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Capitolul IV
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI PRUNDU BÎRGĂULUI
IV.1 Oportunități de dezvoltare zonală
Prin strategia de dezvoltare durabilă a Județului Bistrița-Năsăud, Comuna Prundu Bîrgăului face
parte din subzona strategică de dezvoltare Est și este membră în grupurile de parteneri privid proiectele
integrate teritoriale.
Zona de dezvoltare Est (GAL FDZR Bîrgău Călimani)
Această zonă este formată din comunele Tiha Bîrgăului-Bistriţa Bîrgăului - Prundu Bîrgăului-Josenii
Bîrgăului-Livezile-Dumitriţa-Cetate-Budacu de Jos.
Acțiuni pentru valorificarea competitivă a punctelor tari din zonă și crearea unor avantaje competitive
noi:
 Potential pentru configurarea unui Cluster in Industrii creative
o Dezvoltarea activităţilor de cercetare ale agentilor industriali din zona in parteneriat cu
universitatile pentru dezvoltarea de produse noi, cu grad sporit de sofisticare si inteligenta;
o Sustinerea unor mecanisme de branding, promovare si desfacere profitabila a produselor locale
rezultate din cresterea vitelor si oilor;
o Dezvoltarea unor ateliere de mestesuguri in zona;
 Potential pentru configurarea unui Cluster agro-alimentar
o Dezvoltarea unor centre moderne de colectare si depozitare a produselor locale si a
fructelor de pădure ( de dorit completate și de producția locală a unor produse tradiționale
(ex. gem, sirop, ceaiuri medicinale, alte produse medicinale tradiționale, esențe etc.)
 Servicii orizontale de asigurare a energiei verzi pentru potentialele clustere
o Valorificarea superioara a biomasei prin colectarea centralizata si comercializarea
profitabila;
o Dezvoltarea microhidrocentralelor si a centralelor eoliene pentru ferme;
 Potential pentru configurarea unui Cluster in turism
o Dezvoltarea turismului alpin, inclusiv valorificarea caselor tradiționale pentru un turism de
nișă în circuit închis (turism tematic, de aventură, inclusiv pentru elevi și studenți din zonă);
o Dezvoltarea unei rețele de agro-pensiuni cu servicii turistice integrate (turism de weekend,
trasee turistice, turism ecvestru, turism extrem, turism cultural și de legendă);
o Valorificarea superioara a lacului Colibita (ex schi nautic, scufundari,canotaj, pescuit
sportiv);
 Potential pentru configurarea unui Cluster in prelucrarea lemnului
o Dezvoltarea unei rețele de minifabrici de mobilă de lux, jucării din lemn, mobilier tradițional
cu o unitate comună de distribuție și promovare

IV.2 Priorități aferente Zonei Strategice Est ( GAL FDZR Bîrgău Călimani )

Acțiuni pentru eliminarea unor factori negativi:
● Actiune concertata cu ministerul de resort pentru stoparea jafului din paduri (trasabilitatea lemnului)



Dezvoltarea unei centuri ocolitoare in zona Prundu Birgaului (Livezi-Tureac)
Modernizarea cailor de acces in zona pensiunilor agro-turistice
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Rezolvarea canalizarii in zona lacului Colibita

Acțiuni pentru diminuarea unor factori negativi:
● Sustinerea scolilor profesionale de strungari, lacatusi, sudori, operatori CNC, in parteneriat cu
agentii economici;
 Electrificarea fermelor de animale din zonele mai izolate
 Dezvoltarea cailor de acces prin drumuri pietruite la fermele de animale
 Dezvoltarea spatiilor moderne e campare a caravanelor
 Dezvoltarea elementelor de identitate locala si promovarea acestora cu scop turistic
Acțiuni pentru crearea unor avantaje competitive noi:
●Dezvoltarea turismului sportiv ( bazin de inot olimpic; pista de biciclete; telecabina si pirtie de schi) in
comuna prundu Birgaului;
 Dezvoltarea unui parc industrial pentru furnizori locali in Prundu Birgaului;
 Proiect integrat pentru valorificarea la scara larga a mitului Dracula (trasee,cazare,evenimente
etc) pe tot parcursul anului;
 Dezvoltarea agro-turismului (Colibita-Tiha Birgaului) prin certificarea pensiunilor, dezvoltarea
serviciilor integrate de marketing si informare, accesul facil la internet si la bancomate, precum
si realizarea de evenimente tematice pentru diverse grupuri tinta pe tot parcursul anului;
 Incurajarea dezvoltarii fabricilor de mobila artizanala in zona;
 Realizarea unei partii de schipe varful Bistricioru, impreuna cu o ministatiune pentru tratament(
calitatea aerului este deosebita) precum si o linie cu servicii de wellness;
 Valorificarea caselor traditionale cu scop turistic intr-o retea la nivelul judetului;
 Dezvoltarea unor facilitati de asistenta pentru persoane varstnice (pensiuni dedicate si servicii
de asistenta);
 Valorificarea lanii ( capacitati de productie pentru colectarea lanii si spalarea acesteia, urmata
de distributia in unitati de microproductie familiale pentru fabricarea artizanala de haine de lina
,carpete, produse pentru pa, stofe – implica si calificarea adecvata prin programe de formare
specifice).
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IV.3 Conceptul proiectelor de dezvoltare economică și a proiectelor integrate
Proiectele de dezvoltare economică se diferențiază de alte tipuri de proiecte prin aceea că, după
implementare, creează efecte de multiplicare și oportunități pentru dezvoltarea afacerilor existente,
pentru crearea de afaceri noi, precum și pentru generarea altor proiecte de dezvoltare. Acest concept
este sugestiv ilustrat în mai jos. Dezvoltarea economică se realizează cel mai bine prin intermediul
proiectelor integrate.

Conceptul proiectelor de dezvoltare economică
Proiectele integrate de dezvoltare economică teritorială sunt acele proiecte care însumează mai multe
sub-proiecte independente din punct de vedere al echipei de management, bugetului și partenerilor,
dar ale căror obiective și rezultate sunt gândite corelat și integrat cu obiectivele și rezultatele celorlalte
sub-proiecte în vederea atingerii unor obiective majore, agregate. În acest sens, trebuie să existe o
formă de coordonare strategică a sub-proiectelor care fac parte din proiectul integrat, precum și o
corelație privind implementarea acestora. Figura 3 prezintă sugestiv diverse tipuri de proiecte integrate.

