şi începutul secolului al XX-lea,
trăiau 70-80 de familii, care se aflau sub autoritatea a două familii feudale Bánffy şi Kemény,
care deţineau în vatra Mureşului aproximativ 100.000 ha de pădure. Le fel ca localitatea vecină,
Deda, comuna Răstoliţa se situează în domeniul feudal al Castelului din Brâncoveneşti
aparţinând baronului Kemény, ridicat în secolul al XV-lea.
Din punct de vedere geografic Comuna Răstoliţa este situată în podişul Transilvaniei, la o
altitudine de 530 m faţă de nivelul mării, la confluenţa munţilor Gurghiu si Călimani şi la
mijlocul drumului între municipiile Reghin şi Topliţa. Comuna este compusă din cinci sate:
Răstoliţa, Gălăoaia, Andreneasa, Borzia şi Iod, care sunt aşezate de-a lungul râului Mureş.
Comuna are o suprafaţă de 26.598 ha şi se învecinează cu următoarele judete si comune: la
nord : judeţele Suceava şi Bistriţa Năsăud; la sud: Comuna Gurghiu; la est: Comuna Lunca
Bradului; la vest: Comunele Deda şi Vătava. Centrul de comună, satul Răstoliţa este situat în
aval pe malul drept al râului Mureş, pe malul pârâului cu acelaşi nume.
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Bazinul montan Valea Răstoliţei, format din afluenţii Secu, Mijlocu, Tihu şi Bradul, are aproape
28 de kilometri, din care 14 km au fost străbătuţi de o cale ferată forestieră îngustă, construită
la începutul anilor 1900, pe care se transporta material lemnos, rezultat din procesul de
exploatare a pădurilor.
Mergând pe Tihu, înspre nord, se poate ajunge până la vârfurile Bâtca Tătarului (1.531m), Ruscii
(1.925m), Ciungetul (1.926m), Struniorul (1.879m), Bistriciorul (1.990m), Piciorul Scurt (1.475m)
şi Vârful Ţiganca (1.362m), iar apoi în localitatea Colibiţa din „Ţara Bârgăului”.
Clima Comuna Răstoliţa se situează în sectorul de climă continental - moderat de dealuri şi
păduri. Prin urmare acestei zone îi sunt specifice verile relativ călduroase şi iernile lungi şi reci.
Regimul precipitaţiilor se încadrează în limitele multianuale de 780-820 mm şi are o repartiţie
relativ uniformă. Cantităţile cele mai mari se înregistrează în perioada de tranziţie primăvarătoamnă şi sunt mai scăzute iarna. Vânturile dominante sunt cele de Vest şi Nord- vest, cu
intensitate şi frecvenţă mijlocie, cu excepţia perioadelor de manifestare a unor factori climatici,
când vântul dominant este cel de est şi cel de nord-est, canalizat şi intensificat dinamic pe vale.

1.2. Factori ai potenţialului economic local
1.2.1. Resurse naturale
Resurse naturale de suprafaţă
Structura culturilor agricole este specifică zonei de munte, unde pentru cerealele de toamnă nu
sunt condiţii climatice favorabile. Ponderea cea mai mare o are cartoful, cultivat pe o suprafaţă
de 300 ha, în creștere față de anii precedenți. A două cultură, ca pondere, este porumbul,
cultivat pe o suprafaţă de 150 ha, în scădere față de anii precedenți. Pe 50 ha se cultivă legume
pentru autoconsum. În anul 2013 era raportată o suprafață totală de 561,66 ha teren agricol,
structura pe satele componente ale comunei Răstolița fiind detaliată în tabelul de mai jos.
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Localitate

Suprafață terenuri agricole (ha)

Răstoliţa

386,00

Gălăoaia

45,07

Andreneasa

67,45

Borzia

23,93

Iod

39,21

Totală

561,66

Din totalul suprafeţei comunei de 26.598 ha, 75% îl ocupă pădurile, 19% pășunile, 2% fânațe,
restul constituindu-l terenurile agricole, teren intravilan și neproductiv, conform graficului de
mai jos.

Recoltarea fructelor de pădure şi a ciupercilor s-a făcut din cele mai vechi timpuri de către
populaţia locală, fără a periclita în vreun fel răspândirea acestor specii. În ultima perioadă, s-a
constatat tendinţa de recoltare în scop comercial a acestor resurse, acest mod de exploatare
dovedindu-se distructiv pentru echilibrul ecosistemelor şi cauză a apariţiei deşeurilor în parcul
natural.
Aria forestieră a comunei Răstolița face parte din cea mai mare arie protejată a țării, parte a
Parcului Național Călimani, în cadrul căruia o suprafață de 5781 ha este inclusă de Agenția
pentru Protecția Mediului în categoria pădurilor protejate.
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Gradul de atractivitate a acestei zone este deosebit și datorită bogăției cinegetice existente, mai
ales al mamiferelor: cerb, căprior, mistreţ, veveriţă, lup, urs, dihor, jder, nevăstuică, râs.
Reţeaua hidrografică
Mureşul, principalul colector de apă în întregul bazin al Transilvaniei, străbate teritoriul
comunei pe o lungime de 18 kilometri, de la Panduri, la limita cu localitatea Lunca Bradului,
unde pătrunde în comună şi până în aval de Gălăoaia, la Stărinoasa, unde părăseşte comuna
Răstoliţa. Principalii săi afluenţi sunt pârâul Răstoliţa, care izvorăşte din inima munţilor
Călimani, pârâul Iodului şi pârâul Borzia, cu izvoare principale din Munţii Gurghiului, cum sunt
pârâul Gălăoaia, pârâul Vişa, pârâul Porcu, pârâul Costeasa, pârâul Tomoroga, pârâul Costeasa
Mică, pârâul Costeasa Mare, pârâul Andreneasa şi pârâul Cobor.
Pârâul Răstoliţa format din Secu cu izvoarele sub vârfurile Moldovanca şi Ţiganca – care
colectează apele pâraielor Scurtu si Porcul – şi din pârâul Tihu cu obârşia în Vf. Ciungetu, al cărui
afluent, Pârâul Mijlocu, îşi rostogoleşte undele de sub vârfurile Zurzugău, Bistricioru şi
Strunioru. Văile sunt înguste şi străjuite de versanţi abrupţi, cu aspect de chei, acolo unde
râurile intersectează stivele de aglomerate vulcanice. În aval de confluenţa Secului cu Tihu,
Răstoliţa primeşte afluenţi mai mici, mai important fiind Bradul de pe partea stângă a pârâului.
Pârâul Răstoliţa se varsă în Mureş, în comuna Răstoliţa.
„Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa” reprezintă în principiu sistematizarea bazinului
hidrografic al Râului Mureş, prin captarea celor mai importanţi afluenţi într-un lac de acumulare
cu o suprafaţă de aprox. 250 ha. Amenajarea se compune dintr-un baraj de anrocamente cu
mască de beton având o înălţime de 104 m, volumul acumulat în lacul din amonte care este de
circa 14.000.000 mc apă, lacul se dezvoltă pe pârâul Răstoliţa. În cadrul amenajării sunt
prevăzute şi două captări montane, ramura vest de 11 km care captează pârâul Vişa , Gălăoaia
Mare şi pârâul Bistra, ramura est de 4,7 km, care captează pârâul Bradu şi Ilva Mare. După
uzinare debitul se descarcă în bazinul compensator şi de acolo în râul Mureş. Scopul principal al
amenajării este controlul şi reglementarea debitelor pe râul Mureş, în aval de acumulare.
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Obiectivul de investiţii „Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa” face parte din categoria
lucrărilor de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea şi producerea de energie electrică şi
este situat în nord-estul judeţului Mureş, asigurând folosinţa complexă a debitelor afluenţilor
de dreapta ai râului Mureş, pe sectorul Ilva-Răstoliţa-Bistra, pe teritoriul administrativ al
comunelor Răstoliţa, Lunca Bradului şi Vătava.
Finalizarea obiectivului de investiţii “Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa" este necesară şi
oportună din perspectiva contribuţiei lui directe la realizarea obiectivelor, naţionale, regionale
şi locale în domeniul politicilor de energie şi mediu, în acord cu respectarea principiilor
dezvoltării durabile, corespunzător Strategiei de valorificare a resurselor regenerabile în
Romania.
Totodată, prin realizarea lucrării se implementează Strategia de dezvoltare a sectorului
energetic aprobata de Guvernul României si, in particular, măsurile vizând valorificarea
potenţialului hidraulic al râurilor interioare ale României. Conform Strategiei Naţionale pentru
Dezvoltare Durabilă,obligaţiile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ce vor reveni
României în perioada post-2012, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se
conformează obiectivelor politice ale Uniunii Europene asumate la sesiunea de primăvară a
Consiliului European din 9 martie 2007, respectiv de reducere, până in anul 2020, cu 20% a
emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE, comparativ cu nivelul anului 1990 şi creşterea, în
acelaşi interval de timp, cu până la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile din totalul
consumului energetic, precum si creşterea eficientei energetice cu 20% si un consum minim de
10% de biocarburant din consumul total in domeniul transporturilor.
Lucrările la obiectivul „Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa” au fost demarate în baza
Decretului nr. 95/1989 emis de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania şi Autorizaţiei
de Construire nr.304/03.12.1990, astăzi aflându-se într-un un stadiu avansat de execuţie.
În Etapa II de realizare a obiectivului de investiții AHE Răstolița, etapă programată a se realiza
eșalonat în intervalul 2014-2018, se vor finaliza lucrările, după cum urmează:

STRATEGIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 - 2020
pagina 34

- Baraj Răstolița: nivel normal retenție 760.00 mdM, volum total lac:43 mil. mc din care volum
util 40mil mc - termen trim. IV 2018;
- Aducțiune secundară ramura Est - galerie subterană cu o lungime de cca.5 km, care asigură
captarea pâraielor Ilva Mare și Bradu - termen trimestrul II 2015;
- Aducțiune secundară ramura Vest: galerie subterană cu o lungime de 9 km, care asigură
captarea pâraielor Visa, Gălăoaia Mică, Gălăoaia Mare și Bistra – termen parțial trimestrul IV
2013 și trimestrul IV 2015.
Referitor la condiţiile de mediu putem observa că în comuna Răstoliţa că există terenuri
degradate care necesită măsuri de combatere a fenomenului de eroziune. Majoritatea zonei
este formată din munţi de piatră, inadecvaţi pentru amenajarea terenurilor pentru cultivarea
viţei de vie sau cu pomi fructiferi ce stabilizează dealurile.
Datorită modului de viaţă tradiţional nu s-au semnalat efecte de poluare, totuşi încep să devină
o problemă deşeurile menajere nedegradabile.
Comuna nu reprezintă un risc din punct de vedere al poluării atmosferei. Pădurile din
împrejurimi deţin un rol important în îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant.
1.2.2. Infrastructura
Infrastructura de transport
În mediul rural, drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă, dar dezvoltarea
acestora şi a traficului este încă departe de a îndeplini standardele europene. Doar jumătate
dintre comune au acces direct la reţeaua de drumuri iar din acest motiv se poate spune că
reţeaua de drumuri actuală deserveşte doar 3/5 din totalul populaţiei rurale. Mai mult de 25%
dintre comune nu pot utiliza drumurile în perioadele cu precipitaţii. Lucrările efectuate în
ultimii ani s-au concentrat în special pe reparaţii şi modernizări ale reţelei de drumuri naţionale.
Resursele financiare limitate au făcut ca drumurile judeţene şi comunale să fie serios neglijate,
iar calitatea şi gradul lor de utilizare au scăzut dramatic.
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Doar 10,6% din drumurile judeţene şi drumurile comunale au fost modernizate, dintre care
30,7% au fost acoperite cu îmbrăcăminte uşoară rutieră. Drumurile comunale nefiind în
general, adecvate utilizării în scopuri de afaceri. Alte dificultăţi în mediul rural sunt accesarea
serviciilor medicale şi educaţionale, accesul populaţiei rurale la educaţia de bază şi la serviciile
de sănătate este împiedicat de serviciile de transport deficitare, cu un impact negativ asupra
fluxului urban – rural al medicilor şi profesorilor.
Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet
Accesul la internet este slab dezvoltat în mediul rural şi se limitează, în general, la unele
instituţii publice. Infrastructura de conexiune la internet în bandă largă (broadband) este o
problemă interdependentă de infrastructură de bază din spaţiul rural.
În comuna Răstolița, există rețea de telefonie fixă și rețele de telefonie mobilă cu diferite grade
de acoperire, precum și servicii de televiziune prin cablu.
În ceea ce privește conexiunea la internet este asigurată de mai mulți operatori, școala și
primăria din localitatea Răstolița fiind racordate la rețeaua de internet. Din păcate nici unul din
furnizorii de internet nu asigură în comună internet în bandă largă (broadband).
Infrastructura tehnico-edilitară
Asigurarea unei reţele de apă potabilă curentă reprezintă o altă problemă majoră ce
condiţionează calitatea vieţii şi dezvoltarea activităţilor economice în spaţiul rural. Doar 33%
dintre locuitorii mediului rural (3,4 milioane de locuitori) au acces la reţeaua publică de apă, iar
în ceea ce priveşte reţeaua de apă caldă situaţia este mult mai critică. (MMDD 2004). Dat fiind
acest lucru, majoritatea gospodăriilor (70%), folosesc fântânile pentru consumul de apă.
Comuna Răstolița are în curs de execuție rețeaua de alimentare cu apă, lucru care va permite
racordarea la acest sistem a unei părți importante a locuitorilor, creând bazele extinderii
acestuia.
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În urma finalizării lucrărilor de execuție a rețelei de canalizare, o parte a locuitorilor comunei se
vor putea racorda la aceasta, contribuind la scăderea poluării apelor și pânzei freatice prin
deversarea apelor uzate neepurate în sistemul de canalizare.
Infrastructura pentru iniţiere şi dezvoltarea de afaceri
Analiza micro-întreprinderilor din spaţiul rural evidenţiază capacitatea relativ redusă a acestora
de a răspunde exigențelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru populaţia din
mediul rural.
Insuficienta valorificare a potențialului economic al spatiului rural. Zonele rurale din România
au un potenţial de dezvoltare important, in primul rand datorită mărimii acestora. Cu o
suprafaţă totală de 238.391 km2 România se situează pe locul 7 în UE27 (6,0% din suprafaţă). In
2012, spaţiul rural avea o suprafață de 207 522 km2 (87,1%), iar pe acest teritoriu locuia 45,0%
din populația României. IMM-urile active cu profil non-agricol la nivel național numai 18,1% îşi
desfăşurau activitatea în mediul rural intelegem cat de putin este valorificat potentialul
economic al spatiului rural. Dimensiunea medie a unei ferme în UE‐27 este de 14,3 ha, iar în
România de 3,45 ha (de peste 4 ori mai mică), fapt ce influențează negativ punerea în valoare a
resurselor agricole și rurale disponibile, cu efecte nefavorabile asupra economiei rurale şi
asupra veniturilor agricultorilor. Densitatea IMM-urilor la 1000 de locuitori in zonele rurale este
de 9,64 IMM – uri la 1000 de locuitori, ceea ce este cu mult sub media de la nivel naţional, care
este de 23,66 IMM – uri la 1000 de locuitori.
Explicaţia acestui fenomen rezidă în resursele scăzute, perioada mai scurtă pentru recuperarea
investiţiilor, lipsei de capacităţi şi abilităţi. În acest sens, obiectivul este sprijinirea
microîntreprinderilor din alte domenii, care pot avea un impact pozitiv asupra economiei rurale.
Analiza activităţilor comerciale, de artizanat şi servicii indică faptul că, în ciuda aparenţelor,
numărul de locuitori din zona rurală, ocupaţi în activităţile de acest tip, e nesemnificativ. În
realitate, aceste activităţi sunt o parte componentă a unei pieţe a muncii neoficiale în spaţiul
rural. Totuşi, venitul care poate fi obţinut din aceste surse acoperă doar necesarul pentru
subzistenţă, existând nevoia acută de dezvoltare a acestor activităţi care pot contribui la
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dezvoltarea economiei rurale, în ansamblul ei. Sectorul micii industrii artizanale, dezvoltat în
perioada comunistă sub forma cooperaţiei, a înregistrat o scădere majoră după anul 1989.
Întreprinderile comerciale sunt concentrate în Nord-Est şi Sud, şi în proporţia cea mai mică în
Vest. Pe regiuni, există mari disparităţi care sunt şi mai accentuate între judeţe şi comune.
În comuna Răstoliţa sunt în total 45 de unităţi economice, din care 38 sunt private, iar 7 de stat,
neexistând societăţi mixte şi asociative.
Raportat la potențialul turistic al comunei este necesară încurajarea deschiderii de noi
întreprinderi care să ofere servicii de cazare și de recreere.
Valea Mureşului deţine un potenţial turistic remarcabil şi foarte uşor accesibil. Localităţile
situate în defileu oferă condiţii prielnice pentru turişti, constituind de altfel puncte de plecare
către numeroase trasee turistice. Aici poate fi practicat şi pescuitul şi vânătoarea. Pitorescul
zonei face ca turişti din toate categoriile de vârstă să se recreeze aici, la sfârşit de săptămână,
mai ales în sezonul de vară.
Printre atracţiile turistice locale, pe lângă cele specifice turismului montan, se numără Parcul
Naţional Călimani, Barajul, Biserica de lemn construită în anul 1784 - declarată monument
istoric, monumente naturale precum şi obiceiurile şi tradiţiile locale şi gastronomia specifică
acestei zone. În comuna Răstoliţa funcţionează în prezent patru pensiuni care oferă 70 de locuri
de cazare.
O situație similară turismului o prezintă și agricultura, care este realizată la nivelul fermelor de
subzistență, deși există potențial în unele ramuri ale acesteia precum cultivarea de plante
medicinale, furajere și creșterea animalelor.
Infrastructura educaţională
Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forţei de muncă din mediul rural, fiind un
factor restrictiv pentru dezvoltarea economică din această zonă. Diversificarea activităţilor
economice nu este susţinută de un potenţial de lucrători cu formare sau experienţă specifică
diverselor tipuri de meserii.
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Instituţiile de învăţământ din spaţiul rural, reprezentate în marea lor majoritate de unităţile
primare şi gimnaziale, sunt slab dotate în ceea ce priveşte materialul tehnic şi didactic.
Tehnologia IT este rar întâlnită în cadrul şcolilor din spaţiul rural, iar echipamentul necesar
formării profesionale sau pentru ucenici este învechit sau lipseşte. În general, calitatea
educaţiei în spaţiul rural este mai scăzută decât în oraşe, din cauza dificultăţilor de a atrage
personal didactic calificat şi a problemelor de finanţare.
Invăţământul preşcolar înregistrează un deficit major la nivel de infrastructură, procentul
grădiniţelor din mediul rural ocupând numai 7,44% , din numărul înregistrat la nivel naţional în
anul şcolar 2012-2013.
Situaţia actuală a serviciilor şi infrastructurii afectează puternic calitatea vieţii în spaţiul rural şi
constituie o piedică pentru dezvoltarea activităţilor economice.
În satul Răstoliţa funcţionează şcoala generală cu clasele I-VIII şi o grădiniţă cu 75 de preşcolari,
care învaţă în 3 săli. Şcoala dispune de 11 săli de clasă, un laborator de informatică cu 15
calculatoare şi conexiune la internet şi un laborator de chimie-fizică. Biblioteca şcolii dispune de
40.000 volume. Şcoala are o sală de sport cu dotare minimală. Există grupuri sanitare atât în
interiorul şcolii, cât şi în curte. Apa curentă nu există încă, dar se previzionează că în
următoarele luni se vor finaliza lucrările. Şcoala şi grădiniţa beneficiază de loc de joacă
amenajat în curte.
Elevii au posibilitatea de continuare a studiilor la liceele şi grupurile şcolare din municipiul
Topliţa, județul Harghita sau la cele din municipiul Reghin, județul Mureș, ambele localități
aflându-se la aproximativ 35 km de centrul comunei.
Infrastructura sanitară
De asemenea, nici infrastructura sanitară, alături de cea educaţională şi culturală nu are
capacitatea de a susţine un nivel de viaţă decent. Situația unităților sanitare din România atât
din perspectiva numărului de unități cât și a resurselor umane implicate a cunoscut o evoluție
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negativă în perioada 2005-2011. Astfel, numărul dispensarelor medicale a scăzut cu 16,5% din
2005 ajungând la 187 de unități în 2011.
Infrastructura socială şi de cultură
Numărul redus de unităţi sanitare, lipsa de personal medical calificat în unităţile rămase şi
şcolile slab dotate din mediul rural completează imaginea unei zone care se confruntă cu
diverse provocări demografice, precum şi cu disparităţi regionale. Situaţia actuală are un impact
grav asupra calităţii vieţii întregii populaţii din mediul rural şi în special a tinerilor şi a
persoanelor în vârstă și vulnerabile.
Infrastructura socială (creşele, căminele de bătrâni) este insuficient dezvoltată, pentru a
răspunde în mod adecvat solicitărilor. Astfel, în anul 2011 centrele pentru asistarea adulților
înregistrau 524 de unități, din care 27% erau cămine pentru persoane vârstnice în stare de
funcţionare în condițiile în care numărul persoanelor vârstnice din rural este în creștere. O
situație similară se remarcă și în cazul creşelor, unde la nivel național existau 295 unităţi în
condiţiile în care copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani erau în număr de 1054946 (în 2012),
dintre care 45,5% înregistraţi în mediul rural. Situaţia bibliotecilor este caracterizată de o
tendinţă descendentă, INS înregistrând în anul 2005, la nivel naţional, 12455 de unităţi, iar
numărul bibliotecilor în anul 2011 scade cu 6,6%, ajungând la cel mai mic număr al bibliotecilor
din România din intervalul de timp 2005 - 2011. În ceea ce priveşte bibliotecile din mediul rural,
anul 2007 înregistrează un vârf al numărului de unităţi din ultimii 20 de ani: 2635 biblioteci
comunale, iar în anul 2011, totalul bibliotecilor comunale reprezenta 22% din numărul
bibliotecilor naționale de la acel an.
O componentă importantă a vieţii satului este cea culturală, domeniu care poate contribui în
mod specific la creşterea gradului de atractivitate a satului pentru populaţia tânără. Mijloacele
prin care se induce cultură în mediul rural sunt: căminele culturale, bibliotecile,
cinematografele, radioul, televiziunea.
Un loc important în istoria comunei este deţinut de biserica ortodoxă română, construită din
lemn, care în prezent este monument istoric, din lemn şi se află în mijlocul cimitirului.
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Comuna Răstoliţa este satul natal al lui Antalfi Endre (1877- 1958), profesor orientalist, lingvist
şi muzicolog, care s-a făcut remarcat prin activitatea didactică desfăşurată în liceele din Târgu
Mureş şi prin traducerile din poezia şi proza orientală.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Transilvania s-a format „Asociaţia pentru literatura
română şi cultura poporului român”. De la înfiinţarea filialei din Reghin, comuna Răstoliţa a
făcut parte din această organizaţie, având membri activi.
Scopul filialei din Reghin a fost răspândirea culturii în mijlocul sătenilor, iar pentru realizarea
acestuia au fost organizate: şezători culturale, expoziţii etnografice, conferinţe, cursuri de
alfabetizare, construirea de şcoli şi cămine culturale, realizarea de biblioteci.
În perioada 1874 – 1918 datorită scăderii drastice a numărului populaţiei, comuna nu s-a
remarcat prin activităţi culturale semnificative.
Situaţia actuală a căminelor culturale din sate atestă un declin atât numeric cât şi calitativ. În
urma măsurilor privind reorganizarea întregii activităţi culturale naţionale, în comuna Răstoliţa
s-au pus bazele unui cămin cultural, având săli de spectacole și un club. În cadrul acestor
instituţii de cultură, pe lângă formaţiile artistice, a funcţionat şi câte o bibliotecă, dotată cu un
număr semnificativ de cărţi şi câte un cinematograf.
Infrastructura pentru turism
Dezvoltarea turismului rural în pensiuni depinde de caracteristicile specifice ale fiecărei regiuni,
folclor, regiuni etnografice şi produse agricole. Turismul specific pentru Bucovina (Nord - Est)
este cel religios, în Maramureş (Nord - Vest), turismul arhitectural şi etnografic, în Transilvania
(Centru) - turismul recreaţional şi cultural, arta culinară şi a vinului, iar la poalele Munţilor
Carpaţi se practică pescuitul. Turismul rural şi agro-turismul sunt activităţi generatoare de
venituri alternative, ceea ce oferă posibilităţi de dezvoltare a spaţiului rural, datorită peisajelor
unice, ariilor semi-naturale vaste, ospitalităţii locuitorilor din mediul rural. Conservarea
tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor precum şi diversitatea resurselor
turistice rurale oferă potenţial pentru dezvoltarea acestui sector. Este necesar un proces de
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modernizare, dezvoltare şi inovare pentru turismul românesc, precum şi de creare de servicii
turistice moderne şi competitive. Sectorul este afectat de lipsa organizării, promovării şi
diseminării informaţiilor precum centrele turistice ce activează la nivel local.
O componentă importantă a vieţii satului este cultura, domeniu care poate contribui în mod
specific la creşterea gradului de atractivitate a satului pentru populaţia tânără. Mijloacele prin
care se transmite cultura în mediul rural sunt: căminele şi alte aşezăminte culturale, bibliotecile,
cinematografele, radioul, televiziunea şi internetul. În ultimii 10-15 ani s-a putut constata o
continuă degradare a mediului cultural al României pe fondul reducerii sprijinului financiar
acordat domeniului, atât din partea bugetului public, cât şi din partea finanţatorilor privaţi.
Această situaţie a căpătat aspecte alarmante în multe zone rurale, unde majoritatea căminelor
culturale,a caselor de cultură şi a altor aşezăminte culturale şi-au încetat activitatea sau servesc
altor destinaţii. Situaţia bibliotecilor este caracterizată şi ea de o tendinţă descendentă, mai
mult sau mai puţin asemănătoare cu a altor domenii din viața culturală a satelor. În ceea ce
priveşte bibliotecile din mediul rural, anul 2007 înregistrează un vârf al numărului de unităţi din
ultimii 20 de ani: 2635 biblioteci comunale, iar în anul 2011, totalul bibliotecilor comunale
reprezenta 22% din numărul bibliotecilor naționale de la acel an.
Manifestarea identităţii culturale, a tradiţiilor şi a obiceiurilor este influenţată de regiune, care
reprezintă mai mult decât o locaţie geografică. Date fiind acestea, menţinerea identităţii
culturale trebuie să includă câţiva factori, cum ar fi educaţia şi consumatorii de cultură. În acest
sens, protejarea moştenirii rurale este extrem de importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea
turismului rural, ca modalitate de promovare a satelor româneşti, cu un efect pozitiv asupra
atragerii turiştilor, dar şi asupra populaţiei locale.

CAPITOLUL 2 DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN ANSAMBLU
2.1 Structura economică sectorială din comună
Economia rurală prezintă caracteristici diferite în funcţie de regiuni, de trăsăturile demograficosociale şi de specificul economic. Această diferenţiere este vizibilă mai ales în ceea ce priveşte
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sărăcia în spaţiul rural românesc, reflectată într-un nivel scăzut de trai al populaţiei şi lipsei de
surse de venit alternative. Activităţi specifice, altele decât cele agricole şi forestiere în spaţiul
rural, depind de distribuţia teritorială şi de alte activităţi ale lanţului de distribuţie. Astfel, se
poate spune că aceste activităţi depind de resursele naturale locale disponibile, de relieful şi de
tradiţiile zonei. În ceea ce priveşte datele statistice, aşa cum s-a menţionat anterior, agricultura,
industria alimentară şi silvicultura sunt de o importanţă primordială pentru economia rurală,
prezenţa activităţilor non-agricole, în special a celor legate de sectorul primar, mai ales
exploatarea resurselor naturale şi procesarea, fiind nesemnificativă. Activităţile din spaţiul rural
includ: procesarea produselor alimentare, mici activităţi comerciale, de servicii şi
meşteşugăreşti. Cu excepţia industriei miniere şi a industriei energetice, activităţile neagricole
sunt derulate de către micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri). În general,
economia rurală este mai puţin diversificată şi într-o mare măsură, dependentă de activităţile
agricole, ceea ce are drept consecinţă venituri reduse pentru întreprinzătorii din mediul rural.
În ceea ce privește specificul comunei Răstolița, din punct de vedere economic este unul axat
pe exploatarea forestieră și a activităților în domeniul prelucrării lemnului, agricultura fiind
realizată în fermele de subzistență. Astfel, conform datelor existente la nivelul comunei,
dotările agricole sunt foarte slabe.
Există astfel doar 6 tractoare și un motocultor pentru efectuarea lucrărilor mecanizate aferente
terenurilor agricole, în aceste condiții munca fizică fiind cea care suplinește utilajele. În schimb,
se înregistrează un număr de 49 care și căruțe, care pe de o parte își au utilitatea în activitățile
specifice zonelor forestiere, însă nu furnizează valoare adăugată foarte mare producției
agricole.
Rămânerea în urmă a satului (ruralului) în privinţa beneficierii de facilităţile tehnice are o
cauzalitate istorică multiplă. În societăţile dezvoltate însă, apropierea satului de oraş, în privinţa
confortului locuirii, a devenit atât de mare, încât percepţia tradiţională a ruralului, ca zonă slab
dezvoltată, şi-a pierdut semnificaţia. Unele zone exterioare centrului urban oferă, adesea, un
nivel de confort asemănător sau chiar superior celui din oraşe. Acest confort nu caracterizează,
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deocamdată, decât în foarte mică măsură situaţia din România (cazul cartierelor rezidențiale de
la periferia oraşelor sau localizate în diverse zone pitoreşti ale ţării).
În ultimele decenii ale secolului al XX-lea a avut loc o migraţie masivă din agricultură şi rural
spre industrie şi urban, ceea ce a dezechilibrat structura pe vârste a populaţiei. După 1990,
acest proces migrator s-a diminuat considerabil. A apărut migraţia inversă, din industrie şi oraş
spre rural şi agricultură. Dezechilibrul pe vârste nu s-a resorbit, populaţia rurală fiind mai
îmbătrânită decât în urban, iar resursele de muncă sunt diminuate. De fapt, ambele grupe
extreme de vârstă sunt mai puternic reprezentate în rural.
Calitatea vieții este puternic influențată de servituțile prezente: izolarea satelor datorită situării
în spaţii greu accesibile, drumurilor deteriorate, lipsei mijloacelor de transport, ceea ce conduce
la depopularea unor arii întinse situate, cu precădere, în zone colinare şi de munte; neajunsuri
majore în asigurarea accesului la utilităţile publice; slaba acoperire cu servicii sociale a unor
zone: serviciile de educaţie, de îngrijire a sănătăţii şi de asistenţă socială etc. Toate acestea se
regăsesc la nivelul comunei Răstolița.
Dacă avem în vedere facilităţile principale care definesc confortul modern al locuirii, cu excepţia
energiei electrice de care beneficiază cvasitotalitatea gospodăriilor (99%), celelalte facilităţi se
regăsesc într-o măsură redusă, unele chiar foarte redusă: de încălzirea locuinţelor prin centrală
termică proprie, racordarea la reţelele publice de apă și canalizare(in construcție la data
prezentei), instalaţii de gaze naturale, grup sanitar în locuinţă, instalaţii de apă caldă.
Valea Mureşului deţine un potenţial turistic remarcabil şi foarte uşor accesibil. Localităţile
situate în defileu oferă condiţii prielnice pentru turişti, constituind de altfel puncte de plecare
către numeroase trasee turistice, fiind posibilă practicarea pescuitului şi vânătorii.
La finele anului 2013, în comuna Răstolița existau 6 trasee turistice:


Plaiul

Ulmului

- Poiana

Compii -

Valea

Vişa

-

Comuna

Răstoliţa

Traseu de 15 Km, de dificultate medie, sălbatic, cu privelişte frumoasă din Poiana Compii,
nemarcat, diferenţă de nivel 700 m.
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Valea Iodului - Poiana Borta (1080 m) - Poiana Belciu (1188 m) - Poiana Iodului (1248 m) Poiana Ursu - Valea Rusu - Comuna Răstoliţa
Traseu de 26 Km, de dificultate medie, în mare parte traseu de plai, cu privelişte frumoasă
spre creasta munţilor Călimani, diferenţă de nivel 700 m.



Valea Iodului - Poiana Borta (1080 m) - Creasta Listeş - Drumul Listeş - Comuna Răstoliţa
Traseu de 12 Km, dificil în zona crestei, pasaj stâncos de 4 m, nemarcat, diferenţă de nivel
de 600 m, privelişte frumoasă spre Valea Mureşului.



Podul Borzia - Santinela Borzia - şi retur
Traseu uşor de 5 Km, cu căţărare uşoară pe Santinelă.



