
 

GR-C  
 

1 
 

 
 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 
COMUNEI LECHINȚA 

 
 

 

     2021-2027 
 

 
 
 

ROMÂNIA 
 
 
Judeţul:BISTRIȚA-NĂSĂUD 
Primăria comunei LECHINȚA 



 

GR-C  
 

2 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ  

 2021-2027 

Comuna LECHINȚA, Str. Independentei, 506, 
Bistrița-Nasaud, 427105, Lechința; 
Judeţul BISTRIŢA ־ NĂSĂUD 
Tel:0263-274433 / Fax:0263-274325; 
primaria.lechinta@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GR-C  
 

3 
 

 

 

 

 

 
CUPRINS 

 
 
 
 
I. NOŢIUNI STRATEGICE GENERALE. ............................................................................................... 4 

INTRODUCERE ........................................................................................................................................... 5 

II. PREZENTAREA COMUNEI LECHINȚA .......................................................................... 31 

III. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE ...................................................................................... 42 

IV. ANALIZA SWOT. .............................................................................................................. 82 

V. VIZIUNEA ŞI OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ. ................. 100 

VI. PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ. ....................... 111 

VII. GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ................................................................................... 114 

VIII. OBIECTIVELE SPECIFICE ŞI PROIECTE IDENTIFICATE. ......................................... 122 

IX. VIZIUNEA COMUNITARĂ .............................................................................................. 136 

X. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027 .......................... 147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GR-C  
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NOŢIUNI STRATEGICE GENERALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GR-C  
 

5 
 

INTRODUCERE 

 
Contextul European 
 
 

 
 
 
Agenda Teritorială a Uniunii Europene 2020 - Spre o Europă inteligentă, durabilă si favorabilă 
incluziunii, compusă din regiuni diverse (2011) 

 

Provocările dezvoltării teritoriale sunt: 

 

 expunerea sporită la globalizare; 

 transformările structurale după criza economică globală; 

 provocările integrării europene si interdependenţa crescândă a regiunilor; 

 provocări demografice si sociale diverse din punct de vedere teritorial, segregarea 

grupurilor vulnerabile; 

 schimbările climatice si riscurile legate de mediu: efecte diverse din punct de vedere 

geografic; 

 provocările energetice se situează în prim-plan si ameninţă competitivitatea regională; 

 pierderea biodiversităţii; patrimoniul natural, peisagistic si cultural vulnerabil. 

 

Priorităţile teritoriale pentru dezvoltarea Uniunii Europene sunt: 

 

 Promovarea dezvoltării teritoriale policentrice si echilibrate; 

 Încurajarea dezvoltării integrate în oraşe, regiuni rurale si specifice; 

 Integrarea teritorială în regiunile funcţionale transfrontaliere si transnaţionale; 

 Asigurarea competitivităţii globale a regiunilor pe baza economiilor locale puternice; 

 Îmbunătăţirea conexiunilor teritoriale pentru indivizi, comunităţi si întreprinderi; 

 Gestionarea si conectarea valorilor ecologice, peisagistice si culturale ale regiunilor; 
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Șase priorități ale comisiei pentru 2019-2024. 
 

Pactul ecologic european 

Să fim primul continent neutru din punctul de vedere climatic. 

 

O Europă pregătită pentru era digitală 

Datorită strategiei digitale a UE, cetățenii vor putea folosi la maximum o nouă generație de 

tehnologii. 

 

O economie în serviciul cetățenilor 
UE trebuie să creeze un mediu de investiții mai atractiv și să susțină o creștere care să creeze 

locuri de muncă de calitate, în special pentru tineri și pentru întreprinderile mici. 

 

O Europă mai puternică pe scena internațională 

UE își va consolida vocea în lume prin promovarea multilateralismului și a unei ordini mondiale 

bazate pe norme. 

 

Promovarea modului nostru de viață european 

Pentru a apăra dreptatea și valorile fundamentale ale UE, Europa trebuie să protejeze statul de 

drept. 

 

Un nou elan pentru democrația europeană 

Trebuie să le oferim europenilor un cuvânt mai greu de spus și să ne protejăm democrația de 

interferențe externe precum dezinformarea și mesajele de ură din mediul online. 

 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune 

modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele mai 

tangibile expresii ale solidarității. 

 

Obiectivele Politicii Agricole Comune pentru perioada 
2021 – 2027:  
 
1. Reechilibrarea lanțului alimentar. 
2. Combaterea schimbărilor climatice. 
3. Managementul durabil al resurselor. 

4. Conservarea peisajelor și a biodiversității. 
5. Sprijinirea reînoirii generaționale. 
6. Dezvoltarea zonelor rurale. 
7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor. 
8. Venituri echitabile pentru fermieri. 
9. Creșterea competitivității. 
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Dezvoltarea regională și coeziunea după 2020: 2021 – 
2027: noul cadru: 
 
Cinci priorități investiționale mijlocite optim de UE 
Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li 

se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de 

prosperitatea relativă a statelor membre. 

 

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

întreprinderilor mici și mijlocii. 

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

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

climatice. 

o Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale. 

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

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului 

egal la sistemul de sănătate. 

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

nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 
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Documentele strategice aferente perioadei de programare financiară 2021-2020 acordă un rol 

important abordării integrate la nivel teritorial si sectorial, planificării strategice si dimensiunii 

teritoriale în programarea si implementarea programelor operaţionale finanţate din fonduri 

structurale si de coeziune, ceea ce reprezintă o premisă pentru consolidarea demersului de 

planificare strategică teritorială la nivel naţional, în scopul accesării acestor finanţări 

indispensabile dezvoltării României. 

 

Urmare a aprobării de către Guvernul României în anul 2005 a unui Memorandum privind liniile 

directoare de dezvoltare teritorială în anul 2008 a fost elaborat Conceptul strategic de dezvoltare 

teritorială România 2030.  

Acest document a fost supus consultării publice si având în vedere prevederile legii nr.350/2001 

a stat la baza elaborării Strategiei de dezvoltare teritorială a României. 

 

Având în vedere cele menţionate, Ministerul Fondurilor Europene a realizat o propunere de 

alocare financiară pe obiectivele de politică si pe viitoarele programe operaţionale cu un transfer 

de 20% din FSE catre FEDR (1.677 mld euro transferaţi din FSE către FEDR, rezultă un total 

FEDR de 19 miliarde euro si FSE de 6.708 miliarde euro), astfel: 

 

Având în vedere rolul de instituţie publică centrală responsabilă pentru coordonarea asistenţei 

financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană pentru perioada de 

programare financiară 2021-2027, Ministerul Fondurilor Europene a coordonat, începând cu 

anul 2018, în paralel trei procese majore, respectiv cel de negociere a regulamentelor ce vor 

guverna politica de coeziune la nivel european în urmatoarea perioada de programare 
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financiară, cel de pregătire a documentelor de programare pentru perioada 2021-2027 si 

îndeplinirea condiţiilor favorizante incidente. 
 

 Programe Operaţionale Regionale - aprox. 9 mld euro (FEDR, aprox. 52% din alocarea 

totală FEDR) cu o distribuţie la nivel regional conform formulei de alocare aferente POR 

2014-2020; 

 
 Program Operaţional Sănătate - aprox. 2,8 mld euro (multifond FEDR - 1.982 mld euro 

si FSE+ 900 mil euro); 

 

 Program Operaţional Incluziune si Demnitate Socială - aprox. 2,9 mld euro (multifond 

FEDR - 574 mil euro si FSE+ 2.369 mld euro); 

 

 Program Operaţional Educatie şi Ocupare - aprox. 3,297 mld euro FSE+ 

 

 Program Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare- aprox. 

1,615 mld euro FEDR; 

 Program Operaţional Dezvoltare Durabilă - aprox. 3,9 mld euro (multifond FEDR - 3.085 

mld euro si FC - 837 mil euro); 

 

 Program Operaţional Transport - aprox. 4,898 mld euro (multifond FEDR - 2.328 mld 

euro si FC - 2.570 mld euro); 

 

 Program Operaţional pentru Tranziţie Justa - aprox. 1,766 mld euro; 

 

 Program Operaţional Asistenţă Tehnică - aprox 0,682 mld euro (multifond FEDR 

280,462 mil Euro si FSE+ 140,820 mil euro); 
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Priorităţi naţionale de investiţii pentru finanţarea din 
Fondurile Europene post-2020. 
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Politica de coeziune continuă investiţiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puţin 

dezvoltate, în tranziţie, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare 
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măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (şomajul în rândul tinerilor, nivel 

scăzut de educaţie, schimbări climatice şi primirea şi integrarea migranţilor), pentru a reflecta 

mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin 

special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la 

nivel local şi să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autorităţile locale. Creşte şi 

dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane 

durabile şi printr-un nou program de colaborare în reţea şi de consolidare a capacităţilor dedicat 

autorităţilor urbane. 

 

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 20212027: 

 

Concentrare tematică 

- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă). 

- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde). 

- FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice. 

- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice. 

- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană. 

- 2% din FSE+ pentru susţinerea materială a persoa.nelor cele mai defavorizate. 

- 25% din FSE+ pentru incluziune socială. 

- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă. 

Aspecte financiare (CFM) 

- Forma principală de finanţare – granturile. 

- Cofinanţarea la nivel naţional: 70% pentru regiunile mai puţin dezvoltate şi pentru 

Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate. 

- Prefinanţare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor. 

- TVA nu este eligibilă pentru o contribuţie din partea fondurilor, cu excepţia 

operaţiunilor al căror cost total este mai mic de 5.000.000 euro. 

- Dezangajarea - regula „N+2”. 

Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), 

următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura instituţională, cât 

şi în cea strategică. 

1. În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de programe, Programul 

Operaţional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agenţiilor de 

Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale ţării (pe model polonez): 

a. Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă (PODD). 

b. Programul Operaţional Transport (POT). 

c. Programul Operaţional Creştere Inteligentă şi Digitalizare (POCID). 

d. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS). 

e. Programul Operaţional Capital Uman (POCU). 

f. Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD). 

g. Programul Operaţional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) 

(PODTI). 

h. Programele Operaţionale Regionale - implementate la nivel de regiune 

(8POR) 

i. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

j. Actualul Program Operaţional Infrastructură Mare (care are cea mai mare 

alocare financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 - 2013, 

intervenţiile din domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul 

Operaţional Dezvoltare Durabilă, iar cele din domeniul Transportului urmând a 
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trece sub o Autoritate de Management din cadrul Ministerului de Transport. Se 

vor crea oportunităţi separate pentru ITI Delta Dunării şi ITI Valea Jiului. 

În premieră, Fondul Social European nu va mai finanţa un Program dedicat creşterii 

capacităţii administrative, această intervenţie regăsindu-se conform ministerului printre direcţiile 

viitorului Program Operaţional Capital Uman. 

Va fi creat un Program Naţional de Sănătate care ar urma să finanţeze infrastructura pentru 

3 spitale regionale (faza 2), construcţia şi dotarea Institutului National de Hematologie, 

construcţie şi dotare pentru un Laborator de Referinţă National, precum şi alte intervenţii în 

domeniul medical. 

MADR va gestiona în continuare finanţările prin intermediul Politicii Agricole Comune şi prin 

cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului afaceri interne (Fondul azil, 

migraţie şi integrare, Fondul securitate internă, Instrumentul pentru mangementul frontierei şi 

vize). 

Conform propunerii făcute publice de autorităţi, companiile vor putea accesa în următoarea 

perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai multor programe: 

Programele operaţionale regionale se vor axa pe „smart specialization”, transferul tehnologic, 

inovarea, sprijinirea IMM şi digitalizare. Programul Operaţional Creştere Inteligentă şi 

Digitalizare va pune la dispoziţie instrumente financiare. Prin Programul Operaţional Dezvoltare 

Teritorială Integrată se vor finanţa intervenţii în domeniul turismului, culturii şi patrimoniului 

cultural. 

 

 

România se află pe o traiectorie de creştere economică pozitivă. Această realitate si dinamică 

economică se datorează unui cumul de factori macroeconomici, dar si potenţialului teritoriului 

naţional de a genera creştere. În pofida acestei relansări economice, România ocupă încă o 

poziţie fragilă în rândul economiilor competitive. Aceste diferenţe în dezvoltare se manifestă 

atât în plan extern prin raportare la statele Uniunii Europene, dar si în plan intern, între diferitele 

zone de la nivelul teritoriului naţional. 

 

 
Fie că este vorba despre politicile sectoriale de mediu, trasport, agricultură, educaţie, sănătate 

sau alte domenii, deciziile de politică publică produc efecte la nivel teritoriului si implicit a 

oamenilor. Pentru ca efectele să devină convergente este necesar ca deciziile publice să ia în 

considerare teritoriul transformând particularităţile locale sau regionale în politici localizate în 

teritoriu. Teritoriul generează imaginea globală care poate contribui semnificativ la 

fundamentarea deciziilor de politică publică. 
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Programele regionale tematice sau 

teritoriale au fost incluse în „Declaraţia 

privind politica de dezvoltare a regiunii", 

semnată de cetăţeni din toată regiunea 

Nord-Vest (fig.1) si din toate mediile sociale 

(inclusiv politicieni din toate partidele). 

 

 „Regiune funcţională" este un program prin 

care s-a dorit crearea unor legături 

funcţionale în cadrul regiunii, care să 

asigure mobilitatea persoanelor si a 

mărfurilor, dezvoltarea de centre logistice si 

intermodale, dar si facilitarea accesului la 

zone si parcuri industriale, precum si la 

zonele turistice valorificarea economică a el-

ementelor unicat ale judeţului sustenabil în 

raport cu alte zone. 

Fig.1 

 
 

 

 

Conform Strategiei de dezvoltare, până în anul 2025, judeţul Bistriţa-Năsăud îşi va configura 

cadrul dezvoltării durabile printr-o economie inteligentă, diversificată şi specializată, prin poziţia 

diferenţiată pe baza valorizării inteligente a tradiţiilor si valorilor autentice, printr-o conectivitate 

consolidată cu teritoriul. Declaraţia de viziune la orizontul de timp 2025 poate fi formulată astfel: 

judeţul Bistriţa-Năsăud este competitiv prin comunităţile sale inteligente, unicitatea culturală și 

natura de basm. 

Viziunea are ca scop principal focalizarea resurselor existente şi potenţiale pentru definirea și 

accentuarea diferenţierii judeţului în competiţia acestuia cu alte judeţe din regiune și din ţară, 

diminuarea sau eliminarea problemelor actuale, precum şi pentru asigurarea unui avantaj com-

petitiv. 

Competiţia cu alte zone trebuie să se facă pe strategie, pe competenţe distinctive, pe atitudine, 

pe creativitate, pe diversificare, inclusiv pe cooperare în domenii de nişă care aduc valoare 

adăugată pentru toţi partenerii. 

Din analiza situaţiei prezente a judeţului Bistriţa-Năsăud din punct de vedere social si economic, 

precum si în baza consultării actorilor sociali reprezentativi a rezultat o formulare extinsă a vi-

ziunii judeţului: 

- -prin abordarea integrată si personalizată pe zone de dezvoltare (specializare inteli-

gentă), 

- -prin transformarea în avantaj competitiv a potenţialului industrial dar si agricol, 

- -prin reindustrializare specializată diversificat, 

- -prin valorificarea mai inteligentă a resurselor naturale, culturale și istorice din judeţ 
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care au caracter de unicat pe plan naţional și international. 

- -prin motivarea si dezvoltarea coerentă a resursei umane existente și atragerea de 

resursă umană înalt calificată, pe calificare și recalificare eficace. 

- -prin punerea unui accent permanent la nivelul administraţiei publice, agenţilor econom-

ici din industrie, agricultură și turism pe creativitate și inovare, pe comunicare și 

colaborare. 

- -prin clusterizarea și diversificarea inteligentă a sectorului industrial și agricol specific 

judeţului, inclusiv pe furnizarea de produse proprietare sofisticate - cu valoare adăugată 

ridicată și cu caracteristici unicat. 

- -prin aplicarea fermă a unui întreg cadru de măsuri și mecanisme de incluziune socială, 

de protejare a mediului înconjurător, inclusiv prin orientarea adecvată a activităţilor so-

ciale si economice din judeţ, prin încurajarea competiţiei pe elemente de diferenţiere și 

colaborării pe proiecte de interes larg între administraţiile publice locale, 

 

Aceasta trebuie, până în anul 2025, în judeţul Bistriţa-Năsăud să se reflecte în următoarele 

direcţii și repere de progres: 

 

Dezvoltare economică inteligentă prin specializare diversificată 

 

I. Dezvoltare durabilă; 

II. Diferente prin valorizare inteligenta a traditiilor si valorilor autentice; 

III. Conectivitate sporita 

 

În acest context, respectarea strategiei judeţului Bistriţa-Năsăud conform dictonului „să gândim 

global şi să acţionăm local", dezvoltarea durabilă nu este una dintre opţiunile posibile, ci singura 

perspectivă raţională de dezvoltare locală prin confluenţa factorilor economici, sociali și de me-

diu. 

 

 

ALTE STRATEGII 

Obiectivele generale privind dezvoltarea durabilă a comunei Lechința din judeţul Bistrița-

Năsăud, din regiunea de Nord-Vest a Romaniei, pentru orizontul 2027 vizează: 

 

1. Asigurarea unei integrări funcţionale în teritoriul judeţean, naţional si în spaţiul european prin 

sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și broadband; 

 

2. Dezvoltarea localităţi, echipată cu infrastructură tehnico-edilitară și eficient interconectată în 

vederea asigurării unor spaţii rurale de calitate, atractive si incluzive; 

 

3. Dezvoltarea localităţilor comunei pentru a deveni competitive și funcţionale prin sprijinirea 

specializării zonale/teritoriale; 

 

4. Protejarea patrimoniului natural și construit prin valorificarea elementelor de identitate locală; 

 

5. Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare locală. 
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Viziunea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Lechința, își propune, prin implementarea 

ei, crearea unui teritoriu funcţional, administrat eficient, care să asigure condiţii atractive de viaţă 

și locuire pentru cetăţenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei. 

 

Planurile strategice sunt documente elaborate pe termen lung care se revizuiesc periodic şi care 

pun în relaţie eforturile de planificare a acţiunilor. 

Principalele caracteristici ale unei planificări strategice de dezvoltare locală sunt: 

 
- Vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practici existente, cât şi pe introducerea de noi 

oportunităţi pentru acţiune; 

- Operează într-un teritoriu bine definit spaţial şi administrativ; 

- Abordează problemele la nivel macro şi nu se concentrează pe problemele izolate; 

- Sprijinul politic este o componentă esenţială; 

- Aduce elemente noi în domeniul tehnic, managerial şi financiar, adaptând experienţe care s-

au dovedit a fi de succes; 

- Generează resurse, stabilind o legătură directă între planificare şi implementare. 

Planificarea strategică este dedicată formulării viziunii spre deosebire de eforturile şi acţiunile 

dedicate rezolvării imediate a problemelor ce caracterizează planificarea de acţiune.  

Principiile care vor fundamenta procesul de planificare strategică sunt: diversitatea, echitatea, 

deschiderea, răspunderea şi transparenţa, toate fiind componente ale încrederii civice. 

 

Scopul Strategiei de dezvoltare este de a determina direcţiile de dezvoltare, ritmul şi scara 

acestei dezvoltări, de a eficientiza activitatea autorităţilor publice locale în gestionarea 

problemelor existente la nivel local, în utilizarea resurselor financiare, de a promova localitatea, 

de a atrage fonduri externe (investiţii, fonduri europene, alte fonduri) pentru a implementa 

proiectele investiţionale planificate. 

Obiectivul strategiei este de a oferi Consiliului Local şi Primăriei Comunei Lechința un instrument 

metodologic şi legal, pe baza căruia acesta să poată structura şi planifica implementarea 

pachetului de politici, programe şi proiecte pe termen mediu. 

 

 

 O strategie este o adaptare practică a mijloacelor plasate la dispoziţia generală pentru״

atingerea unui obiectiv avut în vedere”. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală porneşte de la necesitatea existenţei unui 

document care să exprime aspiraţiile de dezvoltare ale comunităţii, care să abordeze onest 

problemele locale, care să se bazeze pe potenţialul local de dezvoltare. Acest document 

urmează să deţină rolul unei constituţii locale. 

Strategia de dezvoltare locală constituie tabloul general al problemelor şi aspiraţiilor 

comunităţii, a priorităţilor acesteia, un tablou neutru în raport cu promisiunile şi orientările 

politice, dar care trebuie să constituie sursa principală a programelor politice supuse 

electoratului, întrucât este întocmit de comunitate. Strategia constituie carta de dezvoltare 

locală căreia i se subscriu propunerile politice (alegerile validează practic pachetul de proiecte 

programe considerat de cetăţeni prioritar în momentul alegerilor). 
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Acest document va asigura implicarea generală a actorilor locali şi a cetăţenilor în 

elaborarea si implementarea planurilor de dezvoltare pe termen mediu și lung a localităţii şi a 

proiectelor pe termen mediu şi scurt care derivă din aceste planuri. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei a fost realizată pe o perioadă de 4 ani. 

Strategia urmăreşte dezvoltarea durabilă a comunei Lechința prin valorificarea potenţialului 

local şi este în concordanţă cu obiectivul Strategia Națională de Planului Naţional de Dezvoltare 

2021-2027. 

Planul Național de Dezvoltare (PND) este un instrument fundamental prin care România 

încearcă să recupereze cât mai rapid disparitățile de dezvoltare socio-economică față de 

Uniunea Europeană. PND este o componentă a Strategiei Naționale de Dezvoltare Economică 

Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. În accepțiunea politicii de 

coeziune, PND reprezintă un instrument de prioritizare a investițiilor publice pentru dezvoltare. 

 

În contextul aderării României la UE în anul 2007, politica naţională de dezvoltare a 

României se va racorda din ce în ce mai strâns la politicile, obiectivele, principiile şi 

reglementările comunitare în domeniu, în vederea asigurării unei dezvoltări socio-economice 

de tip ״european” şi reducerea cât mai rapidă a disparităţilor semnificative faţă de Uniunea 

Europeană. 

PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială 

(Cohesion Policy) şi reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară 

multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio-

economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene. 

Strategia de Dezvoltare Locală este considerată a fi instrumentul de lucru pentru 

administraţia publică locală care orientează decizia şi acţiunea către obiectivele de dezvoltare. 

De asemenea, strategia este considerată un ghid de prezentare a obiectivelor generale 

indicând totodată direcţiile de dezvoltare specifice. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Lechința îşi propune să valorifice potenţialul 

comunei şi oportunităţile de dezvoltare, inclusiv stimularea unui mediu de afaceri competitiv şi 

atragerea de noi investiţii.  

Planificarea strategică este unul dintre instrumentele importante pe care îl pot folosi 

comunităţile locale pentru a avea certitudinea că obiectivele propuse şi programele prognozate 

corespund aşteptărilor cetăţenilor şi sunt propice dezvoltării durabile. 

Strategiile trebuie luate în considerare cu atenţie mai ales cu privire la viitoarele rezultate 

fructificate. Istoria a demonstrat că viitorul este în bună măsură determinat de trecut astfel, 

curentele strategice, aşa cum apar ele în prezent, trebuie examinate cu atenţie.  

În acelaşi timp, trebuie acceptat ca rezultatul real al acestora nu poate fi prevăzut deoarece 

situaţiile neprevăzute pot şi ele să exercite o influenţă importantă asupra acestora. 

Strategia de Dezvoltare Locală se adresează comunităţii locale, care şi-a arătat interesul 

pentru proiectarea acestei strategii. 

 

Obiectivele strategiei locale: 

Obiectivele sunt realizate în practică la nivel european prin adoptarea de măsuri şi strategii, 

finanţarea de proiecte şi prin diverse programe, toate acestea, însă, fiind dezvoltate pe baza 

unui set de principii ce stau la baza elaborării şi aplicării lor, atât la nivel de regiune pe domenii 

specifice, dar şi la nivel judeţean şi local după cum urmează: 
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1. Principiul descentralizării procesului de luare a deciziei, prin trecerea de la nivel 

central/guvernamental la cel regional şi local; 

2. Principiul parteneriatului prin crearea şi promovarea de parteneriate între toţi actorii implicaţi; 

3. Principiul planificării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 

4. Principiul co-finanţării, adică obligativitatea contribuţiei financiare a diverşilor actori implicaţi 

în realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare. 

 

 Coordonarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Lechința pentru perioada 

2020 - 2027 cu documentele de planificare pentru perioada 2020 -2027, care 

urmează să fie finalizate la nivel european, naţional, regional şi judeţean; 

 Identificarea unei viziuni de dezvoltare propice pentru dezvoltarea optimă a 

comunităţii din Comuna Lechința, în funcţie de posibilele scenarii de dezvoltare cu 

probabilitate mare de realizare, consolidată pe valorificarea resurselor şi a 

potenţialului existent, a oportunităţilor pieţei, structurate perfect pe patru piloni de 

dezvoltare, satisfăcând nevoile identificate şi ţinând cont de ameninţările ce ar putea 

avea impact asupra comunitătii; 

 Să dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili priorităţile comunităţii, 

strategia şi acţiunile sale; 

 Evaluarea impactului proiectelor de investiţie realizate până în acest moment şi 

propunerea altor proiecte necesare ţinând cont de potenţialul existent; 

 Să sprijine autorităţile publice locale în prezentarea strategiilor financiare şi de 

investiţii. Atragerea resurselor financiare necesare implementării portofoliului de 

proiecte identificate, atât din programe europene cu finanţare nerambursabilă, cât şi 

din surse complementare (parteneriate public-private, credite externe, resurse proprii 

etc.); 

 Stimularea cooperării inter-instituţionale în vederea creării condiţiilor optime pentru 

accesarea şi implementarea proiectelor finanţate în perioada 2020 -2027 ; 

 Să direcţioneze comunitatea spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai 

multe locuri de muncă; 

 Să determine eficientizarea managementului; 

 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 - obiective de dezvoltare. 

 
Formularea strategiei porneşte de la următoarele premise:  

 Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei (nivel de confort şi locuri de muncă la 

standarde europene);  

 Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context;  

 Eradicarea foamei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi 

promovarea unei agriculturi sustenabile (SNDDa Romaniei) ; 

 Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă. 

(SNDDa Romaniei) ; 

 Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-

a lungul vieţii pentru toţi(SNDD a Romaniei) ; 

 Realizarea egalităţii de gen si întărirea rolului femeilor si al fetelor în societate; 



 

GR-C  
 

27 
 

 Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii din comună (introducerea canalizării, apei 

potabile alimentării cu gaz pe toată suprafaţa comunei, asfaltarea şi modernizarea 

străzilor pietruite/de pământ); 

 Asigurarea disponibilităţii şi gestionării durabile a apei şi sanitaţie pentru toţi; 

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile si 

încurajarea inovaţiei; 

 Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor și între ţării; 

 Dezvoltarea oraşelor si a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, 

sigure, reziliente şi durabile; 

 Asigurarea unor modele de consum şi producţie durabile; (SNDD a Romaniei) ; 

 Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului 

lor; 

 Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 

gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deşertificării, stoparea şi repararea 

degradării solului şi stoparea pierderilor de biodiversitate; protecţia mediului; 

 Promovarea unor societăţi paşnice şi incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a 

accesului la justiţie pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi 

incluzive la toate nivelurile. (SNDD a Romaniei) ; 

 Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, 

durabil si modern. (SNDD a Romaniei) ; 

 Oferirea unei oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile 

comunei fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma 

parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri; 

 Ridicarea standardului comunei ,îmbunătăţirea calităţii serviciilor și al imaginii în 

general; 

 Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschisă tuturor şi durabilă, a 

ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi asigurarea de locuri de muncă 

decente pentru toţi)şi promovarea turismului în zonă; 

 

Strategia de dezvoltare locală este atât un proces de planificare, cât şi un produs care 

promovează parteneriatul în rândul diferiţilor actori de pe plan local: 

 

1. administraţia publică locală; 

2. comunitatea locală; 

3. sectorul privat; 

4. reprezentanţii societăţii civile. 

 

Cu scopul de a analiza împreună problemele legate de dezvoltare, de imaginea creată 

pentru viitor - previziuni de viitor, de mobilizarea resurselor, de elaborarea proiectelor, de 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea acestora. 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală are la bază răspunsurile a 4 întrebări 

fundamentale: 

a. Unde ne situăm în acest moment? 

b. Unde ne-ar plăcea să ajungem? 

c. Ce probleme trebuie să ridicăm şi cum ajungem la acel nivel? 
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d. Cum trebuie să acţionăm pentru a atinge acel nivel? 

 

Metodologia de elaborare a strategiei de dezvoltare face apel la următoarele 

instrumente de lucru: 

- analiza de conţinut; analiza de date statistice; 

- interviuri cu factorii de opinie privind domeniile analizate în cadrul studiului; 

- analiza SWOT; 

- interpretări ale unor rapoarte, cercetări, studii, documente de politică, norme 

europene. 

 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală presupune parcurgerea următoarelor etape: 

 

ETAPA 1. Colectarea şi analiza datelor 

Colectarea datelor vizează următoarele segmente de date: 

 

1. scurtă prezentare a zonei; 

2. date fizico-geografice; 

3. caracteristici generale ale economiei; 

4. domeniul social; 

5. starea mediului ambiant. 

 

Analiza şi interpretarea datelor vizează următoarele aspecte: 

 

1. analiza şi evaluarea necesităţilor; 

2. examinarea oportunităţilor şi a restricţiilor; 

3. analiza şi evaluarea capacităţii administraţiei publice locale. 

Etapa culegerii datelor este una extrem de importantă pentru întreg procesul elaborării 

strategiei de dezvoltare locală. Colectarea datelor se realizează pe două niveluri: 

 

1. cea mai mare parte a datelor sunt culese direct de la beneficiarii strategiei de 

dezvoltare. Se impune ca datele să reflecte cât mai exact situaţia reală. 

2. documentarea se face şi folosind date statistice, depozitele de date ale consiliilor 

judeţene sau naţionale de statistică, alte surse şi statistici oficiale. 

 

În final, colectarea datelor pe cele două niveluri conduce la constituirea unei bănci de 

date cuprinzătoare despre comunitatea locală vizată. 

Obiectivele şi direcţiile de dezvoltare trebuie să fie în conformitate cu Strategia de la 

Lisabona (revizuită) a Uniunii Europene sau cu Planul Naţional de Dezvoltare a României 

pentru perioada 2021-2027. 

Comuna Lechința trebuie să se dezvolte în conformitate cu standardele europene în 

ceea ce priveşte infrastructura, industria, agricultura, serviciile, turismul şi educaţia. 
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Reglementări și documente relevante: 

 Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuită; 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030; 

 Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030; 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional; 

 Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 şi 2020, 2030; 

 Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026; 

 Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România 2018-2027; 

 Strategia Națională a României pentru dezvoltarea turismului 2019-2030; 

 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-

2030; 

 Document de politică industrială a României; 

 Strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 ;– 

 Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030; 

 Strategia Națională a locuirii; 

 Strategia Naţională de Renovare pe Termen Lung; 

 

 

 Strategia de dezvoltare Regională corespondenţa cu programele şi strategiile regionale, 

judeţene şi locale: 

 Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord Vest; 

 Strategia de dezvoltarea a Judeţului Bistrița Năsăud; 

 Strategia GAL Zona dedezvoltare Sud-Vest(GAL Ruralis Câmpie1;  

 Strategia GAL Ținutul Haiducilor;2  

 

 Agenda Socială 2005-2010; 

 Strategia Europeană de Ocupare; 

 Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană; 

 Planul Naţional de Dezvoltare 2006-2020 şi 2021-2027; 

 Tratatul de Aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană - 2005; 

 Programul de guvernare; 

 

Educaţie 

• Strategia Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

• Planul Naţional pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare (PNCDI); 

• Strategia Naţională de Ocupare. 

                     
1 http://ruralis.ro/v1/parteneri/public-2/ 

2 http://galtinutulhaiducilor.ro/despre-noi/ 
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Sănătate 

• Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; Forma 

actualizata valabila din data de : 6 decembrie 2021. 

 

Asistenta Socială 

• Strategia națională privind incluziunea sociala și reducerea saraciei pentru 

perioada 2021-2027; 

• Strategia Națională pentru reducerea sărăciei în perioada 2022-2027; 

• Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a 

persoanelor cu handicap; 

• Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie 

echitabilă 2022-2027” și Planul operațional privind implementarea acestei 

strategii; 

• Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale; 

• Strategia Naţională de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru 

persoanele vârstnice în perioada 2005- 2008;  

• Strategia națională pentru promovarea imbatranirii active și protectia 

persoanelor varstnice pentru perioada 2015 - 2020 
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II. PREZENTAREA COMUNEI LECHINȚA 

1. LOCALIZARE 

 

                                                      

Comuna Lechinţa este situată în partea de 

nord a României, între paralelele 4701'0" 

latitudine nordica și 24021'0" longitudine 

estică. Lechința este o comună în județul 

Bistrița-Năsăud, Transilvania, România, cu 

o suprafaţă totală de 13.326 ha  formată din 

satele Bungard, Chiraleș, Lechința 

(reședința), Sângeorzu Nou, Sâniacob, 

Țigău și Vermeș. 

 

         Drumuri 

La nord, satul Chirales este conectat de 

resedinţa comunei prin drumul judeţean DJ 

151, cu legatură spre satele Sâniacob și 

Ţigău, prin drumul comunal DC 27-A.  

La sud de satele Vermes și Sângeorzul 

Nou, prin drumul judeţean, DJ 172, 

Legatura cu satul Herina, Galații Bistriței 

(DN 15A) repectiv Corvinești și Matei de 

la est la vest se face prin DJ 172E. 