Tipuri de proiecte integrate
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Un exemplu de definire a unui proiect integrat
Exemplificarea modului de definire a unui proiect integrat este pusă în evidență în de mai sus. Figura
următoare prezintă filosofia de finanțare a unui proiect integrat.

Filosofia de finanțare a unui proiect integrat
În cadrul proiectelor de dezvoltare economică pot fi considerate și întreprinderile sociale, a căror
concept este ilustrat în schema următoare.
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Conceptul unei întreprinderi sociale
IV.4 Structura Strategiei Comunei Prundu Bîrgăului
Potrivit analizei SWOT și a diagnozei aferente, rezultă următoarea structură a strategiei de
dezvoltare a Comunei Prundu Bîrgăului:


VIZIUNEA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE:
Prundu Bîrgăului - O mică perlă a turismului românesc montan, din șiragul Vailor Birgaielor



OBIECTIVELE STRATEGICE DE DEZVOLTARE
o
o
o
o

OBIECTIV STRATEGIC 1: Creșterea calității vieții pentru comunitatea locală, turiști,
investitori și vizitatori
OBIECTIV STRATEGIC 2: Regenerarea economică a zonei prin valorificara potențialului
local
OBIECTIV STRATEGIC 3: Turism într-o lume de basm
OBIECTIV STRATEGIC 4: Regenerarea comunității locale

IV.5 Domenii și programe
Strategia Comunei Prundu Bîrgăului se construiește pe mobilizarea potențialului local de
dezvoltare pentru rezolvarea problemelor și atingerea obiectivelor comune de dezvoltare ale
comunității, pe oportunitățile de cooperare cu unitățile administrative din subzona strategică Est,
precum și la nivelul județului Bistrița-Năsăud. Aceste deziderate sunt armonizate cu direcțiile strategice
care decurg din documentele prezentate în secțiunea anterioară, configurând o structură sustenabilă.
Corespunzător aspectelor prezentate în capitolul de strategii și politici, principalele programe pentru
perioada de planificare 2016-2020 sunt prezentate mai jos.
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DOMENIUL 1
Infrastructura de
transport și utilități

PROGRAME
Program infrastructură, dotări și servicii de alimentare cu apă și canalizare
Program infrastructură, dotări și servicii de alimentare cu gaze naturale
Dezvoltarea dotărilor și serviciilor de transport feroviar
Dezvoltarea rețelei de infrastructuri de transport rutier
Dezvoltarea serviciilor de transport public
Configurarea sistemului de transport intermodal
Dezvoltarea rețelelor și dotărilor de alimentare cu energie electrică
Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de TIC

DOMENIUL 2
Mediu

PROGRAME
Împăduriri
Amenajări și regularizări de cursuri de apă
Energii regenerabile
Parcul Național Munții Calimani
Alimentare cu apă şi canalizări
Gestionarea deşeurilor
Calitatea aerului şi apei
Poluarea fonică şi riscurile naturale
Parcuri şi spaţii verzi
Energie electrică
Biodiversitate
Cadrul natural
Educarea în domeniul protecţiei mediului şi a biodiversităţii

DOMENIUL 3
Competitivitatea
economică

PROGRAME
Valorificarea inteligentă a lemnului
Valorificarea inteligentă a potențialului agro-zootehnic-industrial alimentar
Valorificarea inteligentă a potențialului pomicol
Valorificarea inteligentă a potențialului silvicol
Apicultură
Energie ieftină, din surse regenerabile
Industria materialelor de construcții
Valorificarea inteligentă a potențialului balnear
Turismul, vânătoarea și sportul
Valorificarea inteligentă a potențialului industrial
Crearea de structuri de competitivitate – GAL și cluster funcționale
Industrii creative
Infrastructura de inovare

DOMENIUL 4
Capitalul uman

PROGRAME
Programe adecvate de formare a resursei umane potrivit dinamicii pieței de
muncă
Stimularea performanțelor în învățământul școlar și liceal
Calificarea/ recalificarea în domeniile cu potențial competitiv, în vederea
configurării condițiilor pentru specializare inteligentă
Activarea grupurilor sociale vulnerabile: pensionari, romi etc
Dezvoltarea antreprenoriatului
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DOMENIUL 4

PROGRAME
Atragerea și dezvoltarea resurselor de consultanță și expertiză în specializare
înteligentă și competitivitate
Atragerea de investiții potrivit potențialului capitalului uman
Susținerea structurilor neguvernamentale cu potențial de catalizare a
spiritului întreprinzător

DOMENIUL 5
Turism, sport și
agrement

PROGRAME
Program de management al turismului județului
Certificare și instruire în turism
Program pentru dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural identitar
în sprijinul diferențierii
Program pentru dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural în sprijinul
diferențierii
Dezvoltarea și diversificarea serviciilor
Dezvoltarea și diversificarea rețelei de dotări în turism
Creșterea și structurarea accesibilității turiștilor la obiectivele de turism
Marketingul potențialului turistic
Program pentru susținerea sportului de masă
Diversificarea serviciilor și dotărilor de agrement

DOMENIUL 6
Cultură, tradiții
și patrimoniu

PROGRAME
Management cultural
Program reabilitare și integrare sustenabilă a obiectelor de patrimoniu
cultural în cadrul localității
Regenerarea zonelor cu specific cultural identitar
Program de regenerare a rețelei de dotări muzeale, expoziționale, culturale
Program de restaurare a patrimoniului artisitc
Program de susținere a artiștilor
Protejarea și regenerarea patrimoniului culural imaterial

DOMENIUL 7
Dezvoltare
teritorială

PROGRAME
Administraţie
Educație
Sănătate
Protecție socială
Cultură
Servicii funerare
Regenerare locală
Locuire
Spații verzi

DOMENIUL 8
Administrație și
bună guvernanță

PROGRAME
Managementul resurselor pentru dezvoltare: materiale, umane, de
organizare, financiare etc
Managementul dezvoltării locale/ teritoriale
Administrare pe mai multe niveluri
Atragerea de resurse pentru proiecte de dezvoltare
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DOMENIUL 8

PROGRAME
Dezvoltarea comunității
Catalizarea parteneriatelor
Protejarea resurselor

DOMENIUL 9
Cooperare
teritorială

PROGRAME
Implicarea în proiectele de anvergură teritorială mare, pe temele de
dezvoltare ale subzonei strategice Nord-Est
Participarea în rețele
Participarea în parteneriate teritoriale relevante
Lobby, marketing

IV.6 Proiecte integrate în parteneriate pe Subzona Strategică Est
Proiectele integrate la nivel județean din care face parte Comuna Prundu Bîrgăului constituie
structuri teritoriale de proiecte care se adresează unui impact de mare anvergură și presupun
colaborarea între unitățile administrativ-teritoriale, entități publice și private care activează în subzone
Nord-Est a județului.
Proiectele integrate implică o complex coordonare a resurselor și eforturilor de organizare, precum
și atingerea unor obiective pe termen mediu și lung.
Potrivit Strategiei de Dezvoltare durabilă a Județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020,
Comuna Prundu Bîrgăului este implicată în trei proiecte integrate de anvergură teritorială.