Valea Tihu - Şaua Tihului - vf. Pietrosul (2100 m) - vf. Negoiul Unguresc (2081 m) - Şaua
Negoiului - Valea Ilvei - Lunca Bradului
Traseu lung, drum forestier 19 Km + 20 Km, creasta 16 Km, diferenţă de nivel 1550 m,
marcaj cruce albastră pe văile Tihului şi Ilvei, bandă roşie pe creastă, recomandat
apropierea de creastă cu autovehiculul.



Bistra Mureşului - Creasta Scaunului - Scaunul Domnului (1380 m) - Poiana Mijloc - Valea
Gălăoaia Mică - Gălăoaia - Răstoliţa
Traseu de 26 Km, din care 11 Km pe şosea recomandat a fi parcurs cu autovehiculul,
dificultate medie, privelişte de neuitat de pe stâncile vestice de andezit ale Scaunului spre
Valea Mureşului, iar de pe stâncile estice, spre creasta munţilor Călimani.

Turismul rural şi agro-turismul sunt activităţi generatoare de venituri alternative, ceea ce oferă
posibilităţi de dezvoltare a spaţiului rural, datorită peisajelor unice, ariilor semi-naturale vaste,
ospitalităţii locuitorilor din mediul rural. Conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor
culinare şi a băuturilor precum şi diversitatea resurselor turistice rurale oferă potenţial pentru
dezvoltarea acestui sector. Este necesar un proces de modernizare, dezvoltare şi inovare pentru
turismul românesc, precum şi de creare de servicii turistice moderne şi competitive. Sectorul
este afectat de lipsa organizării, promovării şi diseminării informaţiilor precum centrele turistice
ce activează la nivel local. Protejarea moştenirii rurale este extrem de importantă în ceea ce
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priveşte dezvoltarea turismului rural, ca modalitate de promovare a satelor româneşti, cu un
efect pozitiv asupra atragerii turiştilor, dar şi asupra populaţiei locale.
2.2 Situaţia unităţilor economice din comună
Analiza micro-întreprinderilor din spaţiul rural evidenţiază capacitatea relativ redusă a acestora
de a răspunde exigentelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru populaţia din
mediul rural, mai mult de jumătate din totalul micro-întreprinderilor din mediul rural
desfăşurând activităţi de comerţ. Explicaţia acestui fenomen rezidă în resursele scăzute,
perioada mai scurtă pentru recuperarea investiţiilor, lipsei de capacităţi şi abilităţi. În acest
sens, obiectivul este sprijinirea microîntreprinderilor din alte domenii, care pot avea un impact
pozitiv asupra economiei rurale.
Analiza activităţilor comerciale, de artizanat şi servicii indică faptul că, în ciuda aparenţelor,
numărul de locuitori din zona rurală, ocupaţi în activităţile de acest tip, e nesemnificativ. În
realitate, aceste activităţi sunt o parte componentă a unei pieţe a muncii neoficiale în spaţiul
rural. Totuşi, venitul care poate fi obţinut din aceste surse acoperă doar necesarul pentru
subzistenţă, existând nevoia acută de dezvoltare a acestor activităţi care pot contribui la
dezvoltarea economiei rurale, în ansamblul ei. Sectorul micii industrii artizanale, dezvoltat în
perioada comunistă sub forma cooperaţiei, a înregistrat o scădere majoră după anul 1989.
Întreprinderile comerciale sunt concentrate în Nord-Est şi Sud, şi în proporţia cea mai mică în
Vest. Pe regiuni, există mari disparităţi care sunt şi mai accentuate între judeţe şi comune.
În comuna Răstoliţa sunt în total 45 de unităţi economice, din care 38 sunt private, iar 7 de stat.
În ceea ce priveşte numărul angajaţilor în cadrul acestora, situaţia unităţilor economice este
următoarea:
- Până la 10 lucrători - 24 unități economice;
- Între 10-50 lucrători -18 unități economice;
- Între 50-100 lucrători - 1 unități economice;
- Peste 100 lucrători - 2 unități economice.
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În ceea ce privește structura unităților economice în funcție de obiectul de activitate, aceasta se
prezintă astfel: 26 unități economice cu obiect de activitate în exploatarea forestieră sau
prelucrarea lemnului, 8 unități economice care au ca obiect de activitate comerțul și 11 unități
economice care prestează servicii în diferite domenii de activitate (auto, înfrumusețare,
restaurant, cazare).

După cum se observă și în graficul de mai sus, domeniul de activitate predominant în comuna
Răstolița este exploatarea și prelucrarea lemnului, agenții economici din acest domeniu fiind
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mai mult de jumătate din totalul lor la nivelul comunei Răstolița, celelalte domenii prezente
fiind prea puțin dezvoltate.

CAPITOLUL 3 STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A POPULAŢIEI
Aşezările rurale reprezintă cele mai dinamice structuri componente ale spaţiului geografic,
adevărate „centre de comandă” ale organizării teritoriului. Totodată, ele reprezintă sinteza
modurilor de viaţă materială, experienţa istorică şi culturală, transpuse în marea diversitate a
cadrului fizico-geografic şi politic.
În deosebirea așezărilor rurale de cele urbane, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OCDE) folosește un singur criteriu: numărul de locuitori pe kilometru pătrat. Astfel,
sunt considerate așezări rurale acelea în care densitatea populației nu depășește 150 de
locuitori/ km2. Uniunea Europeană folosește criteriul de 100 de locuitori/ km2, densitatea
populației la nivel județean fiind de 47,5 loc./kmp în județul Mureș.
Conform legislaţiei din România o aşezare se consideră rurală dacă „majoritatea forţei de
muncă este concentrată în agricultură, silvicultură şi pescuit, oferă un stil de viaţă specific şi
durabil pentru locuitorii săi, caracteristicile rurale vor fi menţinute prin politici de modernizare
Populația rurală din Regiunea Centru reprezenta la nivelul anului 2010, 40,6% din totalul
populației regiunii.
3.1 Demografia
Conform rezultatelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011 la nivelul judeţului
Mureş, populaţia stabilă a judeţului Mureş este de 550.846 persoane. Populaţia feminină este
majoritară; ea reprezintă 51,17 % din populaţia stabilă (281905 persoane). În municipii şi oraşe
locuiesc 49,34% dintre bărbaţi şi 50,66% dintre femei.
La nivelul judeţului Mureş, densitatea populaţiei este de 79,1 locuitori pe kmp. Localităţile cel
mai dens populate sunt: municipiul Târgu Mureş (2609,2 locuitori/kmp), municipiul Reghin
(565,3), Cristeşti (430,2), municipiul Târnăveni (350,6), Sâncraiu de Mureş (346,4), Sângeorgiu
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de Mureş (346,4), municipiul Sighişoara (274,7). Densităţile cele mai scăzute s-au înregistrat în
localităţile : Lunca Bradului (6,4), Răstoliţa (7,7), Stânceni (11,4), Vătava (11,6), Ibăneşti (13,8),
Chiheru de Jos (14,1).
În ultimii 20 ani, populația județului s-a redus cu 6,6%, înregistrând un ritm de declin mai scăzut
decât la nivel național, iar până în anul 2050, potrivit prognozelor demografilor, județul Mureș
ar mai putea pierde alte 25% din populația actuală. Evoluția structurii pe grupe de vârstă pune
în evidență un proces treptat de îmbătrânire demografică, ponderea vârstnicilor mărindu-se de
la 10,9% în 1990 la 15,0% în anul 2010, prognoza pentru 2050 fiind de 30,6%.
La baza acestei evoluții au stat atât scăderea natalității (de la 13,8‰ în 1990 la 11,1‰ în 2009)
cât și un intens proces migrațional.
Indicator

1990

1995

2000

2005

2009

Rata natalității (‰)

13,8

10,2

11,2

11,3

11,1

Rata fertilității (‰)

57,4

41

44,1

44,4

44,9

Rata mortalității (‰)

11,0

12,4

11,5

12,2

12,2

Rata sporului natural (‰)

2,8

-2,2

-0,3

-0,9

-1,1

Sporul natural (persoane)

1757

1331

153

538

638

Evoluţia demografică din mediul rural din România, a cunoscut în ultimul timp o dinamică
diferită atât datorită tendinţelor societăţii de modernizare cât şi tendinţelor din perioada
anterioară sau datorită impactului noilor factori economici, politici şi sociali.
Analiza structurii populaţiei rurale pe grupe de vârstă, în perioada 1998–2005, relevă o scădere
a populației cuprinse între 0 - 14 ani, populaţia cu vârsta cuprinsă între 15 - 64 ani a rămas
relativ constantă iar populaţia cu vârsta de 65 ani şi peste a înregistrat creştere.
Această creştere ilustrează un fenomen de lungă durată ce afectează mediul rural şi anume
îmbătrânirea populaţiei rurale.
Densitatea medie a populaţiei din mediul rural a rămas relativ constantă de-a lungul anilor, fiind
de 45,1 locuitori/km2 - INS, 2005). Analiza acestui indicator la nivel teritorial evidenţiază faptul
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că peste 80% dintre localităţile rurale au o densitate apropiată pragului utilizat de Uniunea
Europeană pentru identificarea zonelor rurale. Există mari disparităţi, în special determinate de
influenţa reliefului la nivel regional şi judeţean.
Structura pe vârste a populației comunei Răstolița, relevă o repartizare destul de echilibrată pe
cele 3 grupe mari de vârstă:
-

65% populația aptă de muncă activă; .62%

-

17%- 19 ani

-

18% vârstnici. 16%.

22%

Față de recensământul din anul 2002, se observă o creștere a procentului populației apte de
muncă, dar și a persoanelor vârstnice, în detrimentul populației tinere.
Prognozele demografilor arată însă o agravare a dezechilibrelor între vârste, prin creșterea
accentuată a proporției vârstnicilor, în special în mediul rural.
3.2. Migrația
Se constată în ultimii ani un interesant fenomen de ,,re-ruralizare” a României și, implicit a
comunelor din județul Mureș, determinat de migrația dinspre mediul urban spre mediul rural.
Acest fenomen are atât cauze economice (creșterea costului vieții în orașe și pierderea locurilor
de muncă au determinat un număr important de persoane

- pensionari cu pensii mici,

persoane active rămase fără un loc de muncă - să se mute în mediul rural cât și cauze sociale
(tendința tinerelor familii de a se stabili în zonele periurbane, în localități formal rurale, dar
care dispun de o bună infrastructură edilitară. Anul 2010 raportat la anul 1990, este caracterizat
la nivelul județului Mureș de 8,8% migrație a populației dinspre urban către rural.
Migrația dinspre rural spre urban este o consecinţă a migraţiei, în special a tinerilor apţi de
muncă, spre mediul urban, în căutarea unor locuri de muncă mai bune şi a unui mod de viaţă
mai atractiv.
Se observă astfel un ”schimb” de populație, dar nu în aceeași măsură și nu de aceeași calitate.
Mediul rural este repopulat preponderent cu forță de muncă inactivă în câmpul muncii, în timp
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ce forța de muncă activă părăsește comuna,o parte din aceasta definitiv. Acest aspect are efect
negativ asupra economiei și dezvoltării în ansamblu a comunei, exceptând cazurile în care
veniturile generate de aceștia se întorc în economia comunei, generând noi locuri de muncă și
creșterea calității vieții.
Migraţia externă este de asemenea importantă, avînd efecte pozitive la nivel economic si social
în cazul în care resurselor financiare generate sunt aduse în ţară de către emigranţi. Contribuția
acestora nu are doar rol financiar și social, ci are și rolul de a schimba mentalităţi,
comportamente şi deschidere spre modernizare.
3.3. Populația
Populaţia comunei Răstoliţa număra 2.073 de locuitori la recensământul din anul 2011.
Dacă analizăm numărul locuitorilor înregistraţi la recensămintele anterioare, se poate observa
că
s-a înregistrat o creştere până în anul 1992, iar după aceasta a avut loc o scădere a numărului
populaţiei, continuată şi în anul 2011.
Anul

Număr locuitori

Fluctuație %

1966

1697

-

1977

1842

8,5%

1992

2325

26,22%

2002

2230

-4,08%

2011

2073

-7,04%

STRATEGIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 - 2020
pagina 51

Densitatea generală a populaţiei în această comună este de 7,79 de locuitori pe kmp, în scădere
faţă de anul 2002, calculată ca raport între totalul populaţiei şi suprafaţa cadastrală a comunei
(26.598 ha).
Populaţia este alcătuită din 1.101 de persoane de sex masculin şi 972 de persoane de sex
feminin, rezultând un raport de masculinitate general de 113,2 de bărbaţi la 100 femei, în
creştere faţă de anul 2002. La populaţia cu vârsta de până la 14 de ani, raportul de
masculinitate este de 131 băieţi la 100 fete (în creştere faţă de anul 2002), în timp ce la
populaţia de peste 60 de ani, raportul este de 80 de persoane de sex masculin la 100 de
persoane de sex feminin. Astfel, dacă la naştere raportul de masculinitate este supraunitar, din
cauza supramortalităţii masculine valorile raportului se diminuează ajungând subunitare la
vârsta de 45-49 de ani, aşa cum se poate observa în figura de mai jos.
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80-84
85+

125
73
92
73
53
37
27
26

18
8

92
55
49
60
52
44
44
32

29
10

47
18

40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

45
69
84
67
79
58
69
98

Feminin

43
46
61
52
85
49
74
95

217
128
141
133
105
81
71
58

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

1101

88
115
145
119
164
107
143
193

Total

Masculin

972

Ambele sexe

2073

Persoane

Populaţia comunei este alcătuită din 349 persoane cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani (în scădere
cu 27% faţă de anul 2002), 1.343 locuitori cu vârstă cuprinsă între 15 – 59 ani (în scădere cu
4,54% față de anul 2002) şi 381 vârstnici cu vârsta de peste 60 de ani, în creștere cu 22% față de
anul 2002. Este îngrijorător faptul că fenomenul de îmbătrânire a populației comunei este în
continuă creștere, nefiind însoțită de aceeași creștere în rândul populației active.
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Situația detaliată a populației active respectiv inactive la nivelul anului 2011 se prezintă astfel:
POPULATIA ACTIVA

POPULATIA INACTIVA

2073

878

799

79

32

1195 337 324 193

144

20

Analizând datele celor trei recensăminte, rezultă următoarele:
La nivelul anului 1992, populaţia activă reprezintă 59% (1.372 de persoane) din totalul
locuitorilor prin urmare, raportul de dependenţă în anul 1992 a fost 69,46 de persoane inactive
la 100 de persoane active.
Analizând figura de mai sus cu privire la populația activă - inactivă în anul 2002, putem observa
că la nivelul anului 2002, populaţia activă reprezintă 63% (1.407 de persoane) din totalul
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economică

surse
Altă situație

din alte
Întreținuți
private

sau de organizații

de stat
Întreținuți
persoană

Întreținuți de altă

Casnice

Pensionari

Elevi / Studenți

INACTIVĂ

primului loc de

căutarea unui

alt loc de
Șomeri în
muncă
căutarea
47

muncăPOPULAȚIE
TOTAL

din care:

din care:
Șomeri
Șomeri în

stabilă

Populație ocupată

populație

ACTIVĂ

TOTAL

TOTAL POPULAȚIE

din care:

125

locuitorilor prin urmare raportul de dependenţă era de 58,49 de persoane inactive la 100 de
persoane active.
Analizând tabelul de mai sus putem observa că la nivelul anului 2011, populaţia activă
reprezintă 42% (878 de persoane) din totalul locuitorilor prin urmare raportul de dependenţă
era de 73,47 de persoane inactive la 100 de persoane active.
Indicatori

1992

2002

2011

Populație activă

59%

63%

42%

Raport de dependență

69,46%

58,49%

73,47%

Comparând aceste valori, se poate observa o îmbunătățire a ratei de dependență cu 10,97
puncte procentuale în anul 2002 față de anul 1992, urmată de o înrăutățire a acestui indicator,
conform datelor raportate în anul 2011, cu 14,98 puncte procentuale, raportat la anul 2002.
Acesta reprezintă un punct slab pentru creşterea economică a comunei şi implicit a creşterii
nivelului de trai al locuitorilor.
3.4. Forţa de muncă
Raportul de dependenţă nu reflectă rata de dependenţă economică. Astfel din totalul
locuitorilor (2.230), în anul 2002, 544 persoane activau în diferitele ramuri ale economiei, în
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vreme ce în anul 2011. din totalul locuitorilor (2073), numărul acestora a crescut la 799,
conform tabelului comparativ de mai jos.
Nr.
crt.

Activități ale economiei/ Recensământ

2002

2011

1.