Căi ferate 

Infrastructură feroviară-exista o cale 

ferată care face legatura dintre 

Lechința-Șieu Magheruș - Luduș 

precum și o cale ferata îngustă 

Lechinta- Târgu Mureș, dar care a fost 

inchisa in urmă cu 25 ani 

Comuna Lechinţa se învecinează la 

nord cu comunele Șieu Magherus și 

Șieu Odorhei, la est de comuna Galaţii 

Bistriţei, la sud de comuna Sânmihaiu 

de Câmpie, iar la vest de comuna Matei. 
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Localitatea este situată în partea de sud-vest a județului Bistrița-Năsăud, la 28 km de 

municipiul Bistrița și la 28 km de orașul Beclean, într-o zonă preponderent deluroasă, cu 

altitudini cuprinse între 450–550 m.  

Unitatea administrativ-teritorială a comunei Lechința cuprinde populaţia rurală unită prin comuni-

tate de interese și traditii, condiţiile economice, social-culturale, geografice si demografice fiind 

alcătuita din şapte sate. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-

culturală si gospodarească a localităţilor rurale. 

Satul în care îşi au sediul organele de conducere ale comunei este satul-reşedinţă Lechința. 

Structura aparatului administrativ este formată din: primar, viceprimar, consilieri locali, angajaţi 

funcţionari publici și contractuali. 

 

2. CADRUL NATURAL 

 

Județul Bistrița-Năsăud s-a conturat la contactul dintre Carpații Orientali și Depresiunea Transil-

vaniei, iar în cadrul său se disting următoarele unitățile geotectonice și morfostructurale: 

 

 -unitatea flișului transcarpatic, care cuprinde Munții Bârgăului, Munții Țibleșului, periferia 

Munților Rodnei și a Munților Suhard; 

 -unitatea Depresiunii Transilvaniei, care include Dealurile Năsăudului, Dealurile 

Suplaiului și Dealurile Ciceului din Podișul Someșan, Dealurile Bistriței, Dealurile Un-

gurașului, Dealurile Lechinței și Dealurile Mădărașului din Câmpia Transilvaniei; 

 

LECHINŢA, Dealurile Lechinţei, zonă deluroasă situată în partea de NE a Câmpiei colinare a 

Transilvaniei, delimitată de râurile Şieu (la E) şi Meleş (la V), alcătuită din argile, argile 

marnoase, nisipuri şi tufuri. 
 
 
Dealurile Lechinței 

Dealurile Lechinței aparțin Câmpiei Transilvaniei (Câmpia Someșană) și sunt localizate între 

valea Meleșului la vest, culoarul Someș Șieu la nord, culoarul Șieului inferior și valea Dipșei la 

est și cumpăna de ape dinspre bazinul Mureșului (Comlodul, Pârâul de Câmpie) la sud 

(aliniamenul Budești-Miceștii de Câmpie-Stupini-Comlod). 

 

Altitudinile sunt cuprinse între 450-550 m. 

 
Geodiversitatea zonei este marcată de: 

 

 -relief policiclic: nivelul superior de eroziune (500-600 m), nivelul inferior de eroziune 

(300-400 m); 

 -relief petrografic: văi largi (Meleș, Lechința, Brăteni, Budurleni, Dipșa), interfluvii scurte 

convexe și etajate, lunci extinse, versanți aplatizați, versanți deluviali, creste și amfiteatre 

de deraziune, vâlcele, martori de eroziune, abrupturi, alunecări de teren (glimee, gruieți), 

bazinete depresionare (Enciu, Sâniacob, Lechința, Brăteni, Budurleni, Archiud, Ocnița); 

 -relief structural:anticlinale și sinclinale, polițe și suprafețe structurale, văi structurale; 
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 -relief fluvial: văi, versanți și interfluvii, bazinete și înșeuări de obârșie, albii minore, 

maluri, albii majore, nivele de terase, conuri aluviale; 

 -relief pluvial: ogașe, revene, torenți, conuri de depunere; 

 -relief biogen: terasete și poteci de vite, excavații, mușuroaie înierbate, vizuini; 

 -relief antropogen: drumuri agro-pastorale, excavații, agro-terase, ogoare, movile de 

pământ, suprafețe nivelate, suprafețe betonate, cuvete lacustre, baraje de pământ 

(Budurleni, Brăteni); 

Relieful sculpturalo-structural -rezultat al acţiunii dintre structură și formă, cu o activitate distruc-

tivă a agenţilor externi pe pantele sudice și sud-vestice ale dealurilor (Caprei, Lampas, Stilona 

și Fizeş), pe care există alunecări de teren deosebit de variate. 
 

Comuna Lechinţa, desi caracterizată ca o aşezare preponderent deluroasă, are și zone de câm-

pie. 

Ca rezultat al interacţiunii factorilor interni și externi ai pământului, relieful comunei Lechinţa se 

caracterizeaza printr-un complex de dealuri, despărţite de văile pârâurilor Lechinţa și Dipsa, 

realizând două suprafaţe de nivelare: 

 

1. Nivelul de sub 300-350 m, reprezentat de interfluvii, dispuse perpendicular pe axa 

văilor principale, aceste suprafaţe făcând domeniul culturilor agricole din comună. 

 

2. Nivelul de 400-500 m care este cel mai bine evidenţiat de interfluviile înguste, de 

regulă asimetrice ce străjuiesc cursurile Lechinţei și Dipsei. 

 

Substratul litologic se caracterizează prin faciesuri argiloase, mănoase și conglomeratice, 

aparținând panonianului, sarmațianului, prezente atât pe culmile dealurilor, cât și pe versanți. 

Din aceste depozite s-au format sedimentele de solificar, fie direct pe acestea, fie prin re-

manierea pe versanți, sub formă de deluvii și coluvii 

Tipurile de sol: soluri brune argilo-iluviale, brune luvice (podzolite), brune eu-mezobazice, reg-

osolurile și solurile antropice. 

 

Stabilitatea ori dezechilibrele din sistemul versanţilor întâlniţi, analizată prin prisma schimbărilor 

climatice, hidrologice, biopedogeografice și antropice survenite în timp, au făcut ca fiecare formă 

de relief să poarte amprenta timpului și a condiţiilor climatice în care au luat nastere.  

Se poate spune că: 

Dinamica proceselor actuale de eroziune areală (pluviodenudare, siroire, ravenare, torenţiali-

tate, deraziune, alunecări de teren, creep, terasare) este expresia intercondiţionărilor factorilor 

climatic, hidrologici și biopedogeografici alături de cei tectonici, litologici și structurali. Creep-

ingul prezent în acest areal, este o deplasare de teren complexa, fiind o consecinţă a rearanjării 

minore și continue a particulelor constituente. La baza procedurii creep-ingului stau: variaţiile 

termice (care pot fi influenţate de cresterea indicelui de ariditate, consecinţă a eventualelor de-

frisări peste limita admisă), hidratarea, infiltrarea apei, capilaritatea, etc. Pluviodenudarea re-

prezentată de eroziunea exercitată, fie de picăturile de ploaie care izesc solul afânat și deseori 

dezgolit de vegetaţie care dislocă particule mai fine pe care le împrăstie, fie de către o pânză 

de apă de ploaie încărcată cu particule de sol. 
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Cursurile solifluxionale se produc primavara în urma dezgheţului, când suprafaţă subiacenta 

este saturată de apă. Repetarea acţiunii duce la usoare văluiri ale profilului versanţilor înierbaţi. 

Formele solifluxionale sunt prezente mai ales în perimetrul versanţilor în cuesta, în special în 

cadrul celor cu expoziţie N și NE dar de multe ori sunt asociate altor procese. 

Deraziunea este un alt proces areal de eroziune prezent în spaţiul comunei se evidenţiază mai 

ales sub forma văilor de deraziune. Aceste văi de deraziune s-au transformat în văi de eroziune 

prin inserarea acţiunii torenţiale sau a alunecărilor de teren lenticulare și curgerilor noroioase, 

rezultând văi mixte de deraziune-eroziune. Alunecările de teren sunt procese geodinamice cu o 

distribuţie extinsă, beneficiind de altfel și de condiţiile specifice de producere. 

Comuna Lechința se află în zona de câmpie a judeţului având însă şi dealuri de înălţimi 

medii. 

 

Teritoriul comunei este cuprins între izoterma de 8,2OC la nord și izoterma de 8,5OC la sud, 

temperatura medie anuală fiind de 8,3 OC, cu ierni aspre și veri relativ calde și umede, dar 

continuate cu toamne calde, până în octombrie inclusiv. 

Frecvenţa medie anuală a vânturilor se caracterizează printr-o circulaţie a aerului dinspre vest, 

cu influenţe preponderent din parte vestică, ceea ce face ca amplitudinile termice diurne să fie 

mai scăzute decât în estul ţării la aceeasi altitudine, având ca specific un regim termic moderat, 

umezeală relativ mare cu precipitaţii atmosferice bogate. 

 

3. CLIMA 

Zona studiată aparţine sectorului cu climă continentală şi se caracterizează prin veri 

foarte calde, cu precipitaţii nu prea abundente care cad mai ales sub formă de averse şi prin 

ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar şi frecvente perioade de încălzire care 

provoacă discontinuităţi repetate ale stratului de zăpadă şi repetate cicluri de îngheţ- dezgheţ. 

Climatul este tipic temperat, moderat continental, cu ierni aspre și veri relativ calde și 

umede, dar continuate cu toamne calde, până în octombrie inclusiv. 

Adâncimea de îngheţ în terenul natural, este de 0,70-0,80 m. 

 

 

4. CARACTERISTICI GEOTEHNICE 

 

Din punct de vedere hidrogeologic, apa subterană variază în mod normal în intervalul 

5-10 metri. Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în forajul executat în amplasament, până la 

adâncimea de 6 m de la cota terenului actual. 
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5. SOLUL FLORA Şl FAUNA 

 

 

Solul constituie bogăţia naturală a 

comunei Lechința şi oferă posibilitatea 

practicării agriculturii în zonă. 

 

Flora este reprezentată de floră 

spontană, păduri de foioase (stejar, 

carpen, salcâm). 

Condiţiile geografice si 

pedoclimatice, din cadrul comunei 

Lechința, sunt favorabile dezvoltării, în 

fondul forestier, a unor specii lemnoase si 

ierbacee, ale căror fructe sunt folosite în 

limentaţiesi industrie, cum ar fi: măceşe, 

mure, porumbe, păducel. De asemenea, se 

pot recolta ciuperci, în principal hribi si 

ghebe, în cantităţi destul de mari, plante 

medicinale, seminţe forestiere si sunt 

condiţii bune pentru o desfăşurare normală 

a unei activităţi apicole în zonă. 

Zona de câmpie a judeţului, parte a 

Câmpiei Transilvaniei este în fapt o unitate 

de coline înalte (max. 600 m), cu formaţiuni 

de marne, argile, tufuri, cu intercalaţii de 

gresii și nisipuri. În această regiune văile 

sunt largi, adânci, fără terase, cu aspect de 

culoar, cu versanţi degradaţi. 
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Tipurile de sol: soluri brune argilo-iluviale, brune luvice (podzolite), brune eu-mezobazice, 

regosolurile și solurile antropice. Substratul litologic se caracterizează prin faciesuri argiloase, 

mănoase și conglomeratice, aparţinând panonianului, sarmaţianului, prezente atât pe culmile 

dealurilor, cât și pe versanţi. Din aceste depozite s-au format sedimentele de solificar, fie direct 

pe acestea, fie prin remanierea pe versanţi, sub formă de deluvii și coluvii . 

Dezagregarea se produce datorită mai multor fenomene fizice și anume: alternanţa dintre 

încălzire și răcire diferenţiată în cazul rocilor heterogene; îngheţarea apei din interior care 

produce crăpături în masa rocii; crăpături și fisuri create prin evaporarea apei; crăpături datorate 

presiunii exercitate de rădăcinile în creştere. În condiţiile în care ani la rând s-a încercat în zonele 

cu teren degradat să se împădurească, structura solului făcând ca abia câţiva puieţi de pin să 

se și prindă, reconstrucţia ecologică a terenului, aşa cum este denumită acţiunea de specialişti, 

a constat în plantarea unor specii precum pinul negru, cătina, salcioara, gorunul - mai puţin 

sensibile, rezistente la uscăciune sau în condiţiile în care solul are un conţinut scăzut de humus, 

acţiunea fiind de bun augur în contextul în care procentul de împădurire în zona de câmpie a 

Transilvaniei fiind de numai 10-15%. 

Flora este diversificată. În depresiuni, dea lungul pârâurilor, sunt câmpuri cultivate cu cereale, 

culturi tehnice și predominant cu legume. Pe terenurile în pantă, pe curbele de nivel, se cultiva 

viţa de vie. 

Viticultura acestei zone s-a dezvoltat sub influența unor condiții termice mai puțin prielnice decât 

restul Transilvaniei, care au putut fi învinse prin atenta alegere a locurilor de plantare a vițelor. 

Din acest motiv, viile Lechinței apar ca adevărate oaze fixate pe coastele sudice ale dealurilor, 

cu largi deschideri spre soare și lumină. 

La baza vinurilor produse la Lechința, Teaca și Bistrița stă același soi, „Feteasca alba”, deopo-

trivă de valoros prin însușirile sale de rezistență la temperaturile mai scăzute din timpul iernii, 

prin buna capacitate de acumulare a zahărului în struguri și prin vocația de a produce vinuri de 

înaltă calitate. 

Fauna, caracteristică zonelor de câmpie, este reprezentată de vulpi, iepuri de câmp, 
fazani, căprioare, cerbi, mistreti. 
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6. APA 

Apele reprezintă o resursă naturală regenerabilă, însă vulnerabilă şi limitată, un element 

indispensabil vieţii, materie primă pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de 

transport, şi un factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic. 

Una dintre funcţiunile de bază ale apei şi unul din elementele principale ale menţinerii 

echilibrului natural al mediului este cea de transport a diferitelor reziduuri şi de dizolvare a unora 

dintre ele. Capacitatea de regenerare a resurselor de apă este limitată şi deseori afectată 

datorită impurificărilor de tot felul. 

Sub aspectul riscurilor de reţea hidrografică, ca tipuri se identifică: riscurile naturale (alunecări 

de teren si/sau inundaţii) și riscuri tehnologice (poluarea apelor). 

 

Patternul orohidrografic este reprezentat prin patru poduri interfluviale (între Meleș, Șieu și 

Lechința; între Lechința și Brăteni; între Brăteni și Budurleni; între Budurleni și Dipșa) 

desfășurate pe direcția NVSE, N-S, NE-SV, fragmentate lateral de către afluenții Meleșului 

Lechinței, Brăteniului, Budurleniului și Dipșei. 

Hidrografia zonei este completată de stratele acvifere freatice, intercalate.  

Factorul hidrologic principal în zonă îl constituie pârâul Lechinţa și Valea Dipșei, ce străbate 

regiunea dinspre nord-est spre sud sud-vest, cu rol de colector din ambele maluri, care formează 

în zonele de luncă şi de terase, pânze freatice, unde apele subterane sunt cantonate în formaţi-

unile aluvionare. În acest context se pot urmări în zonă unele acumulări mai mici, lenticulare, în 

zonele de versant. Acviferul freatic superior din regiune, în general este caracterizat de ape dulci  

sau în anumite zone ape sălcii datorită unui amestec dintre apele dulci din terase, lunci şi apele 

mineralizate de adâncime (ape ascensionale sub presiune) pe liniile de microfracturi.  

Hidrografia beneficiază de tronsoanele pârâurilor de pe teritoriul comunei, zona fiind 

relativ slab aprovizionată cu apă. Valea Lechinţei care străbate localitatea Lechinţa de la sud-

vest la nord-vest, se varsă în râul Sieu de pe raza satului Chiraleş. În partea estică a comunei 

curge și se varsă în Valea Lechinţei pârâul Valea Dipşei, care formează limita geografică dintre 

Câmpia Transilvaniei și zona subcarpatică internă din nord-estul Bazinului Transilvan, debit 

redus de apă, mai ales în timpul verii. 

Reteaua hidrografica-comuna Lechinta este traversata de Valea Lechintei iar la ieșire din local-

itatea Lechinta se unește cu valea Dipșei. 

 

7. RESURSE 

Principalele resurse ale comunei Lechința sunt legate de pământul fertil prielnic 

desfăşurării activităţilor agricole şi zootehnice. 

Este o zonă cu tradiție în cultivarea viței de vie. Vinul de Lechința a fost premiat cu 

diferite medalii. 
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8. SCURT ISTORIC 

Comuna Lechinţa are în componenţă şapte sate: 

Lechinţa, satul de reşedinţă, Bungard, Chiraleş, Sângeorzu Nou, Sâniacob, Ţigău şi Vermeş. 

 

 

 

Lechința (în maghiară Szászlekence, Lekence, în dialectul săsesc Lachenz, în germană 

Lechnitz, în trad. "Pârâul uscat") este satul de reședință al comunei cu același nume din județul 

Bistrița-Năsăud, Transilvania, România. 

Amplasarea localității în zona de deal-câmpie și climatul favorabil, au condiționat popularea și 

apariția unei așezări umane încă din cele mai vechi timpuri. Aici au fost găsite topoare din piatră 

găurită și ceramică din epoca neolitică. 

Cel mai vechi document istoric care atestă comunitatea săsească de aici datează din anul 1333, 

când listele unei conscripții papale înregistrează un Johannes plebanus de Lekenche. 

Localitatea făcea parte în acea perioada din comitatul Dăbâca, moșia fiind împărțită între mai 

mulți proprietari. 

În anul 1453 a primit dreptul de târg.  

În anul 1472 regele Matia Corvinul a acordat dreptul de patronat al consiliului orașului Bistrița 

asupra bisericii din Lechința. 

În anul 1454 a primit dreptul ius gladii, adică de a pronunța pedeapsa capitală.  

Între 1554 și 1565 a activat ca paroh Christian Pomarius, umanist și promotor al lutheranismului 

în Transilvania, cel care, în calitate de notar, a organizat arhivele orașelor Bistrița, Cluj și Brașov. 

În anul 1602 localitatea a fost prădată și distrusă aproape în întregime de mercenarii generalului 

Giorgio Basta.  

 

La data de 8 august 1999 Biserica 

Evanghelică a fost predată de comunitatea 

săsească împuținată bisericii reformate din 

localitate, care nu dispunea de lăcaș de cult 
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Sângeorzu Nou, mai demult 

Sângeorgiul Săsesc, Sângeorgiul Nou, 

Sângeorzul Săsesc, Sângeorzul Nou (în 

dialectul săsesc Säntgerjn și Sant Gerng, în 

germană Sächsisch-Sankt-Georgen, Sankt 

Görgen, Sankt-Georgen, în maghiară 

Szászszentgyörgy) este un sat în comuna 

Lechința din județul Bistrița-Năsăud, 

Transilvania, România. 

Localitatea Sângeorzu Nou este situată în 

partea de sud a județului Bistrița-Năsăud. 

Principala cale de acces este drumul 

județean care face legătura între Lechința și 

Budești.  
Localitățile apropiate sunt: Vermeș 

(NV) și Bungard (SV).Clima localității 
Sângeorzu Nou este temperat-continentală, 
cu veri mai umede și relativ călduroase, iar 
iernile puțin uscate și relativ reci. 
Temperatura medie multianuală este de 9-
10 °C. 

 

 

 

 

Vermeș, mai demult Vermiș (în 

dialectul săsesc Warmesch, Vârměš, în 

germană Wermesch, Warmisch, 

Wermösch, în maghiară Vermes) este un 

sat în comuna Lechința din județul Bistrița-

Năsăud, Transilvania, România. 

 

Este atestat în documente pentru prima 

dată în 1333, sub numele de Vermus, când 

preotul Iacob al satului a plătit 1 ferto de 

argint.În 1439 satul apare sub numele de 

Vermes, iar în 1441 sub numele de 

Wermes. Armata lui Giorgio Basta a distrus 

satul în 1602, doar biserica rămânând 

intactă.Mai târziu a fost repopulat cu sași, iar 

începând cu 1630 s-au stabilit în sat familii 

românești din Moldova. Majoritatea 

locuitoriilor săi erau sași biserica a fost 

folosita pana în anul 1973 cand ultimii sași 

au plecat în Germania. 
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Chiraleș, mai demult Chiralești (în 

dialectul săsesc Kirjeles, în germană 

Kirileis, Kirieleis, Kiriales, în maghiară 

Kerlés)  
Chiraleș,este un sat în comuna 

Lechința din județul Bistrița-Năsăud, 

Transilvania, România. În limba română, 

numele satului ar putea proveni de la 

Chiraleisa, o formulă liturgică rostită de cei 

care însoțesc pe preotul creștin ortodox 

când acesta umblă cu sfințirea caselor, de 

sărbătoarea Botezului Domnului. Provine 

din rugăciunea creștină, în limba greacă , 

Kírie, eléison!. 

Unul dintre evenimentele interesante 

întâmplate în Chiraleș este Bătălia de la 

Chiraleș dintre oastea ungară și cea a 

armatelor reunite ale pecenegilor și 

românilor, din anul 1068. Unii autori 

maghiari susțin că asiaticii ar fi fost cumani 

sau uzi. Sub comanda lui Osul (sau Oslu), 

pecenegii și românii au ajuns până la 

cetatea Biharia pe care au distrus-o. La 

întoarcerea pe valea Bistriței, pecenegii și 

românii se grupează pe un deal lângă 

Chiraleș unde sunt atacați și înfrânți de 

maghiari. Românii au fost probabil printre 

arcașii care au fost în primele linii de bătaie; 

ei erau antrenați de regulă de pecenegi în 

majoritatea bătăliilor din zona Carpaților. 

Numele de Chiraleș ar putea fi un derivat al 

sintagmei grecești Kyrie eleison („Doamne 

miluiește!”) care era la acea vreme folosită 

și ca strigăt de luptă în armatele creștine din 

epocă. Conform dictionarului DEX, 

Chiraleisa este o Litanie liturgică ortodoxă. 

 

 

 

 

 

 

Țigău (în maghiară Cegőtelke, 

Szászcegő, Cegő, în dialectul săsesc 

Zaigendref, în germană Zegendorf, 

Zagendorf, Ziegendorf) este un sat în 

comuna Lechința din județul Bistrița-

Năsăud, Transilvania, România. 

Satul este atestat documentar în anul 1243 

sub numele de Czegetelke. Zona satului a 

fost populată încă din neolitic, formând un 

mozaic etnic ce cuprindea : celți, daci, gepizi 

și slavi. În 1241 este distrus complet în 

Marea invazie mongolă. În 1243 regele Béla 

al IV-lea oferă teritoriul distrus unor doi sași 

Lenting și Herman care au fondat un mic sat 

săsesc. În anul 1430 Sigismund de 

Luxemburg oferă satul familiei nobiliare 

maghiare Kusalyi Jakcs, care va 

împroprietării în sat secui. Deși satul era 

inițial Catolic, în timpul reformei protestante, 

maghiarii au trecut la Biserica Reformată, 

iar sașii la Biserica Evanghelică-Luterană, 

de asemenea exista și o comunitate 

israelită. În perioada celui de Al Doilea 

Război Mondial evreii din sat au fost 

deportați în lagărele naziste de către 

regimul Hortyst. În perioada comunistă și a 

Deportării germanilor în URSS sașii au 

dispărut complet din sat. Cu timpul s-a 

format și o mică comunitate românească în 

sat. 
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Sâniacob (în dialectul săsesc Jokeschderf, 

în germană Jakobsdorf, Jakobsdorf bei 

Bistritz, Jachesdorf, în maghiară 

Szászszentjakab, Szentjakab) este un sat în 

comuna Lechința din județul Bistrița-

Năsăud, Transilvania, România. 

 

 

 

 

 

 

 

Bungard, mai demult Bungardul Săsesc (în 

dialectul săsesc Bengert, în germană 

Baumgarten, Bangert, în maghiară 

Szászbongárd, Bongárd) este un sat în 

comuna Lechința din județul Bistrița-

Năsăud, Transilvania, România. 

Prima atestare documentară este din anul 
1331. 

Localitatea Bungard este situată în partea 
de sud a județului Bistrița-Năsăud. 
Principala cale de acces este drumul 

județean care face legătura între Lechința 
și Sânmihaiu de Câmpie. 
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III. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE 

Evaluarea şi analiza situaţiei curente a comunei Lechința se face pe 6 domenii cuprinse în priorităţile 

operaţionale ale Planului Naţional de Dezvoltare 2021-2027 „documentul de planificare strategică şi 

programare financiară multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta 

dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene”. 

( conform sintezei PND 2020-2024). 

 

 

 

A. Agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. 
 

Poziţia geografică a comunei favorizeză dezvoltarea unei activităţi agricole complexe: cultura cerealelor si legu-

micultura pe terenurile de şes si pante mai domoale, creşterea animalelor pe dealurile mai înalte, precum si 

pomicultura si viticultura pe versanţii cu expoziţie sudica si vestică pe suprafeșe mai mici. 

Condiţiile geografice si climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii să practice o serie 

de activităţi predominant agricole. În zona se cultivă cereale, pomi fructiferi, viţa de vie- pentru procesare , plante 

tehnice, soia, rapiță, furaje, cartofi etc. 

 

Terenul agricol in comuna Lechința are următoarea distribuție – categorii șcategorii ic 

 

 

 

DOMENII 

 

CATEGORII 

1.Agricultura silvicultura și dezvoltare 

rurala  

Agricultura  

 Productie vegetala  

 Pomicultura 

 Zootehnie  

 Silvicultura 

2. Infrastructură şi Mediu Infrastructură de transport 

 Sanatate  

 Mediu 

3.Economic Economic 

 Mediu de afaceri 

4.Turism Turism  

5.Educatie și cultura  Invatamant 

 Cultura  

6.Resurse umane  Populatie 

 Piata muncii 

 Servicii sociale  
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Condiţiile climaterice şi geografice au determinat locuitorii să practice următoarele activităţi: 

 

1.1. Cultura plantelor: 

Suprafaţa arabilă este de 4.299 ha. O suprafaţă de 2979 ha este reprezentată de păşuni, există faneţe care 

ocupă 2761 ha, 129 ha de livezi, vii 200 ha, paduri 2237 ha și teren neproductiv 424 ha. 

 

Principalele culturi agricole din Lechința sunt: 

Grâu; Porumb, Floarea soarelui, Cartofi  Plante de nutreț, Orz, Ovăz, Alte culturi, Rapiță, Soia; 
 
Structura culturilor agricole de pe teritoriul comunei Lechința este prezentată în tabelul următor 

2989,73

2237,26

26,12
248,22

53,93

424,2

0
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comunicați
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Total teren NEAGRICOL 2989 Ha

10370,09
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Total TEREN AGRICOL 10370 Ha
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1.2.  Legumicultura  

- Varză ; Ardei ; Tomate ; 

Legumicultura se practică îndeosebi pentru nevoi proprii în gospodăriile oamenilor pe terenurile de şes și 

pante mai domoale. 

 

 

Grâu
6%

Porumb
27%

Floarea soarelui
3%Cartofi

1%

Plante de nutreț
57%

Orz, Ovăz, altele
4%

Rapiță
1%

Soia
1%

STRUCTURA CULTURILOR AGRICOLE 
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1.3. Pomicultura 

Condiţiile geografice și climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat cultivarea pomilor fructiferi și 

îndeosebi a viţei de vie. 

Totodata aici se gasesc singurele trei plantaţii de catina ecologica din intreg judetul, iar unul dintre investitori, 

face munca de pionierat in cultura acestei plante.  

S-a dezvoltat și o unitate de procesare fructe şi cătină şi de producere a sucurilor naturale are o capacitate 

instalată de prelucrare de 500 kg/oră la cătină sau 1.000 kg/oră la mere şi pere. Anual poate prelucra: 900 

tone de mere şi pere şi 160 tone de cătină. 

Prezintă un interes cu tendințe crescătoare cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi 

fructiferi, se vor înființa plantații ecologice de măr, păr, cireș, prun, nuc. 

 

 

1.4. Viticultura pe versanţii cu expoziţie sudica și vestică. 

Istoria Podgoriei Lechinta 

 

In Grecia antica, vinul era considerat o bautura de elita iar romanii l-au inclus in dieta lor, determinand astfel 

aparitia șp dezvoltarea industriei vinului. In centrul vietii sociale șo intelectuale grecesti a fost simpozionul, care 

inseamna literalmente ,,sa bem impreuna”. 

Intr-adevar, simpozionul reflecta pasiunea grecilor pentru un amestec de vin și conversatie intelectuala. Vinul 

era prezent la sarbatori, la ceremonii religioase, ca medicament sau ca antiseptic si, nu in ultimul rand, ca aliment 

furnizor de elemente nutritive. 

Istoricul latin Xenofon sustine ca, patria cea veche a Geto-Dacilor, Tracia, era o regiune viticola, cauza pentru 

care șa era considerata ca fiind locul de nastere a zeului vinului, Dionysos. Descriind expeditia lui Lisimach in 

Dacia, Diodorus Siculus relateaza ca Dromichete a dat un banchet in timpul caruia ,,Pe urma servi celor dintai 

vin in cupe de aur șu argint, iar siesi și la ai sai in cupe de corn șo de lemn, dupa obiceiul getilor”. Strabo in 

Geografia (VII. 3, 11) sustine ca la geti cultura vitei de vie era destul de raspandita pana cand marele preot 

Deceneu i-a convins pe daci sa distruga viile și sa traiasca fara vin. ,,Ajungand in fruntea neamului sau, care 

era istovit de razboaie dese, getul Burebista l-a înaltat atat de mult prin exercitii, abtinere de la vin și ascultare 

fată de porunci, incat, in cativa ani, a faurit un stat puternic șu a supus getilor cea mai mare parte din populatiile 

vecine. Ba inca a ajuns sa fie temut șe de romani”. Aceasta relatare este intarita de catre poetul Ovidiu, exilat 

la Tomis, care afirma ca in Dobrogea timpului sau ,,nici vitele cu carceii lor nu se imprietenesc cu ulmul”. 

Un alt autor latin, Pomponius Mela mentioneaza ca vita de vie este foarte raspandita in Dacia șa este lucrata 

,,cu dibacie” de geto-daci: ,,… mai deasa este vita de vie, insa nici rodul ei nu se coace șo nu se indulceste, 

daca cultivatorii nu-i ascund de frig sub frunze”. Consumul de vin nu lipsea insa, numarul mare de amfore gre-

cesti aflate in spatiul de la nord de Dunare atesta comertul cu vin adus din acest areal. Exista suficiente dovezi 

care atesta continuarea consumului de vin suplimentat prin importuri de vinuri pontice, pentru satisfacerea 

elitelor. 

 

Vinul importat nu era destinat consumului zilnic, ci unor ocazii speciale, cum erau ceremoniile religioase, iar 

achizitionarea lui presupunea existenta unei autoritati care sa dispuna de resurse financiare adecvate, pe care 

sa le foloseasca tocmai pentru intarirea prestigiului propriu, prin distributia de vin la ospete. Putem aprecia deci 

ca dezvoltarea unei productii viticole superioare, sugerata de existenta unei productii abundente șb variate de 

amfore in zona extracarpatica sudica șu estica, este un fenomen unic in lumea asa-zis ,,barbara”. El atesta 

adoptarea unor practici alimentare grecesti, nu numai prin consumul vinului de import, ci și prin dezvoltarea unei 

productii de vin locale in acest spatiu. Acest proces s-a manifestat nu doar in sfera culturala, in cadrul practicilor 
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sociale șo religioase, ci și in economia societatii locale. Acest dinamism social, economic șc cultural se observa 

atat in dezvoltarea unei civilizatii a vinului foarte apropiate de cea mediteraneana, ilustrata prin varietatea 

productiei ceramice (amfore, cratere, cupe, pithoi), cat șa in cea a unei exploatari eficiente a resurselor naturale, 

depasind nivelul productiei pentru subzistenta șu dezvoltand relatii comerciale cu lumea pontica șo egeeana. 

 
CRESTINISMUL ,SI SACRALITATEA VINULUI 

Dupa prabusirea partii de vest a Imperiului, supravietuirea viticulturii europene a fost strans legata de raspandi-

rea crestinismului. Biserica a pus strugurii șt vinul in fruntea simbolismului sau, contribuind astfel la pastrarea 

productiei de vin in Europa crestina, dincolo de pastrarea metodelor de cultivare. Desi Dionysos și Bacchus, 

doua zeitati antice asociate cu strugurii șt vinul, erau prezente in mitologia greaca șr romana, simbolismul vinului 

a devenit mult mai important in crestinism. Textele religioase ofereau de fapt numeroase sfaturi cu privire la 

metodele de cultivare a vitei de vie, conservarea șo consumul moderat de vin. Terenul agricol, pe care a fost 

cultivata podgoria, a fost considerat treptat ,,imparatia lui Dumnezeu”, iar vinul, bautura rituala cu valoare eu-

haristica, a fost numit ,,sangele Mantuitorului”. 

 

VINUL IN EVUL MEDIU ROMANESC TRADITIA VITEI DE VIE IN BAZINUL SOMESAN 

 

In Evul Mediu, in Europa, manastirile și bisericile detineau in jurul lor importante suprafete cu vita de vie pe care 

calugarii le cultivau și produceau vinul, atat pentru ritualul religios cat și pentru vanzare. Intr-o perioada in care 

apa potabila, in special in zonele dens populate, era adesea contaminata și nesanatoasa, era firesc sa se con-

sume vin fara boli.  Aceasta bautura a fost o componenta majora a consumului de bauturi și a fost consumata 

in cantitati mari in zonele care nu vinifica pe continent. In secolul al XV-lea, nu a fost neobisnuit ca cetatenii din 

orasele bogate sa consume in medie aproximativ o suta de litri pe an. 
 