Proiectul 1: Managementul integrat al resurselor turistice din zona Birgau-Calimani
Acronim: MINERVA
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Proiectul 2: Dezvoltarea productiei de energie verde (bazata pe resurse solare , eoliene si biomasa),in
vederea cresterii nivelului de asigurare a necesarului de energie pentru uzul comunitatilor locale si
unitatilor industriale
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ACRONIM: ZEPHYRUS
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Proiectul 3 : Dezvoltarea competitiva a industriei de prelucrare a lemnului si fabricarea produselor
din lemn cu valoare adaugata mare;
ACRONIM: MOBILIS
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Proiectul 4: Dezvoltarea zootehniei montane ecologice (bovine cu acent pe rasele locale) si cresterea
productiei produselor din carne cu valoare adaugata ridicata(brand local, produse ecologice certificate)
ACRONIM: ECOFARM BIRGAU
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Proiectul 5
Dezvoltarea competitiva a activitatilor economice alternative generatoare de profit
(altele decat cele agricole) bazate pe resurse locale prin infiintarea atelierelor sociale mestesugaresti in
cadrul comunitatilor locale pentru generarea produselor traditionale cu valoare adaugata ridicata
Acronim: PERPETUUM
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Proiectul 6
Constituire pol zonal de crestere economica Prundu Birgaului si dezvoltarea industriei
agro-alimentare
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Acronim:

RURALPOLIS BIRGAU
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IV.7 Obiectivele strategice detaliate în proiecte pentru perioada 2016-2020-2030
Detalierea obiectivelor strategice de dezvoltare a Comunei Prundu Bîrgăului rezultă în
următoarele pachete de proiecte organizate pe termen scurt, mediu și lung:


OBIECTIV STRATEGIC 1: Creșterea calității vieții pentru comunitatea locală, turiști, investitori și
vizitatori
o Modernizarea zonei centrale a localității reședință de comună
o Mobilizarea construcțiilor părăsite în circuitul imobiliar și funcțional al comunei
o Creșterea calității învățământului și adecvarea acestuia la potențialul de dezvoltare a
comunei: industria forestieră, industria mobilei, agricultură, creșterea animalelor
(Școală de ciobani), industria alimentară, industria materialelor de construcții, energie
regenerabilă etc
o Asigurarea servciilor de sănătate potrivit necesităților dezvoltării locale
 Asigurarea serviciilor de sănătate pentru copiii și tinerii comunei
 Înființarea unui centru UPU pentru rezolvarea potențialelor cazuri din domeniul
forestier și turismul de aventură
 Asigurarea serviciior de sănătate pentru populația vârstnică
o Identificarea și implementarea soluției adecvate pentru asigurarea presiunii necesare în
rețeaua de alimentare cu apă potabilă
o Creșterea accesibilității
 Rezolvarea centurii ocolitoare a localității Prundu Bîrgăului pentru devierea
traficului forestier greu foarte intens
 Asigurarea accesului pentru activitățile economice în zonele de fânațe, pășuni,
păduri



OBIECTIV STRATEGIC 2: Regenerarea economică a zonei prin valorificara potențialului local
o Elaborarea strategiei și a Planului de implementare privind valorificarea potențialului de
dezvoltare susținut de resurse specifice
 Turismul diversificat
 Prelucrarea diversificată a lemnului
 Industria agro-alimentară (lapte, carmangerie, fructe de pădure, conserve de
pește, gemuri, dulcețuri etc)
 Industria prelucrătoare a produselor agro-zootehnice-forestiere
 Industria materialelor de construcții
 Producția de energie regenerabilă
o Atragerea de investitori cu rol de coagulare în domeniul exploatării forestiere a mobilei,
care să asigure piața de desfacere și să încurajeze colaborarea în domeniu
o Asocierea grupurilor de producători agricoli și a crescătorilor de animale în structuri de
cooperativă și grupuri de producători și inițierea proiectelor-cheie:
 Construirea unui depozit pentru membrii din grupul de producatori cu
posibilitatea de extindere cu chirie pentru terți
 Construirea unui punct de abatorizare pentru tinerii fermieri
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o

o

o



 Construirea unei unități de carmangerie (pastramă și cârnați de oaie, capră etc)
Valorificarea produselor agroalimentare și agroindustriale specifice zonei prin investiții
în parteneriat și inițierea lanțurilor de furnizori
 Colaborarea cu Grupul de Acțiune Locală FDRZ Birgau-Calimani în proiecte de
regenerare economică
 Construirea unei fabrici de mobilă prin parteneriat public (primăria comunei)privat (investitor)
 Construirea unei fabrici de termoizolație ecologică din resursele de lână, în
parteneriat cu producătorii de case de vacanță din lemn
 Colaborarea cu sectorul cercetare în vederea îmbunătățirii pretabilității lânii în
produse industriale diverse
 Producerea de conserve din produse locale tradiționale specifice
Susținerea capitalului uman local pentru dezvoltare economică inteligentă și inovativă
 Programe de instruire și formarea masei critice de specialiști în domeniile:
industria forestieră, industria mobilei, agricultură, creșterea animalelor ,
industria alimentară, industria materialelor de construcții, energie regenerabilă
etc
 Asigurarea colaborării școlilor tehnice cu firmele în domeniile relevante pentru
asigurarea stagiilor de practică și a examinării aferente
 Asigurarea pachetelor de instruire pentru creșterea angajării grupurilor
vulnerabile: persoane vârstnice, romi, șomeri etc
Facilitarea dezvoltării economice prin proiecte specifice: elaborare Plan Urbanistic Zonal
privind ferme și pensiuni turistice