Agricultură, silvicultură și pescuit

63

263

2

Industria extractivă

2

0

3

Industria prelucrătoare

86

56

4

0

206

237

47

48

4
5
6

Producția și furnizarea de energie electrică și
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
Construcții
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor

7

Hoteluri și restaurante

17

24

8

Transport și depozitare

40

44

9

Poștă și telecomunicații

6

0

10

Activități financiar bancare

1

5

11

Imobiliare

3

0

12

Administrație publică

27

25

13

Învățământ

27

20

14

Sănătate și asistență socială

11

12

15

Alte activități de servicii

3

22

1

38

Activități ale gospodăriilor private în calitate de
16

angajator de personal casnic; activități ale
gospodăriilor private de producere de bunuri și
servicii destinate consumului

Numărul persoanelor ocupate în agricultură a crescut puternic între cele două perioade de
referință. Comuna deţine un fond forestier semnificativ, iar ocupaţia de bază a locuitorilor este
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tăierea de lemne. Bărbaţii lucrează în pădure la tăieri de copaci, la replantări şi la igienizarea
versanţilor. Această activitatea, însă nu se desfăşoară cu forme legale, prin urmare datele
oficiale nu reflectă numărul real al persoanelor ocupate.
Conform datelor statistice din anul 2011, majoritatea persoanelor angajate activau în domeniul
agriculturii, urmate de construcții și industria prelucrătoare.

CAPITOLUL 4 AGRICULTURA
Având o suprafaţă agricolă utilizată de 13,3 milioane ha (reprezentând 55,8 % din teritoriul
României) în anul 2010, România dispune de resurse agricole importante în Europa Centrală şi
de Est. Deşi zone semnificative din suprafaţa agricolă utilizată sunt clasificate ca fiind zone
defavorizate, condiţiile pedologice sunt deosebit de favorabile activităţilor agricole de producţie
în regiunile de sud şi de vest ale ţării. Cea mai mare parte a suprafeţei agricole utilizate este
arabilă (8,3 milioane ha), urmată de pășuni și fânețe (4,5 milioane ha), culturi permanente (0,3
mil. ha) și grădini familiare (0,2 mil. ha). (Sursa: INS , RGA 2010).
În ceea ce privește modul de folosinţă (”Utilizarea terenului agricol”) și evoluția sa (de la
Recensământul General Agricol 2002 la cel din 2010), pe fondul unei reduceri constante a
întregii suprafețe agricole utilizate, se înregistrează o ușoară tendință de diminuare a ponderii
terenului arabil și a culturilor permanente în total suprafață agricolă utilizată, concomitent cu o
ușoară creștere a ponderii pășunilor și fânețelor, precum și a grădinilor familiale.
Suprafaţa agricolă neutilizată, înregistrată la Recensământul General Agricol 2010, inclusiv cea a
unităţilor care nu au îndeplinit condiţiile de a putea fi considerate exploataţii agricole, a fost de
896 mii ha, iar suprafaţa agricolă în repaus a fost de 953 mii ha (sursa INS, Recensământul
General Agricol 2010).
Forţa de muncă din agricultură rămâne mult supradimensionată în comparaţie cu alte state ale
UE. Rata de ocupare în activităţi agricole, forestiere şi piscicole rămâne la un nivel ridicat -
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28,6%, în 2011) comparativ cu media europeană (4,7%), iar evoluția sa în ultimii ani (începând
cu 2005 – 31,6%) nu a înregistrat evoluții spectaculoase.
O parte însemnată a populaţiei ocupate în agricultură este foarte vulnerabilă social, fiind în
acelaşi timp vârstnică şi cu un nivel de educaţie foarte scăzut, ceea ce face ca în unele zone
rurale din România să se instaleze adevărate pungi de sărăcie, pe fondul capacităţii limitate a
comunităţilor rurale de a atrage investiţii.
Dinamica întreprinderilor în contextul crizei economice,analizând datele furnizate de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), arată o evoluţie a înmatriculărilor întreprinderilor
din 2008 până în 2011.Există astfel o discrepanţă majoră între mediul rural şi mediul urban. În
timp ce înmatriculările din urban sunt în permanentă scădere (de la 70% în 2008, până la 59%
în 2011), înmatriculările din spaţiul rural sunt în permanentă creştere (de la 30% în 2008 la 41%
în 2011). Făcând o analiză, la nivelul anului 2012, asupra întreprinderilor tip persoană fizică
autorizată (PFA), întreprindere familială (IF) și întreprindere individuală (II) se constată că cea
mai mare pondere a întreprinderilor din spaţiul rural este reprezentată de întreprinderile
familiale cu 47,6%, urmată de întreprinderile individuale cu 43,1% în rural, iar ponderea
întreprinderilor tip persoană fizică autorizată (PFA) în spaţiul rural fiind de 39,9%. În ceea ce
priveşte numărul întreprinderilor deţinute de grupul vulnerabil femei, 31,7% dintre PFA, 37,1 %
dintre întreprinderile individuale şi 84,2% dintre întreprinderile familiale sunt deţinute de
femei.
In anul 2005, în UE-27, o cincime dintre fermieri aveau pregătire în domeniul agricol, în timp ce
în România ponderea acestora a fost de 2,7 ori mai mică (7,4%)( sursa Studiul Comisiei
Naționale de Prognoză ”Consolidarea exploatațiilor agricole”, 2012). Datele RGA 2010 arată
înrăutățirea situației și accentuarea discrepanței față de media europeană (29,4%).
Astfel, doar 2,5 % fermieri (șefi de exploatații), aveau educație de bază sau completă în
domeniul agricol, în timp ce majoritatea dețineau doar experiență practică agricolă. La nivel
regional, ponderea cea mai ridicată a fermierilor cu pregătire în domeniul agricol se înregistra,
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în regiunea Centru (3,9%), iar cea mai scăzută pondere (exceptând regiunea București Ilfov) a
fost înregistrată în regiunea Sud-Vest Oltenia cu 1,9%.
Fragmentarea excesivă a proprietăţii în agricultură, precum şi lipsa formelor de asociere
conduce la perpetuarea unei dualităţi, reprezentată pe de o parte de exploataţiile de
subzistenţă şi semisubzistenţă, iar pe de altă parte de exploataţiile comerciale. În cazul
exploataţiilor comerciale se poate constata că există încă un dezechilibru, în ceea ce priveşte
suprafaţa agricolă utilizată de exploataţiile familiale (individuale) şi întreprinderile agricole (cu
personalitate juridică), ultimele reuşind în mare parte să se adapteze nevoilor unei agriculturi
performante, ca urmare a investiţiilor realizate în perioada de pre-aderare.
Reticenţa agricultorilor în ce priveşte asocierea, provine din perioada comunistă, când
terenurile agricultorilor au fost preluate forţat şi naţionalizate, foarte mulţi agricultori care au
trecut prin această traumă fiind activi şi în prezent. Acest fapt, se va diminua treptat, până la
dispariţie, pe măsură ce vechea generaţie de agricultori este înlocuită de generaţia tânără, care
nu a avut tangenţă cu acest fenomen.
4.1. Agricultura
Suprafaţa totală a comunei este de 26.598 ha, din care cea agricolă însumează 5.652
ha(21,25%), păduri 20.364 ha(76,56%), intravilan 127 ha(0,48%) şi teren neproductiv 455
ha(1,71%).
Suprafaţa agricolă însumează 50 ha teren arabil (0,9%), 5.032 ha păşune (89 %) şi 570 ha fâneţe
(10 %).
Suprafaţa agricolă (terenurile agricole şi fâneţele) a comunei distribuită pe sate componente
este prezentată în următorul grafic:
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În ceea ce privește evoluția structurii culturilor agricole din comuna Răstolița, aceasta se
prezintă astfel:
Nr.
Crt.

Culturi agricole

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Suprafața cultivată - ha
1 Cartof

25

25

25

25

25

30

2 Porumb boabe

20

20

20

20

20

15

5

5

5

5

5

5

75

83

111

114

83

83

1600

1500

1480

1700

1000

1206

3 Legume
4 Pomi fructiferi

Producţiile medii obţinute - kg/ha
1

Cartof

2

Porumb boabe

330

300

310

300

200

253

3

Legume

840

950

910

840

800

1400

4

Pomi fructiferi

4372

4372

5372

5372

5372

5372

Structura culturilor agricole este specifică zonei de munte, unde pentru cerealele de toamnă nu
sunt condiţii climatice favorabile. Ponderea cea mai mare o are cartoful care a fost cultivat pe o
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suprafaţă de 30 ha), cu producţii mari în anii 2008, 2011 şi foarte slabă în anul 2012. A două
cultură, ca pondere, este porumbul, cultivat pe o suprafaţă în scădere, cu producţii
asemănătoare nivelului naţional. Pe 5 ha se cultivă legume pentru autoconsum.
În comuna Răstoliţa nu există nici o societate comercială cu profil agricol, terenurile agricole
fiind lucrate de către exploataţiile cu profil mixt. Numărul acestora este de 353, din care 330
administrează între 1-5 ha, iar 23 între 5-10 ha. Datorită ponderii ridicate a exploataţiilor mici,
terenurile utilizate pentru producţia agricolă nu permit o exploatare eficientă.
Terenurile arabile se află în proporţie de 100% în proprietate privată.
Din suprafaţa totală de 20.364 ha pădure 2.243 ha se află în proprietate privată, 3.339 ha
aparţin comunei, 219 ha composesoratelor şi 14.563 ha ocolului silvic.
Proprietar majoritar asupra păşunilor este Primăria comunei Răstoliţa, care deţine 4.935 ha din
totalul de 5.032 ha, iar 97 ha se află în proprietate privată.
Dat fiind faptul că localitatea este situată în zona montană, exploataţiile produc pentru
autoconsum, iar în cazul în care acestea nu sunt suficiente, achiziţionează cereale pentru
animale din pieţele apropiate sau fac schimb de material lemnos cu produse agricole.
Se observă o creștere nesemnificativă a dotărilor agricole, proprietate fizică sau juridică, în anul
2013 față de 2007, arătând predominarea muncii manuale pentru cultivarea terenul agricol.
Nr.
Crt.

Dotări agricole

1 Tractoare:

2007

2013
1

6

1.1

- până la 45 Cp

1

1

1.2

- 46-65 Cp

0

0

1.3

- peste 65 Cp

0

5

2 Motocultoare

0

1

3 Motocositoare

10

10

1

0

4 Pluguri pentru tractor
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Nr.

Dotări agricole

Crt.

2007

2013

5 Pluguri cu tracţiune animală

15

15

6 Grape cu tracţiune mecanică

0

1

7 Semănători cu tracţiune animală

3

3

8 Cositori cu tracţiune mecanică

1

1

9 Remorci pentru tractor

0

1

25

25

11 Instalaţii pentru muls mecanic

1

1

12 Instalaţii/cazan pentru fabricat ţuică

2

0

13 Alte utilaje agricole (instalații pt. fabricat țuică)

0

1

10 Care şi căruţe

Din cauza faptului că suprafaţa de teren arabil a comunei este mică, dotările mecanice sunt
puţine. Există un tractor de 45 CP și 5 de peste 65 CP cărora le revine 50 ha de teren arabil. Mai
există 10 cositoare autopropulsabile, pentru producerea fânului. Deşi una dintre ocupaţiile de
bază a locuitorilor comunei este creşterea animalelor, o singură gospodărie deţine instalaţie
pentru muls mecanic, ceea ce reflectă faptul că crescătorii de animale nu au condiţii adaptate
prevederilor comunitare.
4.1.1 Creşterea animalelor
Situația privind creșterea animalelor în comuna Răstolița, pe specii de animale, este prezentată
în tabelul de mai jos.
Nr.
crt

Animale

2007

1 vaci

2013

Tendința
%

123

49

-39,84

30

11

-36,67

0

15

+

4 cabaline

35

29

-82,86

5 porcine

166

62

-37,35

2 bovine între 6 luni şi 2 ani
3 bovine sub 6 luni
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Nr.
crt

Animale

2007

6 scroafe de reproducţie-peste 50kg

Tendința

2013

%

18

2

-11,11

7 ovine

937

1165

124,33

8 caprine

173

372

215,03

9 măgari şi catâri

0

0

10 animale de blană

0

0

3800

1895

12 familii de albine

0

0

13 păstrăvării

0

0

14 altele

0

0

11 găini ouătoare

-49,87

Întreaga zonă a comunei Răstoliţa oferă condiţii propice creşterii animalelor. Majoritatea
suprafeţei de păşune este folosită de către ciobani, fiind de remarcat creșterea numărului de oi
și caprine, respectiv 124,33% la oi și 215,03% la caprine, în anul 2013 față de anul 2007.
Se remarcă creșterea interesului populației pentru creșterea bovinelor sub 6 luni, inexistentă în
anul 2007.
Creșterea tuturor celorlalte animale este în scădere, motivele fiind fie îmbătrânirea populației și
imposibilitatea continuării acestor activități datorită vârste, respectiv prețul acestora pe
piața,care nu permite recuperarea costurilor,uneori acestea transformându-se în pierderi.
4.1.2 Situaţia păşunilor şi a fâneţelor
Deşi comuna dispune de 5.032 ha de păşune, aceasta nu este folosită în totalitate. In trecut
erau aduse animale din alte comune pentru păscut, dar din cauza faptului că s-a redus efectivul
de animale, această activitate nu se mai practică.
În fiecare an pe o parte din păşune s-au efectuat acţiuni tehnice pe pajişti: lucrări de întreţinere,
fertilizări, defrişări, etc. Până la revoluţie lucrările pe pajişti se făceau de către proprietarii de
animale care prestau zile-muncă stabilite de către conducerea primăriei, în funcţie de numărul
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de animale deţinute. În prezent se încasează taxa pentru păşunat, din care se plătesc lucrările
care se execută pe acestea. Din cauză că fondurile sunt insuficiente, nu se pot efectua lucrări de
întreţinere pe întreaga suprafaţă.
4.2. Silvicultura
Din totalul suprafeţei de 26.598 hectare, fondul forestier ocupă 78,22 %, adică 20.807 ha,
repartizat astfel:
-

În proprietatea statului – 13.213 ha,

-

Private persoane fizice – 595 ha,

-

Private prin composesorate – 342 ha,

-

În proprietatea bisericilor şi şcolilor – 408 ha,

-

Private ale primăriei Răstoliţa – 4.339 ha,

-

Private ale altor primării – 1.910 ha.