VINURILE DE LECHINTA 
 

In 1975 podgoria Lechinta ocupa o suprafata de 711 ha. Vita de vie se cultiva in anii ’80 pe cele mai mari 

suprafete in Lechinta (Buna, Stiolna, Savinca, Dealul Viilor), apoi Vermes (Fata Vermesului, Fanate), Sangeorzu 

Nou (Pirosa, Hagau) și Saniacob. In 1962 a fost construita crama dezvoltata pe trei nivele, in care au fost am-

plasate și o serie de butoaie mai vechi, cel mai interesant fiind cel datat 1829. La acea data tehnologia era 

orientata catre producerea vinurilor albe de tip industrial ,,sulfitic”, bazata pe separarea rapida a mustului de 

bostina și limpezirea severa inainte de fermentare, efectuarea fermentatiei alcoolice cu posibilitati reduse de 

control a temperaturii. Utilajele care alcatuiau linia tehnologica, asigurau randamente mici la vinificarea stru-

gurilor. Se obtineau vinuri lipsite de tipicitate și arome naturale de soi / arome varietale. La Lechinta societatea 

Viticola detinea o suprafata de 170 ha, 45 ha de Feteasca Regala, 70 ha cu struguri din soiul Feteasca Alba, 25 

ha cu Riesling Italian, Pinot Gris pe 14 ha, Aligote pe 5 ha, amplasate in Rupes, Zont, Fagadan. 
 

 

Podgoria Lechinţa  

 

Este situată în regiunea de dealuri a Someșului Mare și Mureșului, în nord-estul podișului Transilvaniei. Se 

întinde peste orașele Bistrița, Beclean și Reghin, înglobând județele Mureș și Bistrița-Năsăud. 
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Solurile predominante aici sunt cele brune argilo-iluviale, brune luvice (podzolite), brune eu-mezobazice, reg-

osolurile și solurile antropice, relieful fiind format exclusiv din dealuri, cu altitudini cuprinse între 450 și 600 de 

metri. 

Cultura viţei-de-vie are o lungă tradiţie în această zonă. Ea era practicată de către daci şi s-a dezvoltat, ulterior, 

sub stăpânirea romană, îndeosebi în perioada în care s-au construit drumuri, care serveau atât scopurilor mili-

tare, cât şi negoţului, una dintre căi fiind descoperită la Teaca, important centru viticol. În secolele XII-XIII, viti-

cultura a trecut printr-o nouă perioadă importantă de dezvoltare, odată cu venirea saşilor din părţile Rinului şi 

Moselei. Se spune că vinul din această zonă era preferat de Casa Regală austriacă, de unde a şi primit numele 

de vinul împăraţilor”. 

 

 

 Crama Vie-Vin Lechinta  
Cultura viţei-de-vie are o lungă tradiţie în această zonă. Ea era practicată de către daci şi s-a dezvoltat, ulterior, 

sub stăpânirea romană, îndeosebi în perioada în care s-au construit drumuri, care serveau atât scopurilor mili-

tare, cât şi negoţului. În secolele XII-XIII, viticultura a trecut printr-o nouă perioadă importantă de dezvoltare, 

odată cu venirea saşilor din părţile Rinului şi Moselei.  

Crama Vie Vin Lechința îngrijește 50 de hectare de vita-de-vie replantate in pământul-mama al viilor de la 

Lechința cu denumiri populare vechi de câteva sute de ani – Dealurile Kofenberg și Vermeș, unde se cultiva 

soiurile de struguri: Fetească Albă, Fetească Regală, Neuburger, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Muscat Ot-

tonel, Riesling de Rhin, Pinot Noir și Merlot. 

 

Crama este dotată cu tehnologie de ultimă generație (bazine de inox cu temperatură controlată, presă pneu-

matică,filtre sterile,linie îmbuteliere vin,zonă de maturare a vinului)  pentru a putea prelucra și păstra strugurii și 

vinul în cele mai bune condiții. 

 

Prima recolata imbuteliata a fost in 2016, iar vinurile produse sub brandul Vie – Vin Lechinta sunt deosebite, cu 

personalitate și vioiciune. In portofoliul cramei gasim și celebrul vin Neuburger, care este un vin alb sec, de 

calitate superioara, robust, cu o culoare galben-verzuie și aroma specifica. 

Vinul are aciditatea de 4.5 - 6 (echilibrată) șe un potential alcoolic de 12-13 grade. Se obţin 200 g zahar/litrul de 

must, într-un sortiment bogat, de la vin sec până la dulce. Vinul se păstrează doar în butoaie de stejar (1,5 tone 

șo 5 tone). Totodata, Crama Lechinţa poate depozita 200 de vagoane de vin (1 vagon de vin = 10.000 litri). 

 

 Crama LECHBURG  
O poveste despre o familie originară din Italia. Adânca pasiune moştenită de generaţii de viticultori, a stârnit 

încă o dată dorința de a investi în viticultură, reînfiinţând vii noi în arealul viticol din Lechinţa, un pamânt fermecat 

în inima Transilvaniei. 

 

VITES SAXONUM 

Pământurile foarte potrivite pentru viticultură, lucrate șu azi în spiritul vechii tradiții săsești, fiind situate la poalele 

Carpaţilor, într-o zonă necontaminată, oferă totodată privitorilor peisaje încântătoare. 
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LECHINTA 

Deși este un areal viticol de mică extindere, Lechinţa are o veche șe valoroasă tradiţie în viticultură, consolidată 

încă din secolul al 13-lea datorită așezării aici a saşilor veniţi din valea Rhinului şi Mosel. 

 

TRANSILVANIA 

Locuitori stabili ai Transilvaniei timp de aproape VII secole, saşii au rămas mai puțini aici, după ce, o parte dintre 

ei s-au întors în teritoriile de origine la sfârşitul celui de-al doilea război mondial din cauza stăpânirii comuniste. 

 

INFLUENȚE 

Viticultura locală a moştenit șo păstrat o puternică influenţă alsaciană şi renană în cultivarea viţei de vie. 

Creşterea economică a ţării şi integrarea europeană a oferit șferi șf curajul necesar investitorilor, care au readus 

viticultura la faima pierdută oarecum pe nedrept. 

Cu respect faţă de teritoriu şi cu intenţia de a conserva patrimoniul natural am ales metoda de cultivare biologică 

a viţei de vie. 

Crama a fost înfiinţată în anul 1962. În interior se procesau strugurii din podgoria Lechinţa cu o capacitate de 

stocare de 20.000 de hectolitri de vin cu Denumire de Origine. 

Crama a fost achiziţionată în anul 2015, şi, de atunci, a început practic povestea și a brandului Lechburg. 

 

IMPACTUL AMBIENTAL MINIMAL 

Se prezintă ca o structură compactă subterană, așezată într-un deal ce adăpostește  un adevărat parc de brazi, 

pini și castani. În acest context, este menținută în cramă temperatura constantă care asigură cele mai bune 

condiții de maturare a vinului șin prin aceste condiții naturale, o minimă intervenție  auxiliară de termo-

condiționare tehnologică. 

 

PRINCIPIUL DE LUCRU GRAVITATIONAL 

Caracteristica principală a cramei nostre este sistemul de procesare: unul caracterizat prin principiul gravitațional 

ce permite pritocurile prin cădere pe tot parcursul procesării. 

Construcția este etajată pe patru nivele: un parter, un demisol șe două nivele subsol. 

 

PROCESARI DELICATE 

Fiecare etaj este echipat cu rezervoare pentru procesele de producție: deburbare musturi, fermentare șe matu-

rarea vinului. 

Această structură asigură nivelurile de cădere necesare pentru diferitele operațiuni de procesare șro reduce în 

acest mod, acțiunea  utilajelor enologice de pompare pentru obținerea unor  pritocuri delicate. 

 

În Cramă se maturează exclusiv  vin DOC certificat Bio, din care, 20% vin  rosu și 80% vin alb. 

Filozofia de lucru e bazată pe asigurarea  unui echilibru corect între tradiție și progres, formulă performantă  care 

asigură condițiile pentru a obține vinuri de înaltă calitate, vinuri niciodată banale. 

Bazinele de beton au fost recuperate și modernizate împreună cu retehnologizarea liniilor de producție sunt 

dovezi cât se poate de clare  ale amestecului fericit și eficient între vechi și nou. 

 

Vinul este, înainte de toate, expresia  mediului din care provine. 

,,Terroirul” este, la rândul lui,  conceptul care exprimă alți  diverși factori: climatul, caracteristicile terenurilor, 

tradițiile șr stilul de viată al locului, al oamenilor care îl locuiesc. Din aceste motive, vinul reflectă unicitatea 

absolută a locurilor care îi dau origine. Crama Lechburg este amplasată în una dintre cele mai frumose zone 
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viticole din Transilvania. 

Pe versanții abrupți ai dealurilor, strugurii se coc  în condiții climatice privilegiate. Apărat de lanțul muntuos  al 

Carpaților șa binecuvântat cu 1800 de ore sezonale de soare, cu zile  călduroase șă nopți  răcoroase în perioada 

coacerii, teritoriul nostru asigură o amplă selecție a strugurilor nobile de o finete rară. Datorită factorilor săi 

climatici șl geologici selecți, arealul Lechința si-a câștigat  propria denumire de origine controlată DOC, una de 

prestigiu. 

 

TERENUL 

Plaiul viticol din Sâniacob se regăsește la  intersecția geografică dintre orașele  Bistrița, Cluj-Napoca șl Târgu-

Mureș. Aici, unde ampla vale a Lechinței se așează spre direcția sudică, viile așezate pe versanți sudici sunt 

protejate șr ascunse în adevărate amfiteatre naturale. 

Pamantul este lutoargilos cu depuneri minerale. 

Extensiune lucru: 70 ha 

Vârsta plantațiilor: 7-9 ani în proprietate. 

Densitatea plantației: 5.000 butuci ha. 

 

CLIMA 

Calitatea vinurilor DOC Lechința este în primul rând asigurată de climă, chiar  mai mult decât de  mineralitatea 

solurilor argiloase din această zonă. Condițiile naturale întâlnite aici sunt printre cele mai prielnice pentru culti-

varea soiurilor de viță nobilă albe, care dau origine vinurilor aromate, de mare prospețime şi fructozitate. Arealul 

viticol Lechința este situat într-o regiune deluroasă din Podișul Transilvaniei dispus de-a lungul Paralelei 47^, 

latitudine Nordică. Relieful exclusiv deluros, cuprinde în partea estică dealuri de tip subcarpatic șu în partea 

vestică marile dealuri ale Podișului Transilvaniei, cu înălțimi cuprinse între 300 ș0 500 de metri altitudine. Cu 

versanți moderat șo puternic înclinați 5/25^ ș/ prin caracterul dispersat al viilor așezate pe versanții sudici am-

fiteatrele viticole naturale oferă imaginea unor terasamente foarte frumoase șr sugestive. 

Climatul specific al zonei este caracterizat de apariția ceții de dimineață încă de la sfârșitul verii șe în cea mai 

mare parte a toamnei. Aceasta face ca diferențele termice dintre zi și noapte să ducă la un proces mai încet șn 

mai elegant al coacerii strugurilor, aceștia menținând astfel niveluri aromatice șr de aciditate constant ridicate, 

elemente care aduc caracteristici inimitabile vinurilor  produse aici. 

Climat: tipic temperat, moderat continental 

 

BIO  IN VINO ETHICA 

Agricultura Ecologică sau cum e ea mai bine cunoscută în străinătate, agricultura biologică sau organică, este 

în primul rând definită, din punctul de vedere normativ comunitar, efectiv ca agricultura care în procesele ei de 

producție nu recurge la utilizarea substanțelor chimice de sinteză. 

 

BIOLOGIC-ORGANIC 

Este, înainte de toate în imaginarul colectiv, mijlocul sigur pentru a obține produse de calitate respectând toto-

dată teritoriul, un mijloc ce duce treptat la o schimbare a stilului de viață neimplicat, nepăsător, într-unul care 

privește lucrurile deschis și manifestând o atenție  majoră față  de mediul înconjurător și sănătatea acestuia. 

 

A PREVENI, A NUTRI șU A APARA 

În acest context trăiește șr viticultura bio, care mai bine decât orice altceva, permite, prin reaproprierea pașnică 

șa firească a tradiției de noile tehnologii de producție, aducând astfel conceptul biologic- organic în prim planul 

atenției consumatorilor. 

O ALEGERE RESPONSABILA 
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Le facem păstrând în mod scrupulos vegetația spontană, monitorizând permanent caracteristicile terenurilor, 

ajutând dezvoltarea microorganismelor utile și ținând sub control dezvoltarea dăunătorilor cu ajutorul unor  pro-

duse tradiționale pe bază de sulf și cuprice simple, totul conform normelor și normativelor europene. 

Agricultura bio produce struguri de înaltă calitate ,plini de savoare și caracter, ceea ce constituie  materia primă  

din care se produce un vin deosebit. 

 

 

 

 CRAMA Mureșan  
  

Istoria Cramei 

Povestea a început cu aproximativ 100 de ani în urmă când prima podgorie avea sa fie lucrată de familia 

Mureșan. Aceasta avea o suprafață totală de aproximativ 2 hectare de viță, aflată în apropierea comunei 

Lechința, mai exact în satul Enciu. 

Via se cultiva după obiceiurile vremii, în mare parte manual iar strugurii se storceau într-o presa de aproxima-

tiv 300 de litri din lemn. 

Locul în care se păstra vinul era unul celebru atunci pentru bunătățurile vremii, mai exact în beciul casei. 

În anul 2016 a fost plantata o noua podgorie în vechea zonă viticolă Kaufenberg, Lechința . 

Cu o suprafață totală de 10 hectare de viță plantată, cuprinde următoarele soiuri regale: 

• Fetească Albă • Sauvignon Blanc• Muscat Ottonel • Chardonnay • Pinot Noir • Traminer 

Astăzi, podgoria este la capacitate deplină. Fiecare soi s-a dezvoltat conform așteptărilor. Producția de fruct 

este excepțională dat fiind faptul că a fost îndeaproape îngrijită în fiecare stadiu a procesului de dezvoltare. 
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1.5. Creşterea animalelor: 

Creşterea animalelor pe dealurile mai înalte 

O contribuţie importantă la dezvoltarea zootehniei în comuna Lechința are suprafaţă de păşune existenta, 2980 

ha. 

Efectivul de animale pe categorii din comuna Lechința se afla in declin din cauza lipsei de subvenții pentru carne 

porc, vitei, lipsa de furaje si a microfermelor. Locuitorii comunei Lechința cresc în principal: 

- porcine    bovine     ovine     păsări     familii de albine. 

 

 

Creşterea animalelor. Facilitaţi de prelucrare pentru produse agro-zootehnice. 

În localitate există trei asociaţii de crescători de bovine şi o asociaţie a crescătorilor de 

ovine.  

 

Din punct de vedere al facilităţilor de prelucrare a produselor agro-zotehnice, se poate menţiona fabrici 

de produse lactate existenta în localitate- fabrici de anvergura județeană și națională- Lech Lacto,  

 

In Lechința există două societăţi comerciale care au ca obiect de activitate colectarea laptelui Lech Lacto 

și SC,,VINCA-LACT » SRL Bistrita, Punct lucru Sangeorzu-Nou.  

SC ITL Agrocomplex SRL, condusă de Ovidiu Ciuruş, duce mai departe activitatea vechiului complex de 

îngrăşare a tineretului bovin, ferma fiind modernizată şi retehnologizată printr-un proiect SAPARD. În 

prezent aici funcţionează un centru de colectare taurine, îngrăşare şi export. Crescătoria de viței Lechința 

pune România pe harta europeană a crescătorilor de viței, fiind o afacere agricola de succes. 

Activitatea se desfășoară în 10 adăposturi pentru îngrășare, desfășurate pe o suprafață de 8 000 mp, și 

de un larg centru de colectare. Cele 3 ferme se întindpe o suprafață de 60.000 mp. Un abator acordat cu 

standardele actuale de funcționare întregește afacerea 

Producăor de carne din animale crescute în ferma proprie, producător de furajele și punct de desfacere 

animale sacrificate în Bistrița. 

 

Magazinul TURMA este un proiect care a aparut din dorinta de a oferi produse naturale si mereu proaspete 

in Municipiul Bistrița. 
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Ponderea capetelor de animale: 

 
 
 

 Facilitaţi de prelucrare a produselor agricole. Mecanizare 

De asemenea, locuitorii deţin mori proprii pentru pregătirea măcinişului. 

Mijloacele mecanizate sunt în totalitate în proprietate privată. Principalele maşini agricole aflate în 

proprietatea cetăţenilor sunt descrise în tabelul următor: 

 

 

 

Porcine:; 
1390; 4% Bovine:; 

5619; 15%

Ovine
:; 

9794; 
27%

Caprine; 
261; 1%Cabaline; 43; 

0%

Pasari; 
17873; 49%

Familii de 
albine; 1448; 

4%

Iepuri; 66; 0%

Ponderea capetelor de animale 

Porcine:

Bovine:

Ovine:

Caprine

Cabaline

Pasari

Familii de albine

Iepuri
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B. Infrastructura şi mediu 

 

Comuna Lechinţa este o comună de tranzit 

care face legatura prin DJ 151 și 

și DJ172E la sud cu DN 16 Cluj- Napoca - 

Târgu Mureş, la nord cu E 576 DN 17 (la 

Sintereag) și la est cu DN 15 a Bistita - 

Reghin. Comuna Lechinţa se află 

poziţionată în apropiere de oraşe 

importante, ceea ce îi sporeşte potenţialul, 

astfel: 

La 28 km de oraşul Bistriţa, reşedinţa 

de judeţ, și la 27 km faţă de oraşul Beclean 

unde este Judecătoria, Parchetul și Cartea 

Funciara la care comuna Lechinţa este 

arondată. 

Accesul la calea ferata este pe traseul :

 Bistriţa  -Lechinţa-Luduş. 
Cel mai apropiat aeroport este aeroportul In-

ternațional Transilvania din Târgu Mureş, af-

lat la o distanţă de 80 km. 

La o distanță de 97 km se află aeroportul In-

ternașional Avram Iancu- Cluj Napoca. 

 

 

 

Pe teritoriul comunei există următoarele drumuri județene care traversează comuna: 

 Drumul judeţean DJ 151. 

 Drumul judeţean DJ 172E. 

Au fost efectuate lucrări de modernizare la următoarele drumuri: 

 Drumul comunal DC 27 A în com. Lechinţa  

 Drum forestier „Poienile Lechinţei 

 Drumuri vicinale Lechinţa -Ţigău și Lechinţa- Vermeş 
 
Totodata in comuna Lechinta s-au efectuat lucrări pentru următoarele obiective: 

 

Comuna Lechința Lechinta  

 
• Modernizare străzi- Lechința.  

• Modernizare infrastructură agricolă- localitatea Lechința.  

• Construire pod peste Valea Dipşei, Lechinţa Fizeş. 

• Lucrări de modernizare pe tronsonul DN17A, Herina-Lechinţa-Matei (DJ 172 E). 

• Modernizare DC 16 Bungard Sangeozu Nou Tonciu. 

• Modernizare DC 27A - Chiraleş-Ţigău. 

• Modernizare DJ 172 G Chiraleş- Sărăţel-Arcalia. 

• Infrastructură agricolă în localitatea Chiraleș. 
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• Modernizarea străzi Vermeș. 

• Infrastructură agricolă în localitatea Chiraleș. 

• Modernizare DC 16 Sangeorzu Nou Tonciu. 

• Modernizare străzi Sîngeorzu Nou. 

• Asfaltare DC 27A intersectia DJ 151- capatul satului- Saniacob. 

 

Pe lângă proiectele deja finalizate şi cele aflate în diferite stadii de execuţie, în acest moment, 
sunt în diferite stadii de implementare o serie de noi investiţii: 

 

 Asfaltare Strada Sportului şi strada Fabricii din localitatea Lechinţa; 

 Asfaltare străzi în satele componente Chiraleş (Dorhoi, Morii), Sîngeorzu-Nou (Plopi, 

După Grădini, str. Teilor), Sîniacob şi Ţigău; 

 Asfaltări în domeniul infrastructurii agricole; 

 Continuarea modernizării trotuarelor din localitatea Lechinţa; 

 Modernizare străzi în comuna Lechința; 

 Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința; 

 

Starea pe alocuri relativ precară a drumurilor din comună a condus la înscrierea 

proiectelor de reabilitare a drumurilor pe lista de priorităţi a comunităţii locale. 

 

Pentru drumurile nemodernizate, îmbrăcămintea actuală este din material pietros, 

aflat într-o avansată stare de degradare, având elemente geometrice nearanjate în plan şi în 

spaţiu, prezentând numeroase văluiri. 

 

Datorită faptului că podeţele sunt colmatate şi insuficiente, nu se pot asigura 

condiţiile necesare eliminării apei din zona drumurilor, ceea ce duce la stagnarea apei cu 

consecinţe negative asupra stării drumurilor. 

 

Drumurile de pământ şi cele pietruite pun probleme semnificative traficului auto. 

Astfel, pentru ambele categorii de drumuri, siguranţa traficului impune circulaţia cu viteză 

redusă, ceea ce înseamnă suprasolicitarea motoarelor autovehiculelor şi un consum de 

benzină mai ridicat (cu aproximativ 35%). 

 

Drumurile pietruite şi cele de pământ sunt caracterizate prin prezenţa unor 

denivelări (gropi sau bolovăniş proeminent). Aceste denivelări reprezintă probleme majore 

în ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei din două puncte de vedere: ocolirea lor presupune 

în anumite situaţii manevre bruşte de viraj sau frânare, iar contactul cu ele poate însemna 

avarierea maşinii - tren de rulare, roţi, cutie de viteze, baie de ulei, motor. 

De asemenea, în caz de precipitaţii abundente, drumurile de pământ devin 

impracticabile pentru autoturisme. 
 

Pentru rezolvarea problemelor de circulaţie şi asigurarea deservirii populaţiei din zonă, se 

impune continuarea și executarea unor lucrări de modernizare (asfaltare a drumurilor). 

 
Există şi o cale ferată care traversează comuna. 

Calea ferată (în prezent funcţională) leagă Șieu Magheruș- Lechința- Sărmășel Gara. 
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2.2.1. Reţea de alimentare cu apa potabilă 

 
În comună există reţea de alimentare proprie cu apă potabilă- care acoperă parțial nevoile 

proprii și în proiect se dorește extinderea acesteia până la 100%. 

Localitățile Lechința, Chiraleș, parțial Vermeș, Sâniacob, Țigău în 

celelalte localități alimentarea cu apa se face din fântâni.  

În cadrul investitiei "Reţea de canalizare și staţie de epurare" care este în curs de execuţie în 

localitatea Lechinţa este prevăzută executarea unei staţii de epurare biologică compactă. 

Proiect derulat: Sistem de canalizare și Statie de epurare in loc. Lechinţa, jud. Bistriţa-Năsăud - 

13,5 km + Staţie de epurare. 

 

Proiecte propuse și / sau în curs de execuție: 

 

Sângeorzul Nou și Bungard- nu este rețea de alimentare cu apă. 

Rețea de canalizare și stație de epurare în execuție- Lechinta, in curs de executie Sângeorzul 

Nou, Chiraleș, Sâniacob, Țigău. 

 

Reţea publică de alimentare cu apă potabilă- in lucru și rezervor Sângeorzu Nou - : rețea de 

distribuție nouă în localitatea Sângeorzu Nou cu o lungime totală de aprox. 10,7 km și 321 

branșamente noi. Rețeaua de apa va include pentru o bună funcționare în exploatare, construcții 

de tipul căminelor de vane (echipate cu vane, ventile de golire), branșamente, hidranți de 

incendiu. 

 

2.2.2. Canalizare  

 

În comună există reţea de canalizare. 

Administraţia comunei a depus un proiect pentru extinderea retelei de canalizare în 

cadrul competiţiei de proiecte finanţate de Guvernul României. 

In urma investițiilor făcute pentru dezvoltarea rețelei de canalizare prin proiecte finanțate 

de guvernul României rețeaua de canalizare s-a extins în anul 2019 astfel: 

 

Pentru reţeaua de canalizare comuna Lechința: 

 

 Extindere reţea de canalizare în localitatea Lechinţa (str. Sportului) şi extinderea staţiei 

de epurare din localitatea Lechinţa- Canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate. 

 Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere și staţie de epurare în localitatea 

Sângeorzu Nou, cu lungimea totală a reţelei 10,226 km și o staţie de pompare, precum 

și o staţie de epurare. 

 Construire reţele de canalizare în localităţile Chiraleş, Ţigău, Sâniacob şi staţie de 

epurare. 

 Sistem de canalizare în loc. Vermeş, finanţat din fonduri guvernamentale sau europene 

și buget local. Proiectul care prevede realizarea unei reţele de cca. 6 km este în fază de 

SF. 
 

Lipsa reţelelor de apă potabilă şi canalizare implică un risc ridicat de îmbolnăvire pentru 

locuitorii comunei, în special pentru copiii care frecventează şcolile şi grădiniţele din localitate. 
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La analiza microscopică a apei se pot constata: 

- substanţe minerale insolubile cristalizate sau amorfe (silice, argile, carbonaţi, 

suflaţi, etc.); 

- resturi de origine vegetală şi animală; 

- alge albastre, albe (resturile acestora comunică apei un gust dezagreabil), verzi 

şi brune; 

- mucegaiuri şi spori de Mucor, Penicillium, Aspergillus, etc.; 

- bacterii; se pot întâlni germeni saprofiţi, banali, germeni care se află normal în 

intestinul omului; 

Dintre îmbolnăvirile omului pe cale hidrică trebuie amintite: 

- îmbolnăviri datorită bacteriilor, cum sunt febra tifoidă, gastroenterita, dizenteria 

bacilară, diareea infantilă şi holera; 

- îmbolnăviri datorită protozoarelor - dizenteria amibiană; 

- îmbolnăviri datorită paraziţilor; 

- îmbolnăviri datorită virusurilor 

- hepatită infecţioasă, poliomelita 

- îmbolnăviri datorită unor substanţe minerale: 

• plumbul prin acumulări lente provoacă intoxicaţia cunoscută sub denumirea de 

saturnism. Plumbul poate ajunge în apă mai ales atunci când este acidă (când conţine 

CO2, H2S), prin circularea ei în conducte confecţionate din plumb sau prin poluare cu 

săruri de plumb; 

• fluorul provoacă intoxicaţii când se află în apă în cantitate mai mare de 1,5 mg/l. 

Provoacă la nivelul emailului şi al ţesutului osos al dinţilor, maladia dinţi pătaţi şi creşteri 

neregulate. În doze mai mari provoacă îmbolnăviri mai grave. La doze până la 0,5 mg/l 

împiedică apariţia cariilor. Se găseşte în apele situate în apropierea industriilor care 

folosesc fluor şi în unele substanţe fitosanitare; 

• nitraţii şi mai ales nitriţii provoacă intoxicaţii; 

• clorul poate irita mucoasele cu care ajunge în contact. Clorul liber în apa potabilă nu 

trebuie să depăşească 0,1 mg/l. 

• iodul, mai precis lipsa acestui element din apă provoacă guşa endemică caracterizată 

prin hiperfuncţiunea glandei tiroide. 

2.2.3. Reţea de alimentare cu energie electrica. 
 
Gospodăriile din comună sunt racordate la Sistemul național energetic în proporție de 
100%.  

Lucrări realizate: 

Modernizare iluminat stradal pentru localitățile: Lechința, Bungard, Chiraleș, Vermeș, 
Sângeorzu Nou, Sâniacob, Țigău, PNDL, MDRAP 1,7 milioane lei - finalizat în anul 2017. 

 

2.2.4. Reţele de comunicaţii 

Rețeaua telefonică ROMTELECOM, INTERNET şi televiziune prin cablu deservește 

100% din necesarul comunei. Comuna se află în zona de acoperire a rețelelor de telefonie 

mobilă VODAFONE, ORANGE şi COSMOTE, RDS. Rețeaua de televiziune prin cablu 

functionează în satele Lechința, Vermeș și Chiraleș.  
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2.2.5. Reţea de alimentare cu gaz 

În prezent, locuitorii comunei Lechința dispun de alimentare cu gaze naturale în procent 

de 100%. Alimentarea cu gaze naturale în următoarele satele de pe raza comunei (Lechința, 

Bungard, Vermeș, Sâniacob și Țigău), în lungime de 36 km, s-a realizat între anii 1992-2002, 

dar dintr-un număr de 1793 de gospodării numai 50 % au dorit racordarea la rețeaua de 

alimentare cu gaze.  

Propunere: 

Reţea de distribuţie a gazului metan în localitatea Chiraleş- realizată urmeză racordarea 

cetățenilor la rețea. 

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale in localitatea Lechința strada 

Fabricii, Strada Sondelor etc. 

 

Problematica sănătății prezintă o serie de provocări care necesită o abordare strategică 

la nivel european, și anume: îmbătrânirea populației care modifică modelele de îmbolnăvire și 

de îngrijire medicală; posibilele amenințări la adresa sănătății din domeniile pandemiilor, 

incidentelor fizice și biologice și bioterorismului și dezvoltarea rapidă a noi tehnologii care 

revoluționează modul de anticipare, prevenire și tratare a bolilor. Domeniul sănătății din 

perspectiva calității vieții se referă atât la starea de sănătate cât și la serviciile de îngrijire a 

sănătății (acces, utilizare, caracteristici, etc.). De asemenea, se pot include în acest domeniu și 

atitudinile și valorile referitoare la sănătate, care contribuie la starea de sănătate, precum și 

elemente care țin de stilul de viață adoptat (comportamente de risc, de prevenire, tipul 

alimentației, practicarea de exerciții fizice etc.). 

 

În comuna Lechința se află își desfășoară activitatea 2 medici de familie până în anul 

2020 din anul 2021 avem doar un singur medic de familie, 3 stomatologi, farmaciști 6 deserviți 

de personal mediu sanitar privați 4.  
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Există o stație ISU SMURD care deservește Aproape 28.000 de locuitori din zona de 

câmpie a judeţului Bistriţa-Năsăud ISU-SMURD amplasată la Lechinţa din anul 2017. 

Cel mai apropiat spital este cel din Municipiul Bistrita situat la o distanţă de aproximativ 

28 km. 

 

 

Activităţile economice şi sociale din comună nu sunt de natură să afecteze mediul 

ambiant, singurul aspect defavorabil este lipsa reţelei de canalizare in toate satele . 

Direcțiile de actiune în acest domeniu se concentrează  pe dezvoltarea rețelei de 

canalizare și epurare a apelor uzate precum și decolmatarea Văii Lechinței. 

 

 

C. Economic 

Economia comunei Lechința este bazată pe agricultură. Există mai multe 

societăţi comerciale, care au ca obiect de activitate comerţul, prin magazine de 

desfacere proprii. 

 

3.1. Mediul economic. 

 

Mediul economic al comunei Lechința se confrunta cu o situație caracteristica multor comune, 

atat la nivel de tara, cat și la nivelul județului. Incapacitatea sectorului mic de a absorbi forta de 

munca a determinat o situație relativ precara a mediului economic din comuna și în consecinţă, 

numeroase probleme pe plan social. 

Zona activităţilor economice include suprafața ocupată de unităţile de producţie, depozitare, 

productie agricola, zootehnica. Caracteristica economica predominanta pentru comuna 

Lechința este agricultura, majoritatea populaţiei fiind implicata in acest sector. 

 

In perioada 1966-1992 cele patru localitaţi rurale au cunoscut un fenomen de depopulare. In 

prezent, toate localitaţile comunei Lechința îsi menţin profilul agricol, inregistrand in continuare 

o descreștere a populaţiei. 

 

În 24 de judeţe cea mai mare „industrie“ este comerţul, în timp ce doar trei judeţe din România 

se pot lăuda cu o pondere a industriei prelucrătoare de peste 50% - Olt, Argeş şi Alba. 

Diferențele dintre urban și rural se mențin accentuate în România, chiar și la aproape 15 ani de 

la aderarea la Uniunea Europeană. 

Tendința de a „atenua” aceste diferențe a fost descoperită de marii retaileri după ocuparea 

comerțului orașelor.  

Încet se îndreaptă și spre localitățile rurale în care au descoperit un potențial uriaș. 

 

În comuna Lechința comerțul, deocamdată este în proporție de 90 % deținut de actori locali care 

desfășoară această activitate încă din anii 1990. 

 

In comuna Lechința avem : 

Două societati de prelucrare a lemnului SC ”SOFA STYLE MOB”SRL Lechinta , și SC ,,Ateliere 

Banica" SRL ,un punct de vânzare combustibili Peco, SC,,LEC-PETROV AM" SRL, o patiserie 

SC,,Pati-Liv '' SRL, o fabrica de caramizi ,,SC Ceramica-Lec "SRL, două restaurante, 18 Unitati 

de alimentatie publica", dintre care un Supermarket ,,PROFI LOCO", un Ocol Silvic de Stat. 
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3.2. Mediul de afaceri. 

 

Economia comunei Lechința este bazată pe agricultură. Există mai multe societăţi comerciale, 

care au ca obiect de activitate comerţul, prin magazine de desfacere proprii. 

Abordarea problematicii mediului de afaceri presupune implicarea administratiei in sustinerea 

intreprinzatorilor privati și stimularea liberei initiative. 

