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Notă metodologică
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Bihor 2014-2020 este un proiect
implementat de Consiliul Judeţean Bihor în parteneriat cu firmele S.C. ROMACTIV Business
Consulting S.R.L. şi S.C. GEA Strategy & Consulting S.A. în perioada mai – decembrie 2013.
În cadrul etapei I a proiectului a fost generată componenta de analiză diagnostic, reprezentată
de partea I a prezentului document. Pe baza analizei, a fost elaborată strategia de dezvoltare a
judeţului propusă pentru perioada 2014 – 2020, reprezentând partea a II-a a prezentului
document.
În procesul de elaborare a analizei au fost folosite următoarele instrumente metodologice:
 Cercetare cantitativă, constând în cercetare de birou şi analiza de date statistice colectate
în urma transmiterii de solicitări de informaţii către instituţii judeţene şi naţionale. Au fost
utilizate următoarele seturi de date:
‐ date statistice colectate de la Institutul Naţional de Statistică şi Direcţia Judeţeană de
Statistică Bihor;
‐ date ale Oficiului Naţional Registrul Comerţului, aferente anilor 2008-2012;
‐ date privind agenţii economici contribuabili din evidenţa ANAF şi/sau listaţi în baza
de date listafirme.ro;
‐ alte date puse la dispoziţie de instituţii precum Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia
de Sănătate Publică, Direcţia pentru Agricultură Bihor, ş.a.
 Cercetare calitativă prin:
‐ analiza materialelor documentare din diferite surse;
‐ interviuri, întâlniri de consultare şi vizite pe teren.
Structura prezentei analize și strategii urmăreşte cerinţele Consiliului Judeţean Bihor exprimate
în Caietul de sarcini aferent proiectului, fiecare capitol abordând atât tematica minimală
sugerată cât şi alte aspecte identificate a fi importante pe parcursul elaborării materialelor.
În perioada de elaborare a analizei diagnostic au avut loc cinci întâlniri de consultare şi
aproximativ 40 de întâlniri individuale, la care au participat mai mult de 200 de persoane.
Discuţiile tematice au surprins aspecte precum competitivitate economică, domeniul social la
nivel judeţean, patrimoniul natural şi capacitate administrativă. În plus, întâlnirile individuale
cu reprezentanţi ai unor instituţii / organizaţii publice şi private din cadrul judeţului au permis
identificarea şi detalierea unor nevoi şi aspecte punctuale şi racordarea obiectivelor şi
proiectelor propuse în cadrul strategiei la acestea. Lista completă cu organizaţiile care au
participat la întâlniri şi vizite de consultare se regăseşte în Anexa 1 a prezentei analize.
Pe parcursul perioadei de elaborare a strategiei a fost iniţiată o adresă de corespondenţă specială
(strategie@cjbihor.ro) pentru a primi sugestii şi comentarii de la cetăţeni şi alţi actori locali, de
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asemenea, proiectul final al documentului fiind publicat pe site-ul Consiliului Județean Bihor
(www.cjbihor.ro).
Acest material este complementat de documentul anexă reprezentat de 2. Plan de acțiuni pe
perioada 2014 -2020 a Unităților Administrativ Teritoriale, Asociaţiilor de Dezvoltare
Intercomunitară din județul Bihor și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Oradea.
Consiliul Judeţean Bihor şi echipa de consultanţi implicată în proiectul de elaborare a
Strategiei mulţumeşte tuturor organizaţiilor şi persoanelor care au contribuit la acest
proces punând la dispoziţie materiale şi date, participând la discuţii sau transmiţând
puncte de vedere.
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Partea I: Analiza diagnostic

1. Profilul Judeţului Bihor
Aşezare geografică
Judeţul Bihor este situat în partea de vest a ţării, fiind un judeţ de frontieră, învecinat la nord
cu judeţul Satu-Mare, la est cu judeţele Sălaj, Cluj şi Alba, la sud cu judeţul Arad, iar pe partea
de vest cu Ungaria.
Figură 1-1 Aşezarea geografică a judeţului Bihor