Unul din atuurile comunei Răstolița o reprezintă aceste păduri, împreună cu bogăția cinegetică.
Din această cauză,este foarte importantă protejarea acestora, indiferent de forma de
proprietate în care se află fondul silvic.
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CAPITOLUL 5 SITUAŢIA MEDIULUI
Regimul climatic general se caracterizează printr-un climat de munte, ce se desfășoară în zona
reliefului înalt, cu altitudini de peste 500 m și climă de deal. Temperatura medie anuală este de
8 grade C,iar media precipitaţiilor de 17,5 l/mp.
5.1 Calitatea apei
Cantitatea şi calitatea resurselor de apă reprezintă un factor determinant, care condiţionează
dezvoltarea generală a economiei şi a procesului de amenajare a teritoriului. Pentru
gospodărirea şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă vor trebui aplicate cu consecvenţă
principiile formulate în Directiva Parlamentului şi Consiliului Europei 60/2000/CE. Eforturile
locale, prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Durabilă, trebuie orientate spre aplicarea
acestor principii generoase, dar şi foarte necesare.
În ceea ce priveşte calitatea apelor care traversează comuna Răstoliţa, nu au fost semnalate
poluări industriale, riscul poluării apelor din cauza deversării necontrolate a apelor uzate din
gospodării fiind în curs de rezolvare prin construirea sistemului de alimentare cu apă și
canalizare din comună. Apele pâraielor se încadrează în categoria a II-a de calitate(bună).
Mai mult decât atât, este în curs de execuție și unul din obiectivele hidrotehnice începute din
etapa comunismului. Visul lui Nicolae Ceauşescu era să transforme România într-unul dintre cei
mai importanţi producători de energie electrică din Europa. În anul 1989, toate marile proiecte
energetice ale dictatorului comunist au fost oprite. Pe de o parte, noua Putere nu a mai fost
dispusă să aloce bani pentru ele, iar pe de altă parte, rănile produse de strămutarea unor
comunităţi întregi erau mult prea proaspete. Unul dintre proiectele blocate după răsturnarea
comunismului a fost cel de la Răstoliţa. Cu toate că specialiştii în economie consideră că este un
proiect foarte profitabil si nepoluant, lucrările au fost oprite, iar şantierul a fost abandonat,
vreme de câţiva ani.
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În ultimii ani, lucrările la centrala electrică au fost accelerate, iar primul agregat a fost dat în
folosinţă în anul. Aceasta va fi a treia hidrocentrală, ca putere instalată, după Mărişel şi Tarniţa.
Construirea acestei amenajări hidroenergetice a antrenat forţă de muncă din diverse domenii
favorizând totodată dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor în zonă. În final hidrocentrala
Răstoliţa va asigura 26 de locuri de muncă permanente pentru specialişti în domeniul
hidroenergetic. La acestea se adaugă şi forţa de muncă ce asigură mentenanţa, furnizarea
diferitelor servicii şi materiale necesare desfăşurării activităţii.
Zona Răstoliţa va deveni astfel o importantă atracţie turistică, în jurul acestuia putând lua
naştere o adevărată staţiune, aşa cum s-a întâmplat în zonele Beliş ori Tarniţa.
5.2 Calitatea solului
În comuna Răstoliţa există terenuri degradate care necesită măsuri de combatere a
fenomenului de eroziune. Majoritatea terenului din zonă este formată din munţi de piatră şi nu
prezintă condiţii pentru amenajarea culturilor sau pomilor fructiferi, cu rol în stabilizarea
dealurilor.
Există foarte multe zone în care se înregistrează tăieri necontrolate de pădure, dar care din
punct de vedere al terenului, nu a produs alunecări de teren sau înzăpeziri datorită distrugerii
perdelei de pădure.
Datorită modului de viaţă tradiţional nu s-au semnalat efecte de poluare, totuşi există pericolul
degradării solurilor din cauza depozitării neorganizate a deşeurilor menajere nedegradabile.
5.3 Calitatea aerului
În judeţul Mureş aerul atmosferic este influenţat într-o măsură moderată de emisiile din
activităţile economico-sociale. Sursele antropice de emisie în atmosferă cu potenţial
semnificativ sunt amplasate în Târgu Mureş şi Târnăveni, în timp ce în zone precum Reghin,
Sovata, Luduş, sursele de emisie antropice nu produc o poluare semnificativă.
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Comuna nu reprezintă un risc din punct de vedere al poluării atmosferei. Pădurile din
împrejurimi deţin un rol important în îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant.
În concluzie se poate afirma, că localitatea Răstoliţa nu este supusă poluării industriale, datorită
aşezării sale geografice, la 66 de km de Târgu Mureş, unde se află cel mai mare poluator al
judeţului, şi la 34 km de Reghin, unde emisiile antropice nu produc o poluare semnificativă.
Deoarece traficul rutier pe raza comunei este de o intensitatea medie, nu există nici pericolul
poluării aerului din surse mobile.
5.4 Gradul de afectare a comunei de calamităţi naturale
În comuna Răstoliţa se poate vorbi de o frecvenţă anuală a inundaţiilor, în special primăvara la
topirea zăpezilor. Frecvenţa de producere a inundaţiilor şi amploarea lor a crescut continuu din
cauza modificărilor climatice şi inexistenţei în unele zone a digurilor de protecţie.
În comuna Răstoliţa, ultimele inundaţii de amploare au avut loc în vara anului 2007, când a fost
inundat drumul Răstoliţa – Stânceni.
Nu se înregistrează alunecări de teren și nici înzăpeziri cauzate de tăieri necontrolate de
pădure.
Pentru a reduce riscul producerii unor noi inundaţii Direcţia Apelor Mureş a alocat fonduri
pentru următoarele amenajări hidrografice: 5,14 km de dig şi consolidarea malurilor pe o
lungime

de

1,68 km pe porţiunea pâraielor Iod – Răstoliţa – Borzia.
5.5 Arii protejate
Cu o suprafaţă de 24.041 hectare, Parcul Naţional Călimani acoperă aproape în întregime
masivul muntos Călimani, care este situat în partea nord-vestică a grupei centrale a Carpaţilor
Orientali, între cursul superior al Mureşului şi Depresiunea Dornelor. Din punct de vedere
administrativ, parcul se află pe teritoriul judeţelor Suceava, Mureş, Harghita şi Bistriţa-Năsăud.
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Accesul în parc este facilitat de prezenţa unor drumuri şi căi ferate importante, situate la
marginea acestuia. Astfel, din partea sudică se poate urca în masiv, pornind din localităţile
Răstoliţa, Lunca Bradului, Ciobotani, Călimănel sau Topliţa.
Aproximativ 76% din suprafaţa parcului este acoperită de pădure. Caracteristică acestei zone
este vegetaţia lemnoasă de limită, respectiv amestecurile de molid, jneapăn şi zâmbru. Pe culmi
se află pajişti întinse. Au fost identificate 236 de specii de nevertebrate, care trăiesc mai ales în
sol, în pădurile de conifere. Tot aici se întâlneşte o specie foarte rară în România şi anume
cocoşul de mesteacăn. Dintre mamifere, cele mai des întâlnite sunt: ursul, cerbul, mistreţul,
căpriorul, lupul, jderul de copac şi râsul.
Munţii Călimani sunt printre cei mai puţin populaţi munţi din România, dar şi printre cei mai
ameninţaţi de intervenţia omului, datorită fostei exploatări de sulf si a colectării meristemelor
(vârfurilor) de creştere din jnepenişuri, cum a fost cazul lui Pinus mugo , de sub Negoiul
Românesc, ce au produs şi produc în continuare efecte dezastruoase pentru mediu: avalanşe,
dispariţia izvoarelor de apă, distrugerea stratului fertil al solului , foarte subţire.
Activităţile permise în parc sunt păşunatul, iar din păduri se extrag cantităţi mici de lemn, fie
pentru regenerarea arboreturilor bătrâne, fie pentru îndepărtarea arborilor uscaţi sau a celor
doborâţi de vânt şi zăpadă.

CAPITOLUL 6 DISPARITĂŢI TERITORIALE
6.1 Venituri
Veniturile medii ale gospodăriilor din zona rurală reprezintă mai puțin de un sfert din media
veniturilor gospodăriilor din vechile state membre ale UE(UE-15), decalajul fiind determinat de
productivitatea muncii, nivelul tehnologiilor folosite, diferențele privind nivelul și structura
ocupării. Conform ultimului recensământ al populației, doar 4,37% din populația totală deține
studii superioare cu licență, 1,4% studii postliceale, 51,9% având studii liceale sau profesionale.
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Cea mai mare expunere din punctul de vedere al veniturilor o înregistrează vârstnicii,
agricultorii, șomerii și pensionarii agricultori.
Sistemul de ajutor social protejează în mod evident mai puțin copii și familiile cu copii. Situaţia
este gravă în cazul părinţilor singuri şi în cel al gospodăriilor cu mai mulţi copii în întreţinere.
Scăderea dramatică a numărului de copii de după 1990 care va continua şi se va agrava în
deceniile următoare şi perspectivele de creştere constantă a ponderii persoanelor vârstnice în
populaţie vor accentua problemele de finanţare ale unui sistem centrat pe protecţia
pensionarilor şi pe pensionări foarte timpurii (în special în rândul femeilor şi anumitor categorii
ocupaţionale).
6.2. Riscuri și vulnerabilităţi referitoare la piaţa muncii
Din rândul populaţiei ocupate, ponderea salariaţilor, cei pe care se bazează PIB-ul şi Bugetul
României, deşi a înregistrat o tendinţă crescătoare după anul 2001, a ajuns să fie de doar 65%66% din populaţia ocupată. Populația stabilă ocupată la nivelul comunei este de 38,4%,mult sub
nivelul național. În prezent, în agricultura încă lucrează 26% din populaţia ocupată. Ratele de
ocupare sunt deosebit de mici în rândul tinerilor (15-24 ani) şi femeilor (care au vârsta de
pensionare cu 5 ani mai mică decât a bărbaţilor dar speranţa de viaţă cu peste 6 ani mai mare).
Grupurile care se confruntă în cea mai mare măsură cu aceste riscuri sunt: tinerii, populaţia din
mediul rural, populaţia de etnie rromă, femeile, populaţia cu nivel redus de educaţie şi de
calificare.
Dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil persoanelor ocupate informal şi în
agricultura de subzistenţă localizate în majoritate în mediul rural, crearea unui sistem care să se
apropie ca localizare și atractivitate cât mai mult de aceștia, ar conduce la o diversificare a
sferei ocupaționale, creșterea creativității și ideilor în mediul antreprenorial. Implicarea
formatorilor din mediul rural, ar crește nivelul programului de cursuri, în funcţie de nevoile
participanţilor. Trebuie gândite mecanisme şi proceduri de acreditare, precum şi un plan de
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sprijinire a şcolilor rurale pentru a fi acreditate în formarea profesională a populaţiei rurale de
vârstă activă.
Este esenţială dezvoltarea unui sistem integrat şi coerent de formare profesională şi învăţare
continuă. Componenta de măsuri active de formare profesională a politicilor de protecţie a
şomerilor trebuie considerabil extinsă.
6.3. Protecţie și asistență socială
Deşi este principalul mecanism de susţinere a indivizilor ce nu deţin veniturile necesare ieşirii
din sărăcie, ajutorul social acordat prin intermediul venitului minim garantat este accesat de un
număr redus de beneficiari.
De asemenea, alocaţia complementară pentru familiile cu mai mulţi copii şi alocaţia de
susţinere pentru familiile monoparentale sunt beneficii de asistenţă socială selective, acordate
familiilor cu venituri reduse, aproximativ 11% din familiile din România beneficiind de una
dintre ele.
În procesul de descentralizare a sistemului de asistenţă socială se constată o concentrare a
serviciilor şi instituţiilor la nivel judeţean, departe de beneficiari şi de problemele reale ale
comunităţilor locale, în special ale celor din mediul rural. Comunităţile din mediul rural nu au
suficiente resurse pentru dezvoltarea unui minimum de servicii sociale comunitare (centre de
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, grupuri de suport, educaţie parentală, servicii la
domiciliu etc.).
Colaborarea serviciilor medicale cu cele de asistenţă socială trebuie încurajată mai ales în
mediul rural.
6.4. Sistemul sanitar
În zona urbană se află 88,8% din totalul spitalelor, 91,7% din totalul cabinetelor de medicină
generală, 92,3% dintre centrele de diagnostic şi tratament, 98,1% din cabinetele de specialitate
şi 79,5% din totalul farmaciilor. Unităţile sanitare din mediul urban concentrează 88,6% din
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totalul medicilor, 87,3% din stomatologi, 88,5% din farmacişti şi 89,8% din personalul sanitar
mediu.
Potrivit studiilor, accesul la o unitate sanitară se realizează cu dificultăţi pentru 41,7% dintre
respondenții din rural şi pentru 19% dintre cei din urban.
Decalajul dintre mediul urban și mediul rural în acest domeniu, este foarte mare și creează
grave inegalități în accesul populației la serviciile medicale.
6.5. Serviciile de educaţie
Problemele sistemului de învăţământ tind să aibă un efect negativ mult mai puternic asupra
rezultatelor şcolare ale elevilor provenind din familii sărace, elevilor romi, celor cu cerinţe
educaţionale speciale. La nivelul şcolilor există încă bariere fizice pentru participarea şcolară a
copiilor cu dezabilități.
În ciuda legislaţiei care obliga la adaptarea clădirilor publice pentru a permite accesul
persoanelor cu dezabilități, există încă dificultăţi de fond în şcoli mai ales din oraşe mici şi din
mediul rural. Rampa de la intrarea în şcoală este insuficientă pentru a asigura participarea
efectivă, accesul la nivele superioare fiind încă limitat, iar grupurile sanitare neadaptate
persoanelor în scaun cu rotile.
Există de asemenea bariere fizice pentru participarea la educaţie a copiilor din sate sau localităţi
izolate, transportul şcolar, atunci când este asigurat, fiind dependent de vreme şi de starea
drumurilor.
Numărul mic de locuri care există în grădiniţe faţă de nevoi/cerere este cauza pentru care un
mare număr de copii aparţinând grupurilor vulnerabile nu beneficiază de un serviciu care ar
putea juca un rol semnificativ în creşterea şanselor de integrare şcolară cu succes a acestora.
Date privind participarea la învăţământul obligatoriu al copiilor aparţinând unor grupuri
dezavantajate sunt deosebit de îngrijorătoare
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6.6 Dezechilibre demografice
O populaţie având o stare de sănătate precară amplifică dramatic resursele pe care societatea
trebuie să le aloce asistenţei medicale şi celei sociale, în detrimentul altor nevoi ale societăţii,
iar gradul de participare la activitatea economică este afectat.
Reculul natalităţii şi conservarea unui nivel scăzut al acesteia îşi vor arăta cu forţă efectele
economice negative în deceniile viitoare prin accentuarea procesului de îmbătrânire
demografică şi deteriorarea raportului de dependenţă economică.
Există o tendinţa clară de creştere a numărului de persoane vârstnice singure – femei, care vor
constitui o problemă socială greu de rezolvat în special în comunităţile rurale îmbătrânite.
6.7.Dezechilibre mediul urban-rural
La nivelul judeţului Mureş există o reţea de localităţi cu o structură şi repartiţie relativ
echilibrată în teritoriu. Se poate spune că nu există regiune care să fie lipsită de oraş. Cu toate
acestea, există încă areale insuficient deservite şi situate la o distanţă destul de mare de vreun
centru urban, precum valea Gurghiului şi Defileul Mureşului, respectiv partea de nord şi nordest a judeţului Mureş.
Unele deosebiri între sate şi oraşe sunt fireşti şi de neînlăturat, acest tip de diferenţe justificând
distingerea celor două medii şi analiza lor comparativă.
Principala problemă a reţelei de localităţi din judeţul Mureş este însă numărul foarte mare de
sate mici, cu o populaţie sub 500 de locuitori, care înregistrează în general o dinamică negativă
destul de accentuată, în cazul unora fiind pusă sub semnul întrebării viabilitatea aşezării pe
termen mediu şi lung. Ele nu au avut niciodată o populaţie numeroasă şi, datorită izolării lor şi a
populaţiei reduse, nu au beneficiat de dotările minime unei aşezări rurale (şcoală, biserică).
Este evident că trebuie acţionat cu prioritate asupra acestor aşezări, principale direcţii fiind
următoarele: revitalizarea acestor aşezări, acolo unde este posibil, printr-o politică prioritară de
investiţii care să determine apariţia în scurt timp a unor standarde de viaţă suficiente pentru ca
populaţia să revină în sate (repararea drumurilor, asigurarea unei minime infrastructuri tehnicoSTRATEGIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 - 2020
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edilitare, construcţia sau restaurarea unor clădiri de interes public – magazin, grădiniţă, şcoală,
bufet, etc.
Iată câţiva indicatori relevanţi pentru această comparaţie.
Cele mai sintetice sunt numărul de salariaţi în populaţia ocupată (36% în rural faţă de 92% în
urban), ponderea persoanelor cu studii superioare, deosebit de mică în mediul rural ( 3%, faţă
de circa 23% în populaţia ocupată din urban).
Iată şi diferenţele în privinţa dotărilor din gospodărie şi accesului la utilităţi:
o Doar între o cincime şi un sfert din gospodăriile rurale sunt racordate la reţele de apă şi
canalizare, în vreme ce proporţia respectivă urcă în urban la peste 90%.
o Foarte mici sunt proporţiile gospodăriilor rurale care posedă autoturism (16,5%), calculator
personal (13,0%) şi, mai ales, acces la internet (1,5%); chiar dacă aceste lucruri sunt destul de
rare şi în oraşe. Dacă ne gândim la situaţia din alte ţări, diferenţe faţă de rural sunt marcante,
de vreme ce doar 33,7% din gospodăriile urbane posedă autoturism, 41,3% PC şi 23% acces la
internet.
Există un decalaj în durata medie a vieţii, în favoarea urbanului (73,3 ani faţă de 71,6 în rural).
Deşi femeile din rural dau naştere la mai mulţi copii (rata totală de fertilitate fiind în rural de
1,5 şi în urban de 1,2 copii pe femeie), sporul natural este puternic negativ la sate (-4‰) şi se
află în jurul lui zero în urban, căci îmbătrânirea demografică mai puternică a ruralului (23,8%
vârstnici în rural faţă de 15,9% în urban) generează o rată anuală mai mare de decese. Şi
mortalitatea infantilă este mai mare în mediul rural (14,1‰ faţă de 10,2‰ la oraşe), iar
ponderea născuţilor de mame adolescente, sub 18 ani, este mai mult decât dublă în rural (7%)
decât în urban (3,2%).
Problema unor concentrări de populaţie vârstnică în localităţi depopulate de tineri, mai ales în
sate aflate la graniţele dintre judeţe, în zone îndepărtate de centrele urbane mari, ridică mari
semne de întrebare privind modalităţile de oferire a unor servicii minimale (de sănătate, de
asistenţă socială etc.) pe termen mediu şi lung în aceste localităţi.
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6.8.Oportunitati egale
Oportunitățile de dezvoltare ale unei localități sunt strâns legate de politica de dezvoltare a
Uniunii Europene cu privire la omogenizarea stadiilor de dezvoltare economică, socială,
culturală, educativă, etc ale țărilor membre. Astfel, în principiu toate localitățile au oportunități
egale de dezvoltare însă va exista totuși o discrepanță în ceea ce privește potențialul economic
al zonei în care se află localitatea,în speță, posibilități legate de potențial agricol, turistic,
resurse minerale, etc.
Ca urmare a implementării politicii de coeziune şi a rezultatelor cooperării interguvernamentale
în domeniul planificării şi dezvoltării teritoriale, a devenit din ce în ce mai evident că teritoriul
trebuie să devină un element cheie în procesul de elaborare şi implementare a politicilor
europene. Există diferenţe fundamentale între modul în care se gestionează regiunile puternic
urbanizate şi regiunile profund rurale, între marile metropole şi oraşele mici şi mijlocii, între
teritoriile care prezintă bariere şi obstacole în calea dezvoltării (lanţuri muntoase, râuri, zone
insulare) şi bottle necks (gâtuiri) (trecători, poduri, puncte de trecere a frontierei) şi teritorii mai
uniforme, lipsite de astfel de obstacole. De aceea, nu pot exista politici universal valabile, ele
trebuie să fie adaptate la specificul locului în care sunt aplicate, astfel încât să valorifice
potenţialul endogen şi teritorial al acestuia. Această abordare care porneşte de la principiul
adaptării politicilor în teritoriu, trebuie avută în vedere în permanenţă în demersul de
programare.
Deşi nu există o definiţie universal acceptată a conceptului de coeziune teritorială, în urma a
numeroase dezbateri pe tema coeziunii teritoriale la nivel european, şi a consultării publice
lansate în octombrie 2008 asupra Cărţii Verzi a coeziunii teritoriale, se pot desprinde câteva
elemente asupra cărora există un consens general:


dezvoltarea armonioasă a teritoriului;



valorificarea elementelor de potenţial teritorial;



importanţa caracteristicilor geografice şi necesitatea luării în considerare a acestora în



elaborarea politicilor;
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orientarea acţiunii publice în jurul a 3 principii esenţiale: concentrarea: depăşirea
diferenţelor de densitate, conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă,
cooperarea: depăşirea factorului de divizare.

Coeziunea teritorială implică o consolidare a dimensiunii teritoriale în ansamblul politicilor
comunitare, astfel încât să fie valorizate sinergiile dintre diferitele politici sectoriale şi utilizarea
potenţialul specific fiecărui tip de teritoriu pentru o mai bună realizare a obiectivelor strategiei
Europa 2020.
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II. ANALIZA SWOT A COMUNEI

Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari (Strengths), punctelor slabe (Weaknesses),
oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor (Threats), denumirea acesteia fiind un acronim
a denumirii în engleză a acestor patru aspecte. Analiza SWOT este un instrument care a fost
creat și utilizat de întreprinderi ca instrument de formulare a strategiilor, dar care și-a găsit un
loc important în planificarea teritorială și în facilitarea planificării strategice în cadrul
administrațiilor publice.
Astfel, prin inventarierea punctelor tari, a celor slabe respectiv a oportunităților șI amenințărilor
se pot trasa diferite strategii prin încrucișarea acestor elemente, astfel încât prin utilizarea
aspectelor pozitive identificate să fie combătute cele negative sau prevenită apariția acestora.
Punctele forte și punctele slabe descriu atributele interne ale comunității, acestea fiind
controlabile de către comună șI reflectă resursele șI aspectele pozitive ale localității respectiv
cele care îngreunează dezvoltarea acesteia.
Oportunităţile șI amenințările sunt factori externi, care nu se află sub controlul comunității,
neputând fiind direct influențate de către comună. Acești factori deseori sunt de natură
instituţională sau pot ţine de producerea unor fenomene economico-sociale la nivel macro.
După diagnosticarea stării de fapt a comunei realizată în capitolul I, inventarierea factorilor
amintiți face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, precum și identificarea
alternativelor strategice. Este de menționat faptul că analiza SWOT este una delicată deoarece
nu se poate face o împărțire absolută a aspectelor în două coloane respectiv aspecte pozitive șI
aspecte negative, ci doar o împărțire relativă, deoarece punctele tari de azi pot fi punctele slabe
de mâine și viceversa, plus că identificarea acestora este influențată viziunea și convingerile
persoanelor participante la acest proces. Astfel, în realizarea analizei SWOT a comunei Răstoliţa
s-a ţinut cont de datele statistice oficiale şi de opiniile comunității, în vederea realizării unei
analize cât mai obiective cu putință.
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2.1. Factori interni comunității
Puncte tari

Puncte slabe
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Infrastructura

Puncte tari

Puncte slabe

-situată la distanță relativ mică față de

-Lipsa P.U.G-ului reactualizat
-slabă infrastructură rutieră în interiorul
satelor în afara drumului național (
drumuri comunale și străzi neasfaltate
sau în stare degradată, lipsa trotuarelor);
-nu există rețea de apă potabilă și nici
rețea de canalizare, iar golirea foselor se
face cu dificultate;
-zona este fără acces la furnizarea gazelor
naturale;
-serviciile de telefonie fixă nu acoperă
necesitățile populației, iar telefonia
mobilă nu are acoperire în toată comuna;
-lipsa internetului prin broadband,
existând un procent scăzut al locuinţelor
racordate la internet prin alte moduri.
-izolarea termică a clădirilor este
necorespunzătoare;
-iluminat public neadecvat;
-infrastructură medicală deficitară;
-lipsa infrastructurii sportive;
-infrastructură culturală deficitară,
distanțe mari de parcurs până la școală
-lipsa cabinetului de orientare și consiliere
profesională;
-inexistența unui liceu în comună;
-calitatea scăzută a infrastructurii de
sănătate, lipsa dotărilor necesare pentru
diagnosticarea și tratarea bolnavilor la
dispensarul uman și personal medical
insuficient;
-inexistența dispensarului veterinar;
-inexistența unui centru de asistența după
programul școlar, tip „after school";
-servicii sociale insuficient dezvoltate și
un grad redus de asociativitate.

aeroportul

internațional

din

Tîrgu

Mureș;
-traversată de E578 ceea ce facilitează
accesul rutier;
-acces

facil

la

infrastructura

de

transport feroviar;
-sisteme de distribuție a energiei
electrice

acoperind

aproape

toate

așezările comunei;
-foarte aproape de importantul nod
feroviar din comuna Deda;
-60,33 % din gospodării sunt dotate cu
sistem propriu de canalizare;
-rețea hidrografică complexă;
-existența unităților de învățământ și
educație;
-existența bibliotecii;
-existența căminului cultural;
-existența unui dispensar uman, a unui
cabinet stomatologic și a unei farmacii;
-existența unui oficiu poștal; existența
biserici pentru creștinii ortodocși și
pentru reformați;
-sediu administrativ reabilitate.
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Capitalul uman

Puncte tari

Puncte slabe

-raportul locuitorilor din punct de

-spor natural al populației este negativ

vedere al sexului este unul echilibrat;

și îmbătrinirea populației;

-nivel relativ ridicat al gradului de

-forță de muncă necalificată;

calificare în anumite domenii ce aparțin

-densitate demografică relativ redusă;

de tradițiile locale;

-depopularea satelor (spor natural

-ospitalitatea renumită a locuitorilor;

negativ, migrarea persoanelor tinere

-rata infracționalității extrem de redusă;

spre mediul urban si strainatate);

-nivel scăzut al inadaptaților sociali;

-neadaptarea socială a populației de
etnie romă;
-mentalitatea

populației

față

de

schimbare în general și reconversie
profesionala în special;
-mobilitatea forței de muncă este
dificilă, deoarece transportul în comun
local este inexistent, iar cel cu
localitățile învecinate și orașele din
apropiere este slab dezvoltat.

Economia și
turismul

-conservarea tradiţiilor şi obiceiurilor

-resurse financiare locale insuficiente,

locale

investiții autohtone sau străine foarte

și

păstrarea

activităţilor

meşteşugăreşti şi de artizanat;

mici;

-fond forestier semnificativ;

-

-vechi tradiții în prelucrarea unor

comerțul din alimentația publică:

resurse locale, în special a materialului

magazine alimentare si baruri);

lemnos (cherestea, mobilier din lemn);

-tendințe de monoindustrializare -

-existența în zona a unor societăți

principalele activități industriale se

comerciale și persoane fizice autorizate

concentreaza pe prelucrarea lemnului;

active;

-exploatarea insuficientă a activităților

orientarea

cu precădere
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către

Puncte tari

Puncte slabe

-mediu natural favorabil drumețiilor,

de meșteșugărești și de arizanat;

weekend-urilor și/sau „vacanțelor la

-activitatea redusă de marketing a

țară"; habitat rural bine conservat;

societăților comerciale coroborat cu

-parte a rezervației naturale Parcul

investiții reduse ale administrației

Călimani,

locale în zonă;

cu

potenţial

peisagistic

deosebit şi diversitate a florei și faunei;

-lipsa locurilor de muncă;

-climat blând, mediul aproape nepoluat;

-servicii de turism slab dezvoltate;

-existenţa monumentelor istorice;

-pregătirea

-interes ridicat pentru construcţia de

calitate

cabane, existând zone doar cu cabane.

turistice;

profesională

în

de

domeniul

slabă

serviciilor

-insuficiente locuri de cazare;
-absenţa unei strategii locale pentru
zone de agrement;
-slabă infrastructură de bază: apă/apă
uzată,

gaz

metan,

drumuri

comunale,lipsa trotuarelor, etc.
-lipsa unor acțiuni concentrate în
sensul schimbărilor de mentalitate
privind turismul rural (întocmirea
proiectelor,

accesarea

fondurilor,

calitatea serviciilor);
-lipsa firmelor agroturistice autorizate;
-lipsa unui „brand" local.
Agricultura

-climat propice creșterii animalelor:

-resurse

financiare

insuficiente,

bovine, ovine, caprine, porcine și

investiții puține;

cabaline;

-media de vârsta ridicată a celor ce se

-suprafețe extinse de pășuni și fânețe

ocupă de activități agricole, utilaje
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Puncte tari

Puncte slabe

corelate cu creșterea animalelor;

agricole învechite, rudimentare și

-potențial ridicat pentru agricultură

tehnologii neperformante;

ecologică;

-pontenţialul agricol este limitat de

-reţea

hidografică

bogată

care

condiţiile de climă;

facilitează irigarea culturilor;

-fărâmițarea terenurilor agricole și

-suprafeţele propice agriculturii au un

încă probleme de posesiune;

sol fertil.

-scăderea

producțiilor

medii

la

aproape toate culturile;
-starea deteriorată a păşunilor;
- degenerarea raselor de animale, rase
cu o productivitate scăzută și servicii
medical-veterinare sporadice;
-piața de desfacere redusă, pondere
mare de comercializare a produselor
pe

plan

local

fără

respectarea

standardelor UE;
-inexistența sectorului de prelucrarea
produselor animaliere;
-slabă valorificare a produselor de
pădure (fructe de padure, ciuperci
etc.);
-lipsa sectoarelor de nișă (agroturism);
-lipsa structurilor asociative.

Mediul
înconjurător

-situată în defileul râului Mureș;
-resurse

hidroenergetice,

-eroziunea solului prin gradul de
fiind

torențialitate și lipsa amenajărilor;

traversată de râul Mureș;

-dezechilibre în clasele de vârsta ale

-parte a rezervației naturale Parcul

pădurilor

datorită

exploatărilor

STRATEGIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 - 2020
pagina 81

Puncte tari

Puncte slabe

Călimani;

neraționale și a fenomenelor naturale

-calitatea superioară a aerului;

extreme;

-calitate foarte bună a apei;

-poluarea apelor datorită lipsei unui

-vegetație

forestieră

abundentă,

sistem de apă/apă uzată și a stațiilor

implicit în resurse accesorii ale pădurii

de epurare;

(cinegetice, ihtiologice, flora);

-sistem de gestionare a deșeurilor

-fondul forestier în stare bună, în

ineficient, inclusiv cel rezultat din

principiu neafectat de boli, uscare sau

exploatațiile forestiere;

poluare;

-slabă cunoaștere a normelor de

-nu există poluatori industriali pe

mediu și a legislației în vigoare;

teritoriul comunei.

-educația ecologică superficială.
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2.2 Factori externi comunității
Oportunități

Infrastructura

Amenințări

-programele

de

finanțare

- resurse financiare insuficiente

nerambursabile ale Uniunii Europene

pentru

și

proiectelor;

cele

guvernamentale

pentru

asigurarea

cofinanțării

îmbunătățirea infrastructurii de bază și

-legislație în continuă modificare;

cea

-orientarea

socială

şi

programe

programelor

guvernamentale pentru încurajarea

europene și guvernamentale spre

inițiativelor locale;

alte zone considerate prioritare;

-potențial

turistic

ridicat

datorită

-creșterea traficului pe șoselele

așezării geografice a comunei și a

adiacente

faptului că este traversată de drumul

consecințele aferente;

E578,

-deversarea

drum

a

căror

lucrări

de

comunei

apelor

cu

toate

reziduale

reabilitare au fost finalizate în anul

menajere în locuri neamenajate,

2012;

fapt ce duce la poluarea apelor

-Zonă propice dezvoltării infrastructurii

(de suprafață și subterane) și a

sporturilor de iarnă, datorită faptului

solului;

că stratul de zăpadă se menţine în

-neaccesarea

medie 100 – 120 de zile, din luna

fondurilor nerambursabile pentru

noiembrie şi ţine până în lunile martie

infrastructura fizică de bază în

– aprilie; grosimea stratului variază în

general și în mod special pentru

medie între 20 – 35 cm.

infrastructura de apă-canal și

-Vânturile,

element

și

neutilizarea

caracteristic

deșeuri, va afecta substanțial

defileelor montane, au frecvenţa mare

calitatea vieții și diversificarea

și viteze medii anuale ridicate;

economiei în comuna Răstolița;

-valorificarea
materiale

de

resurselor

locale

construcții

de

-interesul scăzut al investitorilor,

pentru

pentru demararea de afaceri în
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Oportunități

Amenințări

reducerea costurilor de infrastructură;

comună, datorită infrastructurii

-Asocierea

cu

comunele

din

fizice

în

Asociaţia

Văii

raportat la potențialul localității.

împrejurimi
Mureşului,

ce

investițiile

ar

și

sociale

neadecvate

putea

facilita

-Schimbarea

în

târguri,

dezvoltare rurală înainte de 2020.

directe

politicilor

de

festivaluri, piețe tradiționale și alte
manifestări tradiționale locale;
-Înfiinţarea unui Grup de Acţiune Local
împreună cu localităţile din zonă;
-acces

la

un

performant,
condițiilor

sistem

educațional

flexibil
din

și

mediul

adaptat
rural

prin

accesarea fondurilor nerambursabile;
-dezvoltarea si diversificarea gamei de
servicii sociale acordate în funcție de
nevoile

identificate

și

resursele

disponibile.

Capitalul uman

-posibilitatea accesării unor programe

-reducerea ponderii populației

guvernamentale de finanțare pentru

active, implicit a persoanelor

reconversie profesională și crearea de

calificate;

noi locuri de muncă pentru șomeri;

-scăderea gradului de instrucție

-potențial important de forță de

școlară

muncă locală (datorită gradului redus

creșterea somajului în rândul

de ocupare) la salarii competitive la

tinerilor absolvenți;

nivel regional;

-creșterea ponderii „muncii la

-implicarea

autorităților

locale

a

populației

tinere;

în

negru" cu efecte negative asupra

problemele comunității și deschidere

pieței muncii, economiei locale și
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Oportunități

Amenințări

la realizarea unor parteneriate;

asistenței sociale în perspectivă;

-elaborarea unei politici de atragere de

-estomparea

persoane din mediul urban pentru a se

odată cu trecerea timpului.

tradițiilor

locale

stabili în comună, mai ales prin turism.