 

Principalele obiective vizează dezvoltarea rurala prin: 

 sustinerea proiectelor de investitii privind dezvoltatrea de noi sectoare care sa duca la crearea 

de produse și tehnologii noi, extinderea capacitatilor de productie la agentii economici- cu 

activitate preponderenta in economia locală; 

Procesare lapte, procesare struguri pentru obținerea vinului, creștere, îngrașare abatorizare 

animale. Creșterea producției agricole- cultura plantelor, livezi, vii etc 

 identificarea și promovarea unor programe cu finantare externa sau promovate de guvern, 

accesibile agentilor locali;  

 

Alt obiectiv important il constituie sustinerea procesului investitional in scopul dezvoltarii locale 

și al creării de noi locuri de muncă; 

In acest scop autoritățile publice locale vor sprijini investitorii prin: 

 punerea la dispozitie a terenurilor și spatiilor disponibile pentru dezvoltare prin concesionari, 

inchirieri, vanzari sau asocieri in participatiune, cu respectarea prevederilor legale; 

 acordarea de facilitati la plata impozitelor și taxelor locale in conditiile legii; 

 consultanta și sprijin in obtinerea avizelor și autorizatiilor prevazute de lege. 

 

Printre societăţile comerciale importante din comună se pot menţiona: 
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Mediul de afaceri 

Mediul de afaceri poate fi apreciat ca având un nivel de dezvoltare mediu în localitatea Lechința, 

având în vedere numărul de agenţi economici înregistraţi şi domeniile de activitate ale acestora. 

Pentru consolidarea mediului de afaceri din comuna Lechința sunt prevazute și actiuni in scopul 

valorificarii potentialului Intreprinderilor Mici și Mijlocii care vizeaza in principal accesul la 

finantare al acestui sector, creșterea gradului de promovare a produselor, protejarea marcilor, 

investitiilor și produselor. 

 

D. Turism 

 

În ceea ce priveste produsul turistic rural, acesta consta în a oferi turistilor servicii, precum: 

cazare, cazare cu mic dejun, demipensiune (cazare, mic dejun și prânz sau cina), pensiune 

completa (cazare și toate mesele incluse). La acestea se mai adauga excursii, transport, 

tratament balnear, participarea la diverse festivaluri și sarbatori traditionale. Acest produs este 

alcatuit din: componente de baza, care cuprind cazare , alimentatie și transport; componente 

auxiliare, care cuprind agrement, tratament balnear, activitati sportive, etc.. 

Alegerea unei destinații turistice nu este deloc ușoară, datorită existenței multitudinii de oferte, 

a unor nevoi și preferințe diverse. Un rol important în alegerea destinatiei turistice o au: 

 

  factori naturali: așezare geografică, relieful, hidrografia, vegetația, fauna și clima; 

  factori culturali: limba, folclor, politica, religie, arta, stiinta; 

  elementul uman: mentalitatea și ospitalitatea reflectate în atitudinea populatiei locale, 

a prestatorilor fata de turisti; 

  infrastructura generală: telecomunicatii, mijloace de transport, aprovizionare cu apa, 

sisteme de canalizare, structura și aspectul satelor, etc; 

  facilitati turistice: transporturile turistice, mijloacele de cazare, de alimentatie, activitati 

sportive, distractii, posibilitati de informare etc. 

Turismul rural este completat de agroturism, care poate contribui la a creșterea veniturile 

gospodăriilor rurale, prin valorificarea potentialului economic al acestora. 
 

Principalele obiective turistice din localitatea Lechința sunt : 

 

4.1. Patrimoniul Turistic Natural 
 

 

În ansamblul său, relieful zonei prezintă un potenţial de atractivitate ridicat, caracterizându-se 

printr-un indice de armonie crescut. 
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4.2. Patrimoniul Turistic Arhitectural Şi Cultural 

 Conacul din Lechința, construcție secolul al XVIII-lea (astăzi clădirea adăpostește 

sediul Primăriei). 

 Cramele Lechința. 

 

 Grotele de la Chiraleș – 

Lângă Arcalia există niște grote sculptate în stâncă amenajate pentru somnul de veci al contelui 
Bethlen acum peste 200 de ani. Ele au fost devastate de comuniști, ca și fostul castel al 
nobilului, iar în prezent nu există un plan clar de introducere a acestora în circuitul turistic. 

 

Cripta este un monument unic dar nevalorificat. Fără pereche în Europa la vremea ei, era 

formată dintr-un tunel săpat în stâncă.  

    Contele Lajos Bethlen (1782–1867) a preluat posesia din Chiraleş de la unchiul său, contele 

Gergely Bethlen, în anul 1803, şi în anii următori a iniţiat construirea unui castel pe dealul din 

apropierea satului. 

     Casele săseşti aflate pe deal au fost mutate pe strada principală a satului. Cu această ocazie 

contele a contribuit şi la modernizarea condiţiior de locuit a comunităţii româneşti din sat. 

Contele Lajos Bethlen s-a căsătorit cu contesa Kata Bethlen în anul 1804, după acest eveniment 

demarând lucrările de construire ale castelului din Chiraleş. Contele a fost aşa de pasionat de 

arhitectură şi de peisagistică încât şi-a cheltuit majoritatea averii sale pe amenajarea castelului 

şi a parcului înconjurător. 

    Castelul clasicizant şi parcul au format un ansamblu admirat de contemporani, fiind unul 

dintre cele mai elegante castele ale primei jumătăţi a secolului al XIX-lea în Transilvania. 

    Conform autobiografiei scrisă de contele Bethlen, castelul a fost construit în 9 luni,  

    Bibliografia de specialitate datează castelul în 1808. 

    În autobiografia sa, contele Bethlen relatează că cripta lui a fost amenajată în interiorul unui 

tunel săpat în stânca care delimita parcul, iar vis-a-vis de intrarea în criptă a înălţat grupul statuar 

a moirelor, opera lui Josef Schmelzer. Lucrările la această „peşteră artificială” au continuat timp 

de doi ani şi jumătate. Inscripţia deasupra intrării în criptă datează ansamblul în anul 1818. 

La data de 15 octombrie 1848 românii răsculaţi din zonă au devastat castelul, şi au sechestrat 

contele. Bătrânul Lajos Bethlen s-a întors pe domeniul din Chiraleş numai în anii 1850, şi a 

încercat reamenajarea castelului pustiit. A murit în 1867, şi a fost înmormântat lângă soţia sa, 

în cripta din peştera visată de el. 

    După 1900 nimeni n-a mai locuit în castelul din Chiraleş, care în 1907 era deja pe jumătate 

pustiit. Castelul a fost demolat în totalitate după 1945, iar astăzi nici urmele ruinelor sale nu se 

mai pot găsi. Numai cripta săpată în stânca de gresie şi intrarea „casei” pentru eremit au 

supravieţuit demolării sistematice. 

    Conform Enciclopediei virtuale, interiorul criptei era împărţită în două compartimente scunde, 

în care erau săpate cele două gropi pentru sicriile defuncţilor. Aici a fost înmormântată contesa 

Klára Bethlen în anul 1839, iar soţul ei, Lajos Bethlen a urmat-o în 1867. 

    Mormintele lor au fost jefuite în timpul primului război mondial, când au fost luate şi epitafurile 

lor din marmură. 

Vis-a-vis de intarea criptei se află o nişă semicirculară, în care era dispus iniţial grupul statuar 

al moirelor, executat de sculptorul Josef Schmelzer. Figurile celor trei personaje mitologice erau 

supradimensionate, una dintre ele ţinea în mână o furcă de tors, cel din mijloc torcea firul vieţii, 

iar al treilea era reprezentat cu o foarfecă. Grupul statuar mitologic era admirat de contemporanii 

săi, dar din păcate au dispărut fără urmă. 
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    După spaţiul rotund al intrării în criptă, peştera continuă cu o ieşire aflată deasupra sa cu 

câţiva metri, scobită în peretele de stâncă. Pe partea superioară a nişei, care înconjoară ieşirea 

peşterii, sunt sculptate trei inscripţii a unor versuri despre fenomenul trecerii în nefiinţă. 

Ansamblul criptei are o importantă valoare istorico-culturală datorită faptului că numeroşi 

vizitatori ai castelului şi parcului şi-au eternizat numele pe peretele stâncii, gravate în cadre de 

diferite dimensiuni şi forme. 

    Multe personaje importante ale culturii epocii reformei şi membrii familiilor aristocrate din 

Transilvania au marcat în acest fel vizita lor la Chiraleş. 

    Dintre aceste nume putem aminti pe guvernatorul Transilvaniei, Johannes Kornis (G. 

Johannes Kornys Gubern. Transil.), episcopul Lajos Haynald (Ludovicus Haynald Episc. Trans. 

1860.) sau pe contele Miklós Jósika (el a vizitat ansamblul în 1810). 

    Scurta poezie care comemorează viaţa lui Ferenc Deák, marele om politic al vremii, este cea 

mai importantă inscripţie de acest gen. Inscripţia „Láng-elméjének/ gyöngy volt gondolata,// 

Kristály-jellemének/ vas a foglalatja.// Meghalt 1876 január 29./ Budapesten” este dispusă la 

dreapta de la intrarea peşterii. 

    O altă inscripţie importantă se referea la ctitorul ansamblului, contele Lajos Bethlen: „Illeté 

lelkét a természet s lángereje teremté/ A hajdan sivatag Cserhalmot édeni kertté./ Gr. Bethlen 

Lajos megh. 1867 márcz. 15”. 

„Bârlogul” eremitului se află lângă intarea în peştera mai sus descrisă, şi a fost admirat de 

contemporani datorită invenţiei lui Péter Bodor. Bodor a proiectat mecanismul „eremitului” în 

aşa fel, încât figura acestuia a început să se mişte la deschiderea uşii ca să-l sperie pe vizitatori. 

Această ciudăţenie a fost concepută în anul 1824, conform inscripţiei deasupra intrării: „Deus 

felicitas, homo miseria 1824”. 

    Ansamblul castelului şi a parcului a fost unul dintre cele mai însemnate reşedinţe nobiliare de 

la începutul secolului al XIX-lea în Transilvania. 

    Castelul neoclasicist avea o valoare arhitecturală importantă, iar cripta constituie o construcţie 

unică în genul lui. Peretele stâncii a conservat până astăzi semnăturiile vizitatorilor importanţi 

de odinioară, aceaste dând şi importanta sa valoare istorico-culturală. În viitor ar fi de indicat 

protejarea peşterii, şi punerea în valoare a potenţialului său turistic3. 

 
 Monument al eroilor Chirales  

 

4.3. Mănăstiri, biserici și case parohiale. 
 

 

O serie de edificii religioase au fost declarate monumente istorice – având, ca atare, şi un 
potenţial turistic:  
 
 

 Biserica fortificată din satul Lechința, construcție din secolul al XIV-lea. 

Biserica fortificată din Lechința e amplasată pe dealul de lângă centrul localității. Este înconjur-
ată de un zid de incintă construit din piatră, cu un plan neregulat, ovoidal, cu guri de tragere 
pentru puști. În mijlocul incintei se ridică una dintre cele mai mari și mai importante biserici gotice 
din regiune. Volumetria bisericii este una mai deosebită: o navă de tip sală, relativ scurtă, dar 

                     
3 https://www.patrimoniultransilvan.ro/istorie200ani.html 
https://patrimoniubn.ro/monumente-bistrita-nasaud-harta/ 
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lată, la care se racordează dinspre est corul poligonal mai îngust. Pe fațada vestică a bisericii 
se poate observa faptul că nava laterală este o extindere ulterioară. 

Interiorul conține mai multe piese valoroase: 
altarul înalt din epoca modernă, cu retablul 
flancat de coloane, tabloul central, din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, fiind 
opera lui A. Dörschlag. Pe predela altarului 
se vede Cina cea de taină, iar pictura super-
ioară înfățișează Învierea. Cele două strane 
ale corului datează din 1884, iar lângă altar 
se află o cristelniță de marmură realizată în 
1889. 

 

 

 

 Biserica ortodoxă "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" (fostă biserică evanghelică) din satul 
Sângeorzu Nou, construcție secolul al XV-lea, monument istoric. 

Biserica sală a fost construită, într-o primă etapă, spre sfârșitul secolului al XV-lea. În anul 1602 
a fost distrusă, alături de 60 de case, de către mercenarii generalului Basta. A fost reconstruită, 
lărgită între anii 1740-1750, iar în 1780 a fost împodobită cu elemente baroce. Interiorul a fost 
total transformat, capacitatea fiind mărită prin construirea unor tribune deasupra unor pseu-
donave laterale. Bolțile sunt decorate cu stucaturi specifice barocului. 

 

La început biserica a fost înconjurată de un 
zid de piatră care a fost demolat în anul 
1800 și din materialul rezultat a fost con-
struit, în locul turnului de lemn, un turn de 
cărămidă și piatră, de 32 m înălțime, care 
adăpostește două clopote, cel mare în gre-
utate de 700 de kg. 

După exodul sașilor transilvăneni, biserica a 
fost cumpărată în anul 1978 de comunitatea 
ortodoxă de la Episcopia Evanghelică cu 
suma de 225.000 lei, modificată la interior 
conform cerințelor cultului ortodox și a primit 
hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. A 
fost sfințită ca lăcaș de cult ortodox în anul 
1983 de arhiepiscopul Teofil Herineanu. 
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 Biserica de lemn "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din satul Bungard, costrută în anul 1711, 
monument istoric. 

Biserica poartǎ hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, este din lemn, monument istoric, care 
dupǎ tradiție a fost mai întâi mǎnǎstire în locul numit Pǎdurea Doamnei. Anul construcției, potrivit 
inscripției de pe bârna exterioarǎ a laturii sudice, a fost 1711. 

Biserica are pronaosul dreptunghiular, tǎvǎnit și cu o tribunǎ. În naos bolta este pictatǎ cu scene 
din minunile și patimile Lui Iisus. Altarul este cu 5 laturi și absida decroșatǎ; ansamblul mural 
dateazǎ din a doua jumǎtate a secolului al XVIII-lea; sccenele pictate sunt însoțite de inscripții 
în chirilicǎ; ușile de la intrare, arcadele ce împart bolțile naosului și ușile iconostasului sunt bogat 
ornamentate cu motivul funiei, al soarelui, butoane din lemn, romburi, denticole. 

În timpul în care a funcționat ca parohie, adicǎ pânǎ în anul 1970, în localitatea Bungard, timp 
de 230-235 ani, au slujit din tatǎ în fiu familia preotului Cheresteșiu, ultimul care a slujit din 
aceastǎ familie a fost ginerele, pe numele Octavian Bǎieș. 

 

 

 

 

Din anul 1970 ca preot în filia Bungard a slu-
jit Nicolae Pâslaru. De la 1 august 1977 – 
octombrie 1988 a slujit P.C. Vasile Turc, în 
timpul cǎruia s-au turnat treptele din ciment 
care duc spre Sfânta Bisericǎ. Au urmat 
pentru o perioadǎ scurtǎ de timp pr.prof. Du-
mitru Boca, dupǎ care P.C. Dumitru Știr. De 
la 1 februarie 1995 poartǎ de grijǎ credin-
cioșilor pr. Vasile Beni, cu ajutorul cǎruia în 
anul 1997 s-a reușit sǎ se înlocuiascǎ aco-
perișul din șindrilǎ, ocazie cu care a avut loc 
și o slujbǎ de mulțumire și de întâlnire cu toți 
fii satului. 

 

 Biserica de lemn "Sfânta Cuvioasă Paraschiva" din satul Sângeorzu Nou, construcție 
secolul al XVIII-lea, monument istoric 

 

Ridicată în secolul al XVIII-lea, la Figa, a fost adusă la Sângeorzu Nou în anul 1901. Are un plan 
mai deosebit, dreptunghiular, cu pridvorul pe latura de vest, unde află și intrarea în pronaos. 
Naosul dreptunghiular este acoperit de o boltă semicilindrică, iar în continuarea lui se află absida 
altarului, decroșată, cu trei laturi ce se îmbină în unghi drept. A fost tencuită și vopsită, atât la 
interior, cât și la exterior. Îmbinarea la colțuri și susținera la streșini se face prin grupuri de con-
sole treptate, suprapuse, de o formă mai rar întâlnită. 
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Turnul-clopotniță se ridică deasupra prona-
osului, pe o bază pătrată. Turnul nu are ga-
lerie și susține un coif nu prea înalt, ridicat 
tot pe o bază pătrată. Iconostasul are doar 
două intrări, tip caracteristic bisericilor ar-
haice. Se păstrează de la vechea biserică 
de lemn patru icoane pe lemn: icoana de 
hram Sfânta Cuvioasă Paraschiva, Iisus 
Pantocrator și Maria cu Pruncul în două var-
iante 

 
 

 Biserica de lemn "Sfânta Cuvioasă Paraschiva" din satul Țigău, construită în anul 1706, 
monument istoric 

 

 

 

Biserica de lemn din Țigău, comuna 

Lechința, județul Bistrița-Năsăud datează 

din anul 1706. Lăcașul are hramul „Sfânta 

Cuvioasă Paraschiva” (14 octombrie) și 

figurează pe lista monumentelor istorice, 

cod LMI BN-II-m-A-01721. 

 Biserica de lemn din satul Vermeș 

Biserica de lemn din Vermeș a fost 

construită în jurul anului 1700 în localitatea 

Miceștii de Câmpie. În anul 1904, după ce 

sătenii din Micești și-au construit o nouă 

biserică de zid, biserica veche de lemn din 

fața noului lăcaș de cult, a fost donată 

credincioșilor ortodocși din satul Vermeș. 
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 Biserica evanghelică din satul Chiraleș, monument istoric.

 

 

 

Biserica medievală a fost o biserică-sală 
mică, cu plan rectangular, fără turn, 
acoperită cu șindrilă. Portalul de vest 
simplu, în stil romanic se asemăna cu 
portalul bisericilor săsești din satele Harina, 
Șieu-Măgheruș și Lechința. 

În anul 1889, comunitatea evanghelică a 
hotărât construirea unei noi biserici, cea 
veche fiind în pragul prăbușirii. În 1906 
comunitatea evanghelică a cumpărat 
terenul actual din „Ulița sașilor”, iar proiectul 
bisericii a fost realizat de arhitectul bistrițean 
Rudolf Adleff. Biserica medievală a fost 
demolată și materialul rezultat a fost 
refolosit la construcția noii biserici. Noul 
lăcaș de cult a fost construit de 
antreprenorul Michael Huss din Bistrița între 
31 mai 1907 și 27 mai 1908, cheltuielile fiind 
de 27.443 coroane. 

 

Biserica se situează în mijlocul localității, lângă strada principală a satului, cu fațada vestică 
perpendiculară pe stradă. În dreapta bisericii se află casa parohială evanghelică. 

Biserica-sală a fost concepută în stil neogotic, cu o navă de mari dimensiuni căreia i se alătură 
corul poligonal alungit. Sacristia e lipită de peretele sudic al corului, iar intrarea se face printr-un 
portal dreptunghiular care se află în peretele sudic al clădirii. Cea mai importantă piesă a 
mobilierului interior este altarul neogotic, proiectat și realizat de către Stefan Römischer din 
Wallendorf în anul 1909. Amvonul neogotic a fost proiectat în 1908 de Walter Schuster din 
Bistrița și a fost cioplit în lemn de Pál Délczeg. 

În turnul bisericii se află două clopote, care au fost turnate în 1908, respectiv 1926. 

În 1944 comunitatea săsească a părăsit satul. În biserică nu se mai țin slujbe și se află într-o 
stare avansată de degradare. 

 

 Biserica reformată din satul Țigău, construcție secolul al XV-lea, monument istoric 

Deși satul era inițial Catolic, în timpul reformei protestante, maghiarii au trecut la Biserica 
Reformată, iar sașii la Biserica Evanghelică-Luterană. Biserica medievală a satului apare în 
documente destul de târziu, doar în 1622. În 1695 este menționat primul paroh reformat din 
Țigău, János Margitai. În 1830 a ars clopotnița, iar în incendiu s-au distrus și clopotele. Biserica 
a fost reparată abia în 1853. În 1874 a ars din nou clopotnița, în 1878 turnul a fost reconstruit, 
iar în 1886 au fost reparați pereții fisurați. Orga bisericii a fost donată de György Veres și soția 
sa în anul 1888. 

 

 

 

Biserica se ridică în zona centrală a locali-
tății, fiind înconjurată de o grădină și o 

livadă. Clădirea medievală este formată din 
navă și cor, cu un portic la intrarea sudică a 
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corului. Clopotul a fost turnat de meșterul 
arădean Antal Novotny în 1900. 

 

Forma navei este neobișnuită, are o închid-
ere vestică poligonală (5/8) și pe baza liter-
aturii de specialitate are analogii la câteva 
biserici de stil gotic târziu din anii 1500, de 
exemplu cele de la Dalnic (jud. Covasna) și 
Ocna de Sus (jud. Harghita). 

 
 Biserica ortodoxă (fostă biserică evanghelică) din satul Vermeș, construcție secolul al XV-lea, 

monument istoric 

Biserica se află pe dealul din partea vestică a satului, fiind înconjurată de un zid de incintă. Se 
încadrează printre bisericile fortificate săsești construite în perioada de trecere dintre goticul 
târziu și renaștere. Biserica-sală e compusă dintr-o navă cu patru travee și dintr-un cor poli-
gonal, alungit. Pe latura nordică nava e flancată de patru contraforturi, iar pe latura sudică și în 
jurul corului sunt amenajate câte cinci contraforturi. 

Turnul-clopotniță se află la aproximativ 10 metri la est de capătul corului bisericii, iar intrarea 
spre biserică se practica prin parterul turnului. Pe parcursul timpului, majoritatea incintei fortifi-
cate din secolul al XVI-lea a dispărut, doar în apropierea intrării putând fi detectate unele porți-
uni scunde ale acesteia. 

Decorul interior al bisericii este conceput 
sub influența stilului rococo. Interiorul navei 
a fost transformat în anul 1775, când bolta 
medievală a fost înlocuită cu bolți a vela. 
Nava și corul sunt despărțite printr-un arc de 
triumf a cărui fronton vestic e ornamentat cu 
un cartuș din stuc, în stil rococo. În cartuș se 
află inscripția care comemorează reparațiile 
bisericii din anii 1923, respectiv 1942. 
https://ro.wikipedia.org/wiki 

Biserica a avut o cristelniță neogotică din 
1911 și o orgă Wegenstein din 1912–1913, 
care au dispărut. Conform izvoarelor, altarul 
era o construcție neogotică din lemn, având 
ca reprezentare centrală Răstignirea, pic-
tată în 1861 de către pictorul C. Koller. 
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 Casa parohială din satul Chiraleș, construcție secolul al XVI-lea. 

4.4. Situri arheologice. 

Situri arheologice în comuna Lechința4. 

 

                     
4 http://www.obiective-turistice.ro/situri-arheologice/bistrita-nasaud/lechinta 
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Situația patrimoniului 

Monumentele restaurate, cu fonduri de la bugetul de stat, pe perimetrul comunei Lechința sunt 

puține, insuficient susţinute financiar, nu există încă programe/proiecte de reabilitare, nici o 

implicare a capitalului privat aferent conservării și valorificarii patrimoniului, lipsesc specialiştii 

și executanţii cu experienţă și cunostinţele necesare intervenţiei pe imobile monument istoric. 

Clădirile existente (din care un număr mare aflate pe lista monumentelor istorice) sunt 

majoritatea într-o stare înaintată de degradare, nu corespund unui standard minim de confort 

și nu sunt puse în valoare nici măcar prin siglele de monument 

Lucrările de întreţinere curentă iar după 1990, intervenţiile de reabilitare în zonă au cunoscut 
multiple abordări gresite.  

Derulându-se în absenţa unor soluţii competente și ponderate, aceste intervenţii duc la pierderi 

ireversibile ale valorilor patrimoniale/arhitecturale. 

Păstrarea autenticităţii patrimoniului local, a coerenţei și atractivităţii acestuia, va avea ca efect 
motivarea interesului turistic.  

Conservarea și transmiterea valorilor patrimoniale generaţiilor viitoare constituie o datorie 

pentru locuitori, specialişti și autorităţile responsabile. 

 

 

4.5. Sărbători şi tradiţii populare. 
 
Ziua Internațională a Romilor - 8 aprilie  
- campionate de table;  
- proiecții de filme la căminele culturale, titrate în limba romani;  
- concursuri de Miss piranda;  
- expoziţii de fotografii cu tematică romani,  
- parade ale portului vechi ţigănesc;  
- lansare de coroniţe pe apa râului Lechința;  
- petrecere - dansuri și muzică cu specific local;  
- concurs de dans popular, românesc și ţigănesc, karaoke, momente vesele, lecturi și poezii;  

- formaţia de dansuri ţigăneşti “Ilo Romano” de la Grupul Șrupul Lechința; 
 
 
Festivalul Județean al Obiceiurilor Populare din județul Bistriţa-Năsăud "Comori Străbune" 
organizat pe secţiuni (aprilie):  
- Obiceiuri calendaristice de peste an: iarnă, primăvară, nelegate de date fixe;  
- Obiceiuri care marchează momentele importante din viaţa omului: nașterea, nunta, 
înmormântarea  
 
„Sărbătoarea Fărşangului și Şezătoare tradiţională”, februarie  
Obicei tradiţional în comunitatea maghiară din Ţigău. Loc de desfăşurare: Ţigău, comuna 
Lechința În tradiţia comunităţii maghiare din județul Bistriţa-Năsăud, sărbătoarea Fărşangului 
se celebrează la Ţigău între Bobotează și postul Paştelui, cu toate obiceiurile legate de acest 
eveniment, în care este nelipsită parada măştilor și costumelor populare.  

“Târgul Lechinţei” (septembrie), manifestare cultural artistică , loc de desfăşurare: Lechința- 

21.09.  
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E. Educaţie şi cultura. 

Dimensiunea educaţională se suprapune peste dimensiunea întregii existenţe a omului. 

Educaţia permanentă este concepută ca un principiu organizatoric al întregii educaţii și implică 

un sistem complet, coerent și integrat, oferind mijloace proprii de a răspunde aspiraţiilor de 

ordin educativ și cultural ale fiecărui individ, potrivit facultăților sale. Impunerea acestui 

principiu se datoreaza unei serii de condiții dintre care amintim:  

 

revoluția tehnică și ştiinţifica ce au dus la „explozia“ cunoaşterii și la o mare perisabilitate a 

cunoştinţelor;  

schimbarea masivă a statutului economico-social al multor oameni (trecerea forţei de muncă 

in sectorul serviciilor și in sectorul cercetarii);  

creşterea timpului liber (daca i se dă o utilizare creatoare, poate deveni o sursa de progres 

social).  

 

Problematica lumii contemporane a generat în sfera educației noi obiective care conferă putere 
educației și capacitatea de a contribui cu resursele specifice la construirea viitorului, la crearea 

unei societăți mai bune.  

 

Factorii educației  
 

1. Factori instituționali școlari  

Școala de toate gradele este primul (si cel mai important) factor de educație, și de educație 

permanenta . Școala trebuie să asigure :  

- pregătirea pentru autoeducație dupa absolvirea scolii ;  

- realizarea sistematică și organizată a educației permanente;  

2. Factori instituționali peri și extrașcolari - mass-media : -radio-tv , presa, teatrul  

-cinematograful, internetul  

-universitatile populare ;  

-expozitii, muzee ;  

-simpozioane, sesiuni științifice, consfatuiri;  

-cluburi; -excursii;  

3. Factori generali  

- progresul social, revoluția științifico-tehnică, culturala;  

- schimbările produse in activitățile socio- profesionale;  

- setea de cunoastere a omului;  

- necesitatea restructurarii educației și invatamantului in conformitate cu progresul social și 

tehnico-științific și cultural;  

 

Forme de educație  

- organizate de școală (care pregătesc pentru educație permanentă);  

- organizate de sistemul de educație permanentă;  

- forme libere, spontane; Forme organizate de școală  

- participarea activă a elevilor la predarea noilor cunoștinte  

- răspunderea la întrebarile profesorilor sau discutii privind stabilirea unor concepte, definitii, 

legi - particip la efectuarea unor ex noi d.p.d.v. teoretic, practic  

- prin efectuarea independenta a anumitor teme pentru acasă  

- prin studiul individual  
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- prin efectuarea unor referate, eseuri, comunicări, la început dirijate de profesor 

 

5.1.  Învăţământ 
În comuna Lechința există următoarele unități de învățământ: 

1. LICEUL TEHNOLOGIC LECHINŢA. 

2. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT MARIA LECHINŢA . 

3. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MARIA LECHINŢA. 

4. ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNGEORZU NOU. 

5. Gradinița SÂNGEORZU NOU. 

6. ŞCOALA PRIMARĂ ŢIGĂU. 

7. Gradiniță Tigău. 

8. ȘCOALA PRIMARĂ VERMEŞ. 

9. Gradiniță Vermeș. 

Toate celelalte cladiri în care s-a desfașurat procesul educațional sunt in conservare. 

(Sâniacob și Chiraleș). 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Copii inscrisi in gradinite 262 208 212 209 195 198 168 146 138

Elevi inscrisi in invatamantul
primar

351 339 321 302 299 295 260 259 269

Elevi inscrisi in invatamantul
gimnazial

358 289 288 282 280 262 219 201 188

Total 971 836 821 793 774 755 647 606 595
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Se observă o scădere accentuată a numărului de elevi în toate ciclurile de învățământ. 
 
In periada ultimul interval de timp au fost făcute următoarele invesiții în infrastructura școlară 
 
Investiții în comuna Lechința 
 

Lechința. 
 

 Construire Grădiniţa „Maria“, cu Program Normal şi Program Prelungit- proiect 

finalizat. 

 Modernizarea Şcolii Generale din Lechinţa- finalizat. 

 Construire instalaţie termică Liceul Tehnologic Lechinţa construire şi dotare local 

şcoală - 10 săli de clasă şi atelier şcolar pentru instruire practică la Liceul Tehnologic 

Lechinţa. 

 

Vermeș. 
 

 Modernizarea Scoala Generala-finalizată. 

 Constructie gradiniță - finalizată 

 

Sangeorzu Nou. 
 

 Modernizare Scoala Generala. 

 Construire Gradinita- finalizată. 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Invatamant prescolar 14 14 14 14 13 12 12 10 9

Invatamant primar 19 20 20 19 19 19 15 14 14

Invatamant gimnazial 28 26 25 25 25 27 24 22 19

Total 61 60 59 58 57 58 51 46 42
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5.2. Cultura 
 

Pe raza comunei au fost reabilitate toate Cămine Culturale din localitățile Comunei 

Lechința. 

Toate căminele sunt în stare de funcţionare bună. 

 

 

F. Resurse umane 

 
6.1. Populaţia. 

 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Lechința se ridică la 5.678 de 

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.987 de 

locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (70,45%). Principalele minorități sunt cele de romi 

(17,31%) și maghiari (8,12%). Pentru 3,89% din populație, apartenența etnică nu este 

cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (82,69%), 

dar există și minorități de reformați (5,83%) și penticostali (4,68%). Pentru 3,84% din populație, 

nu este cunoscută apartenența confesională.  
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Locuitorii comunei sunt repartizaţi astfel pe etnii:  
 

 
 
Repartizarea pe sate a locuitorilor comunei este descrisă în tabelul următor şi în graficul ataşat: 
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IV. ANALIZA SWOT. 

Analiza SWOT ( acronim pentru Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 

este un instrument al managementului strategic. SWOT este o metodă de evaluare 

calitativă, bazată pe analiza mediului intern (puncte tari si puncte slabe) şi a mediului extern 

(oportunităţi şi ameninţări). Rezultatul analizei SWOT poate fi utilizat in scopul identificării 

unor strategii. Elementele SWOT pot fi îmbinate în mai multe variante atunci când se pune 

problema definirii unei strategii de dezvoltare locală: 

- utilizarea punctelor tari în vederea valorificării optime a oportunităţilor oferite 

de mediul extern; 

- exploatarea oportunităţilor oferite de mediul extern, în scopul contracarării 

punctelor slabe; 

- reducerea ameninţărilor venite din partea mediului extern, pe baza 

caracteristicilor punctelor tari; 

- reducerea punctelor slabe şi evitarea ameninţărilor mediului extern. 
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AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Majoritatea  terenului este sau poate fi 

utilizat pentru agricultură - potenţial agrar bine 

conturat; 

 Ocupaţiile principale în zonă sunt 

agricultura şi creşterea animalelor;  

 Principalele culturi în comună sunt: 

cereale, pomi fructiferi, vița de vie, plante 

tehnice, rapiță, soia, furaje și cartofi. 

 Prezenta fâneţelor; 

 Cea mai mare parte din populaţia 

comunei consideră sectorul agricol prioritar 

pentru dezvoltarea locală; 

 agenţii economici locali consideră 

sectorul agricol prioritar pentru dezvoltarea 

nivelului de trai din comună; 

 Locuitorii cresc în principal porcine, 

bovine şi ovine; 

 Existenţa unor societăţi comerciale care 

desfăşoară activităţi de prelucrare a 

produselor agricole – prelucrarea produselor 

lactate, productia de vin. 

 Existenţa unor societăţi comerciale care 

desfăşoară activităţi de prelucrare a 

produselor lactate;. 

 

 În Lechința se află una dintre cele mai 

renumite crame din România – CRAMA 

LECHINȚA, potențial viticol. 

 

 Dotarea tehnică relativ bună a 

agricultorilor; 

 Lipsesc echipamentele de irigaţii; 

 Infrastructură zootehnică 

corespunzătoare;  

 Agricultorii din comună consideră 

activitatea lor ca fiind relativ rentabilă, 

preţurile pentru recolte sunt considerate mici, 

dar cultivarea suprafețelor mari acoperiră 

costurile; 

 Agricultura pe suprafețe mici poate fi 

considerată de subzistenţă; 

 Majoritatea dintre localnicii comunei  ştiu 

de existenţa Asociaţiilor Agricole din teritoriu ; 

 Serviciile de consultanţă pentru locuitori 

sunt corespunzătoare, aceştia sunt informaţi 

asupra mediului economic agricol. 