OBIECTIV STRATEGIC 3: Turism într-o lume de basm
o Promovarea comunei Prundu Birgaului, a tradițiilor, prin dezvoltarea și diversificarea
serviciilor de turism, precum și prin dezvoltarea ofertei de produse gastronomice locale
o Configurarea parteneriatelor relevante și formularea de pachete inovative de turism
care să integreze
 rețeaua de arii protejate, monumente ale naturii
 rețeaua de obiective de turism cultural
 evenimentele tradiționale și elementele de cultură imaterial
 servicii și dotări de turism diverse în combinații creative (ex: tabere pentru elevi
și studenți, servicii exclusive, servicii pentru vârstnici, servicii pentru turism de
aventură și extrem, rețele de muzee, turism științific, religios etc)
 traseele de turism per pedes și mountain bike
 rețetar (standardizat și, eventual, înregistrat) pentru bucătăria tradițională
locală
o Reabilitarea și mobilizarea în circuitul turistic al patrimoniului construit (ex:
Monumentul etc.)
o Program de stimulare a înregistrării pensiunilor și amenajării de cazări cu potențial de
pensiune, în circuitele turistice oficiale
o Creșterea atractivității turistice prin evenimente unice:
 Lansarea Festivalului Usturoilui, unic în România,
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o
o



 Lansarea Festivalului Gastronomic Prundu Bîrgăului,
Asigurarea instruirii continue în turism pentru toate categoriile relevante de nevoi în
domeniu
Implementarea programului de promovare turistică prin Serviciul de promovare
turistica si Salvamont

OBIECTIV STRATEGIC 4: Regenerarea comunității locale
o Asigurarea cadrului pentru creșterea angajării grupurilor vulnerabile: persoane
vârstnice, romi, șomeri, repatriați, persoane care au lucrat în străinătate etc
o Program de regenerare a solidarității comunitare, a exemplului personal, de dezvoltare
a voluntariatului și liderilor locali informali, precum și a valorilor intercomunitare
 Ateliere de lucru în cadrul școlilor
 Proiecte de voluntariat
 Proiecte interculturale
 Proiecte de antreprenoriat în parteneriate
 Proiecte de incluziune socială
o Inițierea programului de activare a diasporei pentru
 colaborare și susținere a coeziunii și mândriei locale
 reinserția celor care se reîntorc în comună periodic sau permanent
o Inițierea procedurilor de explorare a potențialului de înfrățire sau colaborare cu
localități de natură similară (Franța, Austria, Germania, Polonia), pentru asigurarea
cadrului necesar privind schimburile de experiență în domeniile relevante pentru
dezvoltarea economică, socială, culturală, comunitară sustenabilă a comunei

IV.8 Proiecte locale prioritare ale Comunei Prundu Bîrgăului pentru perioada 2016-2020
Pe termen scurt, principalele proiecte promovate pe agenda locală sunt:
Nr
.
1
2

Titlu proiect

Infiintare si amenajare parc
de recreere Prundu Birgaului
Construire scoala generala in
Prundu Birgaului

3

Gradinita cu 120 locuri “ in
Prundu Birgaului

4

Lucrari de inregistrare
sistematica a imobilelor
Cadastru General
Reabilitare termica a
blocurilor de locuinte
Construire locuinte pentru
tineri in regim de inchiriere
com. Prundu Birgaului

5
6

Domeniul
strategic (1)

Stadiu (2)

Infrastructura

executie

Perioadă
estimată de
realizare (3)
2015-2016

Educatie

executie

2015-2017

Educatie

executie

2015-2017

proiectare

2017-2019

Infrastructura

proiectare

2016-2017

Infrastructura

executie

2016-2017

Grup ţintă

locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
elevii comunei
Prundu Bîrgăului si
turisti
prescolarii
comunei Prundu
Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
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Nr
.

Titlu proiect

Domeniul
strategic (1)

7

Construire Centru Cultural in
comuna Prundu Birgaului
Construirea unei Sali de
sport
Infiintarea si modernizarea
infrastructurii rutiere locale
in comuna Prundu Birgaului
Infiintarea si modernizarea
infrastructurii rutiere
forestiere si agricole in
comuna Prundu Birgaului
Amenajare vai in comuna
Prundu Birgaului
Crearea si modernizarea
infrastructurii de baza –
asociere intre comunele
Prundu Bargaului , Bistrira
Bargaului
Asfaltare strazi secundare in
comuna Prundu Birgaului
Realizare plan urbanistic
general
Reabilitare si schimbare de
destinatie in spatiu pentru
birouri in loc. Prundu
Birgaului
Construirea unei Policlinici

Cultura

8
9

10

11
12

13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Stadiu (2)

Perioadă
estimată de
realizare (3)
2016-2017

Grup ţintă

locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei

Sport

proiectare

2016-2017

Infrastructura

Cerere de
finantare

2016-2017

locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului

Infrastructura

proiectare

2016-2017

locuitorii comunei

Infrastructura

proiectare

2016-2017

Infrastructura

proiectare

2016-2017

locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului

Infrastructura

2016-2017

Infrastructura

Procedura
achizitie
derulare

Infrastructura

proiectare

2016-2017

Sanatate

proiectare

2016-2020

Electrificare grup de case
Valea Ciorii
Electrificare grup de case
Sarata
Construire Garaje Auto si
Magazii blocuri Balta
Realizare centura ocolitoare

Infrastructura

executie

2016-2017

Infrastructura

executie

2016-2017

Infrastructura

proiectare

2016-2017

Infrastructura

proiectare

2016-2020

Realizare piste de biciclete pe
malul raului Bistrita- 4km
Extindere retea de canalizare
in comuna Prundu Birgaului
Amenajare ???