Sursa: Prelucrarea consultantului

Populaţie
Populaţia judeţului înregistra 575.398 locuitori în anul 2011, reprezentând 22,1% din populaţia
regiunii Nord - Vest, distribuită pe o suprafaţă de 7.545 km2. Distribuţia pe medii de locuire
este unitară, 49,1% (283.042 locuitori) din populaţia judeţului locuind în mediul urban şi 50,8%
(292.356 locuitori) din populaţie locuind în mediul rural. Repartiţia pe grupe de sex arată că
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predomină populaţia feminină, însă diferenţa dintre cele două sexe nu este semnificativă
(48,6% bărbaţi, 51,4% femei). Populaţia judeţului a scăzut în ultima perioadă, înregistrând o
reducere de 0,5% faţă de anul 2006 (reprezentând aproximativ 3.000 de locuitori).
Densitatea populaţiei diferă în cadrul judeţului Bihor din cauza reliefului muntos către partea
de vest. Densitatea medie a populaţiei judeţului este de 78,5 locuitori/km2, aproximativ egală
cu media regiunii (79,5 locuitori/km2 în 2010) şi mai scăzută faţă de media naţională de 89,6
locuitori /km2.
Unităţi administrativ-teritoriale
Judeţul Bihor este format din 101 unităţi administrativ-teritoriale, din care patru municipii, şase
oraşe şi 91 de comune. Reşedinţa judeţului este în municipiul Oradea, localitate de rangul 1 în
sistemul naţional de aşezări, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea IV, Reţeaua de localităţi. Localităţi de rangul 2
sunt municipiile Beiuş, Marghita, Salonta, iar localităţi de rang 3 sunt oraşele Aleşd, Nucet,
Săcueni, Ştei, Valea lui Mihai şi Vaşcău. Dintre unităţile administrativ-teritoriale rurale, cea
mai populată comună este Sînmartin, având 9.572 de locuitori.
Evoluţia cadrului administrativ
Aşezările omeneşti din judeţul Bihor sunt foarte vechi, dovadă fiind urmele arhelogice
descoperite şi însemnările istorice de la începutul evului mediu care atestă acest lucru. Într-o
diplomă a abaţiei de Zobor din 1113 este pomenit numele de “Varadium” (denumire veche a
Oradei), reşedinţa judeţului Bihor fiind astfel cea mai veche localitate atestată documentar,
unde funcţiona încă de la 1092 o episcopie romano-catolică. Dintre celelalte localităţi urbane
din judeţul Bihor, cea mai veche aşezare atestată documentar este localitatea Săcueni (1214)
devenită recent oraş. Dintre localităţile rurale, Biharia este cea mai veche aşezare atestată
documentar (1075), unde se află cetatea de pământ, mărturie pentru acele vremuri şi comuna
Balc (1213), unde se află o fortificaţie medievală (Chiriac, 2008). Pe plan turistic-balnear,
Bihorul a reprezentat un punct de atracţie încă din secolul XVIII când se făceau tratamente
curative în staţiunile 1 Mai şi Băile Felix, ce atrăgeau turişti din toată Europa Centrală.
Teritoriul judeţului Bihor a suferit modificări importante de-a lungul vremii, atât modificări de
limite administrative, cât şi de denumire. Astfel, la sfârşitul anului 1918, nou-înfiinţatul judeţ
Bihor deţinea teritorii care astăzi se află în Ungaria şi care au fost cedate în urma Păcii de la
Trianon (1922). După 1922, limitele judeţului au fost aceleaşi ca cele actuale şi s-au păstrat
până în 1940. Între 1929 şi 1931, judeţul Bihor a aparţinut Directoratului Ministerial
Timişoara, iar din 1938-1940 a făcut parte din Ţinutul Someşului.
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Figură 1-2 Evoluţia administrativă a judeţului Bihor