 Pondere în creștere a suprafeţei agricole 

ocupată de livezi şi pepiniere pomicole – 

tendință de creștere; 

  Pondere în creștere a suprafeţei 

agricole ocupată de vii şi pepiniere viticole . 
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- OPORTUNITĂŢI - RISCURI 

- Terenuri agricole care nu sunt exploatate- 

putine; 

- Condiţii climatice propice pentru cultura 

anumitor plante(sfecla de zahar, soia, mazare, 

soia, rapiță etc); 

- Oportunităţi de investiţii - costurile mici ale 

terenurilor agricole; 

- Reţeaua de drumuri poate fi utilizată de 

utilajele agricole; 

- Existenţa Planului Naţional Strategic de 

Dezvoltare Rurală; 

- Aprobarea Programului naţional- cadru de 

Restructurare şi Modernizare a unor unităţi de 

profil zootehnic;  

- Sprijinul oferit din partea Oficiului Judeţean 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Bistriţa-

Năsăud pentru Consultanţă Agricolă cu privire 

la accesarea fondurilor europene; 

- Dezvoltarea mediului non-guvernamental ce 

activează în domeniul agriculturii ecologice; 

- Tendinţă de creştere a sectorului de produse 

ecologice; 

- Creşterea numărului de alimente tradiţionale 

de calitate înregistrate la nivel naţional; 

- Mentinerea subvenţiei de la Uniunea 

Europeană pentru domeniul agricol; 

 

- Resurse financiare insuficiente pentru 

finanţarea şi cofinanţarea proiectelor 

finanţate prin Fonduri Structurale, Fonduri de 

Coeziune, FEADR şi FEP; 

- Lipsa forţei de muncă în agricultură - 

populaţia este îmbătrânită. 

- Cunoştinţe necorespunzătoare a 

întreprinzătorilor din domeniul agricol la nivel 

naţional comparativ cu media Uniunii 

Europene; 

- Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce 

conduc la scăderea randamentului; 

- Concurenţa acerbă de pe piaţa produselor 

agroalimentare; 

- Dezvoltarea unor metode 

necorespunzătoare de cultivare a terenurilor 

agricole; 
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- OPORTUNITĂŢI  RISCURI 

- Dezvoltarea mediului non-guvernamental ce 

activează în domeniul agriculturii ecologice; 

- Tendinţă de creştere a sectorului de produse 

ecologice; 

- Creşterea numărului de alimente tradiţionale 

de calitate înregistrate la nivel naţional; 
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INFRASTRUCTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Căi acces în comună: DJ, care permit 

accesul dinspre Bistriţa Cluj, şi Târgu-

Mureş. 

  Existenţa pe întregul teritoriu a reţelei de 

internet, cablu TV şi telefonie mobilă/fixă; 

 Comuna este inclusă pe itinerariile 

mijloacelor de transport în comun între 

localităţi, existând staţii de aşteptare 

amenajate, cu refugii şi scaune pentru călători; 

 Aproape toţi locuitorii comunei sunt 

racordaţi la reţeaua de energie electrică;  

 În comună există reţea de alimentare cu 

apa potabilă şi canalizare cu staţie de epurare; 

 Localitățile din comuna Lechința dispun 

de un sistem propriu de alimentare cu apă care 

asigură 90% din necesarul comunei, în proiect 

fiind extinderea acesteia până la 100%. 

 Locuitorii comunei Lechința dispun de 

rețele de alimentare cu gaze naturale în 

procent de 100%(rețele) – Obiectiv racordarea 

tuturor locuintelor la rețeaua de gaz- racoradre 

locuințe Chiraleș.. 
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- OPORTUNITĂŢI - RISCURI 

- Modernizarea şi asfaltarea drumurilor locale; 

- Extinderea reţelei de alimentare cu apa; 

-  Existenţa unor programe guvernamentale 

care oferă finanţări nerambursabile pentru 

dezvoltarea infrastructurii; 

- Creşterea suportului financiar acordat de 

Uniunea Europeană prin Fonduri Europene 

pentru finanţarea proiectelor de infrastructură 

şi mediu. 

- Posibilitatea accesării fondurilor europene 

destinate reabilitării condiţiilor de mediu din 

zona rurală; 

- Disponibilitatea finanţărilor prin Fondul de 

Mediu pentru realizarea proiectelor cuprinse 

în Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia 

Mediului; 

- Existenţa programelor LIFE Mediu şi Natura 

ale UE; 

- Extinderea reţelei de alimentare cu apa; 

- Cadru legislativ complet în domeniul 

protecţiei mediului.  

- Proiecte in derulare :  

- Parteneriate și colaborări între autorităţile și 

instituţile publice locale, agenți economici și 

ONG-uri.  

- Absorbţia fondurilor nerambursabile ale UE 

pentru proiectele prioritare.  

- Imaginea de comuna fără poluare istorică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cunoştinţe legate de elaborarea şi 

administrarea proiectelor finanţate din 

Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, 

FEADR şi FEP; 

 Fonduri insuficiente pe plan local; 

 Insuficienţa preocupării agenţilor 

economici privind refolosirea ambalajelor; 

 Menţinerea mentalităţii de ușoară 

indiferenţă faţă de protecţia mediului, în 

special la nivelul populaţiei vârstnice; 

 Creșterea nr. de autovehicule.  

- Potenţial risc de poluare a apei văii Lechința ; 

 Informaţii legate de normele europene de 

mediu; 

 Interes slab faţă de protecţia mediului; 

 Lipsa informaţiilor ecologice; 
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MEDIU/CAPITAL NATURAL 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Localnicii din Comuna Lechința sunt 

mulţumiţi de calitatea apei potabile. 

- În comună există reţea de alimentare 

cu apa potabilă şi canalizare cu staţie 

de epurare; 

- Localnicii din comuna Lechința 

consideră că poluarea nu reprezintă 

o problemă majoră pentru 

comunitate; 

- Localnicii comunei consideră că 

modul de colectare selectivă al 

deşeurilor reprezintă o problemă și 

se colectează selectiv; 

- Exista informare la nivelul comunei 

cu privire la energia verde. 

- Lipsa unor factori semnificativi de 

poluare a mediului; 

- Tendinţă pozitivă de scădere a 

gradului de poluare a aerului.  

- Folosirea gazelor naturale în 

detrimentul combustibililor tradiţionali 

care sunt mai poluanţi.  

- Parcuri : de joaca Lechința și 

Chiraleș;  

- central Lechința  

- Proiecte derulate:  

- Sistem de canalizare și Stație de 

epurare  

- Suprafață mare de vegetaţie 

forestieră situată în comuna 

Lechința.  

- Existenţa în cadrul primăriei a 

personalului care administrează 

spaţiile verzi.  

- Varietatea de specii dendrofloricole  

 

 

- Deteriorarea calităţii apei, în cazul în care evacu-

ările de ape uzate şi menajere vor continua să se 

facă necontrolat; 

- Nivel satisfăcător de educare al populaţiei cu 

privire la colectarea selectivă a deşeurilor; 

- Informare lacunară în domeniul ecologiei/protecţiei 

mediului; 

- Putini locuitori ar fi interesaţi să investească în 

domeniul energiei verde, dacă se iveşte 

oportunitatea în următorii ani; 

- Funcţionarea unor companii poluatoare cu sisteme 

de reţinere ineficiente.  

- Degradarea calităţii aerului, datorită stării tehnice a 

autovehiculelor, calităţii combustibilului .  

- Valea Lechința, se încadrează pe o porţiune în 

categoria a V-a de calitate datorită depăsirilor la 

nutrienţi.  

- Aspectul punctelor gospodăreşti.  

- Educație ecologică insuficientă în cadrul Sistemului 

de învăţământ.  

- ONG-uri cu slabă activitate în domeniul protecției 

mediului.  

- Slabă atitudine civică a cetăţenilor în protejarea 

factorilor de mediu.  
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ECONOMIC 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa în zonă a unui număr semnifi-

cativ de agenţi economici;  

 Ocupaţiile de bază ale locuitorilor, cul-

tura plantelor şi creşterea animalelor, benefi-

ciază de condiţii favorabile;  

 Infrastructura dezvoltată în domeniul ali-

mentaţiei publice; 

 Productivitatea ridicată a terenurilor 

agricole; 

 Infrastructura dezvoltată (reţele de ali-

mentare cu energie electrică, apă potabilă, gaz 

metan); 

 Infrastructură de comunicaţii dezvoltată; 

 Accesul relativ uşor la localitate; 

 Posibilitatea realizării de parteneriate 

public-private între agenţii economici şi 

Primărie; 

 Fonduri europene ce sprijină dezvol-

tarea antreprenoriatului; 

 Consolidarea programelor de pregătire, 

învăţare continuă şi dezvoltare a abilităţilor an-

treprenoriale; 

 Dezvoltarea pachetelor de instrumente 

financiare pentru sprijinirea micilor afaceri; 

 Accesul populaţiei la tehnologia in-

formaţiei şi serviciile de comunicaţii pentru a 

conecta societatea rurală la progresele globale, 

facilitând o mai bună participare la dezvoltarea 

economică; 

 Creşterea permanentă a cererii de ali-

mente de calitate pe pieţele naţionale şi inter-

naţionale, inclusiv a cererii de alimente ecolog-

ice certificate; 

 Dezvoltarea lanţurilor de aprovizionare 

care să conecteze producătorii şi consumatorii, 

inclusiv să asigure o legătură mai bună între 

mediul rural şi urban; 

 Existenţa programelor guvernamentale 

care susţin întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM-

urile); 

 Politica Uniunii Europene cu privire la ac-

tivităţile din domeniul cercetării şi inovării din ca-

drul microîntreprinderilor. 

 Resurse financiare insuficiente pentru 

susţinerea unor investiţii; 

 

 Cultura asociativă, a înfiinţării unor asociaţii 

şi fundaţii; 

 

 Infrastructură deficitară de asistenţă pentru 

afaceri; 

 

 Forţă de muncă necalificată şi insuficientă în 

mediul rural; 

 

 Mediu politic instabil şi dese schimbări în 

legislaţie (inclusiv cele din domeniul fiscal); 

 

 Politică nefavorabilă dezvoltării afacerilor 

(taxe şi impozite numeroase); 

 

 Disparităţi între zonele rurale şi cele urbane 

datorate slabei capacităţi în asigurarea 

infrastructurii şi a serviciilor de bază; 

 

 Blocarea creditării din cauza crizei 

economice şi a blocajelor financiare; 
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OPORTUNITĂŢI RISCURI 

- Existenţa resurselor locale, terenuri agricole care pot fi 

exploatate; 

- Preţul redus - competitiv - al terenului;  

- Existenţa unor programe guvernamentale pentru 

încurajarea iniţiativelor locale şi dezvoltarea micilor 

întreprinderi;  

- Reintroducerea în circuitul economic a bazei tehnico-

economice a fostelor asociaţii agricole; 

- Existenţa asistenţei financiare din partea Uniunii 

Europene prin fonduri nerambursabile - Fonduri 

Structurale sau Fonduri de Coeziune; 

- Atragerea unor investitori români şi străini; 

- Dezvoltarea unor organizaţii neguvernamentale care 

pot atrage fonduri extrabugetare; 

- Dezvoltarea sectorului privat axat pe exploatarea 

resurselor naturale existente 

- Atragerea investitorilor în comună; 

- Atragerea resurselor suplimentare prin utilizarea 

fondurilor Uniunii Europene şi a fondurilor 

guvernamentale. 

- Cunoaşterea insuficientă a mediului 

economic extern; 

- Creşterea posibilităţii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra mediului economic 

local; 

- Atractivitate turistică - încă - redusă, ceea 

ce împiedică lansarea unor afaceri în 

domeniu; 
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TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Comuna Lechința și localităţile 

componente: Bungard, Tigau, Chirales, 

Lechința, Sangeorzu-Nou, Saniacob și 

Vermes, conservă imobile și structuri 

specifice spiritualităţii româneşti, săseşti și 

maghiare  

 Comuna Lechința conservă in mare 

parte monumente istorice valorilor 

patrimoniale ale comunei ;  

 

 În comună există mai multe obiective 

de interes turistic: biserici, monument istoric 

etc;  

 În localitate există monumente 

comemorative ale eroilor căzuţi întreţinute de 

Consiliul Local; 

 Posibilitatea de a ajunge relativ uşor în 

localitate; 

 Cadrul de dezvoltare al localităţilor 

depresiunea intracolinară , aferent cursului 

văii Lechința și Sieu , străjuită de dealuri între 

450-680 m, oferă o panoramă asupra 

loclitatilor și împrejurimilor ;  

 Existenţa drumurilor asfaltate, cu 

posibilitatea preluării traficului de tranzit greu ;  

 Interesul admistratiei publice pentru 

restaurarea de, monumente istorice. 

 Dezvoltare economică pe un traiect 

relativ ascendent ;  

 Specificul agro-economic al localităţii 

se pretează la agroturism. 

 Absenţa unui Sistem global 

informational, suport în monitorizarea 

patrimoniului și gândirea unor programe 

aferente acestuia ; 

  Inexistenţa sau insuficienta punere în 

valoare a patrimoniului, absenţa siglelor de 

monument, inscriptionarilor și a plăcuţelor de 

semnalizare și presemnalizare rutieră a 

monumentelor istorice,  

  inexistenţa unui program de vizitare a 

monumentelor, a ghizilor; neiluminarea 

nocturnă; nereprezentativitatea denumirii unor 

artere în zona rezervaţie ;  

 Alterarea zonelor de protecţie aferente 

monumentelor istorice ;  

 Resurse financiare insuficiente pe plan 

local pentru lansarea unor activităţi 

agroturistice; 

 Manifestări culturale de un nivel 

profesional mediu, reprezentative pentru 

promovarea valorii și autenticului, care pun în 

valoare zona la nivelul reprezentării; 

 insuficienta valorificare a monumentelor 

istorice prin evenimente culturale ;  

 

 Lipsa facilităţilor de cazare organizate 

 Insuficienta promovare a 

meşteşugurilor și micilor întreprinderi, 

pierderea meştesugurilor tradiţionale, în 

special în domeniul construcţiilor, cu 

calificarea și cunoaşterea tehnicilor de 

intervenţie pe monumente istorice ;  
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TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 Insuficienta susţinere financiară și slaba 

valorificare a patrimoniului prin actul cultural ;  

 Comuna Lechința detine o categorie 

defavorizată a populaţiei, fără posibilităţile 

materiale și disponibilitatea de a răspunde 

provocărilor acestei zone ;  

 Insuficiența educației, sensibilizării și 

constientizării locuitorilor faţă de valorile 

patrimoniale ;  

 Insuficienţa amenajărilor sportive și a 

spaţiilor de agreement pentru turişti ;  

 Nevalorificarea potentialului turistic și 

posibil curativ al zonei ;  

 Inexistenţa unui concept detaliat de 

turism ;  

 Inexistenţa sau neatractivitatea ofertei 

turistice, neatingerea standardelor europene 

în servicii și consultanţă, hoteluri, pensiuni 

particulare, gastronomie, manifestari și 

evenimente culturale, festivaluri, trasee 

tematice, organizarea de conferinţe, 

simpozioane, expoziţii insuficiente ; 

nevalorificarea decorului istoric pentru 

manifestările culturale ; nevalorificarea 

tradiţiilor multiculturale și pluriconfesionale ale 

zonei ;  

 Absenţa hărţilor turistice, a ghizilor 

profesionisti, a panourilor turistice;  

 Neactualitatea sau inexistenţa site-urilor 

locale, conţinând informaţii turistice și cultural ; 
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- OPORTUNITĂŢI - RISCURI 

 Investiţii pentru promovarea turismului din 

zonă; 

 Cai de acces asfaltate DJ 

  Valorificarea potenţialului turistic prin 

îmbunătăţirea serviciilor turistice; îmbunătăţirea 

calităţii infrastructurii şi utilităţilor; 

 Modernizarea şi asfaltarea tuturor 

drumurilor din localitate; 

 Poziţia geografică ,o zona cu un potential 
turistic ridicat de interes regional și național ;  

 Existenţa unor localităţi în zona cu ţinuturi 
de vânătoare , posibilitatea valorificării turismului 
cultural, ecologic, trasee tematice; manifestări 
sportive cu participare județeana și regionala;  

 Particularizarea și diversitatea spirituală a 
comunei , rezultată prin combinarea elementelor 
româneşti, săseşti și maghiare în configuraţia 
localităţilor și a fondului construit ;  

 Localitățile comunei au o particularitat 
conferită de fondul construit putând astfel deveni 
atractiv pentru turişti, cu condiţia conservării 
autenticităţii substanţei istorice ;  

 Existenţa unui număr mare de monumente 
istorice reprezentative care ar putea fi puse în 
valoare și incluse în circuite turistice;  

 Posibilitatea valorificării cadrului istoric; 
evenimente culturale de marcă, festivaluri, 
concerte, parade, expoziţii , stagii de specialitate ;  

 Tradiţia mesteşugurilor în zonă ;  
 Tradiţia multiculturală și pluriconfesională 
alocalităților comunei ;  

 Condiţii de amenajare a unor spaţii de 
cazare de tip pensiune, camping, tabere, agro-
turism, valorificând imobile istorice și siturilor ;  

 Recunoaşterea importanţei moştenirii istorice 
de factorii politici și de către public, zona interesând 
atât ca spaţiu locativ cât și ca centru comercial și de 
producţie mesteşugărească ;  

 Crearea premizelor pentru libera iniţiativă, 
pentru dezvoltarea potenţialului economic și a 
infrastructurii tehnice și sociale ;  
 Initierea de legături cu sasii din diasporă, 
atragerea agențiilor de turism străine etc ;  

 Lipsa atractivităţii turistice a 

localităţii; Promovarea insuficientă a zonei - 

aceasta nu este recunoscută pentru 

potenţialul turistic; 

 Fonduri insuficiente pentru realizarea 

unor investiţii turistice la nivel local. 

 Nemotivarea interesului turistic prin 

pierderea autenticităţii patrimoniului local; 

intervenţii necontrolate sau de calitate 

îndoielnică care conduc la 

depersonalizarea localităţilor componente 

la devalorizarea spațiului public ;  

 Alterarea raportului localitate= 

istoric-parc-apă-dealuri perimetrale ;  

 Lipsei zonelor de agement în 

ansamblul localităților;  

 Accentuarea problemelor 
obiectivelor istorice prin lipsa investitiilor;  

 Alterarea zonei de percepere a 
monumentelor istorice ;  

 Depersonalizarea localităţilor 
componente ;  

 Lipsa manifestărilor culturale pentru 
promovarea valorii și autenticului, zonal ; 
lipsa acțiunilor de valorificare a 
monumentelor istorice ;  

 Exploatarea iraţională a resurselor 
forestiere în zonele apropiate; neprotejarea 
zonei verzi;  

 Lipsa unui control eficient a 
fenomenului poluării ;  

 Acceptarea unor investiţii fără a 
respecta tehnologiile ecologice și protecţia 
zonei ;  

 Riscurile neglijării lucrărilor de 
infrastructură ;  

 Lipsa hoteluri și unităţi de alimentaţie 
publică  
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EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa școlilor și grădinițelor în 

comună; 

 Dotarea cu calculatoare a şcolilor şi 

conectarea acestora la internet; 

 Grădiniţele sunt dotate corespunzător; 

 Existenţa personalului didactic calificat; 

 Existenţa unui microbuz special destinat 

pentru transportul elevilor; 

 Existenţa unei biblioteci cu volume şi 

biblionet. 

 Cei mai mulţi localnici consideră 

prioritară dezvoltarea sectorului educaţional, 

agenţii economici consideră sectorul 

educaţional important pentru îmbunătăţirea 

nivelului de trai din comună; 

 Locuitorii Comunei Lechința susţin că 

aceasta este un loc bun pentru creşterea şi 

educarea copiilor. 

 Scăderea populaţiei şcolarizate în 

învăţământul primar şi gimnazial datorată 

scăderii populaţiei; 

 Buget insuficient alocat învăţământului, 

generând recurgerea la finanţare prin aportul 

familiilor elevilor; 

 Politica de salarizare existentă în 

domeniul educaţional, cu influenţe negative 

asupra calităţii actului didactic; 

 Lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele 

didactice tinere; 

 Lipsa unei baze materiale moderne şi 

adaptată noilor tendinţe educaţionale. 
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- OPORTUNITĂŢI - RISCURI 

- Construcţia unor săli de sport; 

- Construcţia unor baze sportive; 

- Obţinerea unei finanţări pentru dotarea 

şcolilor cu mobilier şi echipamente IT 

moderne; 

- Dezvoltarea parteneriatelor public-private în 

procesul educaţional şi a formării 

profesionale; 

- Posibilitatea preluării şi adaptării metodelor 

de bună practică din ţările Uniunii Europene 

cu privire la activităţile didactice; 

- Posibilitatea preluării modelului de bună 

practică „After school”; 

- Existenţa programelor educaţionale pilot; 

- Existenţa politicilor de stimulare a ocupării 

posturilor vacante pentru cadrele didactice 

din mediul rural şi menţinerii cadrelor 

didactice calificate 

- Posibilitatea accesării fondurilor europene 

nerambursabile pentru dezvoltarea 

sectorului cultural; 

- Existenţa programelor de finanţare 

naţionale; 

- Existenţa Fondurilor Structurale; 

- Existenţa Programului Prioritar Naţional 

pentru reabilitarea, modernizarea 

infrastructurii culturale şi dotarea 

aşezămintelor culturale din mediul rural; 

- Informatizarea bibliotecilor şi a serviciilor 

oferite de acestea. 

- Scăderea gradului de instrucţie şcolară a 

populaţiei tinere; 

- Riscul abandonului şcolar datorită 

sărăciei, 

- Plecarea copiilor şi tinerilor din comună 

pentru studii superioare la oraş; 

- Insuficienţa fondurilor locale pentru 

modernizarea tuturor şcolilor şi 

grădiniţelor; 

- Discrepanţe între domeniul cultural şi 

nevoile, respectiv interesele comunităţii, 

pierderea relevanţei actului cultural 

pentru comunitate; 

- Lipsa interesului privind domeniul 

cultural, nerecunoscându-se aportul la 

dezvoltarea locală şi creşterea calităţii 

vieţii; 

- Lipsa posibilităţii afirmării artiştilor locali 

pe plan naţional; 

- Fonduri insuficiente alocate 

sectorului cultural; 
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RESURSE UMANE־ PIAŢA MUNCII:CAPITAL UMAN 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Instituţiile locale dotate cu reţea de 
calculatoare şi internet. 

 Populaţia este dispusă să facă naveta 
pentru asigurarea nevoilor zilnice chiar şi pe 
distanţe între 11 - 30 km sau peste 30 km. 

 Existenţa unui minim de servicii 
specializate: pentru copilul în dificultate, 
persoane vârstnice, persoane fără adăpost ;  

 Existenţa unei echipe dornice de 
afirmare în sport ;  

 Parteneriat al societăţii civile ( Biserica 
Ortodoxă , Consiliul Local)  

 Corelarea Planului de școlarizare în 
funcție de Strategia de dezvoltare a comunei ;  

 Derularea proiectelor locale in context 
județean și naționale pe diferite componente 
(abandon școlar, consum de droguri, trafic 
uman) ;  

 Aplicarea cu eficienţă a unor programe 
guvernamentale “ Lapte și corn ”, “ Săli de 
sport ”, “ Informatizarea şcolilor ”;  

 Oferta bogată de alternative 
educaţionale (educaţie nonformală, timp liber, 
vocaţional etc.);  

 Existenţa programelor de reabilitare, de 
dotare a şcolilor cu mobilier școlar ;  

 Cadre didactice calificate in şcolile din 
comuna ;  

 Existenţa cop. Relaţii Publice și 
Asistenta sociala în cadrul primăriei comunei ;  

 Existenţa dispensarului și a farmaciilor  

 Personal necalificat suficient în 
agricultură şi zootehnie; Lipsa personalului 
calificat; 
 

 Populaţia este dispusă să facă naveta 
pentru asigurarea nevoilor zilnice chiar şi pe 
distanţe între 11 - 30 km sau peste 30 km. 
 

 Oferta locurilor de muncă din comună 
este foarte redusă ; 
 

 Forţa de muncă din Comuna Lechința 
este insuficientă; 

 Numărul locurilor de muncă este 
insuficient, nivelul salariilor la fel; 
 

 Migraţia forţei de muncă în oraşe; 
 

 Îmbătrânirea demografică a populaţiei; 
 
 Lipsa interesului de a munci 
manifestat de o parte dintre locuitori; 

 
 Natalitatea scăzută; 
 

 Insuficient personal calificat în dome-niul 
protecţiei copilului;  

 
 Insuficiente solicitări pentru adopţii 
naţionale;  

 
 Insuficienţa resurselor financiare pentru 
cofinanţarea proiectelor și insuficienţa 
voluntarilor;  

 
 Insuficienta colaborare între instituţiile și 
autorităţile locale ;  

 
 Insuficienţa terenurilor, spaţiilor și 
dotărilor pentru înfiinţarea unor noi centre și 
servicii specializate;  
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RESURSE UMANE־ PIAŢA MUNCII:CAPITAL UMAN 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

   

 Insuficienţa serviciilor pentru vârstnici ;  
 Lipsa perteneriatului social lucrativ ;  
 Lipsa ONG-urilor active ;  
 Susţinere bugetară minimă pentru 
categoria sportul pentru toti și o bază materială 
precară ;  

 Condiţii de practică improprii (stadioane, 
baze de agrement, stranduri, păduri, zone 
amenajate pentru iarnă și vară, etc.)  

 Inerţia în aplicarea standardelor 
educaţionale;  

 Transformarea şcolii din instituţie de stat 
în una de tip comunitar cu accent pe relaţia 
şcoală – comunitate – familie;  

 Insuficienta preocupare a managerilor 
școlari pentru atragerea de fonduri pentru 
autodotarea şcolilor ;  

 Absentismul și delicvenţa juvenilă în 
creştere;  

 Abandonul școlar în cazul familiilor aflate 
în situaţia de risc social ;  

 Lipsa unor zone sociale urbane (cluburi, 
spatii deschise pentru socializare) ;  

 Frecvenţa scăzută a preșcolarilor ;  
 Servicii și insuficiente programe adresate 
vârstnicilor ;  

 Nivel scazut de educație a populatiei 
asistate ;  

 Stare precara a familiilor cu multi copii ;  
 Sistem sanitar insuficient finanţat ;  
 Lipsa spaţiului adecvat și a cadrelor 
medicale în localităţile componente;  

 Lisa locuintelor și a centrelor sociale;  
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- OPORTUNITĂŢI - RISCURI 

- Posibilitatea accesării unor programe de finanţare 

pentru reconversie profesională şi crearea unor 

locuri de muncă pentru şomeri; 

- Atragerea şomerilor spre activităţi agricole; 

- Posibilitatea de creare de noi locuri de muncă prin 

facilitarea accesului la finanţare a 

microîntreprinderilor; 

- Stimularea revenirii în ţară a persoanelor plecate 

să muncească în străinătate; 

- Creşterea vârstelor active de muncă atât pentru 

bărbaţi, cât şi pentru femei; 

- Descurajarea pensionării anticipate şi încurajarea 

muncii în regim de lucru parţial. 

- Posibilitatea investiţiilor în comună pentru crearea 

locurilor de muncă, având în vedere existenţa 

personalului calificat şi nivelul redus al costurilor 

potenţiale; 

- Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie 

 

- Îmbătrânirea demografică şi rate ale natalităţii 

din ce în ce mai scăzute; 

- Rata redusă de absorbţie pe piaţa muncii a 

tinerilor absolvenţi; 

- Creşterea ponderii muncii la negru; 

- Nerecunoaşterea atractivităţii turistice a zonei şi 

a investitorilor din comună. 

- Scăderea capacităţii economiei şi societăţii de 

a genera oportunităţi de muncă; 

- Reducerea drastică a populaţiei şcolare, care 

pe termen lung are ca efect forţa de muncă 

necalificată; 

- Lipsa de structurare a învăţământului secundar 

şi universitar faţă de cerinţele pieţei muncii 

determină creşterea numărului de şomeri în 

rândul populaţiei calificate; 

- Criza economică actuală determină 

restrângerea activităţii sectoarelor economice 

şi implicit creşterea ratei şomajului; 
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- OPORTUNITĂŢI - RISCURI 

- Existenţa unor strategii la nivel județean în unele 

domenii: protecţia copilului, învăţământ și 

educaţie, sport;  

- atragerea și gestionarea de fonduri extrabugetare;  

- Legislaţie favorabilă în domeniul protecţiei sociale;  

- Existenta in unele domenii de activitate, cerere de 

servicii ;  

- Existenţa programelor cu finanţare externă ;  

- Acceasarea și derularea programelor de finanţare 

– PHARE VET – 2003/2004 privind dezvoltarea 

învăţământului professional și în Şcolile de Arte și 

meserii ;  

- Încheierea și derularea parteneriatelor cu agenții 

economici pentru desfăşurarea practicii 

comasate ;  

- Derularea programelor de perfecţionare- formare 

continuă la nivel local, prin CCD Bistriţa și la nivel 

regional în colaborare cu Universitatea Cluj- 

Napoca : programe de utilizare a calculatorului, de 

dezvoltare a reţelei Centrelor de documentare și 

informare, programe de educație pentru tinerii 

rromi etc.;  

- Existenţa traditiilor cultural –artistice;  

- Existenţa unor bune relaţii interetnice (maghiari, 

sasi, rromi) și religioase (ortodoxi, catolici, s.a ) ;  

- Cooperari internaționale, programe de înfrăţire 

între localități/scoli ; e 

-  

 

 

- Rezistenţa la schimbare din partea instituţiilor ;  

- Oferta locurilor de munca care nu au capacitate 

suficientă pentru satisfacerea nevoilor 

populaţiei ;  

- Lipsa unor alternative pentru minori, bolnavi 

psihici etc. datorată lipsei unor instituţii medico-

sociale ;  

- Pierderea încrederii , credibilităţii sindicatelor;  

- Scăderea natalităţii care afectează Proiectule 

de şcolarizare;  

- Posibilitatea creşterii absenteismului, a 

abandonului școlar în actualele condiții socio-

economice ;  

- Neîncadrarea de psihologi școlari in unităţile de 

învăţământ ;  

- Neimplicarea autorităţilor locale în organizarea 

unor licitaţii pentru finanţarea unor proiecte 

educative pe diferite componente ;  

- Munca la negru și la limita salariului minim 

(evaziuni mascate) ;  

- Economie monoindustriala, reconversii dificile ;  

- Emigrare a resurselor umane adulte, calificate 

și necalificate ;  

- Lipsa de locuri de munca /adecvate cererii  
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V. VIZIUNEA ŞI OBIECTIVELE STRATEGIEI 

LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ. 

 

Pentru perioada 2021-2027, comuna Lechința, judetul Bistrița Năsăud, și-a 

stabilit următoarele direcții de dezvoltare și obiective care vor contribui la realizarea 

obiectivului general al Strategiei comunei 

 
Obiectiv general: 

„Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a comunei Lechința prin abordarea integrată a aspectelor 

economice, sociale şi de mediu care vor contribui la punerea în valoare și valorificarea 

punctelor tari şi la reducerea punctelor slabe cu care se confruntă comuna”. 

 

Obiectivele strategice. 
 

Analiza resurselor comunei Lechința, a necesităţilor şi problemelor cu care aceasta se 

confruntă, a oportunităţilor şi a măsurilor de intervenţie utile pentru dezvoltarea comunei fac 

necesară identificarea unor obiective importante pentru strategia de dezvoltare 2021-2027. 

Consiliul Local Lechința îşi propune următoarele obiective strategice pentru 

dezvoltarea socio-economică a comunei: 

 

- Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat; 

- Ridicarea standardului de viaţă a locuitorilor din comună; 

- Creşterea nivelului de competitivitate şi atractivitate a zonei; 

- Crearea de oportunităţi şi facilităţi pentru potenţialii investitori; 

- Diversificarea serviciilor publice oferite cetăţenilor; 

- Creşterea atractivităţii turistice a localităţii; 

- Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice şi a celorlalte utilităţi publice; 

- Eficientizarea potenţialului forţei de muncă din zonă; 

- Creşterea nivelului de educaţie al populaţiei prin dezvoltarea bazei materiale a unităţilor 

educaţionale; 

- Protecţia mediului înconjurător şi dezvoltarea infrastructurii de mediu. 

 

Sintetizat direcțiile de dezvoltare strategică sunt următoarele: 

 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr. I - CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII prin 

INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ și SUSTENABILĂ. 

 

Obiectiv I.1- Modernizarea infrastructurii rutieresi de acces 

Obiectiv II.2 - Modernizarea şi extinderea structurii tehnico-edilitare 

 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr. II - DEZVOLTARE EDUCAŢIONALĂ. 



 

GR-C  
 

 

 
 

101 
 

Obiective specifice: 

Obiectiv II. 1. îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi asigurarea unui proces de 

învăţare modem adaptat cerinţelor pieţei 

Obiectiv II.2.Adaptarea serviciilor educaţionale adresate elevilor şi cadrelor didactice 

pentru fiecare educaţional 

Obiectiv II.3 Creşterea competinţelor digitale ale elevilor prin dezvoltarea infrastructurii 

şi dotărilor specifice 

Obiectiv II.4 Creşterea accesului la serviciile de educaţie şi formare profesională 

pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile 

Obiectiv II.5.Modernizarea şi îmbunăţirea accesului la infrastructură sportivă 

educaţională 

 

 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr.III - PROTECŢIA MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR, CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, STIMULAREA 

UTILIZĂRII SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE. 

Obiective specifice: 

Obiectiv III. 1. Investiţii publice ce utilizează şi promovează infrastructura verde  

Obiectiv III.2 Investiţii publice în asigurarea unor sisteme de iluminat public 

performante şi eficiente energetic 

Obiectiv III.3 Creşterea suprafeţelor de spaţii verzi 

Obiectiv III.4 Reducereaemisiilor de carbon prin imbunătăţirea eficienţei energetice a 

clădirilor 

Obiectiv III.5. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

Obiectiv III.6 Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, 

Prevenirea riscurilor naturale. 