Infrastructura

proiectare

2016-2020

Infrastructura

proiectare

2016-2018

Infrastructura

proiectare

2016-2018

Amenajare urbanistica riul
Secu
Drum acces pe muntele Heniu

Infrastructura

proiectare

2016-2018

Infrastructura

proiectare

2016-2018

Modernizare gradinita Susenii
Birgaului- after school

Educatie

proiectare

2016-2017

2016-2017

locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului

locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
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27

Realizare AQUA_PARK

28

Realizare replica medieval a
Castelului Dracula- pe Ciosa
Amenajare stadion, baza
sportiva
Constructie autogara publica
de calatori
Realizare canale tehnice
pentru infrastructura rutiera

29
30
31

Infrastructura

proiectare

2016-2020

Cultura

proiectare

2016-2020

Sport

proiectare

2016-2018

Infrastructura

proiectare

2016-2020

Infrastructura

proiectare

2016-2018

locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
locuitorii comunei
Prundu Bîrgăului
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Capitolul V
MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
V.1 Instituționalizarea strategiei de dezvoltare
În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare durabilă a Comunei Prundu Bîrgăului 20162020, se constituie următoarele structuri:
a. Parteneriatul local pentru dezvoltare durabilă, care este format din membri ai instituțiilor
publice, agenților economici, reprezentanți ai organizațiilor comunității, asociații
profesionale etc, reprezentanți ai partidelor politice etc.. Grupul Consultativ al Strategiei are
următoarele atribuții:
 Prioritizarea proiectelor;
 Actualizarea anuală a strategiei;
 Generarea de propuneri de proiecte;
 Monitorizarea, evaluarea și controlul implementării strategiei;
b. Comitetul director al Parteneriatului, format din primar, secretarul comunei, șef
compartiment urbanism, șef compartiment investiții; acesta are responsabilitățile de a
 coordona actvitățile Parteneriatului local pentru dezvoltare durabilă;
 asigura funcționarea Unității de Implementare a Strategiei;
c. Consiliul Local al Comunei Prundu Bîrgăului, cu următoarele atribuții:
 Asigurarea de reprezentanți în cadrul Grupului Consultativ al Strategiei;
 Aprobarea strategiei;
 Aprobarea priorităților;
 Consultarea privind actualizarea strategiei, rapoartele de monitorizare și evaluare a
implementării strategiei;
d. Unitatea de Implementare a Strategiei Comunei Prundu Bîrgăului, formată din șefii
compartimentelor urbanism, investiții și secretarul primăriei. Această structură are
următoarele atribuții:
 Organizează întâlnirile de lucru privind actualizarea și monitorizarea strategiei,
prioritizarea proiectelor, raportarea impactului implementării etc.;
 Monitorizează finanțările relevante pentru proiectele prioritare;
 Asigură relaționarea și coordonarea cu documentele strategice aferente GAL,
subzonei strategice, Strategiei județului etc.;
 Monitorizează implementarea proiectelor.
În cadrul întâlnirilor de prioritizare participă de asemenea factorii de decizie relevanți din
subzonele strategice unde sunt amplasate proiectele: primari, conducători de instituții publice, directori
de firme, reprezentanși delegați din partea organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor teritoriale,
asociațiilor profesionale etc., după caz.

V.2 Prioritizarea proiectelor
Scopul procesului de prioritizare
Procedurile de prioritizare au ca scop organizarea transparentă a fundamentării tehnice a
deciziei privind ordonarea și implementarea proiectelor din cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a
Comunei Prundu Bîrgăului 2016-2020.
Caracteristicile proiectelor
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Obiectivele generale ale procesului de prioritizare a proiectelor au în vedere următoarele
aspecte:
a. Identificarea proiectelor relevante
b. Alinierea portofoliului proiectelor de investiții în continuare, precum şi a investițiilor noi ce se
finanțează din fonduri publice cu prioritățile de dezvoltare ale Comunei Prundu Bîrgăului care, la
rândul lor, sunt corelate cu prioritățile județene, regionale, naționale, europene;
c. Asigurarea includerii în cadrul listei de proiecte finanțate din fonduri publice a celor cu beneficii
economice şi sociale ridicate.
Obiectivele specifice ale prevederilor prezentului capitol constau în:
a. Crearea unui sistem care să gestioneze investițiile în procesul de implementare a strategiei,
stabilind paşii de urmat în prioritizarea acestora;
b. Asigurarea faptului că proiectele individuale respectă obiectivele generale ale strategiei şi că
realizarea acestora poate fi efectuată în intervalul de timp prevăzut şi în limita fondurilor
previzionate;
c. Asigurarea că proiectele ce urmează a fi finanțate în urma prioritizării se încadrează în resursele
bugetare prevăzute pentru fiecare an şi a primăriei, respectiv a celorlalți actori implicați;
d. Reducerea întârzierilor în implementarea proiectelor, asigurându‐se că acestea vor fi finalizate
conform duratelor de realizare aprobate;
e. Consolidarea procesului de luare a deciziilor la nivelul parteneriatului local pentru dezvoltarea
durabilă a comunei, în ceea ce priveşte investițiile în corelare cu procesul de planificare anuală a
resurselor entităților instituționale implicate;
f. Consolidarea capacității instituționale a entităților partenere de a elabora, executa şi evalua
investițiile strategice.
Limitări în procesul de prioritizare
Prioritizarea proiectelor pentru implementarea strategiei Comunei Prundu Bîrgăului depinde de
o suită de factori variabili, care pot influența ordinea proiectelor în implementare:
a. Calendarul de lansare a programelor de finanțare;
b. Modificările care au loc pe parcursul derulării programelor de finanțare;
c. Angajamentele anuale/multianuale legate de proiectele depuse și în derulare, la nivelul
bugetelor locale și județean;
d. Disponibilitatea terenurilor și clădirilor pentru proiectele propuse pentru prioritizare;
e. Disponibilitatea resurselor umane, de experiență, de organizare etc.
Cadrul legal privind prioritizarea proiectelor
Cadrul legal care fundamentează procesul de prioritizare a proiectelor constă în:
a. Hotărârea Guvernului nr 225/ 2014 privind Normele metodologice privind prioritizarea
proiectelor de investiţii publice din 26.03.2014, în vigoare de la 07.04.2014;
b. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor
măsuri fiscal‐bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele
internaționale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în
Monitorul Oficial nr. 593 din 20 septembrie 2013.

V.3 Pașii procesului de prioritizare a proiectelor
Organizarea prioritizării proiectelor - pe subzone strategice
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Organizarea întâlnirii de prioritizare este în responsabilitatea Unității de Administrare a
Strategiei care stabilește: agenda, documentele tehnice de sprijin, consultă participanții, transmite
invitațiile, asigură condițiile pentru desfășurarea întâlnirii.