Economia și

-utilizarea programelor de finanțare

-legislație în continuă modificare;

turismul

ale Uniunii Europene, atât pentru

-insuficienta

mediul rural cât și pentru IMM-uri;

populației locale la programele

-înființarea

de finanțare;

pentru

de

microintreprinderi

prelucrarea

produselor

resurselor

existente

în

și

comună

-lipsa

receptivitate

de

a

receptivitate

și

flexibilitate la cerințele pieței;

(inclusiv a fructelor de pădure și a

-izolarea unor sate va conduce la

plantelor

depopularea acestora;

medicinale,

din

flora

spontană);

-mentalități de indiferență față de

-promovarea produselor tradiționale

mediu în general și față de

locale;

patrimoniul turistic în special;

-colaborare zonală în cadrul Asociaţiei

-poluarea

Văii Mureşului;

practicarea

-schimb de bune practici în domeniu

„neecologic" din partea unor

cu localitatea Depane din Belgia, cu

vizitatori;

care comuna Răstolița este înfrăţită.

-preluarea unor „importuri" în

-potenţial

dezvoltarea

locul tradițiilor (gen Valentine`s

serviciilor şi diversificarea activităţilor

Day vs. Dragobete) şi pierderea

economice;

tradiţiilor

pentru

-aşezarea

geografică

favorabilă

mediului
unui

şi

tardiţionale

prin
turism

construcţiilor
din

dorinţa

de

dezvoltării turismului rural, a celui

modernizare;

montan şi a celui pe nişa sporturilor de

-irosirea șansei de accesare a

iarnă

fondurilor europene;

şi

a

sporturilor

montane
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Oportunități

Amenințări

(alpinism, ciclism montan, etc.);

-Existenţa unor fenomene hidrice

-posibilităţilor

finanţare

şi climatice de risc (inundaţii,

nerambursabilă pentru valorificarea

secete, grindină, etc) în anumite

potenţialului turistic al zonei;

perioade

-potenţial

afectează traiul de zi cu zi a

de

pentru

implementarea

conceptului de „sate turistice de

populației

recreaţie" (cu îndeplinirea condițiilor

agriculturii;

ale

anului

și

care

dezvoltarea

de recunoaștere).

Agricultura

-accesarea

de

fonduri

parte

-practicarea

nerambursabile) pentru dezvoltarea

subzistență

unor afaceri în sectorul agricol (spre

rezistenței

exemplu

unor

schimbare

agrozootehnice,

informare;

înfiintarea

exploatații/ferme

(o

agriculturii
ca

de

urmare

a

populației
şi

a

la

lipsei

de

înfiinţarea microfermelor zootehnice,

-creșterea competiției pe piața

realizarea unui centru de colectare a

produselor alimentare, fapt ce

fructelor de pădure, a ciupercilor şi a

poate defavoriza unele sectoare

plantelor medicinale;

„tradiționale"

-practicarea unei agriculturi ecologice

standardele pieței unice (UE);

durabile și a agroturismului;

-dezechilibrele

-promovarea produselor alimentare

comerciale

tradiționale;

importurile

de

alimentare,

situație

-asocierea

producătorilor,

îmbunătățirea

practicilor

agricole

periclitează

care

nu

ating

balanței
cu

accent

pe

produse
care

valorificarea

pentru ridicarea producției, elaborarea

produselor autohtone la prețuri

unor politici zonale de marketing și de

eficiente (aducătoare de profit);

accedere pe alte piețe;

-trendul

-crearea

de

servicii

agricole

descendent

al

potențialului agricol al comunei,
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Oportunități

Amenințări

(veterinare, prestări servicii, proiectare

cât și al productivității din acest

și consultanță în domeniu etc.);

sector;

-certificarea unor ferme agricole în

-insuficiena informare și educare

practicarea agriculturii ecologice și a

a populației pentru dezvoltarea

unor produse tradiționale;

durabilă a agriculturii, protecția

-crearea de noi ateliere de producere a

mediului;

unor produse tradiționale: împletituri,

-interesul

cuverturi și carpete, haine de port

pentru activitățile agricole;

popular s.a.;

-nerevenirea

-dezvoltarea de culturi alternative

plecate în mediul urban și în

celor

profitabile

străinătate;

biomasă

forestieră,

-schimbări frecvente a legislaţiei

având

potential

şi a standardelor necesare de

tradiţionale,

(biocarburanți,
etc.),

zona

satisfăcător.

scăzut

al

tinerilor

populației

tinere

îndeplinit pentru comercializarea
anumitor produse;
-modificarea

politicii

agricole

înainte de 2020, fapt care ar
putea influenţa domeniile de
finanţare ale programelor din
fonduri

europene

şi

guvernamentale.

Mediul
înconjurător

-dezvoltarea
protejarea

zonelor
mediului

rurale

și

înconjurător

-exploatarea

forestieră

necontrolată cu consecințe grave

(împădurirea terenurilor degradate,

asupra

eliminarea

alunecărilor de teren, etc.;

eroziunii

și

curățirea

eroziunii

solului

cursurilor de apa) prin accesarea

-producerea de inundaţii;

fondurilor structurale (POSM);

-neutilizarea

și

fondurilor
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Oportunități

Amenințări

-promovarea agriculturii ecologice;
-realizarea

sistemului

public

nerambursabile

(datorită

de

dificultăților de accesare) pentru

apă/apă uzată cu stații de epurare și

dezvoltarea zonelor rurale și

managamentul deșeurilor;

protejarea mediului, nerealizarea

-dezvoltarea de surse de energie

proiectului privind sistemul public

alternativă (energie eoliană, etc.), zona

de

având potential satisfăcător.

canalizare, poluarea apelor și

alimentare

cu

apă

și

solului;
-poluarea apelor de suprafaţă
datorită depozitării neorganizate
a deşeurilor;
mentalitatea de indiferență a
gospodăriilor față de protecția
mediului.

.
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III. PRIORITĂŢILE DEZVOLTĂRII LOCALITĂŢII

3.1 Viziunea strategiei și obiectivul strategic de dezvoltare a comunei Răstolița
Viziunea unei localități reprezintă o stare ideală proiectată în viitor şi care configurează o direcția
generală de dezvoltare a comunei. Ea presupune o gândire dinamică şi capabilă care să evalueze
pe termen lung şansele de dezvoltare ale localității. De cele mai multe ori, viziunea unei localității
redă, în linii mari, modul în care comunitatea și-a imaginat evoluţia şi dezvoltarea acesteia,
exprimând diferența dintre ceea ce reprezintă astăzi și ceea ce trebuie să devină comuna Răstolița
într-un orizon larg de timp.
Deşi de multe ori între viziunea comunității şi evoluţia ulterioară a acesteia există numeroase
abateri, definirea viziunii de dezvoltare a unei localități reprezintă o condiţie intrinsecă a
dezvoltării oricărei comunități.
Aceasta trebuie definită în concordanță cu dezideratele de dezvoltare la nivel județean, regional și
național, dar să și țină cont în același timp de specificul și potențialul de dezvoltare al comunei
Răstolița.
Viziunea comunei Răstolița poate fi exprimată astfel: Comuna Răstolița va fi o comunitate activă,
cu oportunităţi de muncă, cu o economie dezvoltată în domeniul agricol, forestier și al turismului
precum şi multiple posibilități de petrecere a timpului liber pentru locuitori şi vizitatori într-un
mediu frumos, curat şi sănătos.
Din viziunea localității se poate deduce și obiectivul strategic al comunei Răstolița pentru
perioada de dezvoltare 2014 – 2020 respectiv crearea de condiţii atractive pentru dezvoltarea
turismului prin valorificarea patrimoniului cultural, modernizarea infrastructurii şi dezvoltarea
agriculturii şi a serviciilor, principala preocupare a autorităţilor fiind îmbunătăţirea calităţii vieţii
locuitorilor prin încurajarea dezvoltării afacerilor, agriculturii, silviculturii şi a serviciilor. Calitatea
vieţii se defineşte prin: starea de sănătate, confortul locuinţelor, disponibilităţi financiare pentru
acoperirea nevoilor, accesul la educaţie, posibilitatea de dezvoltare personală continuă, relaţiile cu
ceilalţi membrii ai comunităţii şi mândria apartenenţei la un anumit grup.
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Astfel, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Răstolița pentru perioada 2014 – 2020 va urma
direcţiile de dezvoltare ale obiectivelor Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020 și ale
obiectivului Planului de dezvoltare al Județului Mureș. Prin urmare, reprezentanţii comunei
Răstolița doresc ca prin proiectele propuse şi implementate să contribuie la îndeplinirea viziunii
stabilite.

3.2 Priorităţile comunei Răstoliţa pentru perioada 2014 – 2020
Pentru îndeplinire viziunii strategice a comunei Răstolița este necesară realizarea a multor investiții
în infrastructură și în resursele umane din comunitate, dar aceste investiții sunt limitate de
resursele financiare și prin urmare este necesară etapizarea și stabilirea investițiilor prioritare.
Fiecare investiție stabilită a fi prioritară trebuie să creeze premisele necesare realizării
următoarelor etape în vederea îndeplinirii obiectivului strategic și viziunii comunei.
Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii prin modernizarea sau
extinderea drumurilor, reţelelor de apă şi canalizare, amenajarea clădirilor existente, iluminatului
public.

Prioritatea I -

Îmbunătăţirea infrastructurii locale (transport, mediu, sănătate, educaţie,
asistenţă socială, reabilitare urbană, utilităţi publice)

Reprezentanții autorităţilor publice locale au fost preocupați în principal, în ultimii ani, de
reabilitarea sau construirea infrastructurii localităților componente. Acest lucru este evidențiat de
multitudinea proiectelor şi investițiilor în infrastructură realizate, atât din fonduri de la bugetul
local şi bugetul de stat cât şi din finanțări nerambursabile.
Obiectiv general: Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea dezvoltării socioeconomice durabile.
Obiective specifice:
- Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor de bază ale unui trai
modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea accesului la utilităţi pentru toți
locuitorii comunei.
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- Îmbunătățirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele urbane prin reabilitarea şi
modernizarea rețelei de drumuri comunale în vederea asigurării unui acces mai facil şi rapid
pentru toți locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale.
- Asigurarea protecţiei calităţii mediului înconjurător în vedere creşterii standardului de viaţă aşl
locuitorilor comunei Răstoliţa;
- Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia informației pentru toți locuitorii
comunei prin susținerea investițiilor în sisteme de comunicație de ultimă oră.
- Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei imagini unitare a localităților
componente (arhitectură, coloristică, spații verzi, alei pietonale, parcări, mobilier “urban”).
Măsuri propuse pentru atingerea obiectivelor:
1.Asigurarea accesului populaţiei la utilităţile publice
2.Modernizarea infrastructurii de drumuri
3.Reducerea riscurilor de producere a calamităţilor natural
4.Management eficient de gestionare a deşeurilor
5.Amenajarea centrului civic al comunei
6.Modernizarea infrastructurii şcolare
7.Modernizarea infrastructurii culturale
8.Modernizarea infrastructurii medicale
9.Construirea/amenajarea spaţiilor de agreement

Prioritatea II - Dezvoltarea resurselor umane, a serviciilor sociale și promovarea incluziunii
sociale
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane ale comunei Răstolița
prin îmbunătățirea actului de educaţie de la nivel local şi încurajarea formării profesionale în
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, conectarea învăţării pe
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii;
În momentul de faţă din comună lipsesc activităţile de petrecere a timpului liber în comun, în
cadru organizat, aşa cum se întâmpla mai demult. Acest lucru se datorează lipsei activităţilor unde
cetăţenii, indiferent de generaţia din care fac parte, să interacţioneze şi să se motiveze reciproc
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pentru crearea unui mediu frumos şi sănătos şi pentru dezvoltarea socio-culturală a comunei.
Lipsesc activităţile prin care instituţiile de învăţământ se apropie de comunitate, astfel contribuind
la educaţia armonioasă a copiilor, şi scopul şi mai apropiat, menţinerea acestora în şcoala din
localitate.
Obiectiv general: Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Răstoliţa şi creşterea
gradului de perfecţionare a resursei umane.
Obiective specifice:
 Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel local şi a metodelor de învăţare care să
permită dobândirea de noi competenţe;
 Creşterea gradului de perfecţionare a resursei umane;
 Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi de asociere între membrii comunităţii.

Prioritatea III - Sprijinirea afacerilor și dezvoltarea turismului
Scopul intervenţiei este de a contribui la dezvoltarea economică a comunei Răstolița, prin crearea
condiţiilor apariţiei unui mediu de afaceri prosper şi sănătos, bazat pe competiţie şi pe satisfacerea
cerinţelor reale ale pieţei. Un accent deosebit se va pune pe atragerea resurselor financiare
necesare susţinerii şi implementării unor proiecte de importanţă majoră pentru dezvoltarea
economică a comunei şi creării unui cadru instituţional de stimulare a investiţiilor, în care să
activeze resurse umane cu un înalt grad de pregătire şi informare.
Consiliul local își propune să identifice pârghiile de acțiune pentru stimularea revitalizării vieţii
economice a comunei, factorul cu cele mai mari efecte benefice asupra vieții comunității.
Demararea de noi afaceri sau dezvoltarea celor existente vor avea ca efecte imediate crearea de
noi locuri de muncă, creșterea veniturilor pentru localnici şi pentru bugetul local. Existenţa unui
bun mediu de afaceri va determina creșterea de ansamblu a economiei locale.
De asemenea, pentru creşterea capitalului financiar al comunei şi prosperitatea economică sunt
necesare investiţii venite din exteriorul comunităţii, care să asigure locuri de muncă, să determine
întoarcerea tinerilor în locurile natale şi revitalizarea vieţii comunităţii.
Deoarece în comună principala ramură a economiei este agricultura, menţinerea activităţilor
corespunzătoare acesteia şi eficientizarea lor necesită o intervenţie care să activeze resursele
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umane care desfăşoară activităţi de acest gen, cu atât mai mult cu cât există tradiţii seculare în
acest sens şi zona dispune de resurse naturale bogate (terenuri fertile, păşuni, fâneţe).
Comuna dispune de resurse naturale şi cultural-religioase, neexploatate şi nevalorificate în
prezent, în comună lipsind activităţile turistice. Acest lucru este cauzat de lipsa iniţiativelor de
antreprenoriat şi resurselor umane formate în domeniul turismului. Dezvoltarea unor servicii de
turism bazate pe aspectele atractive ale zonei (mediu rural, cadrul natural) ar constitui o sursă de
venit însemnată pentru comună.
Obiectiv general: Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socioeconomice a comunei Răstolița.
Obiective specifice:
 Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi rentabile în agricultură şi zootehnie şi
valorificarea produselor agricole locale, cu accent pe produsele tradiţionale şi/sau ecologice şi
sprijinirea accesului la noi pieţe, cu precădere europene;
 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților neagricole din mediul rural;
 Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor;
 Atragerea a 1-2 investitori care să ofere până la 20 de locuri de muncă

Măsuri propuse pentru atingerea obiectivelor:
1.Creşterea atractivităţii comunei pentru investitori
2.Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor
3.Sprijinirea dezvoltării turismului

Prioritatea IV - Dezvoltarea agriculturii și gestionarea durabilă a pădurilor
Obiectiv general: Eficientizarea şi dezvoltarea durabilă a agriculturii şi silviculturii şi valorificarea
durabilă a potenţialului silvic .
Obiective specifice:
 modernizarea exploataţiilor agricole, dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi susţinerea
activităţilor de prelucrare a produselor agricole
 creşterea productivităţii în agricultură
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 creşterea numărului tinerilor agricultori care încep pentru prima oară o activitate ca şefi de
exploataţii agricole
 creşterea puterii de negociere a producătorilor agricoli
 reabilitarea zonelor puternic afectate de fenomenele de eroziune
 diminuarea efectelor schimbărilor climatice
 implementarea unor programe de împădurire în zonele afectate de eroziune: creşterea
suprafeţei ocupate cu vegetaţie forestieră
 modernizarea exploataţiilor silvice, prin investiţii în tehnologii performante
 valorificarea reziduurilor forestiere, ca sursă de energie regenerabilă.
Măsuri propuse pentru atingerea obiectivelor:
1. Sprijinirea înfiinţării, restructurării şi consolidării fermelor
2. Încurajarea parteneriatului
3. Valorificarea durabilă a potenţialului silvic
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IV. PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTAREA COMUNEI

CAPITOLUL 4.1. PLANUL DE ACŢIUNE

În vederea atingerii obiectivelor este importantă planificarea în timp a activităților, în funcție de
prioritățile stabilite.