 

 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr. IV - DEZVOLTAREA RESURSELOR 

UMANE, CREŞTEREA INCLUZIUNII SOCIALE. 

Obiective specifice: 

Obiectiv IV. 1. Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de sănătate 

Obiectiv IV.2.Investiţii publice în asigurarea infrastructurii medicale (centre de 

permanenţă, farmacii, cabinete medicale diverse specializări 

Obiectiv IV.3.Susţinerea formării profesionale a personalului din domeniul asistenţei 

sociale 

 

 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr. V - DEZVOLTARE CULTURALĂ, 

SPORTIVĂ ŞI TURISTICĂ. 

Obiective specifice: 

Obiectiv V.1 .Promovarea activităţilor sportive prin dezvoltarea / reabilitarea / dotarea 

infrastructurii sportive. 

Obiectiv V.2. Sprijinirea iniţiativelor sportive 
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Obiectiv V.3.Dezvoltarea/Tmbunătăţirea accesibilităţii zonelor turistice (accesibilitate 

rutieră, transport public, piste pentru biciclete, etc) 

Obiectiv V.4. Dezvoltarea infrastructurii de agrement 

Obiectiv V.5.Punerea în valoarea identităţii culturale locale prin acţiuni specifice de 

promovare, informare, cooperare. 

 

 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr.VI - ADAPTAREA LA NOILE 

TEHNOLOGII,  

Obiective specifice: 

 

Obiectiv VI.1. Dezvoltarea de proiecte Smart Village 

Obiectiv VI.2. Digitalizarea seviciilor publice la nivel local 

Obiectiv VI.3. Dezvoltarea serviciilor de e-administratie 

Obiectiv VI.4. Conţinut electronic relevant pentru dezvoltarea turismului rural 

 

 

 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr. VII - SERVICII PUBLICE ADAPTATE 

NEVOILOR CETĂŢENILOR,  

Obiective specifice: 

Obiectiv VII. 1. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice locale  

Obiectiv VII.2. Promovarea unui mod de lucru transparent, pozitiv şi participativ al 

guvernării locale pentru îndeplinirea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală a comunei 

Obiectiv VII.3.Dezvoltarea,modernizarea şi diversificarea serviciilor publice pentru 

cetăţeni. 

 

 

 

 

Obiective specifice. 
 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Lechința este concepută pentru a sprijini 

atingerea obiectivelor de dezvoltare economico-socială ale localităţii, în concordanţă cu 

acţiunile Programului de Dezvoltare 2020-2024, cele șase priorități ale comisiei pentru 

2019-2024, noul cadru pentru dezvoltarea regională și coeziune după 2002- 2021 până în 

2027- cu cele cinci priorități investiționale mijlocite optim de UE. 

Aceasta a fost structurată pe capitole ce reprezintă şi obiectivele specifice ale 

Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Lechința: 

În acest context, direcţiile de dezvoltare stategică a comunei Lechința în perioada 

2020 – 2027 sunt: 

 

> Integrarea europeană; 

> Educaţie şi cultură; 

> Asistență socială; Protecţie socială; 

> Sănătate; 
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> Resurse umane; 

> Agricultură şi dezvoltare rurală; 

> Economie și turism. 

> Infrastructură locală și utilități; 

> Protecţia mediului înconjurător. 

 

În ceea ce priveşte integrarea europeană, obiectivele specifice ale Consiliului Local 

sunt: 

1. Fundamentarea politicilor publice pe principiile formulate de documentele Uniunii 

Europene; 

Consiliul Local Lechința va susţine colaborarea între actorii locali din Lechința şi cei cu 

atribuţii similare din alte ţări membre ale Uniunii Europene pentru implementarea politicilor 

europene. 

2. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene la nivelul Consiliului Local 

Lechința. 

Consiliul Local Lechința va urmări mai multe direcţii de acţiune pentru accesarea şi 

absorbţia fondurilor europene. Se va urmări îmbogăţirea portofoliului de proiecte şi pregătirea 

documentaţiei necesare pentru asigurarea eligibilităţii şi finanţării proiectelor. 

De asemenea se vor urmări în permanenţă oportunităţile de finanţare în cadrul cărora 

Consiliul Local Lechința va putea aplica pentru atragerea fondurilor nerambursabile 

guvernamentale şi europene la nivelul localităţii. Se va avea în vedere corelarea între 

necesităţile comunei şi obiectivele de investiţii finanţate prin fonduri nerambursabile. 

Consiliul Local Lechința va asigura cofmanţarea proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă, propuse spre finanţare şi derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate. 

3. Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice privind procedurile 

europene cu privire la derularea fondurilor de coeziune şi a celor structurale. 

 

La nivelul Primăriei Lechința se intenţionează formarea unei echipe mixte de funcţionari 

(economişti, tehnicieni, jurişti) care să se ocupe de accesarea şi derularea de proiecte în cadrul 

programelor cu finanţare nerambursabilă. 

 

Implementarea acestor proiecte va avea următoarele efecte: 

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

întreprinderilor mici și mijlocii. 

O comunitate mai verde, fără emisii de carbon, investiții în tranziția energetică, energia din 

surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice. 
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O comunitate mai conectată, cu rețele strategice de transport și digitale. 

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

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

și a accesului egal la sistemul de sănătate. 

O comunitate mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane / rurale durabile în UE. 

 

 

Consiliul local al comunei Lechința intenţionează asigurarea dotării corespunzătoare a 

unităţilor de învăţământ şi grădiniţelor din localitate. 

Măsuri - acţiuni necesare pentru atingerea obiectivelor: 

 Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ la standarde europene; 

 Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere; 

Implementarea acestor proiecte va avea următoarele efecte: 

 existenţa unor condiţii optime pentru procesul de educaţie şi instruire a tinerilor din 

comună; 

O comunitate conectată, cu rețele strategice digitale. 

O comunitate mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale 
și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 
sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate. 

O comunitate mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

Valorificarea patrimoniului cultural local. 

Se intenţionează organizarea unor expoziţii, târguri, manifestări social-culturale, care 

să permită valorificarea patrimoniului cultural local. 

 

Măsuri - acţiuni necesare pentru atingerea obiectivelor: 

 Dezvoltarea infrastructurii culturale la standarde europene; 

 Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere; 

 Creşterea interesului locuitorilor localitatii pentru moştenirea culturală. 

 

Implementarea acestor proiecte va avea următoarele efecte: 
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 asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea de activităţi culturale; 

 asigurarea standardelor minimale de recreere şi agrement pentru populaţia comunei, 

în special a tinerilor; 

 consolidarea unui „portofoliu” de obiceiuri şi tradiţii, care să fie transmise mai departe 

generaţiilor tinere. 

 O comunitate conectată, cu rețele digitale. 

 O comunitate mai socială, pentru realizarea pilonului european al învățământului, a 

competențelor. 

 O comunitate mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane / rurale durabile în UE. 

  

 

Se va urmări absorbţia persoanelor active şi a pensionarilor, asigurarea accesului 

cetăţenilor la serviciile sociale, completarea şi dezvoltarea sistemului de protecţie socială, 

dezvoltarea capacităţii consiliului local de identificare a problemelor sociale şi de dezvoltare 

de programe sociale. 

 

 

Măsuri - acţiuni necesare pentru atingerea obiectivelor: 

 Dezvoltarea infrastructurii de tip social; 

 Sprijinirea dezvoltării societăţii civile în domeniul social. 

 

Implementarea acestor proiecte va avea următoarele efecte: 

 

 Asigurarea condiţiilor normale de viaţă pentru persoanele cu nevoi sociale; 

 Dinamizarea sectorului social prin înfiinţarea unui ONG care să se implice în 

respectarea standardelor în domeniu, în pregătirea şi implementarea de proiecte. 

 O comunitate conectată, cu rețele strategice digitale. 

 O comunitate mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale 

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

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate. 

 O comunitate mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane / rurale durabile în UE. 

 

 

 

Consiliul Local Lechința va sprijini extinderea şi dezvoltarea serviciilor medicale şi a 

unităţilor de farmacie pe teritoriul comunei. 

 



 

GR-C  
 

 

 
 

106 
 

 

 

Măsuri - acţiuni necesare pentru atingerea obiectivelor: 

 Creşterea expertizei în pregătirea şi implementarea de proiecte cu finanţare 

nerambursabilă; 

 Creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă din comună. 

 

Implementarea acestor proiecte va avea următoarele efecte: 

 

 Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor autorităţii locale în ceea ce priveşte 

pregătirea de proiecte cu finanţare nerambursabilă; 

 Creşterea nivelului de calificare al populaţiei din comună. 

 

 

Implementarea acestor proiecte va avea următoarele efecte: 

 

O comunitate conectată, cu rețele strategice de digitale. 

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

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

și a accesului egal la sistemul de sănătate. 

O comunitate mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane / rurale durabile în UE. 

 

 

 

România este ţara cu cel mai mare potenţial agricol din Europa, agricultura fiind una dintre 

ramurile de bază ale economiei mondiale. în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale va fi 

necesară o abordare care să permită integrarea în Politica Agricolă Comună a Uniunii 

Europene. Principalele măsuri ar trebui luate pentru trecerea de la agricultura de subzistenţă, 

cea practicată în prezent, la cea comercială, precum şi măsuri de dezvoltare a unor activităţi 

economice care să conducă la diversificarea locurilor de muncă. 

Se vor urmări implementarea unor Practici de agricultură durabilă, adaptate condițiilor 

climaterice și solului, activități agricole diversificate și generatoare de venit la bugetul local 

 

Consiliul Local al comunei Lechința va urmări în perioada 2021-2027 următoarele 

obiective specifice: 
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1. Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter 

comercial; 

Agricultura din Lechința se caracterizează printr-o productivitate ridicată a terenurilor. 

Populaţia comunei nu poate investi în dotarea cu maşini agricole şi utilaje moderne pentru 

propriile exploataţii agricole, datorită preţului ridicat al mijloacelor tehnice şi rentabilităţii 

comerciale relativ scăzute a agriculturii practicate în această formă. Acestă situație se 

schimbă atunci când discutăm de agricultori care cultivă suprafețe mari în exploatații agricole 

iar recolta poate fi procesată local sau cultivă plante ale caror randamente obținute la vânzare 

pot fi obținute și se obtin profituri frumoase de exemplu rapiță soia etc.  

Alte cauze: îmbătrânirea populaţiei ocupate în agricultură, infrastructură deficitară, 

lipsa utilajelor de lucru cu pământul, interesul scăzut al şomerilor pentru activităţi agricole. 

Gospodăriile ţărăneşti produc aproape numai pentru consumul propriu, de aceea ar trebui 

încurajată apariţia fermelor agricole. 

 

2. Agricultură ecologică și creşterea gradului de irigare a culturilor 

 

3. Încurajarea parteneriatului public-privat. 

O altă cauză a ineficienţei agriculturii este lipsa unei pieţe a produselor agricole care 

să faciliteze comerţul cu produse agricole şi obţinerea de venituri de către fermieri. 

Rentabilitatea comercială scăzută a agriculturii este cauzată în principal de preţurile 

mici oferite pentru produsele agricole. Este foarte important ca autorităţile locale din Lechința 

să se implice în încurajarea parteneriatului public-privat pentru achiziţionarea produselor 

agricole. 

În localitate există mai multe societatăți comerciale care prelucrează produse 

agricole, ceea ce reprezintă un punct de sprijin semnificativ pentru parteneriatele public-privat 

ce ar putea fi dezvoltate în continuare. 

4. Dezvoltarea şi modernizarea satelor 

Al doilea pilon al Politicii Agricole Comune este cel de dezvoltare rurală. Acesta are 

în vedere dezvoltarea infrastructurii rurale în scopul diversificării şi comercializării produselor 

agricole. Aşadar pentru modernizarea satelor, Consiliul Local Lechința va acţiona în 

următoarele direcţii: 

- alimentarea cu apa a tuturor localitatilor;  

- extinderea rețelelor de canalizare ; 

- extinderea reţelei de alimentare cu gaz ; 

- asfaltarea tuturor drumurilor . 

 

 

5. Implementarea tehnicilor agricole moderne pentru perfecţionarea pregătirii 

profesionale. 

Pentru a obţine producţii satisfăcătoare, la standarde impuse de Piaţa Agricolă 

Comună, agricultorii trebuie să aibă în vedere tehnologii de producţie performante, să fie la 



 

GR-C  
 

 

 
 

108 
 

curent cu noutăţile în domeniu. Acestea se pot realiza doar prin acces la servicii de instruire 

şi consultanţă. 

în acest sens. Consiliul Local Lechința, împreună cu Oficiul Judeţean de Consultanţă 

Agricolă, va putea organiza cursuri de calificare pentru diverse meserii agricole, pentru ca 

agricultorii să se descurce cu noutăţile tehnologice şi legislaţia din domeniu. 

Se vor organiza conferinţe, întâlniri cu producătorii agricoli pentru a explica noutăţile 

tehnologice din domeniu. Vor fi realizate prezentări complexe, cu studii de caz şi exemple, 

astfel încât beneficiarilor acestor acţiuni să li se o fere o informare completă şi corectă 

 

Implementarea acestor proiecte va avea următoarele efecte: 

 

 Reechilibrarea lanțului alimentar. 

 Combaterea schimbărilor climatice. 

 Managementul durabil al resurselor. 

 Conservarea peisajelor și a biodiversității. 

 Sprijinirea reînoirii generaționale. 

 Dezvoltarea zonelor rurale. 

 Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor. 

 Venituri echitabile pentru fermieri. 

 Creșterea competitivității. 

 

Totodata și 

 creşterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în agricultură; 

 creşterea importanţei activităţilor non-agricole (ex: dezvoltarea mediului de afaceri); 

 practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de mediu adecvate. 

 

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

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

O comunitate mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

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

întreprinderilor mici și mijlocii. 

 

 

Măsuri - acţiuni necesare pentru atingerea obiectivelor: 

 Creşterea numărului de asocieri ale agenţilor economici; 

 Stimularea realizării de investiţii în zonă; 

 Realizarea unor programe de pregătire pentru practicanții de agro-turism; 

 Realizarea unor produse turistice diversificate; 

 Realizarea și promovarea unor evenimente locale; 

 Realizarea unor programe de pregătire pentru practicanții de agro-turism 

Dezvoltarea serviciilor turistice în comuna Lechința 
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Prin îmbunătăţirea infrastructurii şi prin promovarea potenţialului turistic existent pe 

teritoriul comunei Lechința se urmăreşte atragerea de investiţii în domeniul turismului şi 

promovarea turismului în zonă. În acest sens se va avea în vedere promovarea obiectivelor 

turistice din localitate. 

Consiliul Local Lechința intenţionează să depună un proiect pentru construcţia şi 

modernizarea unei baze sportive în localitate. 

 

Implementarea acestor proiecte va avea următoarele efecte: 

 

 creşterea volumului investiţiilor; 

 îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei prin creşterea ratei de ocupare; 

 dezvoltarea de activităţi non-agricole cum sunt industria şi turismul; 

 practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de mediu în vigoare; 

 creşterea vizibilităţii comunei. 

 O comunitate conectată, cu rețele strategice de transport și digitale. 

 O comunitate mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale 

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

sociale. 

 O comunitate mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 O comunitate mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. 

 

 

 

 

1. Refacerea infrastructurii 

Refacerea infrastructurii impune ca direcţie prioritară creşterea calităţii 

drumurilor. În comuna Lechința sunt mai multe drumuri locale neasfaltate sau doar 

pietruite. Unul dintre proiectele demarate este cel de asfaltare şi modernizare a 

drumurilor. 

În perioada 2021-2027, Consiliul Local Lechința va avea în vedere următoarele domenii: 

- reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri; Rețea de drumuri funcțională 

care să deservească nevoile curente ale locuitorilor și a activităților economice fără 

să afecteze starea mediului înconjurător; 

- dezvoltarea unui program de întreţinere a reţelei de drumuri publice; 

- asigurarea protecţiei mediului; 

- Asigurarea de posibilităţi de utilizare a energiei termice şi gazelor naturale 

pentru majoritatea populaţiei  

 

- Introducerea apei . 

- Extinderea canalizarii . 

- Extindere si modernizare iluminat public. 

- Extinderea și promovarea energiei verzi. 
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2. Extinderea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare 

Extinderea reţelei de canalizare este unul dintre proiectele prioritare pentru comuna 

Lechința, datorită implicaţiilor sociale şi economice negative pe care lipsa acestei reţele le 

generează. 

3. Extinderea reţelei de alimentare cu gaz  

Consiliul local al comunei Lechința îşi propune pentru perioada 2021-2027 

alimentarea cu gaz . Aşa cum s-a precizat anterior, locuitorii nebranșati se bazează pe butelii 

de aragaz pentru aprovizionarea cu gaz.- este in lucru racordarea locuințelor din Chiraleș la 

rețeaua de gaz.. 

4. Extinderea reţelei de alimentare cu apă . 

Consiliul Local al comunei Lechința îşi propune să asigure alimentarea cu apă potabilă 

a tuturor locuitorilor comunei, prin extinderea reţelei . 

 

Implementarea acestor proiecte va avea următoarele efecte: 

O comunitate conectată, cu rețele strategice de transport și digitale. 

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

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

O comunitate mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

 

 

Dezvoltarea durabilă ca strategie prin care comunităţile rurale caută căi de dezvoltare 

economică 

Dezvoltarea economică-socială durabilă a unei comunităţi locale nu se poate realiza 

fără o politică bine fundamentată de conservare şi protejare a mediului înconjurător. 

Resursele naturale sunt limitate, iar conservarea şi refolosirea acestora ar fi în beneficiul 

comunităţii. Acest lucru ar duce şi la creşterea indicilor calităţii vieţii pentru locuitorii comunei. 

Pentru implementarea la nivelul localităţii a capitolului 22 Mediu din Programul de 

Aderare la Uniunea Europeană în perioada 2021-2027, se propun următoarele obiective: 

 

a) Întărirea implementării legislaţiei în domeniul informaţiei de mediu 

 

Se urmăreşte adoptarea unui sistem de norme şi implementări compatibile cu 

exigenţele Uniunii Europene şi participarea la sesiuni şi conferinţe organizate la nivel regional, 

judeţean şi naţional. 

b) Consolidarea capacităţii de implementare în domeniul gestionării 
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deşeurilor. 

 

Se urmăreşte adoptarea și implementarea unui sistem informare a cetățenilor cu privire 

la programele finanțate de AFM – Rabla- Clasic, Rabla Plus, Rabla pentru electrocasnice, 

Casa Verde, Sisteme fotovoltaice. 

 

Prezenţa reziduurilor duce la degradarea mediului înconjurător şi reprezintă un pericol 

pentru sănătatea oamenilor. Prin reciclarea reziduurilor în resurse utilizabile se reduce 

poluarea creând locuri de muncă şi dezvoltând industrii manufacturiere competitive. Multe 

dintre reziduuri sunt în apropierea lacurilor şi bălţilor, iar colectarea acestora ar duce la 

îmbunătăţirea serviciilor de turism. 

 

Implementarea acestor proiecte va avea următoarele efecte: 

 

O comunitate mai verde, fără emisii de carbon, investiții în tranziția energetică, energia din 

surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice. 

Pactul ecologic european  

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

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

O comunitate mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

 

 

VI. PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU 

DEZVOLTAREA DURABILĂ. 

Planul Naţional de Acţiune reprezintă un instrument de planificare şi implementare, un 

pachet de acţiuni necesare schimbării comunităţilor rurale pentru atingerea unor parametri 

specifici societăţii moderne. Conţine un set de principii şi măsuri care se aplică într-un termen 

determinat pentru realizarea obiectivelor stabilite într-o strategie. 

Planul Local de Acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan care are 

la bază resurse disponibile care pot duce la îndeplinirea unor obiective specifice. 

Scopul documentului ״Planul Local de Acţiune” reprezintă prezentarea principalelor 

proiecte pentru implementarea dezvoltării durabile, astfel încât procesul de dezvoltare să fie 

evaluat continuu. Stabilirea planului se va face la intervale cât mai scurte. Planul Local de 

acţiune se va revizui pe o perioadă de 2 ani, chiar dacă a fost proiectat pe 4 ani, pentru a evita 

erorile care pot apărea privind proiecţiile resurselor unui proiect. 

PRINCIPII ŞI CONDIŢII 

Primăria comunei Lechința trebuie să se orienteze spre investirea în resursele 
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existente şi atragerea de resurse financiare suficiente pentru administrarea eficientă a 

comunei, mobilizarea resurselor umane, identificarea şi încercarea de rezolvare a unor 

probleme la nivelul comunei. 

Soluţionarea problemelor curente ţine de mobilizarea administraţiei publice locale. De 

aceea, întotdeauna s-a urmărit participarea la cursuri a funcţionarilor publici şi armonizarea 

procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

Autoritatea Publică Locală trebuie să deruleze un amplu proces de consultare a opiniei 

cetăţenilor cu privire la viziunea şi obiectivele pentru strategia 2021-2027. 

 

 

 OBIECTIVELE GENERALE 

 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Lechința sunt:  

- Asigurarea accesului populaţiei şi al agenţilor economici la infrastructura edilitară 

(apă, canalizare, gaze, căi de transport); 

- Eficientizarea utilităţilor medicale; 

- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 

- Ocrotirea mediului înconjurător; 

- Încurajarea turismului în zonă şi atragerea investitorilor; 

- Amenajarea spaţiului pentru grădiniţe şi şcoli şi modernizarea parcului de joacă 

pentru copii; 

- Crearea de noi locuri de muncă prin configurarea unor oportunităţi investiţionale; 

- Realizarea unor activităţi rentabile în agricultură. 

 

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A PRIMĂRIEI 

Condiţiile unei dezvoltări socio-economice a comunei necesită o comunicare între 

administraţia locală şi cetăţean. Unitatea administrativ teritoriala trebuie să dezvolte un sistem 

de administrare bazat pe consolidarea cadrului instituţional. 

Activitatea publică va lua în calcul: 

- dezvoltarea durabilă a comunităţii prin unirea eforturilor locuitorilor pentru 

soluţionarea problemelor comune; 

- dezvoltarea infrastructurii comunei (aasfaltare drumuri comunale si 

ulite,canalizare, gaze, transport); 

-  elaborarea, aprobarea bugetului. 

 

Gestionarea mijloacelor publice prin:  

- organizarea licitaţiilor de cumpărare pentru achiziţionarea de mărfuri şi servicii 

pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici; 

- stoparea utilizării neeconomice a alocaţiilor bugetare; 

- reevaluarea sistemului de servicii publice şi transmiterea unor activităţi către 

sfera privată. 

Pentru consolidarea finanţelor publice:  

- constituirea de fonduri pentru programe 

de interes local; 

- dezvoltarea antreprenoriatului prin sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale 

care îşi desfăşoară activitatea în folosul cetăţeanului. 
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Consolidarea managementului administraţiei publice locale 

constă în: 

- Dezvoltarea managementului resurselor umane; 

- Dezvoltarea nivelului de pregătire profesională; 

- Utilizarea eficientă a resurselor umane; 

- Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean; Construcţia 

unui sistem de monitorizare a serviciilor publice; 

- Dezvoltarea managementului informaţiilor. 

 

PROIECŢIA FINANCIARĂ 

Planificarea strategică este greu de realizat datorită schimbării legislaţiei, astfel 

încât bugetul pe 7 ani nu se poate exprima cu exactitate. 
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VII. GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ 

 

 

 LEADER a rămas un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice 

și sociale a zonelor, reducerea disparităților dintre urban-rural și promovarea incluziunii 

sociale. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în 

totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și 

privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată prin plasarea acesteia sub 

resposabilitatea comunității.  

 

 În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a 

început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul a fost 

acoperit de 163 de GAL-uri selectate, acoperind o suprafață de cca. 142.000 km², 

reprezentând aproximativ 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă LEADER. 

 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD) reprezintă o modalitate 

de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare, în baza 

analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului. 

  

În cadrul SDL se dorește selectarea unui set coerent de măsuri adaptate priorităților specifice 

teritoriului și valorificarea potențialul autentic local al teritoriului. 

  

LEADER contribui ela dezvoltarea zonelor rurale, și va facilita implementarea proiectelor cu o 

abordare inovativă multisectorială și transversală, pentru a sprijini nevoile populației din 

teritoriul eligibil LEADER . 

 

Autoritatea de Management și Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală vor încuraja și sprijini 

implementarea proiectelor de infrastructură de bandă largă dacă acestea sunt incluse în 

strategiile de dezvoltare locală. 

 

În cadrul evaluării intermediare a PNDR, ar trebui inclusă o re-evaluare a zonelor rămase 

neacoperite, cu privire la realizarea obiectivelor pentru zonele rurale conform UE 2021-2027. 

În cazul în care nevoile identificate nu sunt acoperite pe deplin, suma alocată acestor tipuri de 

acțiuni poate fi suplimentată.  

 

Având în vedere experiența din perioada de implementare a PNDR 2016-2020, finanțarea 

măsurilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale este 

relevantă pentru a menține caracterul inovator al abordării LEADER. 

 

 

 

 

 

 Programul LEADER urmăreşte aceleași obiective generale și specifice 
ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR şi presupune 
dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată 
nevoilor și priorităților acestora. 
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Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții 

ce răspund problematicii identificate la nivelul comunităților locate, reflectate în acțiuni 

specifice acestor nevoi.  

Contribuția măsurii LEADER la domeniile de intervenție Domeniul de intervenție 6B: 

“Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”  
Asigurarea sinergiei dintre priorități va conduce la revitalizarea și dezvoltarea zonelor 
LEADER. Sprijinul acordat prin Prioritatea 6, Domeniul de Intervenție 6B pentru îmbunătăţire 
a infrastructurii locale de bază contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii populației din zonele 
LEADER și atractivitatea satelor.  
 
LEADER poate contribui în continuare prin următoarele domenii de intervenție: 

 
 
Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii 
vieţii în zonele LEADER, ci și la stimularea activităţilor de turism, dezvoltarea produselor locale 
şi crearea de locuri de muncă. Proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au 
un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR.  
Domenii de acţiune care reprezintă oportunități pentru LEADER : 

1A – Sprijin pentru promovarea inovării în spațiul 
rural, stimularea proceselor și a proiectelor 

realizate în comun de către afacerile locale și 
centrele de cercetare sau de inovare.

2A – Sprijin pentru fermieri și procesatori pentru 
îmbunătățirea performanței economice în cadrul 

lanțului agro-alimentar. 

2A – Sprijin pentru fermieri și procesatori pentru 
îmbunătățirea performanței economice în cadrul 

lanțului agro-alimentar. 

3A – Sprijin pentru lanțurile scurte de 
aprovizionare și pentru realizarea de strategii de 

marketing în comun a produselor locale, în 
conformitate cu strategia de dezvoltare locală. 

4A – Sprijin pentru o abordare de mediu durabilă, 
prin valorificarea patrimoniului natural și 

cultural.

5C – Sprijin pentru inițiative locale asociate 
resurselor de energie renegerabile/consum scăzut 

de energie, ca acțiuni de aplanare a efectelor 
schimbărilor climatice. 

6A – Sprijin în vederea dezvoltării de 
întreprinderi mici, diversificare, precum și crearea 

de locuri de muncă 

6C – Sprijin pentru proiecte locale TIC
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GAL-urile reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care 
comunitățile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a 
dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea 
tinerilor în teritoriul LEADER și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia. Pentru 
a sprijini acest demers se pune accentul pe: stimularea parteneriatelor, transferul de cunoștințe 
și implementarea inițiativelor inovative, dar mai ales, pe implicarea reală a cetățenilor în 
deciziile strategice pe termen lung etc.  

 

Contribuția la obiectivele transversale:  

 

Mediu și climă  

 

Prin măsurile de interes local ce ar putea fi finanțate prin LEADER 2021-2027 se au în vedere 

și acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice prin promovarea de soluții inovative care să 

răspundă nevoilor identificate în acest sens în SDL. De asemenea, prin LEADER sunt 

încurajate investițiile ce vizează eficientizarea energiei și a consumului de apă, crearea și 

dezvoltarea de activități neagricole privind identificarea și utilizarea energiilor din surse 

regenerabile, promovarea utilizării surselor de caldură pe bază de biomasă, crearea și 

dezvoltarea de sisteme de producere și distribuție a biogazului la nivel de comunitate, 

contribuind astfel la dezvoltarea competitivității locale, servicii de bază și a unei economii locale 

cu emisii scăzute de carbon.  

D1
• contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și 

încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER; 

D2

• crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare 
economică, infrastructura fizică locală la scară mică, inclusiv 
broadband și a serviciilor de bază; 

D3
• creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea 

migraţieipopulaţiei, în special a tinerilor; 

D4

• îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile 
minoritare/ etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural 
și cultural rural 

D5

• diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de 
dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică 
teritorială. 
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Inovarea 

 

Grupurile de Acţiune Locală joacă un rol important în dezvoltarea comunității. Prin capacitatea 

acestora de a întruni interesele membrilor comunităţilor locale, GAL-urile pot identifica soluţii 

inovatoare la problemele existente la nivel local. Inovarea în cadrul LEADER constă, aşadar, 

în modul în care GAL-urile abordează oportunităţile şi provocările identificate la nivel local şi 

în modul în care reuşesc să crească interesul pentru dezvoltarea proiectelor inovative de 

utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural și natural. 

 

Astfel, la nivelul unei comunități locale, acțiunile inovative presupun finanțarea unor 

investiții/servicii care sunt sprijinite prin FEADR și asigură îndeplinirea obiectivelor din SDL. În 

cadrul SDL pot fi dezvoltate măsuri inovative în orice domeniu pentru care au fost identificate 

nevoi specifice la nivelul comunității locale. Măsurile inovative pot viza inclusiv domenii 

precum: eficiența energetică și promovare a energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu 

material și imaterial inclusiv patrimoniu natural de interes local, piețe agricole,agroalimentare 

pentru produsele locale, grupuri vulnerabile și comunități dezavantajate. 

 

Implementarea abordării LEADER 

Grupurile de Acțiune Locală vor structura strategia de dezvoltare locală în funcție de 

obiectivele PNDR 2014-2020 și în funcție de nevoile identificate în analiza diagnostic din SDL. 

Valoarea adăugată a LEADER reiese din faptul că strategiile trebuie să promoveze inovarea 

și să reflecte modalitatea în care aceasta este abordată în cadrul proceselor și activităților 

specifice. Se va acorda prioritate în selecție SDL-urilor care propun măsuri prin care se ating 

obiectivele transversale ale PNDR (inovarea, schimbări climatice și acțiuni de mediu). 

LEADER, ca abordare inovatoare, bazată pe cooperare și implementată într-o anumită 

regiune, generează valoare adăugată în respectiva regiune în special datorită implicării de jos 

în sus a populației și a participării integrate a reprezentanților sectoarelor economice. Valoarea 

adaugată a SDL poate fi generată atât de caracterul inovator al intervenți ei prin LEADER, cât 

și de impactul generat de aceasta la nivelul respectivului teritoriu. Cuantificarea valorii 

adăugate se va realiza cu ajutorul indicatorilor specifici propuși în fiecare SDL.  

LEADER generează valoare adăugată în teritoriu prin : 

 Capacitatea instituțională creată și consolidată prin parteneriate;  

 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;  

 Identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel local;  

 Dezvoltarea proiectelor de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural 

și natural;  

 Dezvoltarea identității locale;  

 Schimburi de experiență și bune practici inter-teritoriale și trans-naționale. 

 

 

Partenerii privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% 

atât la nivelul parteneriatului cât și la nivel decizional. Populația din mediul urban va avea o 

pondere de maximum 25% din totalul populației teritoriului. Entitățile provenite din mediul 

urban (inclusiv cele din afara teritorului eligibil) vor reprezenta maximum 25% la nivel 

decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție). 
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ESTIMAREA NECESITATILOR DE FINANTARE 

Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada 2021-2027 din domeniul agriculturii, 

zootehniei, infrastructurii, transportului, mediului, economic, turistic, educatiei, culturii, 

sănătătii, asistenţei sociale, administraţiei publice, va duce la creşterea economică a comunei 

şi la creşterea nivelului de trai a locuitorilor zonei. 

  

Pentru a-şi atinge obiectivele propuse se urmăreşte atragerea de fondurilor comunitare şi 

private într-un procent cât mai mare şi micşorarea fondurilor provenite de la bugetul de stat. 

 

Cofinantarea proiectelor, cât şi realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de fezabilitatea, 

întocmirea documentaţiei trebuie susţinute din fondurile rezultate de la bugetul local. 

 

Se va acordata o atenţia deosebită şi întocmirii documentelor referitoare la aspectele 

financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate şi proiectelor 

tehnice (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor pentru următoarea perioada de timp - de 

regulă următorii câţiva ani, indicatori de rentabilitate etc.). 

 

Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor comunităţii 

locale.Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot parcursul 

derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea realizării proiectului 

nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se faca distinctia între diferitele 

destinaţii ale resurselor de care dispune comuna. 

 

 Fondurile nerambursabile 

 

 Prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente documentaţiilor pentru 

cererea de finanţare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este necesară cofinanţarea 

locală a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile (printre care şi TVA), ceea 

ce pentru administraţia publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul programelor 

de finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei locale.  

 

Dar marele avantaj al surselor de finanţare nerambursabilă prin programe ale Uniunii 

Europene este că, pentru administraţiile publice locale, procentul de cofinanţare este de doar 

2% (pentru majoritatea programelor), iar valorile investiţiilor sunt mari şi chiar foarte mari, 

raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea de cofinanţare. 