Facilitarea procesului de prioritizare
Facilitarea procesului de prioritizare este în responsabilitatea șefului Unității de Administrare a
Strategiei, responsabilul cu activitățile de urbanism. Acesta este asistat tehnic și monitorizat de
Comitetul director al strategiei.
Pașii procesului de prioritizare a proiectelor
a. Pregătirea întâlnirii pregătitoare a Grupului de Lucru de către Unitatea de Administrare a
Strategiei presupune stabilirea agendei, a listei de proiecte care urmează să fie prioritizate, a
participanților, transmiterea invitațiilor;
b. Desfășurarea întâlnirii pregătitoare a Grupului de Lucru în care se discută și ponderează
criteriile, potrivit principiilor și criteriilor stabilite prin lege și se face prioritizarea. Sunt invitați
reprezentanții instituțiilor relevante pentru proiectele care se prioritizează. Unitatea de
Administrare a Strategiei elaborează minuta ședinței care se semnează de către participanți;
c. Concluziile ședinței de prioritizare sunt transmise Comitetului Director al Parteneriatului local
pentru dezvoltare durabilă;
d. Unitatea de Administrare a Strategiei pregătește organizarea întâlnirii Comitetului Director al
Parteneriatului local pentru validarea prioritizării. Sunt invitați factorii de decizie relevanți
pentru validarea prioritizării;
e. Comitetul Director al Parteneriatului local validează lista de proiecte prioritare, în urma
discuțiilor cu factorii de decizie implicați. Se discută pregătirea managementului proiectului. Se
stabilesc pașii operaționali următori. Se elaborează și semnează minuta ședinței care va fi
transmisă tuturor celor implicați.
Principiile și criteriile de prioritizare
Potrivit cadrului legal, principiile și criteriile de prioritizare adaptate nivelului local sunt prezentate în
tabelul următor:

Principii
Principiul 1
Oportunitatea proiectului în
contextul strategiilor locală sau
județeană (20 de puncte)

Criterii de prioritizare a proiectelor noi
1.1. Obiectivele şi ţintele proiectului sunt relevante? (10 puncte)
1.2. Proiectul reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor
strategii locală sau județeană? (10 puncte)

Principiul 2
2.1. Proiectul este justificat economic prin studiul de (pre)fezabilitate
Justificarea economică şi socială sau, după caz, memoriul tehnico- economic ori nota de fundamentare?
(40 de puncte)
(20 de puncte)
2.2. Proiectul are justificare socială? (10 puncte)
2.3. Impactul de mediu al proiectului corespunde legislaţiei în vigoare?
(10 puncte)
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Principii

Criterii de prioritizare a proiectelor noi

Principiul 3
Suportabilitatea şi
sustenabilitatea financiară
(20 de puncte)

3.1. Cerinţele totale de finanţare ale proiectului respectă o estimare
realistă a resurselor disponibile pentru sector/subsector? (10 puncte)
3.2. Finanţarea totală/Fondurile necesită şi cofinanţare de la bugetul
istituției/instituțiilor implicate? (5 puncte)
3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de
operare şi întreţinere rezultate odată ce proiectul este finalizat? (5
puncte)

Principiul 4
Aranjamente pentru
implementare/ Performanţa în
implementare (20 de puncte)

4.1. Cât de bine s-a făcut actuala pregătire a proiectului? (10 puncte)
4.2. S-au definit indicatori corespunzători pentru progresul şi
performanţa proiectului şi au fost proiectate aranjamente adecvate
pentru monitorizare şi evaluare? (5 puncte)
4.3. Există o structură de management de proiect identificată care
răspunde de progresul implementării? (5 puncte)

Principiul 1
Oportunitatea proiectului în
contextul strategiilor locală sau
județeană (20 de puncte)

1.1. Obiectivele şi ţintele proiectului mai sunt relevante? (10 puncte)
1.2. Proiectul mai reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor
strategii locală sau județeană? (10 puncte)

Principiul 2
2.1. Proiectul mai este justificat economic? (15 puncte)
Justificarea economică şi socială 2.2. Proiectul mai are justificare socială? (10 puncte)
(30 de puncte)
2.3. Impactul de mediu al proiectului mai corespunde cu cel proiectat
iniţial? (5 puncte)
Principiul 3
Suportabilitatea şi
sustenabilitatea financiară
(20 de puncte)

3.1. Cerinţele totale de finanţare ale proiectului respectă şi au respectat
o estimare realistă a resurselor disponibile pentru sector/ subsector?
(10 puncte)
3.2. Finanţarea totală/Fondurile necesită şi cofinanţare de la bugetul
instituției/ instituțiilor implicate? (5 puncte)
3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de
operare şi întreţinere rezultate odată ce proiectul este finalizat? (5
puncte)

Principiul 4
Aranjamente pentru
implementare/ Performanţa în
implementare (30 de puncte)

4.1. Cât de bine a fost făcută pregătirea proiectului? (15 puncte)
4.2. Indicatorii definiţi iniţial pentru progresul şi performanţa
proiectului mai corespund actualului stadiu de implementare? (10
puncte)
4.3. Există o structură de management de proiect identificată care
răspunde de progresul implementării? (5 puncte)

Principiul auxiliar utilizat pentru
proiectele în continuare
Perioada rămasă până la
finalizarea proiectului de
investiţii publice
(puncte suplimentare)

A.1. Cât de avansat este proiectul ca timp rămas, respectiv câţi ani au
mai rămas sau stadiu fizic, respectiv cât mai este de implementat?
(5 puncte suplimentare)
A.2. Care ar fi costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului?
(-5 puncte suplimentare)