Prioritatea I -

Îmbunătăţirea infrastructurii locale (transport, mediu, sănătate, educaţie,
asistenţă socială, reabilitare urbană, utilităţi publice)

Măsura 1.Asigurarea accesului populaţiei la utilităţile publice
REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani



Introducerea apei curente
Introducerea canalizării şi construirea staţiei de



epurare
Extinderea reţelei de joasă tensiune şi a reţelei



publice de iluminat

Măsura 2.Modernizarea infrastructurii de drumuri
REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

Modernizare drumurilor comunale Iod, Ramura 1,
Iod, Ramura 2 şi Luncuţa

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani




Reabilitarea drumurilor forestiere
Construirea de trotuare
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Măsura 3.Reducerea riscurilor de producere a calamităţilor natural
REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

Îndiguirea malurilor pâraielor interioare

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani




Construirea de gabioane

Măsura 4.Amenajarea centrului civic al comunei
REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani

Amenajare spaţii verzi



Înfiinţarea, amenajarea unor parcuri



Înfiinţarea unei parcări în centrul comunei



Măsura 5.Modernizarea infrastructurii culturale
REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

Amenajarea unui cămin cultural în satul reşedinţă
de comună și în satul Iod
Construirea de capele

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani
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Măsura 6.Modernizarea infrastructurii medicale
REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani

Reabilitarea şi modernizarea cabinetelor medicale 

Măsura 7.Construirea/amenajarea spaţiilor de agreement
REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani

Amenajarea unei baze sportive



Amenajarea de spaţii de joacă



Prioritatea II - Dezvoltarea resurselor umane, a serviciilor sociale și promovarea incluziunii
sociale

REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani

Acțiuni de informare, consiliere şi de formare
profesională a agricultorilor despre cerinţele UE,
oportunităţi agricole şi asocieri/parteneriate ale



producătorilor
Înfiinţarea unui punct de informare cu privire la
consultanţa agricolă şi de accesare a fondurilor 
europene pentru micii fermieri
STRATEGIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 - 2020
pagina 97

Programe de formare profesională în alt domeniu



decât agricultură
Programe

de

formare

profesională

pentru



dezvoltarea spiritului antreprenorial
Acţiuni

de

educaţia

ecologică

în

vederea

protecţiei mediului
Susţinerea,

promovarea

programelor



şi

evenimentelor socio-culturale de interacţiune



între membrii comunităţii

STRATEGIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 - 2020
pagina 98

Prioritatea III - Sprijinirea afacerilor și dezvoltarea turismului

Măsura 1.Creşterea atractivităţii comunei pentru investitori
REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

Reamenajarea teritoriului şi refacerea P.U.G şi
P.U.Z

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani




Acordarea de facilităţi fiscale în baza codului fiscal

Măsura 2.Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor
REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani

Înfiinţarea microîntreprinderilor şi a IMM-urilor în
industria uşoară, alimentară, materialelor de 
construcţii şi de prelucrarea lemnului
Investiţii

pentru

dezvoltarea

activităţilor

meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi 
tradiţionale cu specific local
Înfiinţarea

si/sau

modernizarea

unităţilor



economice furnizoare de servicii

Măsura 3.Sprijinirea dezvoltării turismului
REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani
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REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea
structurilor de primire turistice

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani



Investiţii private în infrastructura turistică de
agrement independentă sau dependentă de 
structura de primire turistică


Amenajarea centrelor de informare
Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice
legate de turismul rural




Reînfiinţarea taberei şcolare
Reînnoirea marcajelor de pe traseele turistice şi
înfiinţarea de noi trase turistice pedestre sau cu 
bicicleta
Construirea de baze de agrement (pârtie schi, etc) 

Prioritatea IV - Dezvoltarea agriculturii și gestionarea durabilă a pădurilor

Măsura 1. Sprijinirea înfiinţării, restructurării şi consolidării fermelor
REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

Construcţia / modernizarea fermelor şi dotarea
acestora cu tehnologii performante
Îmbunătăţirea

materialului

specificului zonei

biologic,

potrivit

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani
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Dezvoltarea de produse agricole în cadrul



fermelor ecologice specializate pe diferite culturi



Reabilitarea plantaţiilor pomicole



Diversificarea fermelor de animale

Măsura 2. Încurajarea parteneriatului
REZULTAT PREVIZIONAT
ACTIVITATE

Crearea de parteneriate/ asociaţii/ reţele/ grupuri
de producători
Dezvoltarea unui brand local pentru produsele
agricole
înfiinţarea uni centru de colectare, prelucrare şi
valorificare a fructelor de pădure şi a ciupercilor
Formarea de exploataţii agricole de dimensiuni
mari
Promovarea

producătorilor

primari

pe termen

pe termen

pe termen

scurt 1-2 ani

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani









pentru


integrarea acestora în lanţul alimentar, pe pieţele
locale şi internaţionale
Încurajarea

colaborării

între

agricultori,

cercetători, consultanţi agricoli şi întreprinzători
pentru iniţierea de activităţi de inovare şi



cercetare aplicativă

Măsura 3. Valorificarea durabilă a potenţialului silvic
ACTIVITATE

REZULTAT PREVIZIONAT
pe termen

pe termen

pe termen
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scurt 1-2 ani
Întocmirea şi implementarea unor programe de
împădurire în zonele afectate de eroziune
Înfiinţarea / modernizarea unităţilor de procesare
şi/sau depozitare a produselor lemnoase
Investiţii în tehnologii performante
Valorificarea reziduurilor forestiere, ca sursă de
energie regenerabilă

mediu 2-4 ani

lung 5-10 ani
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CAPITOLUL 4.2. PORTOFOLIULUI DE PROIECTE

Nr.
crt.

Titlul proiectului

Modernizarea
1

drumurilor de interes
local

2

Construirea de trotuare

Modernizarea de
3

drumuri forestiere în
comuna Răstolița
Înfiinţarea unei parcări

4

publice în centrul
comunei

Domeniul
acoperit

Obiectivul proiectului

infrastructură Îmbunătăţirea infrastructurii
de transport

rutiere din localitate

Gradul de

maturitate importanță

SF, PT

estimativ
Total Lei

Posibile surse de
finanțare

1

8.408.840

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR

idee de

de transport

proiect

rutiere din localitate

infrastructură Îmbunătăţirea infrastructurii
rutiere din localitate

Fonduri
3

420.000

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR
Fonduri

SF, PT

1

7.716.945

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR

infrastructură Îmbunătățirea serviciilor

idee de

de transport

proiect

publice din localitate

Buget

Fonduri

infrastructură Îmbunătăţirea infrastructurii

de transport

Gradul de

Fonduri
4

100.000

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR
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Nr.
crt.

Titlul proiectului

Alimentare cu apă
5

potabilă în comuna
Răstolița, județul
Mureș
Canalizare menajeră și

6

stație de epurare în
Comuna Răstolița,
județul Mureș

Domeniul
acoperit

infrastructura
tehnicoedilitară

infrastructura
tehnicoedilitară

Amenajarea unei staţii
7

Obiectivul proiectului

Îmbunătățirea serviciilor
publice din localitate

Gradul de

Gradul de

maturitate importanță

Buget
estimativ
Total Lei

finanțare

Fonduri
în execuție

1

450.000

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR

Îmbunătățirea serviciilor
publice din localitate

în execuție

1

3.189.175+
10.000.000

Îmbunătățirea calității

Fonduri
nerambursabile UE,
Buget local - PNDR
Fonduri

de transfer pentru

infrastructura serviciilor publice și totodată a

idee de

deşeuri în parteneriat

de mediu

proiect

cu alte comune

Posibile surse de

calității vieții în comună și

nerambursabile UE,

3

Buget național, Buget

prevenirea poluării mediului

local - POIM

Asigurarea locuitorilor
8

Modernizare bază

infrastructură comunei a unui spaţiu unde să

sportivă Răstoliţa

sportivă

poată desfăşura activităţi

PT

2

1.026.680

Buget local

sportive

STRATEGIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 - 2020
pagina 104

Nr.
crt.

Titlul proiectului

Domeniul
acoperit

Obiectivul proiectului

Gradul de

Gradul de

maturitate importanță

Buget
estimativ
Total Lei

Posibile surse de
finanțare

Extinderea /
Dezvoltarea
infrastructurii sportive
9

Asigurarea locuitorilor

Fonduri

(Construire teren

infrastructură comunei a de spaţii unde să

idee de

sintetic de sport la

sportivă

proiect

școala generală

poată desfăşura activităţi

2

200.000

sportive

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR /
POR

Răstoliţa și construirea
unei săli de sport)
Asigurarea locuitorilor
10

Modernizare Cămin

infrastructură comunei a unui spaţiu unde să

Cultural Iod

culturală

poată desfăşura activităţi

SF, PT

2

722.579

Buget local

SF, PT

2

600.000

Buget local

25.000

Buget local

culturale

11

12

Construire Cămin

infrastructură

Cultural Răstoliţa

culturală

Construirea unei capele

Desfăşurarea în bune condiţii a
activităţilor culturale şi
educaţionale

infrastructură Îmbunătățirea calității vieții

idee de

culturală

proiect

sociale și culturale
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Nr.
crt.

Titlul proiectului

Domeniul
acoperit

Obiectivul proiectului

Gradul de

Gradul de

maturitate importanță

Buget
estimativ
Total Lei

Reabilitarea şi
13

modernizarea

infrastructură Îmbunătățirea serviciilor de

idee de

dispensarului și a

sănătate

proiect

sănătate în mediul rural

14

15

comuna Răstoliţa

mediului/
spaţii verzi

Îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă în mediul rural

SF, PT

Extinderea reţelei de

eficiență

Îmbunătăţirea condiţiilor de

joasă tensiune şi a

energetică /

viaţă în mediul rural prin

idee de

reţelei publice de

servicii

dezvoltarea şi îmbunătățirea

proiect

iluminat

publice

infrastructurii energetice

Înființarea, amenajarea
16

protecţia

unor parcuri și spaţii de
joacă în comuna
Răstoliţa

protecţia
mediului/
spaţii verzi

Îmbunătăţirea condiţiilor de

idee de

viaţă în mediul rural

proiect

finanțare

Fonduri
1

25.000

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR

cabinetelor medicale
Amenajare spaţii verzi,

Posibile surse de

2

591.880

Buget local

Fonduri
3

100.000

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR

3

100.000

Buget local
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Nr.
crt.

17

Titlul proiectului

Domeniul
acoperit

Obiectivul proiectului

Gradul de

Gradul de

maturitate importanță

Construire diguri și

protecţia

gabioane de protecţie

mediului/

Îmbunătăţirea infrastructurii în

idee de

malurilor pâraielor de

gestionarea

vederea prevenirii inundaţiilor

proiect

pe raza comunei

riscurilor

Buget
estimativ
Total Lei

Posibile surse de
finanțare

Fonduri
1

10.000.000

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR

pentru
PUG există
Reamenajarea
18

teritoriului şi refacerea
P.U.G şi P.U.Z

amenajarea

Îmbunătățirea serviciilor

teritoriului

administrației publice

Fonduri

contract
de

1

proiectare,

120.000

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR /
POR?

în val. de
122.140 lei

Fonduri

19

Construire pârtie de
schi, comuna Răstoliţa

turism

Diversificarea economiei locale

idee de

prin dezvoltarea turismului

proiect

nerambursabile UE,
2

Buget local, Buget
privați – Parteneriat
public privat
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Nr.
crt.

Titlul proiectului

Domeniul
acoperit

Obiectivul proiectului

Gradul de

Gradul de

maturitate importanță

Buget
estimativ
Total Lei

Posibile surse de
finanțare

Amenajarea unui

20

centru de informare

Îmbunătățirea serviciilor

turistică și dezvoltarea

administrației publice în

idee de

vederea creșterii gradului de

proiect

markering-ului

turism

serviciilor turistice

Fonduri
2

nerambursabile UE,
Buget local - POR?

atractivitate a comunei

legate de turismul rural

21

Reînfiinţarea taberei
şcolare

turism

Diversificarea economiei locale

idee de

prin dezvoltarea turismului

proiect

Creșterii gradului de

idee de

atractivitate a comunei

proiect

Fonduri
2

nerambursabile UE,
Buget local - POR?

Reînnoirea marcajelor
de pe traseele turistice
22

şi înfiinţarea de noi
trase turistice pedestre

turism

2

Buget local și privat

sau cu bicicleta
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Nr.
crt.

23

Titlul proiectului

Domeniul
acoperit

Înfiinţarea unui punct

Îmbunătățirea gradului de

de informare cu privire

informare a micilor fermieri cu

la consultanţa agricolă
şi de accesare a

agricultură

idee de

domeniul agricol și

proiect

posibilitatea accesării de

pentru micii fermieri

fonduri nerambursabile

profesională a

dezvoltare

agricultorilor despre

rurală

oportunităţi agricole

2

Buget
estimativ
Total Lei

Posibile surse de
finanțare

Buget local

Îmbunătățirea gradului de

consiliere şi de formare

cerinţele UE,

Gradul de

maturitate importanță

privire la cerințele UE în

fondurilor europene

Acțiuni de informare,

24

Obiectivul proiectului

Gradul de

formare profesională în
domeniul agricol și încurajarea
formării de parteneriate ale

idee de
proiect

Fonduri
3

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR

producătorilor
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Nr.
crt.

Titlul proiectului

Domeniul
acoperit

Obiectivul proiectului

Gradul de

Gradul de

maturitate importanță

Buget
estimativ
Total Lei

Posibile surse de
finanțare

Programe de formare
profesională în alt
25

Creșterea gradului de calificare

domeniu decât

formare

a persoanelor active din

idee de

agricultură și pentru

profesională

comună și încurajarea

proiect

dezvoltarea spiritului

Fonduri
3

nerambursabile UE,
Buget local - PODRU

înființării de noi IMM

antreprenorial
Acţiuni de educaţie
26

ecologică în vederea
protecţiei mediului

protecția
mediului

Dezvoltarea unui brand
27

28

local pentru produsele

Îmbunătățirea

populației comunei cu privire
la protecția mediului
Creșterea

agricultură

cunoștințelor

competitivității

micilor producători pe piețele

idee de
proiect

idee de
proiect

agricole

locale și internaționale

Organizare şi

Susţinerea,

dezvoltare periodică de

programelor şi evenimentelor

idee de

socio-culturale de interacţiune

proiect

programe şi acţiuni
cultural - artistice

social

1

Fonduri
2

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR

promovarea

între membrii comunităţii

Buget local

Fonduri
2

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR
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Nr.
crt.

Titlul proiectului

Domeniul
acoperit

Gradul de

Obiectivul proiectului

Crearea

de

servicii

Gradul de

maturitate importanță

Buget
estimativ
Total Lei

Posibile surse de
finanțare

de

promovare a producătorilor
primari

29

reţele/ grupuri de

integrarea

acestora în lanţul alimentar, pe

Crearea de
parteneriate/ asociaţii/

pentru

pieţele locale şi internaţionale;
agricultură

Încurajarea colaborării între
agricultori,

producători

cercetători,

consultanţi

agricoli

idee de
proiect

Fonduri
1

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR

şi

întreprinzători pentru iniţierea
de activităţi de inovare şi
cercetare aplicativă
Întocmirea şi
implementarea unor
30

programe de
împădurire în zonele
afectate de eroziune

protecția
mediului /
gestionarea
riscurilor

Prevenirea

riscului

de

producere de alunecări de
teren și avalanșe

idee de
proiect

Fonduri
1

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR
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Nr.
crt.

31

Titlul proiectului

Domeniul
acoperit

Înființarea grupului de

dezvoltare

acțiune locală

rurală

Obiectivul proiectului

Îmbunătățirea calității vieții în
microregiune

Gradul de

Gradul de

maturitate importanță

idee de
proiect

Buget
estimativ
Total Lei

Posibile surse de
finanțare
Fonduri

1

nerambursabile UE,
Buget local - PNDR
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Nr.Crt

1

Domeniile de intervenţie

Buget General
estimativ (Lei)
2014-2020

Infrastructură de transport, tehnico-

7

edilitară, de mediu,
2

Infrastructură sportivă, culturală,

6

sănătate
3

Număr de proiecte
propuse

Protecţia mediului/ spaţii verzi,
amenajarea teritoriului, eficiență

7

energetică / servicii publice
6

Turism, agricultură, dezvoltare rurală,

9

protecția mediului
7
8

Formare profesională, social
TOTAL

2
32.106.099

31
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CAPITOLUL 4.3. EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI

Varianta 1: Se va desemna o persoană din cadrul primăriei.

Varianta 2: se va constitui u comitet de monitorizare consilieri locali + executiv.

Pe lângă evaluare şi monitorizare, persoana desemnată / comisia se va ocupa şi revizuirea
strategiei, dacă va fi cazul.
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