Pe baza a nouă obiective clare, viitoarea PAC va continua să asigure accesul la alimente de 

calitate superioară și un sprijin puternic pentru modelul european de agricultură, care este 

unic. 

Cele 9 obiective ale viitoarei PAC sunt: 

 să le asigure fermierilor un venit echitabil. 

 să amelioreze competitivitatea. 

 să restabilească echilibrul de putere în lanțul alimentar. 

 să combată schimbările climatice. 
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 să protejeze mediul. 

 să conserve peisajele și biodiversitatea. 

 să sprijine reînnoirea generațională. 

 să ajute la dinamizarea zonelor rurale. 

 să protejeze calitatea alimentelor și sănătatea. 

Principalele aspecte ale propunerilor 

Sprijin mai bine direcționat, pentru mai multă echitate 

Pentru a asigura stabilitatea și predictibilitatea, sprijinul pentru venit va rămâne o parte 

esențială a PAC. În cadrul acestuia, plățile de bază vor depinde în continuare de suprafața 

fermei, în hectare. Viitoarea PAC vrea însă să prioritizeze fermele mici și mijlocii și să 

încurajeze tinerii să devină fermieri. De aceea, Comisia propune ca: 

 sprijinul pe hectar să fie mai mare pentru fermele mici și mijlocii 

 proporția de plăți directe primite de o fermă dincolo de suma de 60 000 EUR să fie 

redusă, iar plățile să fie limitate la 100 000 EUR/fermă, pentru o distribuție mai 

echitabilă a plăților 

 minimum 2 % din plățile directe alocate fiecărei țări din UE să fie rezervate pentru 

tinerii fermieri, fonduri care ar urma să fie însoțite de sprijin financiar din cadrul 

măsurilor pentru dezvoltare rurală și a celor care facilitează accesul la terenuri și 

transferul de terenuri 

 țările UE să trebuiască să se asigure că nu primesc sprijin decât fermierii veritabili. 

 Legislația în materia aplicabilă: 

 Regulamentul UE nr. 1303/2013 – normele comune aplicabile fondurilor structurale și 

de investiții europene (fondurile ESI) 

 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii 

agricole comune 

 Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

 Regulamentul (UE) nr. 807/2014 – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu dispoziții tranzitorii 

 Regulamentul (UE) nr. 640/2014 – administrare, retragerea sprijinului sau condițiile de 

aplicare a sancțiunilor aplicabile plăților directe, sprijinul pentru dezvoltare rurală și 

ecocondiționalitatea 

 Regulamentul UE nr. 809/2014 – cum trebuie aplicat Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 

privind sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și 

ecocondiționalitatea 

 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR 

 

 Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) este o institutie subordonată 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) având ca atribuție implementarea 
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tehnică și financiară a Programului Național de Dezvoltare Rurală . 

  

Măsurile Planului Naţional Strategic iau în considerare Liniile Directoare Strategice 

Comunitare ce fac referire la mediul rural. În funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi 

de mediu, obţinută pe baza datelor statistice disponibile, au fost stabilite priorităţile şi direcţiile 

pentru dezvoltare rurală, în strânsă legătură cu priorităţile comunitare. 

  

Prin Planul Naţional Strategic 2023 – 2027(https://portal.afir.info/Uploads/PNS/PNS_2023-2027_V-

1.0_sfc2021-2023RO06AFSP001.pdf) şi ulterior prin PNDR s-au conturat patru direcţii (axe) prioritare 

pentru finanţare prin FEADR. 

 

Prima direcţie prioritară pentru dezvoltarea spaţiului rural (Axa I) - Creşterea competitivităţii 

sectorului agricol şi silvic - urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi 

silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face mai competitive şi pentru 

a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul rural (acolo unde este 

posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din aceste zone. 

 

Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale - pune accent pe menţinerea şi 

îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României prin promovarea unui 

management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere. Obiectivele privind 

menţinerea biodiversităţii şi conservarea naturii se materializează prin sprijinirea conservării 

şi dezvoltării pădurii, asigurarea unei ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor 

de management durabil al terenurilor agricole şi forestiere. 

 

Nu au fost uitate mult aşteptatele investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor rurale, o 

mai mare importanţă acordându-se multifuncţionalităţii economice a zonelor rurale, dar şi 

conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural. 

  

Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale - 

vizează gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte 

sectoare care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi 

economic. 

Axa IV– LEADER – are în vedere implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru 

îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural. 

  

FEADR este implementat în prima perioadă de programare financiară (2007 – 2013) prin 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 și în a doua perioadă de programare 

financiară (2014 – 2020) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ,urmand 

sa fie abordată și implementarea pentru 2021-2027. 

 

 Parteneriatele de tip public-privat 

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi promovată pentru 

rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariţia Legii nr. 178/2010 (cu 

modificările și completările ulterioare) care reglementează parteneriatul public-privat este 

privită drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse. 
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La nivelul administraţiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-

privat în diverse domenii. În urma adoptării legii parteneriatului public-privat s-ar putea 

externaliza o serie de servicii şi activităţi publice, partenerii locali putând fi atât mediul de 

afaceri, cât şi sectorul non- profit. 

 

Creditarea 

  

Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă, de obţinere a 

finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi un 

anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie 

de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare 

poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, cu atât mai 

mult cu cât o organizaţie cu datorii mari devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite, 

cât şi pentru atragerea de fonduri nerambursabile. 

 

 

Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanţările rambursabile care pot fi 

contractate de administraţiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general 

consolidat. 

 

Conform Hotărârii nr. 1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 

şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările 

rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale, pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general 

consolidat, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de 

unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în 

sumă de 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 2015. De asemenea, pentru 

încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind 

tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de 

unităţile/subdiviziunile administrativ- teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru 

fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 2015. 

 

Legislaţia naţională care plafonează tragerile din fonduri rambursabile contractate sau noi, 

precum şi gradul maxim de îndatorare de 30%, nu este aplicabilă creditelor contractate pentru 

cofinanţarea proiectelor europene. 
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VIII. OBIECTIVELE SPECIFICE ŞI PROIECTE 

IDENTIFICATE. 

 

I. INTEGRARE EUROPEANĂ 

  
 
 

Obiective Finanţare Perioada 
de timp 

Instituţii / 
Departamente 

Responsabile. 

Adoptarea de hotărâri 

şi programe pe baza 

Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a 

Buget local 4 ani Primăria Lechința 

Realizarea unui plan 

de adoptare a politicilor 

publice ale Uniunii 

Europene. 

Buget local 4 ani Primăria Lechința 

Realizarea unui 

program pentru 

accesarea fondurilor 

europene. 

Buget local 4 ani Primăria Lechința 

Depunerea de cereri 

de finanţare pentru 

care administraţia 

publică este solicitant 

eligibil. 

Buget local 4 ani Primăria Lechința 
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Obiective Finanţare 
Perioad

a de 

Instituţii/departamente 

responsabile 
Parteneriat Monitorizare 

Sprijinirea înfiinţării de ferme 

agricole 

Buget local 

Programe 

de finanţare 

2 ani 
Primăria Lechința 

Direcţia Agricolă 

Parteneriat 

public 

Primăria Lechința 

Direcţia Agricolă 

Sprijinirea înfiinţării de 

ferme zootehnice. 

 

Buget local 

Programe 

de finanţare 

2 ani 
Primăria Lechința 

Direcţia Agricolă 

Parteneriat 

public 

Primăria Lechința 

Direcţia Agricolă 

Sprijinirea realizării de produse 

ecologice. 

Buget local 

Programe 

de finanţare 

4 ani 
Primăria Lechința 

Direcţia Agricolă 

Parteneriat 

public 

Primăria Lechința 

Direcţia Agricolă 

Dotarea tehnică cu utilaje 

moderne a agriculturii locale. 

Sere solarii, instalatii de irigat. 

Buget local 

Programe 

de finanţare 

3 ani 
Primăria Lechința 

Direcţia Agricolă 

Parteneriat 

public 

Primăria Lechința 

Direcţia Agricolă 

Masuri de ajutorare a tinerilor 

fermieri. 

Buget local 

Programe 

de 

finanţare. 

3 ani 
Primăria Lechința 

Direcţia Agricolă 

Parteneriat 

public 

Primăria Lechința 

Direcţia Agricolă 

Sprijinirea agricultorilor prin 

ajutorarea unor inteprinzători 

pentru construirea unor centre 

zonale de colectare a cere-

alelor, legumelor şi fructelor. –

Depozite de cereale/Legume. 

Dezvoltarea unui centru mod-

ern de depozitare produse 

agricole perisabile (ex. cătină, 

fructe de pădure) extinderea 

depozitelor de porumb /lu-

cernă, susținerea iniţiativelor 

antreprenoriale pentru prelu-

crarea superioară a cătinii, 

fructelor de pădure și 

porumbului. 

 

Buget local 

Programe 

de 

finanţare. 

3 ani 
Primăria Lechința 

Direcţia Agricolă 

Parteneriat 

public 

Primăria Lechința 

Direcţia Agricolă 
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II. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ. 

 

 

  
 
 

Obiective Finanţare 
Instituţii/de

partamente 

Parteneri

at 

Monitoriza

re 

Susţinerea acţiunilor antreprenoriale pentru 

creşterea animalelor dedicate segmentelor 

de nişă (ex. vânat pentru turism tematic - 

vânătoare - si restaurante de lux) 

 

Buget 

local.Prog

rame de 

finanţare 4 ani 

Primăria 

Lechința 

Direcţia 

Agricolă 

Partener

iat 

public 

Primăria 

Lechința 

Direcţia 

Agricolă 

Crearea de facilităţi si intermediere pentru 

încurajarea producătorilor de zahăr să facă 

contracte cu fermele agricole locale în 

cultivarea sfeclei de zahăr pe suprafaţe 

întinse. 

 

Buget 

local.Prog

rame de 

finanţare 4 ani 

Primăria 

Lechința 

Direcţia 

Agricolă 

Partener

iat 

public 

Primăria 

Lechința 

Direcţia 

Agricolă 

Lansarea producţiei viticole dezvoltarea

livezilor de pomi fructiferi (ex. mărul pentru

producţia de sucuri naturale) - gradul ridicat al

importului de fructe de calitate redusă pe

pieţele din România reprezintă o oportunitate

pentru dezvoltarea producţiei autohtone

ecologice, desfacere printr-o reţea locală

antreprenoriat local. 

Buget local 

Programe 

de finanţare 4 ani 

Primăria 

Lechința 

Direcţia 

Agricolă 

Partener

iat 

public 

Primăria 

Lechința 

Direcţia 

Agricolă 

Atragerea investiţiilor private în ind. alimen-

tară (lapte, carne, fructe, fructe de pădure, 

viticultură) Colectarea cătinii si a fructelor de 

pădure si valorificarea în industria alimentară 

si farmaceutică (potenţiale colaborări cu an-

treprenori) - instruire si dezvoltarea unor pro-

iecte antreprenoriale locale. 

 

Buget local 

Programe 

de finanţare 4 ani 

Primăria 

Lechința 

Direcţia 

Agricolă 

Partener

iat 

public 

Primăria 

Lechința 

Direcţia 

Agricolă 
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Xx 

Dezvoltare agricolă integrată  
1) Elaborarea cadastrului agricol, finalizarea punerii în 
posesie a proprietăților și elaborarea studiului privind 
amenajarea agricolă a teritoriului.  
2). Înființarea unei rețele de perdele de protecție silvică 
cu scop de ameliorare a scurgerii hidrice și a elemen-
telor microclimatice – completarea carcasei ecologice a 
teritoriului.  
3). Înființarea unor centre zonale de reproducere și fur-
nizare a materialului săditor și reproductiv (vegetal și an-
imalier).  
4). Înființarea și dezvoltarea unei rețele zonale de centre 
comunale de consultanță, training și asistență tehnică în 
domeniul agricol.  
5). Înființare centre comunale de mecanizare.  
6). Crearea unui centru expoziţional polivalent zonal 
pentru: promovarea raselor de animale cu potenţial de 
producţie ridicat şi prezervarea raselor autohtone, mod-
ele de microferme, asigurare de consultanţă pentru con-
stituire a microfermelor, asigurarea creditării pentru co-
finanţarea proiectelor şi constituirea unei burse zonale 
pentru administrarea activităţilor agrozootehnice.  
7). Constituirea şi dezvoltarea exploatațiilor agro-
zootehnice specializate semiintensive prin atragerea in-
vestiţiilor private şi publice, prin asocierea fermierilor în 
grupuri de producători sau asociaţii familiale şi susți-
nerea cultivării soiurilor locale și creşterii raselor locale 
de animale.  
8). Înființare unități de colectare, sortare și depozitare a 
produselor agricole primare.  
9). Refacerea plantațiilor legumicole, viticole, pomicole, 
cerealiere existente și ameliorarea pășunilor și fânețelor. 
10). Creșterea conectivității șo accesibilității în cadrul 
zonei șo cu teritoriul regional prin dezvoltarea infra-
structurii de comunicare fizice și digitale (online) pentru 
stimularea dezvoltării agricole în zonă.PROIECT INTE-
GRAT 3  ACRONIM: AGRARIA ZONA SUD-VEST-pag 
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III. INFRASTRUCTURA ŞI MEDIU  

 

 

 

 Xx 
 
 

Obiective de investiţii Surse de finanţare Perioada de 
timp 

Modernizarea şi asfaltarea drumurilor locale. Modernizare 
drumuri de interes local în comuna Lechința, judeţul 
Bistriţa-Năsăud în lungime de xxx  km în satele Lechința, 
xxxx. 

1. Modernizare drumuri forestiere, tip fonduri 
guvernamentale + buget local. 
2. Modernizare strazi și drum,com Lechința județul Bistrita-
Năsăud, tip fonduri europene + buget de stat.  
3. Modernizare drumuri vicinale Lechința, comuna-
Lechința, tip fonduri guvernamentale + buget local .  
Reabilitare DC;  
4. Modernizare strazilor din comuna Lechința  
5. Modernizare infrastructura rutiera locală. 
6. Modernizare infrastructura rutiera agricola. 
 

Bugetul local 

Programe de 

finanţare Fonduri 

Europene și 

guvernamentale 

3 ani 

Extindere reţea de canalizare în comuna Lechința pentru 
gospăriile care nu beneficiază de reţea de 
canalizare.Extindere reţea de alimentare cu apă şi apă 
uzată în comuna Lechința.  

Bugetul local. 

Programe de 

finanţare Fonduri 

europene 

4 ani 

Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în 
comuna Lechința. Extindere reţea de alimentare cu apă şi 
apă uzată în comuna Lechința. 

 

Bugetul local  

Programe de 

finanţare Fonduri 

4 ani 

Extinderea reţelei de alimentare cu gaz. Bugetul local  

Programe de 
2 ani 

Aducţiunea de apă în comuna Lechința,       prin proiectul 
pe fonduri europene Master Plan . 

 

Bugetul local  

Programe de 
2 ani 

Îmbunătăţirea şi extinderea iluminatului public, în toate 
satele. 

Investiţii în asigurarea/îmbunătăţirea extinderea unor 
sisteme de iluminat public performant și eficient energetic.

Bugetul local  

Programe de 

finanţare Fonduri 

europene 

2 ani 
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Obiective de investiţii Surse de finanţare 
Perioada de 
timp 

Reabilitare poduri și podețe  

Bugetul local  

Programe de finanţare 

Fonduri europene și 

guvernamentale  

2 ani  

Reducerea emisiilor de carbon prin 
îmbunătăţirea eficienţei energetice a 
clădirilor;  

 

Bugetul local  

Programe de finanţare 

Fonduri europene și 

guvernamentale  

4 ani  

1. Sistem de canalizare com Lechința 
jud., B-N , fonduri  
guvernamentale si/sau europene și 
buget local.  
2. Sistem de canalizare și Statie de 
epurare com Lechința, județul Bistrita-
Năsăud  
3. Rețea publica de canalizare a apelor 
uzate menajere și Statie de epurare in 
localitatea comuna Lechința  statie de 
pompare + statie de epurare fonduri 
guv.sau europene +buget local . 

  

 
x 
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Obiective de investiţii 
Surse de 
finanţare 

Perioada de 
timp 

Dezvoltarea producţiei de energie verde (bazată pe resurse solare, 
eoliene și biomasă), în vederea creșterii nivelului de asigurare a 
necesarului de energie pentru uzul comunităţilor locale şi unităților 
industriale - PROIECT INTEGRAT 1 ACRONIM: BIOENERGIS  
ZONA SUD-VEST pag 114 
 

Bugetul 

local 

Program

3 ani 

Identificarea amplasamentelor în care există potențial de producere a 
energiei din biomasă (Chiochiș, Matei, Lechința, Sânmihaiu de 
Câmpie, Budești, Miceștii de Câmpie, Milaș, Urmeniș, Silvașu de 
Câmpie) sub două forme de producție:  
1. Producția biogazului, bazată pe dejecțiile animaliere din cadrul 
fermelor zootehnice, apele uzate de la stațiile de epurare și resturile 
organice din producția agricolă  
2. Colectarea reziduurilor vegetale, resturi masă lemnoasă și 
brichetarea acestora (paie, tulpini de porumb și floarea soarelui)  
Identificare amplasamente pentru construirea stațiilor de producere a 
biogazului  
Înființare stații mari de producție biogaz, localizate strategic în zonă, cu 
rol de colectare, ca silozuri/tancuri în pământ, pentru captare biogaz, 
ulterior folosite ca îngrășăminte organice în pământ  
Înlesnirea accesului rutier la unitățile de producție  
Racordare stațiilor de producție la rețeaua SEN pentru alimentare cu 
energie electrică  
Înființare stații de îmbuteliere a biogazului în vederea livrării pe piață, 
atașate stațiilor de producție  
În cadrul aceluiași amplasament, înființare unitate de brichetare a  

Bugetul 

local  

Program

e de 

finanţare 

Fonduri 

europen

e 

4 ani 

reziduurilor organice de tip biomasă cu fibră mare (resturi masă 
lemnoasă din exploatarea silvică, paie, tulpini de floarea soarelui, 
tulpini de porumb, etc.)  
În cadrul aceluiași amplasament, înființare depozit de stocare a 
produselor  
Dezvoltarea rețelei de colectare a reziduurilor organice - în fiecare 
localitate să existe o platformă de depozitare a gunoiului de către 
locuitori, pentru a fi ulterior ridicat și transportat la stațiile mari de 
procesare  
Dezvoltarea unui sistem de încurajare a implicării comunităților locale 
prin organizarea unui parteneriat în sistem barter  
Dezvoltarea unui parteneriat între unitățile publice din cadrul județului 
(școli, grădinițe, spitale, primării, centre sociale, etc) și unitățile de 
producție biogaz și brichete în vederea livrării energiei – conservarea 
resursei financiare locale/județene. 

Bugetul 

local  

Program

e de 

finanţare 

Fonduri 

europen

e 

4 ani 
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IV. ECONOMIC 

 

 

 

  
 
 

Obiective Finanţare Perio
ada 
de 

Susţinerea dezvoltării economice a întreprinderilor mici şi mijlocii

Bugetul local  

Programe de 

finanţare  

2 ani 

Acordarea de sprijin pentru dezvoltarea sectorului privat. 

Asigurarea unor locuri de muncă prin sprijinirea unor agenţi 

economici care vor să investească pe raza comunei pentru 

deschiderea unor microinteprinderi. 
 

Bugetul local  

Programe de 

finanţare  

3 ani 

Înfiinţarea unui centru de consiliere pentru afaceri 

Bugetul local 

 Programe de 

finanţare  

3 ani 

Dezvoltarea şi extinderea Piaţei Comunale 

Bugetul 

local.Programe de 

finanţare 

2 ani 

Dezvoltarea reţelei de lobby prin care produsele agricole 

primare colectare în centrele locale (ex. agricole și zootehnice) 

să fie valorificate pe o piaţă liberă de monopol, în condiţii 

avantajoase. 
 

Buget local 

Programe de 

finanţare / Fonduri 

4 ani 

Dezvoltarea competitivă a activităţilor economice alternative 
generatoare de profit (altele decât agricole) bazate pe resurse 
locale (lână, in, cânepă, argilă, piele, plante medicinale etc.) prin 
înfiinţarea atelierelor sociale meşteşugăreşti în cadrul 
comunităţilor locale pentru generarea produselor tradiționale cu 
valoare adăugată ridicată. 
1). Identificarea şi prezervarea moştenirii culturale în arta 
meşteşugurilor tradiţionale prin inventarierea produselor, 
tehnicilor şi metodelor de producţie, persoanelor care deţin 
cunoştinţele şi deprinderile aferente.  
2). Elaborarea portofoliului de produse artizanale, uz casnic, 
comerciale şi de altă natură pretabile a fi produse în cadrul 
fabricilor sociale.  
 

  

 
x 
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 Xx 
 
 

Obiective Finanţare Perioad
a de 
timp 3). Calificarea resursei umane fără loc de muncă prin cursuri de 

specialitate în meşteşuguri şi meserii tradiţionale: împletituri din nuiele, 
sculptura lemnului, ţesut/cusut, olărit, cărămidărie, prelucrare ceramică, 
prelucrare piatră, pielărie/cojocărie, prelucrarea tradiţională a resurselor 
alimentare în parteneriat cu şcoli profesionale, meşteri populari locali şi 
universităţi de specialitate în artă şi design. 

  
4). Înfiinţarea atelierelor sociale meşteşugăreşti de producţie cu man-
agement privat şi a expoziţiilor cu vânzare aferente pentru produsele 
proprii.  
 
5). Dezvoltarea reţelei de distribuţie, a parteneriatelor pentru des-
facere şi vânzare pe pieţe emergente.  
 
6). Colaborarea fabricilor sociale cu studiouri de design, universităţi 
de profil pentru creaţie, cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic și 
fundamentarea procesului de inovare.  
 
7). Certificarea, înregistrarea produselor şi crearea unor brand-uri 
specifice zonei. PROIECT INTEGRAT 4  ACRONIM: ALTERNATIV 
ZONA SUD-VEST pag 143 

Bugetul local 

Programe de 

finanţare  

Fonduri 

europene 

2 ani 

Constituire pol zonal de creștere economică Lechința și dezvol-
tarea industriei agro-alimentare. 
1). Identificarea materiei prime agro-zootehnice și a productivității 
disponibile cu potențial de prelucrare în industria alimentară.  
 
2). Stabilirea locației parcului agroindustrial în cadrul zonei, a planului 
de dezvoltare și profilul acestuia (propunere: Lechița).  
 
3). Înființarea unor unități de colectare și sortare și depozitară primară 
a produselor agricole în teritoriu.  
 
4). Creșterea valorii adăugate la produsele agroalimentare și 
creșterea competitivității unităților agroindustriale în cadrul parcului 
prin procesarea avansată și diversificată a produselor, crearea unor 
produse tradiţionale și dezvoltarea și certificarea unor brand-uri lo-
cale (produs în Bistrița-Năsăud) prin colaborarea cu universităţi de 
profil pentru creaţie, cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic şi fun-
damentarea procesului de inovare.  
 

  

    

 
xx 
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 Xx 
 
 

Obiective de investiţii 
Surse de 
finanţare 

Perioada 
de timp 

5). Dezvoltarea lanțurilor scurte de colectare – procesare –
desfacere prin inițierea unor parteneriate între producătorii agricoli 
locali și zonali, unitățile agroindustriale de producție din incinta 
parcului și unități de desfacere a produselor agrolimentare pentru 
fluidizarea procesului de producție-desfacere și reducerea costurilor 
producător-consumator.  
6). Extinderea rețelei de distribuție și desfacere a produselor 
agroalimentare prin stabilirea unui parteneriat de colaborare cu polul 
de creștere Bistrița și alte unități și piețe la nivel județean, regional 
și național (internațional pentru produsele tradiționale).  
7). Asigurarea necesarului de resursă umană în cadrul parcului 
agroindustrial prin calificarea și recalificarea forţei de muncă 
(reconversie profesională) fără loc de muncă în meseriile specifice 
industriilor de procesare materie primă agricolă în parteneriat cu 
licee tehnologice și școli profesionale specializate în industrie 
alimentară și alte unități de training specializat.  

Bugetul local 

Programe de 

finanţare Fonduri 

Europene și 

guvernamentale 

3 ani 

8). Modernizarea Căii ferate 409 Luduș - Sărmașu – Lechița - Șieu 
Măgheruș în vederea creșterii gradului de conectivitate a parcului 
agroindustrial Lechița și creșterea potențialului de comunicație în 
scop turistic din zonă.  
 
9). Amenajarea și regularizarea văilor hidrografice din zonă în 
vederea eliminării riscului de inundații și valorificarea superioară a 
resurselor de apă:  
- râul Meleș și afluenții săi între localitățile Fântânele și Rusu de 
Jos PROIECT INTEGRAT 5 ACRONIM: AGROPOLIS LECHINȚA 
ZONA SUD-VEST pg 154 

Bugetul local  

Programe de 

finanţare Fonduri 

europene 

4 ani 

Dezvoltarea competitivă a industriei de prelucrare a lemnului și 
fabricarea produselor din lemn cu valoare adăugată ridicată 
1).Calificarea resursei umane fără loc de muncă în prelucrarea 
lemnului pentru mobilier de lux și în sculptura artistică și artizanală 
în lemn în parteneriat cu universități de specialitate în artă și design 
și școli profesionale în prelucrarea lemnului .  
 
2). Dezvoltarea unor mini-fabrici sau ateliere de mobilă de lux, prin 
atragerea investițiilor private și publice, concepția și construcția 
modelului de afaceri inovativ.  
 

Bugetul local  

Programe de 

finanţare Fonduri 

europene 

4 ani 

3). Colaborarea fabricilor de mobilier cu studiouri de design și cu 
universități de profil pentru creație, cercetare-dezvoltare, transfer 
tehnologic și fundamentarea procesului de inovare.  
4). Colaborarea fabricilor de mobilier cu firme specializate în IT, 
senzorică și electronică pentru încorporarea în mobilierul de lux a 
diverselor elemente de inteligență care au interes pentru o clientelă 
5). Dezvoltarea rețelei de distribuție și a parteneriatelor pentru 
desfacere și vânzare pe piețe emergente din est.  
6). Dezvoltarea parteneriatelor pentru aprovizionarea cu lemn din 
județ, ambalarea produselor, livrarea produselor.  
7). Dezvoltarea resursei viitoare de masă lemnoasă în zonă prin 
împăduriri cu lemn de esență nobilă PROIECT INTEGRAT 6 
ACRONIM: CREAX  ZONA SUD-VEST  

Bugetul local  

Programe de 

finanţare Fonduri 

europene 

2 ani 

x 
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V. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ 

 

 

 

 

 

 

 

  
X 
x 

Obiective Finanţare Perioada de timp 

Modernizarea şi dotarea şcolilor din 
localitate 

Bugetul local  

Programe de finanţare 

Fonduri europene 

2 ani 

Acesare fonduri europene in vederea 
implementarii unui proiect After-school - 
„sprijinirea şi dezvoltarea de programe 
pentru menţinerea elevilor în educaţie şi 
prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”. 

Buget local 

Programe de finanţare 

europene 

1 an 

Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentelor istorice și zonelor de 
protecţie ale acestora cu atenţie la 
pericolul pierderii autenticităţii, coerenţei 
si, deci a atractivităţii patrimoniului local. 

Buget local  

Bugetul de stat  

Programe de finanţare 

europene 

4 ani 

x 
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VI. TURISM ŞI SPORT  

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Obiective Finanţare Perioada de timp 

Acţiuni de marketing pentru 
promovarea zonei. 

Buget local  

Fonduri atrase 
4 ani 

Susţinerea investiţiilor din domeniul 
turismului. 

Buget local  

Fonduri atrase 
4 ani 

Construcţia unei săli de sport în  
Lechința. 
 

 Buget local 

 Programe de finanţare europene 
4 ani 

Crearea unor terenuri de sport. 

 

 Buget local 

 Programe de finanţare europene 
4 ani 

Proiecte de integrare în circuite turistice 

a vizitării unor monumente istorice din 

zonă (biserici de lemn din secolul 17, 

biserici reformate, castel ), în corelaţie 

actiuni desfasurate în gospodarii 

țărănești, precum și valorificarea 

turistică a unor evenimente culturale 

Buget local 

Programe de finanţare fonduri 

europene 

4 ani 

Proiecte de valorizare turistică a zonei 

prin integrarea într-o reţea naţională cu 

circuit închis a caselor vechi din pământ 

și lemn (unele având și alimentare cu 

gaz), cu un grup ţintă de exclusivist, 

integrate cu proiecte de redare a 

aspectului tradiţional și a tehnicilor 

tradiţionale de construcţie în rândul 

Buget local 

Programe de finanţare fonduri 

europene 

4 ani 

Extinderea, creşterea și particularizarea 

prestărilor de servicii in domeniul 

turismului; 

 

Buget local 

Programe de finanţare fonduri 

europene 

4 ani 

x 
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VII. SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ  

 

  

 
 
 

Obiective Finanţare 
Perioa
da de 
timp 

Sprijinirea dezvoltării şi extinderii serviciilor medicale din comună; 

Creşterea accesului la servicii medicale de bază pentru persoanele 

vulnerabile și comunităţile marginalizate; Reabilitare și modernizare 

Dispensar .. 

Buget Local 

Programe de finanţare 

guvernamentală 

4 ani 

Înfiinţarea unor farmacii 
Buget Local 

Programe de finanţare 

4 ani 

Modernizare şi dotare Dispensar uman din satul Lechința 
Buget Local. Programe 

de finanţare 

4 ani 

Măsuri de ajutorare a persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi. Dezvoltarea 

unor azile/case de îngrijire private pentru bătrânii din zona rurală sau 

urbană, dezvoltarea unei mini-comunităţi agricole pentru îmbătrânirea 

active, inclusiv cu fabricarea și valorificarea comercială a unor produse 

tradiţionale - zacuscă, gem, bulion, produse de panificație tradiționele, 

patiserie etc. 
 

Buget Local 

Programe de finanţare 

guvernamentală 

4 ani 

Diminuarea efectelor negative ale îmbătrânirii demografice (ex. 
programe de îngrijire la domiciliu, cabinete medicale mobile) 

Bugetul local. 

Programe de 

finanţare Fonduri 

europene și 

4 ani 

Crearea unui sistem de protecție socială integrat de tip „îmbătrânire 
activă” a populației de vârsta a III-a prin coordonarea unor activități de 
producție familială bazată pe resurse naturale și practici tradiționale. 
1). Constituirea rețelei de servicii sociale (PROACTIV) afiliată CJ BN.  
2). Înregistrarea grupului de beneficiari în rețeaua de servicii sociale.  
3). Integrarea persoanelor active îmbătrânite în rețeaua de beneficiari ai 
centrului zonal social pentru furnizarea de servicii și asistență specifică în 
sistem barter.  
4). Înființarea unor centre sociale zonale de tip îmbătrânire activă pentru 
persoanele de vârsta a treia cu nevoi speciale.  
5). Definirea tipurilor de practici și activități de producție cu desfășurare la 
nivel casnic.  
6). Crearea mediului de lucru și funcționare a beneficiarilor în cadrul 
comunităților și a lanțului de producție-desfacere pe piața economică 
locală.  
7). Respectarea normativelor în domeniul calității alimentare  
PROIECT INTEGRAT 2 ACRONIM: REVITALIS ZONA SUD-VEST.pag 118 
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VIII. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

Obiective Finanţare Perioada de 
timp 

Dotări pentru intervenţii în caz de urgenţă/ utilaje 
pentru stingerea incendiilor 

Buget local 

Programe de finanţare 

fonduri europene. 

4 ani 

Achiziţie echipamente şi utilaje pentru întreţinerea 
drumurilor 

Buget local 

Programe de finanţare 

fonduri europene 

3 ani 

Dotarea şi sprijinirea compartimentelor pentru Situaţii 

de Urgenţă de pe raza comunei (pompieri,ISU). 
 

Buget local 

Programe de finanţare 

fonduri europene 

3 ani 

Fonduri europene pentru digitizare informatizare. 

Buget local 

Programe de finanţare 

fonduri europene 

4 ani 

Soluţii în domeniul administraţiei pentru facilitarea 

asocierii în proiecte integrate 
 

Buget local 

Programe de finanţare 

fonduri europene 

4 ani 

 
Susţinerea formării profesionale a personalului din 

domeniul asistenţei sociale 

 

Buget local 

Programe de finanţare 

fonduri europene 

4 ani 

 
x 
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IX. VIZIUNEA COMUNITARĂ 

Viziunea comunitară reprezintă o descriere sau o imagine a ceea ce comunitatea, 

prin factorii responsabili, doreşte să se creeze sau să se întâmple, în viitor, în comunitatea 

respectivă. Viziunea priveşte atât aspectele de mediu, cât şi alte probleme pe care 

comunitatea le consideră importante pentru viitorul localităţii, cum ar fi dezvoltarea 

economică, învăţământul, serviciile guvernamentale, calitatea vieţii etc. 

între viziunea de viitor şi resursele existente ale comunităţii, în momentul proiectării 

strategiei de dezvoltare locală, nu este obligatoriu să existe o legătură determinată. 

Bineînţeles că, dacă viziunea este puternic depărtată faţă de nivelul, complexitatea şi 

realitatea resurselor existente, îndeplinirea obiectivelor va fi cu atât mai dificilă, necesitând 

alocarea sau atragerea unor resurse externe substanţiale. 

Prin realizarea unei viziuni comunitare se creează un cadru care să ajute factorii de 

decizie ai comunităţii locale să aleagă obiectivele şi soluţiile optime pe măsură ce se 

elaborează planul de acţiune. 