V.4 Resurse importante în creșterea eficienței managementului implementării strategiei
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Posibilitățile de implementare a strategiei de dezvoltare a Comunei Prundu Bîrgăului nu se
limitează numai la cadrul instituționalizat al managementului strategiei, prezentat în secțiunile
anterioare.
Un potențial substanțial îl constituie energiile comunității, mobilizate în acțiuni de voluntariat
prin care pot contribui semnificativ la catalizarea proiectelor prin:
 Pregătirea mediului de inserție a proiectelor;
 Pregătirea comunității pentru integrarea proiectelor, a măsurilor aferente, politicilor publice
relevante, acolo unde este cazul;
 Activarea grupurilor de interes în implementare;
 Atragerea de resurse complementare relevante;
 Asigurarea condițiilor pentru sustenabilitatea proiectului, post-implementare;
 Alte categorii de contribuții.
Comunitățile localităților componente ale comunei Prundu Bîrgăului dețin un potențial
remarcabil în acest sens, dovadă fiind suita largă de organizații neguvernamentale prin care sunt
abordate probleme și diversele aspecte cu potențial de dezvoltare.
Noțiunea de voluntariat este luată în considerare în contextul a două categorii de situații:
a. Activități desfășurate pentru rezolvarea unor probleme de către grupuri de persoane și instituții
coagulate ad-hoc, prestate sporadic, în afara unor raporturi juridice specifice de voluntariat, din
ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinatate, desfășurate pe termen în general scurt, cu
focalizare pe rezultate clare;
b. Activități structurate și contractate între autorități publice și structuri organizate, în scopuri de
mai mare anvergură sau desfășurate periodic, în domenii specifice, pe termen mediu și/sau
lung, situație reglementată pein Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat.
Voluntariatul este un factor important in crearea unei piete europene competitive a muncii si
totodata in dezvoltarea educatiei si formarii profesionale, precum si pentru cresterea solidaritatii
sociale.
Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania reglementeaza
participarea persoanelor fizice la activitatile de voluntariat desfasurate in folosul altor persoane sau al
societatii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fara scop lucrativ
Principile pe care se bazează Legea 78/2014 sunt:
a. participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerata si bazata pe o decizie liber
consimtita a voluntarului;
b. implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;
c. desfasurarea voluntariatului cu excluderea remuneratiei din partea beneficiarului activitatii;
d. participarea persoanelor la activitatile de voluntariat, pe baza egalitatii de sanse si de tratament,
fara discriminari;
e. activitatea de voluntariat nu substituie munca platita;
f. caracterul de interes public al activitatii de voluntariat.




Prin această lege, statul roman
recunoaste valoarea sociala a activitatilor de voluntariat ca expresie a cetateniei active, a
solidaritatii si responsabilitatii sociale, precum si valoarea profesionala ca expresie a dezvoltarii
personale, profesionale, interculturale si lingvistice a persoanelor care desfasoara aceste
activitati;
sustine dezvoltarea miscarii de voluntariat la nivel local, national si international, cu respectarea
independentei si diversitatii acesteia, in scopul indeplinirii sale artistice si culturale, sportive si
recreative, educationale, stiintifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de
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sanatate, sociale, de solidaritate, de dezvoltare comunitara, de ajutor umanitar, civic si
filantropic si altele asemenea;
Autoritatile administratiei publice sprijina derularea activitatilor de voluntariat prin includerea
in strategiile de dezvoltare locala sau nationala a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca
resursa de dezvoltare a bunastarii sociale si nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum si
modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea prioritatilor locale sau nationale.
Voluntariatul reprezinta participarea voluntarului persoana fizica la activitati de interes public
desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de catre persoane juridice de drept
public sau de drept privat, fara remuneratie, individual sau in grup.
Voluntariatul se adresează activităților de interes public desfășurate in domenii precum: arta si
cultura, sportul si recreerea, educatia si cercetarea, protectia mediului, sanatatea, asistenta sociala,
religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar si/sau filantropic, dezvoltarea comunitara,
dezvoltarea
sociala.
Organizatia gazda a activităților de interes public este o persoana juridica de drept public sau
de drept privat, fara scop lucrativ, care organizeaza si administreaza activitati de voluntariat, pe baza
unor contracte de voluntariat incheiat intre voluntari si organizatia gazda. Prin contract, organizația
gazdă se obliga sa presteze o activitate de interes public, fara a fi remunerata, iar voluntarul se obliga sa
ofere o activitate adecvata solicitarii sau pregatirii sale.
Voluntarul este orice persoana fizica, fara deosebire de rasa, origine etnica, religie, sex, opinie,
apartenenta politica, care a dobandit capacitate de munca potrivit legislatiei in domeniul muncii si
desfasoara activitati de voluntariat.
Beneficiarul activitatii de voluntariat este persoana fizica, alta decat sotul/sotia si copiii, sau
persoana
juridica
in
folosul
careia
se
desfasoara
activitatea
de
voluntariat.
Activitățile de voluntariat sunt coordonate de căte o persoană desemnată în acest sens, care
poate fi voluntar sau angajat al organizatiei gazda, care indeplineste sarcinile legate de coordonarea si
administrarea activitatii voluntarilor.





Autoritatile administratiei publice locale
sustin voluntariatul ca metoda recunoscuta prin care cetatenii pot participa activ la activitati de
voluntariat in comunitatile lor, metoda ce le permite acestora sa abordeze probleme legate de
actiuni umanitare, mediu inconjurator, probleme sociale, si altele asemenea.
se intalnesc anual cu reprezentantii legali ai organizatiei gazda, pe raza unitatilor administrativteritoriale pe care le conduc, in vederea organizarii unei cooperari efective in activitatile de
interes public desfasurate de catre voluntari, precum si in vederea promovarii, la nivel local, a
acestor activitati, a rezultatelor si impactului social survenit.
promoveaza si sustin organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Internationale a Voluntariatului,
in data de 5 decembrie a fiecarui an.

Activitatilor de voluntariat organizate in afara Romaniei, de catre organizatii gazda de
nationalitate romana, in parteneriat cu organizatii din tara respectiva, desfasurate in temeiul unui
contract de voluntariat semnat in Romania, le sunt aplicabile prevederile prezentei legi.
Voluntarilor cetateni straini le este garantata rezidenta pe teritoriul statului roman pe durata
contractului de voluntariat, in limitele si conditiile impuse de legislatia privind regimul strainilor in
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Romania.






Activitatea de voluntariat
se desfasoara in urma unei cereri din partea organizatiei gazda, prin care aceasta isi manifesta
disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Organizatia gazda are posibilitatea de a refuza
motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, in conditiile prevazute in statutul acesteia,
in functie de tipul de activitate desfasurata, si cu respectarea prevederilor Legii voluntariatului;
se considera experienta profesionala si/sau in specialitate, in functie de tipul activitatii, daca
aceasta este realizata in domeniul studiilor absolvite;
nu poate fi utilizată, sub sanctiunea anulabilitatii, in scopul de a evita incheierea unui contract
individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract
civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective;
implică eliberarea de către organizatia gazda, la cererea voluntarului, atat pe durata perioadei
activitatii de voluntariat, cat si la incheierea activitatii de voluntariat, a unui certificat de
voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Acestea se intocmesc in limba romana
daca au fost emise pe teritoriul Romaniei. Certificatele de voluntariat sau documentele
echivalente eliberate de organizatii gazda dintr-un alt stat, sunt recunoscute in Romania, in
conditiile legii.

In executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneaza coordonatorului
voluntarilor, potrivit legii voluntariatului. In situatia in care, prin desfasurarea activitatilor de
voluntariat, se cauzeaza prejudicii unor terte persoane, organizatia gazda va raspunde solidar cu
voluntarul, in conditiile legii sau ale contractului de voluntariat, daca acestea nu au fost determinate de
culpa exclusiva a voluntarului. Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate
face prin reprezentare, iar raspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
contractului de voluntariat este supusa prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata,
cu modificarile ulterioare.
În cadrul Comunei Prundu Bîrgăului se disting cele două categorii de abordări de tip
voluntariat:
a. abordarea spontană, care nu se încadrează în prevederile Legii 78/2014 privind reglementarea
activitatii de voluntariat;
b. abordarea organizată în condițiile Legii 78/2014.
Referitor la abordarea spontană, este remarcabilă păstrarea obiceiului local de a recurge la
activități de clacă.
Sunt importante activitățile culturale care se desfășoară în prezent; pe baza atașamentului local
privind cultura și identitatea locală, este de interes regenerarea culturii voluntariatului spontan, prin
contribuția multelor organizații birgauane care au câștigat o solidă experiență, în acțiuni de:
 regenerare a esteticii localității;
 păstrare a curățeniei;
 punere în valoare a spațiilor verzi aferente gospodăriilor;
 inventarierea patrimoniului cultural materal și imaterial rural, în colaborare cu instituțiile
abilitate;
 atagerea diasporei în activități de interes local;
 alte acțiuni identificate prin consultare publică.
Cu sprijinul autoritățior locale, a structurilor asociative în domenii economice (asociații de
crescători/producători etc, din domeniul serviciilor publice etc), a organizațiilor de voluntariat cu
experiență din cadrul județului, este vizată organizarea forțelor creative și lucrative locale în abordarea
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și implementarea direcțiilor strategice de dezvoltare a comunei, în domeniile care susțin potențialul
de dezvoltare locală.
Voluntariatul, organizat în înțelesul prevederilor Legii 78/2014, este reprezentat la nivelul
Comunei Prundu Bîrgăului într-o suită bogată de domenii:
 Grupul de Pompieri Voluntari, organizat în cadrul sistemului județean de Intervenții pentru
Situații de Urgență. Acesta desfășoară activități specifice din aria situațiilor de urgență, potrivit
legii, pe teritoriul administrativ al Comunei Prundu Bîrgăului;
 În domeniul protejării valorilor mediului natural activează Asociația Proprietarilor de Padure
Bîrgău-Calimani,Asociatia proprietarilor fondului de vanatoare Valea Birgaului precum si
Asociatia de dezvoltare intercomunitara in domeniul turismului ,in care Uat Prundu Bîrgăului
este membra.
 Organizația Tășuleasa Social, cu sediul în Bistrița, care are anvergură județeană, desfășoară de
asemenea, în colaborare cu actorii locali, activități în zonele marcate de probleme de
despăduriri și în zone naturale protejate și mobilizează voluntarii locali în acțiuni de
reîmpădurire, de marcare a traseelor turistice etc.;
 În domeniul cultural, activează o asociație cu scopuri culturale care, pe lângă activitățile
specifice, atrage voluntari în diverse evenimente.
Pe de altă parte, trebuie luat în considerare potențialul de a genera activități în regim de
volutariat al celorlalte structuri neguvernamentale care activează în cadrul Comunei Prundu Bîrgăului,
respectiv:






Asociatia Invierea Susenii Birgaului timp de doi ani a desfăşurat doar activităţi filantropice:
susţinerea materială şi financiară a unor instituţii şi a unor familii/persoane aflate în situaţii de
criză (săraci, bolnavi, persoane cu dizabilităţi, familii cu mulţi copii, bătrâni, elevi şi studenţi cu
situaţii materiale dificile, etc).Din anul 2008, în urma parteneriatului semnat cu Consiliul Local
Prundu Bârgăului, organizaţia a primit în folosinţă gratuită spaţiul Centrului Multifuncţional din
Susenii Bârgăului în care asociaţia oferă comunităţii rurale servicii profesioniste, specializate.
Infiintarea unor asociații de crescători de animale (ovine,bovine, taurine) ar putea iniția
activități de voluntariat privind asistența tehnică în domeniul creșterii animalelor, în domeniile
cu potențial local și județean, în sprijinul tinerilor fermieri și a altor categorii interesate;
Fundatia Plaiurile Bîrgăului are potențiel de a susține voluntariatul în domeniul cultural;
Asociațiile de locatari pot activa programe de voluntariat,în colaborare cu primăria, privind
amenajarea spațiului public în zonele de locuințe.

Un alt câmp de acțiune îl oferă suita de afilieri ale diverselor structuri asociative, la nivel
teritorial de anvergură, prilejuind potențialul dezvoltării unor activități de voluntariat în domeniile
respective:
 Afilierea la Federatia oierilor de munte din Romania;
 Afilierea în cadrul Grupului de Acțiune Locală FDZR Birgau-Calimani;
 Participarea ca membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară constituită în
vederea dezvoltării integrate a zonei turistice ;
 Participarea ca membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal
Bistrița-Năsăud;
 Participarea ca membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Management
Integrat a Deșeurilor Bistrița-Năsăud;
 Particiarea ca membru in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Izvoarele Sieului;
 Particiarea ca membru in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara BIRGAUL;
 Particiarea ca membru in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara PRO BIRGAUL;
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Comunitățile comuei Prundu Bîrgăului sunt organizate, potrivit intereselor și potențialului local
de dezvoltare într-o largă suită de structuri neguvernamentale:
Liderii informali, personalitățile locale, fiii satului constituie modele pentru comunitatea locală
privind regenerarea valorilor și mentalității privind voluntariatul în slujba dezvoltării locale, a prezervării,
regenerării și transferului tradiției și valorilor locale peste timp.
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