Pentru elaborarea Viziunii Comunitare baza de pornire a fost interesul arătat de 

locuitorii comunei pentru proiectele pe care administraţia locală le are în vedere şi gradul 

de importanţă. 

Nivelul de importanţă asociat de locuitorii comunei proiectelor propuse a fost definit. 

Rezultatele chestionarelor sunt sintetizate în tabelul următor: 

 

 

 

  
Nr. 

crt. 

Denumire proiect 
Foarte 

Important 

Important 
Importanţă 

medie 

Importanţă 

redusă 

Nici o 

utilitate 

1. 

PROIECT  

Modernizare 

trotuare comuna 

Lechința 

90% 5% 5% 0% 0% 

2. 

Proiect Extindere 

reţea de canalizare și 

stație de epurare în 

satele Chiraleș 

Țigău, Sâniacob. 

95% 3% 2% 0% 0% 

  
 



 

GR-C  
 

 

 
 

137 
 

  

  
 
 

3. 

Extindere reţea de 

canalizare în comuna 

Lechința pentru 

gospăriile care nu 

beneficiază de reţea 

de canalizare- Stație 

de epurare loc 

Sângeorzul Nou. 

98% 2% 0% 0% 0% 

4 .  

Modernizare drumuri / 

străzi de interes local 

în comuna Lechința, 

judeţul Bistriţa-

Năsăud în lungime de     

km în satele Comunei 

Lechința. 

90% 5% 5% 0% 0% 

5 .  

Modernizare şi dotare 

Dispensar uman din 

comuna Lechința; 

98% 

 

2% 
0% 0% 0% 

6
.  

 Construire blocuri 

ANL 16 apartamente- 

strada Târgului. 

. 

90% 10% 0% 0% 0% 

7 .
.  

Măsuri de ajutorare a 

persoanelor vârstnice 

şi cu dizabilităţi; 
90% 5% 5% 0% 0% 

8. 

Crearea unor săli de 

sport, venind în 

sprijinul tinerilor. 
90% 5% 5% 0% 0%  

9. 
Măsuri de ajutorare a 

tinerilor fermieri. 95% 2% 3% 0% 0%  

10. 

Extindere rețea de 

distribuție a gazelor – 

Str Fabricii și strada 

Sondelor. 

90% 5% 5% 0% 0%  
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Nr. 

crt. 

Denumire proiect 

Foarte 

Importa

nt 

Important 

Importanţă 

medie 

Importanţă 

redusă 

Nici o 

utilitate 

11. 

Asigurarea unor locuri 

de muncă prin sprijinirea 

unor agenţi economici 

care vor să investească 

pe raza comunei pentru 

deschiderea unor 

microinteprinderi. 

80% 5% 15% 0% 0% 

12. 

Sprijinirea agricultorilor 

prin ajutorarea unor 

inteprinzători pentru 

construirea unor centre 

zonale de colectare a 

cerealelor, legumelor şi 

fructelor. 

90% 5% 5% 0% 0% 

13. 

Dotarea şi sprijinirea 

compartimentelor 

pentru Situaţii de 

Urgenţă de pe raza 

comunei (pompieri,ISU). 

90 % 5% 5% 0% 0% 

14. 

Acesare fonduri 

europene in vederea 

implementarii unui 

proiect After-school. 

90% 5% 5% 0% 0% 

15. 

Reabilitarea si punerea în 

valoare a monumentelor 

istorice si zonelor de 

protecţie ale acestora. 

80% 10% 10% 0% 0% 
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1. PROIECT  Modernizare trotuare comuna Lechința,  

 
 
Proiectul 1״. Modernizare trotuare in Comuna Lechința, ” este privit ca fiind foarte important 
pentru dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 
 
 

2. Proiect Extindere reţea de canalizare și stație de epurare în satele Chiraleș 

Țigău, Sâniacob. 

 
Proiectul 2 ״. Extindere reţea de canalizare și stație de epurare în satele Chiraleș Țigău, 
Sâniacob .” este privit ca fiind foarte important pentru dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 
 
 

90%

5%
5%

0%

0%

MODERNIZARE TROTUARE COMUNA LECHINTA

Foarte important

Important

Importantă medie

Importanță redusă

Nici o utilitate

95%

3% 2%0%0%

EXTINDERE  RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN SATELE CHIRALEȘ ȚIGĂU 
SÂNIACOB 

Foarte important

Important

Importantă medie

Importanță redusă

Nici o utilitate
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3. Extindere reţea de canalizare în comuna Lechința pentru gospăriile care nu 

beneficiază de reţea de canalizare- Stație de epurare loc Sângeorzul Nou. 

 
 
Proiectul 3 ״. Extindere reţea de canalizare în comuna Lechința pentru gospăriile care nu 
beneficiază de reţea de canalizare- Stație de epurare loc Sângeorzul Nou ” este privit ca fiind 
foarte important pentru dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 
 
 
 

4. Modernizare drumuri / străzi de interes local în comuna Lechința, judeţul 

Bistriţa-Năsăud în lungime de     km în satele Comunei Lechința. 

 
Proiectul 4 ״. Modernizare drumuri / străzi de interes local în comuna Lechința, judeţul Bistriţa-
Năsăud în lungime de       km în satele Comunei Lechința,  .” este privit ca fiind foarte important 
pentru dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 

Foarte 
important

98%

Important
2%

Importantă 
medie

0%

Importanță 
redusă

0%

Nici o utilitate…

Extindere rețea de canalizare în comuna Lechința- Stație de epurare Sângeorzu Nou.

Foarte important

Important

Importantă medie

Importanță redusă

Nici o utilitate

90%

5%
5% 0% 0%

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MILAS.

Foarte important

Important

Importantă medie

Importanță redusă

Nici o utilitate
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5. Modernizare şi dotare Dispensar uman din comuna Lechința; 

 
 
Proiectul 5 ״. Modernizare şi dotare Dispensar uman din comuna Lechința” este privit ca fiind 
foarte important pentru dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 
 

6. Construire blocuri ANL 16 apartamente- strada Târgului. 

 

 
 
 
Proiectul 6״. construire blocuri ANL - Lechința.” este privit ca fiind foarte important pentru 
dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 

Foarte 
important; 98%

Important; 2%

Importantă 
medie; 0%

Importanță 
redusă; 0%

Nici o utilitate; 
0%

MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN-LECHINȚA

Foarte 
important

90%

Important
10%

Importantă 
medie

0%

Importanță 
redusă

0%

Nici o utilitate
0%

CONSTRUIRE  BLOCURI ANL.
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7. Măsuri de ajutorare a persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi; 

 
Proiectul 7 ״. Măsuri de ajutorare a persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi” este privit ca fiind 
foarte important pentru dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 
 

8. Crearea unor săli de sport, venind în sprijinul tinerilor. 

 

 
 
Proiectul 8 ״. Crearea unor săli de sport, venind în sprijinul tinerilor.” este privit ca fiind foarte 
important pentru dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 
 
 
 
 
 
 

Foarte 
important

90%

Important
5%

Importantă 
medie

5%

Importanță 
redusă

0%

Nici o utilitate
0%

MASURI DE AJUTORARE A PERSOANELOR VARSTNICE.

90%

5%
5% 0% 0%

CREAREA UNOR TERENURI DE SPORT PENTRU TINERI.

Foarte important

Important

Importantă medie

Importanță redusă

Nici o utilitate
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9. Măsuri de ajutorare a tinerilor fermieri. 

 

 
 
Proiectul 9 ״. Măsuri de ajutorare a tinerilor fermieri.” este privit ca fiind foarte important pentru 
dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 
 
 

10. Extindere rețea de distribuție a gazelor – Str Fabricii și strada Sondelor. 

 
 
Proiectul 10 ״. Extindere rețea de distribuție a gazelor – Str Fabricii și strada Sondelor.” este 
privit ca fiind foarte important pentru dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 
 
 
 

Foarte 
important; 95%

Important; 2%

Importantă 
medie; 3%

Importanță 
redusă; 0%

Nici o utilitate; 
0%

MASURI DE AJUTORARE TINERI FERMIERI.

Foarte important

Important

Importantă medie

Importanță redusă

Nici o utilitate

Foarte 
important; 95%

Important; 2%Importantă 
medie; 3%

Importanță 
redusă; 0%

Nici o utilitate; 
0%

EXTIDERE RETEA DE DISTRIBUȚIE GAZ  LOCALITATEA LECHINTA. 

Foarte important

Important

Importantă medie

Importanță redusă

Nici o utilitate
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11. Asigurarea unor locuri de muncă prin sprijinirea unor agenţi economici care 

vor să investească pe raza comunei pentru deschiderea unor microinteprinderi. 

 

 
 
Proiectul 11״. Asigurarea unor locuri de muncă prin sprijinirea unor agenţi economici care vor 
să investească pe raza comunei pentru deschiderea unor microinteprinderi” este privit ca fiind 
foarte important pentru dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 
 
 
 

12. Sprijinirea agricultorilor prin ajutorarea unor inteprinzători pentru construirea 

unor centre zonale de colectare a cerealelor, legumelor şi fructelor. 

 
 
Proiectul 12״. Sprijinirea agricultorilor prin ajutorarea unor inteprinzători pentru construirea 
unor centre zonale de colectare a cerealelor, legumelor şi fructelor” este privit ca fiind foarte 

Foarte 
important

85%

Important
10%

Importantă 
medie

5%

Importanță 
redusă

0%

Nici o utilitate
0%

SPRIJINIRE AGENTI ECONOMICI PENTRU ASIGURAREA  UNOR LOCURI DE MUNCA -
INVESTITORI LOCALI.

Foarte important

Important

Importantă medie

Importanță redusă

Nici o utilitate

Foarte 
important

90%

Important
5%

Importantă 
medie

5%

Importanță 
redusă

0%

Nici o utilitate
0%

SPRIJIN PENTRU AGRICUTORI PENTRU CONSTRUIREA UNOR CENTRE ZONALE DE 
COLECTARE FRUCTE, LEGUME.

Foarte important

Important

Importantă medie

Importanță redusă

Nici o utilitate
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important pentru dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 
 
 

13. Dotarea şi sprijinirea compartimentelor pentru Situaţii de Urgenţă de pe raza 

comunei (pompieri,ISU) 

 

 
 
Proiectul 13״. Dotarea şi sprijinirea compartimentelor pentru Situaţii de Urgenţă de pe raza 
comunei (pompieri,ISU)” este privit ca fiind foarte important pentru dezvoltarea viitoare a 
comunei Lechința. 
 
 

14. Acesare fonduri europene in vederea implementarii unui proiect After-school; 

 
 
Proiectul 14״. Acesare fonduri europene in vederea implementarii unui proiect After-school” 
este privit ca fiind foarte important pentru dezvoltarea viitoare a comunei Lechința. 

Foarte 
important

90%

Important
5%

Importantă 
medie

5%

Importanță 
redusă

0%

Nici o utilitate
0%

DOTAREA COMPARTIMENTELOR ISU.

Foarte important

Important

Importantă medie

Importanță redusă

Nici o utilitate

Foarte 
important

90%

Important
5%

Importantă 
medie

5%

Importanță 
redusă

0%
Nici o utilitate

0%

ACCESARE FONDURI AFTER SCHOOL.

Foarte important

Important

Importantă medie

Importanță redusă

Nici o utilitate
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15. Reabilitarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si zonelor de 

protecţie ale acestora. 

 
 

 
 

 
Proiectul 15״. Reabilitarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si zonelor de 
protecţie ale acestora.” este privit ca fiind foarte important pentru dezvoltarea viitoare a 
comunei Lechința. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foarte 
important

80%

Important
10%

Importantă 
medie
10%

Importanță 
redusă

0%

Nici o utilitate
0%

REALIMENTARE MONUMENTE 
ISTORICE.

Foarte important

Important

Importantă medie

Importanță redusă

Nici o utilitate
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X. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORI-

TARE PENTRU PERIOADA 2021-2027 
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1. Modernizare drumuri de interes local în comuna Lechința, judeţul Bistriţa-Năsăud în lungime 

de    în satele Lechința, xxxxx.  

 
 MANAGERUL DE PROIECT/SOLICITANT 

 
Consiliul Local 

 
SURSA DE FINANŢARE 

Bugetul Local 

Fondul European pentru Dezvoltare Rurală 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ 
Fondul European pentru Dezvoltare Rurală 

 
AXA PRIORITARĂ 

Axa 3. ״Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele 

rurale şi diversificarea economiei rurale”. 

 
MĂSURA 

322. Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor ca bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale. 

 
DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de 

bază. 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
ORGANISM INTERMEDIAR 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit 
Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit. 

  
 



 

GR-C  
 

 

 
 

149 
 

 

  
 
 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI  

ROMÂNIA 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE 

JUDEŢUL 

LOCALITATEA 

Nord-Vest 

Bistriţa-Năsăud 

 Lechința 

DESCRIEREA PROIECTULUI  

OBIECTIVE 

Modernizarea drumurilor locale va avea efecte 

benefice atât pentru locuitorii comunei şi creşterea 

investiţiilor în comună, cât şi pentru promovarea 

turismului în zonă. 

REZULTATELE OBŢINUTE 

- Reabilitarea drumurilor locale; Dezvoltarea 

infrastructurii de circulaţie şi transport în comuna  

Lechința; 

- Reducerea costurilor de carburant pentru 

autovehicule, datorită circulaţiei pe drumuri mai 

bune şi cu viteze mai mari; 

- Reducerea costurilor cu reparaţiile, datorită 

diminuării corespunzătoare a defecţiunilor suferite 

de autovehicule din cauza stării necorespunzătoare 

a drumurilor; 

- Reducerea uzurii motoarelor autovehiculelor 

datorită eliminării suprasolicitării acestora pe 

drumurile nemodernizate; 

- Creşterea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice 

- reducerea riscului de accidente; 

- Creşterea atractivităţii economice şi turistice a 

zonei; 

- Accesul rapid la orice punct al comunei pentru 

autoutilitarele pompierilor - diminuarea riscului de 

incendii şi limitarea posibilelor pagube şi victime; 
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- Accesul rapid al ambulanţelor la orice 

punct al comunei, ceea ce presupune 

diminuarea riscurilor sanitare, de 

mortalitate, aspecte extrem de importante 

atunci când se au în vedere copiii, 

persoanele în vârstă, persoanele care 

suferă de afecţiuni grave;  

- Posibilitatea ca persoanele care suferă de 

boli grave, dizabilităţi, persoanele în 

vârstă, să se poată deplasa în condiţii de 

siguranţă în localitate; Diminuarea 

costurilor de transport pentru operatorii de 

linii de transport în comun; 

- Diminuarea costurilor de transport pentru 

agenţii economici din comuna  Lechința; 

- Economia de timp pentru toţi utilizatorii 

drumurilor modernizate; Posibilitatea ca 

drumurile modernizate să fie incluse pe 

traseele mijloacelor de transport în comun 

care tranzitează comuna. 

POTENŢIALII BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL ŢINTĂ 

- locuitorii comunei  Lechința;  

- potenţialii investitori din comună; 

-  turiştii care vin în zonă sau care 

tranzitează zona. 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

- Realizarea studiului de fezabilitate 

- Elaborarea proiectului 

- Pregătirea şi depunerea cererii de 

Finanţare 

- Contractarea proiectului  

- Organizarea licitaţiilor  

- Monitorizare, evaluare, control 

-  Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 12 luni 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI 
 

Proiectul este propus ca obiectiv în Strategia 
de Dezvoltare Locală. Proiectul este 
considerat extrem de important pentru 
viitorul comunei. 

ENTĂRII PROIECTULUI 
 

Proiectul este propus ca obiectiv în Strategia 
de Dezvoltare Locală. Proiectul este 
considerat extrem de impo 

 



 

GR-C  
 

 

 
 

151 
 

 

 
 

 
2. EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ  în satele Lechința, 
xxxxx. 3. Extindere reţea de alimentare cu apă şi apă uzată în satele     . 4. Construirea de stații 
de epurare a apelor uzate. 

 
MANAGERUL DE 
PROIECT/SOLICITANT 

 
Consiliul Local 

 
SURSA DE FINANŢARE 

 
Bugetul Local 
Fondul European pentru Dezvoltare Rurală 

 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 

 
Fondul European pentru Dezvoltare Rurală 

 
AXA PRIORITARĂ 

 
Axa 3. ״Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele 
rurale şi diversificarea economiei rurale”. 

 
MĂSURA 

322. Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor ca bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale. 

 
 DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice 
de bază. 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
ORGANISM INTERMEDIAR 

 
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit 
Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 
ROMÂNIA 

 
REGIUNEA DE DEZVOLTARE 
JUDEŢUL 

 
Regiunea Nord-Vest  

Bistrita-Năsăud 
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ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

- Realizarea studiului de 

fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului; 

- Pregătirea şi depunerea 

cererii de 

finanţare; 

- Contractarea 

proiectului Organizarea 

licitaţiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 
 
DURATA PROIECTULUI 

- 12 luni 

 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI 

Proiectul este propus ca obiectiv 

în Strategia de Dezvoltare Locală. 

Proiectul este considerat ca fiind 

foarte important pentru 

dezvoltarea comunei. 
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LOCALITATEA Comuna Lechinta 

OBIECTIVE 
Introducerea apei potabile pe tot teritoriul 
comunei va duce la utilizarea eficientă a 
resurselor de apă pentru toţi locuitorii. 

REZULTATELE OBŢINUTE 

-  Accesul locuitorilor din comuna la 

infrastructura de bază; 

- Posibilitatea creării unui sistem de irigaţii care 

să ducă la ameliorarea efectelor secetei; 

- Diminuarea fenomenului de degradare a 

terenurilor datorită umidităţii reduse la nivelul 

solului; 

- Diminuarea riscului de îmbolnăvire, datorită 

aprovizionării cu apă din surse 

necorespunzătoare; 

-  

- Diminuarea posibilităţii de îmbolnăvire a 

copiilor preşcolari şi elevilor; 

- Scăderea cheltuielilor cu spitalizarea şi 

tratamentele; 

- Posibilitatea existenţei unei surse de apă la 

debit ridicat în cazul producerii unui incendiu 

- limitarea pagubelor şi a eventualelor 

victime; 

- Creşterea atractivităţii zonei pentru 

investitori; 

- Diminuarea costurilor pentru agenţii 

economici care consumă apă; 

- Creşterea calităţii vieţii şi standardului de 

viaţă al locuitorilor. 

POTENŢIALII BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL ŢINTĂ 

- locuitorii comunei  Lechința (); 

- potenţialii investitori din comună;  

- turiştii care vin în zonă. 
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5. Racordarea la rețeaua de gaz în satele aparţinătoare comunei Lechința. 

 

MANAGERUL DE 

PROIECT/SOLICITANT 

 
Consiliul Local 

 
SURSA DE FINANŢARE 

 

Bugetul Local 

Fondul European pentru Dezvoltare Rurală 

 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ 

 

Fondul European pentru Dezvoltare Rurală 

 
AXA PRIORITARĂ 

 
Axa 3. ״Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale 

şi diversificarea economiei rurale”. 

 
MĂSURA 

322. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 

serviciilor ca bază pentru economia şi populaţia 

rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale. 

 
DOMENIUL DE 
APLICABILITATE 

Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de 

bază. 
 
AUTORITATEA DE 
MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
ORGANISM INTERMEDIAR 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

ROMÂNIA 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE 

JUDEŢUL 

LOCALITATEA 

Regiunea Nord-Vest 
Bistriţa-Năsăud 
 Lechința 
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 DESCRIEREA PROIECTULUI  

 
 OBIECTIVE 

Introducerea reţelei de alimentare cu gaz pe 

teritoriul comunei duce la utilizarea eficientă a 

resurselor de gaz pentru toţi locuitorii şi o 

creştere a calitătii vieţii acestora. 

 
 REZULTATELE OBŢINUTE 

- Accesul locuitorilor din comună la 

infrastructura de bază; 

- Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii 

din comună; 

- Reducerea riscului de incendii din cauza 

manipulării necorespunzătoare a 

buteliilor; 

- Reducerea costurilor pentru agenţii 

economici care utilizează gaz ca factor 

de producţie; 

- Creşterea atractivităţii economice şi 

turistice a zonei. 

 

POTENŢIALII BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL ŢINTĂ 

- Locuitorii comunei  Lechința;  

- Agenţii economici din comună; 

- Potenţialii investitori din comună; 

- Turiştii care vin în zonă. 

  
 ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 
- Elaborarea proiectului; 
- Pregătirea şi depunerea cererii de 

finanţare; 
- Contractarea proiectului Organizarea 

licitaţiilor Monitorizare, evaluare, control 
- Auditul proiectului. 

  
 DURATA PROIECTULUI 

  
 12 luni 

 JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

Proiectul este propus ca obiectiv în Strategia 

de Dezvoltare Locală şi este 

 
considerat foarte important pentru dezvoltarea 

comunei. 
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6. Extinderea rețelei de canalizare. 

MANAGERUL DE  

PROIECT/SOLICITANT 
 
Consiliul Local 

 
SURSA DE FINANŢARE 

 

Bugetul Local 

Fondul European pentru Dezvoltare Rurală 

 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ 

 

Fondul European pentru Dezvoltare Rurală 

 
AXA PRIORITARĂ 

 

Axa 3. ״îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele 

rurale şi diversificarea economiei rurale”. 

 
MĂSURA 

 

322. Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor ca bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale. 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
ORGANISM INTERMEDIAR 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit 
Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI  

 
ROMÂNIA  

 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE 

JUDEŢUL 

 
Regiunea Nord-Vest Bistrita-Năsăud 
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LOCALITATEA  Lechința 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI  

 
OBIECTIVE 

Realizarea sistemului de canalizare va avea 
efecte pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea 
socio-economică a comunei. Proiectul va 
aduce reale beneficii comunităţii prin 
dezvoltarea unor activităţi în domeniul 
învăţământului, economicului, culturii, 
turismului. 

 
REZULTATELE OBŢINUTE 

- Accesul locuitorilor din comună la 

infrastructura de bază; 

- Diminuarea riscului de îmbolnăvire, 

datorită expunerii la apa menajeră; 

Creşterea stării de sănătate generale a 

populaţiei; 

- Diminuarea posibilităţii de îmbolnăvire a 

copiilor preşcolari şi elevilor; 

- Scăderea cheltuielilor cu spitalizarea şi 

tratamentele pentru locuitorii comunei; 

- Protecţia mediului; 

- Creşterea atractivităţii zonei pentru 

investitori; 

- Diminuarea costurilor pentru agenţii 

economici care consumă apă; 

- Creşterea calităţii vieţii şi standardului de 

viaţă al locuitorilor din comună. 

 
POTENŢIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL ŢTNTĂ 

 

- locuitorii comunei  Lechința;  

- agenţii economici din comună; 

-  potenţialii investitori din comună; 

- turiştii care vin în zonă. 

 
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 
- Elaborarea proiectului; 
- Pregătirea şi depunerea cererii de 

finanţare; 
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- Contractarea proiectului;  

- Organizarea licitaţiilor; 

-  Monitorizare, evaluare, control; 

-  Auditul proiectului. 

 
DURATA PROIECTULUI 

 
1 an 

 
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

 

Proiectul este propus ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală. Proiectul este considerat 

foarte important pentru dezvoltarea comunei. 
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OBIECTIVE 

Aplicarea acestui proiect va duce la 
îmbunătăţirea infrastructurii de mediu şi la 
menţinerea unui program de reducere a 
infiltraţiei apelor uzate din canalizare.  
De asemenea se realizează varianta de epurare 
a apelor menajere tip BIOSYSTEM care 
realizează reintegrarea în mediul înconjurător 
a apelor curate, rezultate în urma unui 
tratament enzimatic. 

 
REZULTATELE OBŢINUTE 

 

- Accesul locuitorilor din comună la 

infrastructura de bază; 

- Diminuarea riscului de îmbolnăvire, 

datorită aprovizionării cu apă din surse 

necorespunzătoare; 

- Creşterea stării de sănătate generale a 

populaţiei; 

- Diminuarea posibilităţii de îmbolnăvire a 

copiilor preşcolari şi elevilor; 

- Scăderea cheltuielilor cu spitalizarea şi 

tratamentele pentru locuitorii comunei; 

- Protecţia mediului; 

- Creşterea atractivităţii zonei pentru 

investitori; 

- Diminuarea costurilor pentru agenţii 

economici care consumă apă; 

- Creşterea calităţii vieţii şi standardului

de viaţă al locuitorilor din comună. 

 

POTENŢIALII BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL ŢINTĂ 

- Locuitorii comunei  Lechința; 

-  Potenţialii investitori din comună;  

- Turiştii care vin în zonă. 

 
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului; 

- Pregătirea şi depunerea cererii de 

finanţare; 
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- Contractarea proiectului ; 
- Organizarea licitaţiilor; 
-  Monitorizare, evaluare, control; 
-  Auditul proiectului. 

 
DURATA PROIECTULUI 

 
1 an. 

 
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

 
Proiectul este propus ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală. Proiectul 
este considerat foarte important pentru 
dezvoltarea comunei. 
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7. Dotarea și modernizarea școlilor, grădinițelor.  8. Acesare fonduri europene in vederea 

implementarii unui proiect After-school 

 
MANAGERUL DE PROIECT/SOLICITANT 

 
 Consiliul Local 

 
SURSA DE FINANŢARE 

 Bugetul Local 

 Fond European pentru Dezvoltare Rurală 

 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ 

 Fondul European pentru Dezvoltare Rurală 

 
AXA PRIORITARĂ 

 Axa 3. ״îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele 

rurale şi diversificarea economiei rurale”. 

 
MĂSURA 

 322. Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor ca bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale. 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
ORGANISM INTERMEDIAR 

 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit 

 Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 

 
ROMÂNIA  

 REGIUNEA DE DEZVOLTARE JUDEŢUL Regiunea Nord-Vest Bistrita-Năsăud 
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LOCALITATEA  Lechința 

8. 
DESCRIEREA PROIECTULUI  

 
OBIECTIVE 

- Reabilitarea şi modernizarea 
clădirilor; 

- Reabilitarea termică a clădirilor; 
- Dotarea şcolilor şi grădiniţelor cu 

mobilier, echipamente didactice, 
echipamente IT şi materiale specifice 
pentru documentare. 

 
REZULTATELE OBŢINUTE 

- Creşterea confortului copiilor şi 
elevilor în cadrul procesului didactic; 

- Creşterea confortului la locul de 
muncă pentru cadrele didactice; 

- Îmbunătăţirea calităţii procesului 
didactic şi a învăţământului; 

- Uşurarea procesului de învăţare 
pentru elevi; 

- Diminuarea riscului de îmbolnăvire 
sau accidentarc a copiilor şi elevilor 
în timpul activităţilor didactice 

 
POTENŢIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL ŢINTĂ 

 
- Preşcolarii comunei  Lechința; 
- Eelevii şcolilor din comună. 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 
- Elaborarea proiectului Pregătirea şi 

depunerea cererii de finanţare; 
- Contractarea proiectului ; 
- Organizarea licitaţiilor ; 
- Monitorizare, evaluare, control; 
- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI - 12 luni 

 Proiectul este propus ca obiectiv în 

 
 
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 

Strategia de Dezvoltare Locală. 
Proiectul este considerat extrem de 
important pentru dezvoltarea comunei. 
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REZULTATELE OBŢINUTE 

- dezvoltarea activităţii asociaţiei sportive 

din comună; elevii şcolilor din localitate 

vor avea la dispoziţie un teren de sport 

propice desfăşurării orelor de sport; 

- elevii care participă la competiţii sportive 

se vor putea antrena în condiţii 

corespunzătoare, aspect ce le oferă 

egalitate de şanse cu alţi competitori; 

- echipa de fotbal participă la turnee pe 

plan local; 

-  aceleaşi beneficii se vor manifesta şi 

pentru sportivii seniori, care vor avea la 

dispoziţie facilităţi de antrenament şi joc 

similare cu competitorii lor. 

 

POTENŢIALII BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL ŢINTĂ 

 

- tinerii comunei  Lechința; 

- locuitorii comunei  Lechința. 

 
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

- Realizarea studiului de fezabilitate 

- Elaborarea proiectului 

- Pregătirea şi depunerea cererii de 

finanţare 

- Contractarea proiectului 

- Organizarea licitaţiilor 

- Monitorizare, evaluare, control 

- Auditul proiectului 

 
DURATA PROIECTULUI 

 
- 8 luni 

 
JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

Proiectul este propus ca obiectiv în Strategia 
de Dezvoltare Locală. Proiectul este considerat 
extrem de important pentru dezvoltarea 
comunei. 
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9. Crearea unor terenuri de sport/ săli de sport , venind în sprijinul tinerilor. 

 
MANAGERUL DE PROIECT/SOLICITANT 

 
Consiliul Local 

 
SURSA DE FINANŢARE 

 
Buget Local 

 Bugetul de stat 

 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 

 
Bugetul de stat 

 
PROGRAMUL GUVERNAMENTAL 

 

Programul de dezvoltare a infrastructurii 

unor baze sportive din spaţiul rural 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

 
Guvernul României 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI  

 
ROMÂNIA  

 

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDEŢUL 

LOCALITATEA 

 

Regiunea Nord-Vest 

Bistriţa-Năsăud 

 Lechința 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI  

 
OBIECTIVE 

 
Derularea acestui proiect permite 
promovarea echipei de fotbal a comunei şi 
poate promova tinerii talentaţi în acest sport. 
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10. Reabilitarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și zonelor de protecţie ale 

acestora. 

 
MANAGERUL DE PROIECT/SOLICITANT 

Consiliul Local 

 
SURSA DE FINANŢARE Buget Local Bugetul de stat 

 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ 

Bugetul de stat 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

Ministerul Culturii şi Cultelor 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI  

 
ROMÂNIA  

REGIUNEA PROIECTULUI 

JUDEŢUL 

LOCALITATEA 

Regiunea Nord-Vest 

Bistriţa-Năsăud 

 Lechința 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI  

 
OBIECTIVE 

- creşterea atractivităţii turistice a 

zonei; 

- creşterea nivelului spiritual al 

locuitorilor comunei. 

REZULTATELE OBŢINUTE 

Locuitorii comunei vor avea la dispoziţie 

lăcaşe de cult corespunzătoare, fără a fi 

nevoiţi să se deplaseze în alte sate sau 

comune. 
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 -  -  

   

  

 

POTENŢIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

ŢINTĂ 

-  - locuitorii comunei 

Lechința; 

 turiştii care vin în ־  -

zonă; 

 -potenţialii investitori. 

 

 

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

-  - Realizarea studiului de 

fezabilitate Elaborarea 

proiectului; 

- Pregătirea şi depunerea 

cererii de finanţare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitaţiilor; 

-  Monitorizare, evaluare, 

control; 

 -Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI -  - 12 luni 

 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI 

 Proiectul este propus ca obiectiv 

în Strategia de Dezvoltare 

Locală. Proiectul este 

considerat extrem de important 

pentru dezvoltarea comunei. 
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- Pregătirea şi depunerea cererii 

de finanţare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitaţiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

 
DURATA PROIECTULUI 

 
- 12 luni. 

 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII 

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

Proiectul este propus ca obiectiv în 

Strategia de Dezvoltare Locală. Proiectul 

este considerat extrem de important 

pentru dezvoltarea comunei. 
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11.ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE PENTRU ÎNTREŢINEREA 

DRUMURILOR. 12. Dotarea şi sprijinirea compartimentelor pentru Situaţii de Urgenţă de pe 
raza comunei (pompieri,ISU)  

MANAGERUL DE PROIECT/SOLICITANT 

 
 Consiliul Local 

 
SURSA DE FINANŢARE Bugetul Local Guvernul 

României 

 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

 
 Guvernul României 

 
FONDUL EUROPEAN 

 

 
AXA PRIORITARĂ 

 

 
MĂSURA 

 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 

 
ORGANISM INTERMEDIAR 

Agenţia de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

Oficiul Judeţean pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

LOCALIZAREA PROIECTULUI  

ROMÂNIA  
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1. Modernizare şi dotare Dispensar uman din comuna Lechința 

2. Extinderea şi modernizarea iluminatului public în toate satele. 

3. Măsuri de ajutorare a persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi. 

4. Măsuri de ajutorare a tinerilor fermieri. 

5. Asigurarea unor locuri de muncă prin sprijinirea unor agenţi economici care vor să 

investească pe raza comunei pentru deschiderea unor microinteprinderi. 

6. Sprijinirea agricultorilor prin ajutorarea unor inteprinzători pentru construirea unor 

centre zonale de colectare a cerealelor, legumelor şi fructelor. 

7. Construire bloc de locuinţe pentru tineri. 

8. Extindere reţea de canalizare în localitatea Lechinţa (str. Sportului) şi extinderea staţiei 

de epurare din localitatea Lechinţa; 

9. Asfaltare Strada Sportului şi strada Fabricii din localitatea Lechinţa; 

10. Continuarea modernizării trotuarelor din localitatea Lechinţa; 

11. Construire reţele de canalizare în localităţile Chiraleş, Ţigău, Sâniacob şi staţie de 

epurare; 

12. Asfaltare străzi în satele componente Chiraleş (Dorhoi, Morii), Sîngeorzu-Nou (Plopi, 

După Grădini, str. Teilor), Sîniacob şi Ţigău. 

13. Asfaltări în domeniul infrastructurii agricole. 

14. Construire capele mortuare în localităţile Chiraleş, Sîngeorzu-Nou şi Sîniacob. 

15. Reţele de distribuţie a apei potabile şi rezervor în localitatea Sîngeorzu- Nou. 

16. Reţea de distribuţie a gazului metan în localitatea Chiraleş- racoradre locuințe Chiraleș 

la rețeaua existentă. 

 

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE: 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A FOST ELABORATA IMPREUNĂ CU: 

 

Romeo Daniel Florian,  

Primar al Comunei Lechința                                                   GRAND CORA  BISTRIȚA. 