Sursa: Prelucrarea consultantului
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În urma Tratatului de la Viena, România a pierdut multiple teritorii către URSS (Basarabia şi
Bucovina de Nord), Bulgaria (Cadrilaterul) şi Ungaria (marea parte a Transilvaniei). Prin acest
tratat judeţul Bihor a rămas fără partea de vest şi de nord, frontiera fiind stabilită prin mijlocul
judeţului, pe direcţia vest-est incluzând şi municipiul Oradea. Din anul 1944, teritoriul anexat
de Ungaria a fost redat României.
Perioada comunistă a adus noi forme de organizare administrativă a ţării, din anul 1950 până
în 1952, funcţionând regiunile ca diviziuni administrative. Regiunea Bihor avea o suprafaţă
mai mare decât cea a judeţului Bihor actual şi cuprindea teritorii din judeţele Arad, Sălaj, Satu
Mare, Alba. Din 1952, regiunea Bihor primeşte denumirea de regiunea Oradea. Între 19561960, regiunea Oradea îşi extinde limitele înspre sud, luând în administrare mai multe aşezări
care aparţineau regiunii Arad, care nu mai exista. Între 1960-1968 nu s-a schimbat forma
regiunii însă autorităţile comuniste au schimbat denumirea, devenind regiunea Crişana. Din
1968, se revine la împărţirea pe judeţe şi păstrarea decupajului administrativ din perioada
interbelică. Din 1998, judeţul Bihor face parte din Regiunea de dezvoltare Nord - Vest
împreună cu judeţele Cluj, Sălaj, Satu-Mare şi Maramureş.
Cadrul natural
Judeţul Bihor are un cadru natural caracterizat printr-un relief variat, ce conţine toate formele:
câmpie 44%, dealuri şi depresiuni 31,6%, munte 24%. Treptele de relief cresc în altitudine
dinspre vest spre est unde ating altitudinea maximă de 1.849 de metri în vârful Cucurbăta din
munţii Vlădeasa. Judeţul Bihor se desfăşoară pe o suprafaţă de 7.544 km2 ce îl clasează pe
locul 5 în ţară ca întindere.
Câmpia judeţului Bihor face parte din unitatea majoră de relief a Câmpiei de Vest, care se
întinde spre teritoriul Ungariei, în Câmpia Panonică. Subunităţile Câmpiei de Vest de pe
teritoriul judeţului sunt Câmpia Crişanei, Câmpia Cernei, Câmpia Ierului, Câmpia Carei şi
Câmpia Tăşnad. Spre vest se regăsesc unităţile intermediare de dealuri piemontane şi
depresiuni ce fac legătura dintre Câmpia de Vest şi Munţii Apuseni. Aceste unităţi au altitudini
între 250-400 de metri şi forme tentaculare între care se întind depresiuni cu altitudini joase
care sunt străbătute de văile unor râuri.
Lanţurile muntoase din judeţ fac parte din Carpaţii Occidentali - grupa Munţilor Apuseni - şi
sunt reprezentate de Munţii Bihorului, Munţii Vlădeasa, Munţii Plopişului, Munţii Pădurea
Craiului şi Munţii Codru-Moma. Munţii Bihorului, Munţii Pădurea Craiului şi Munţii CodruMoma cuprind cele mai extinse suprafeţe de relief carstic din România, incluzând formaţiuni
specifice de tipul dolinelor, cheilor şi peşterilor.
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Harta 1-1 Cadrul natural al județului Bihor

Clima judeţului Bihor se înscrie în tipul de climă temperat-continentală moderată, cu puternice
influenţe oceanice generate de vânturile dominante de vest. În judeţul Bihor se înregistrează
precipitaţii mai bogate decât în alte regiuni ale ţării, staţiunea Stâna de Vale din munţii
Vlădeasa fiind supranumită ”polul ploilor din România”. Cantitatea de precipitaţii variază în
cadrul judeţului în funcţie de formele de relief, cel mai ridicat nivel fiind înregistrat în zona
montană.
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Reţeaua hidrografică este dominată de trei bazine principale ale râurilor Barcău, Crişul Repede
şi Crişul Negru, care izvorăsc din Munţii Apuseni şi se varsă, pe teritoriul Ungariei, în Tisa.
Reţeaua hidrografică conţine şi afluenţi ale celor trei râuri principale din judeţ. Dintre cei mai
importanţi amintim râurile Ierul, Bistra şi Valea Fânaţelor, afluenţi ai râului Barcău, Valea
Iadului, Peţa şi Borod, afluenţi ai râului Crişul Repede şi Crişul Pietros, Valea Roşiei, Holod
şi Ghepeş, afluenţi ai râului Crişul Negru.
Lacurile naturale sunt reduse ca număr, printre cele mai importante fiind Lacul Şerpilor (cel
mai întins - 10 hectare) şi Lacul cu Stuf, în zona Salonta, sau Lacul cu nuferi şi lotuşi termali
Peţa, din Băile 1 Mai. Lacurile artificiale din judeţ sunt mult mai extinse ca suprafaţă, având
rol de retenţie a excesului de apă în perioadele cu precipitaţii abundente. Dintre cele mai
importante amintim Lacul Leşu, Lacul Lugaşi, Lacul Tileagd, precum şi Cefa, Mădăraş,
Homorog şi Tăşmada care sunt iazuri şi heleştee piscicole. În judeţul Bihor mai există o reţea
de canale, concepute pentru irigarea terenurilor agricole şi desecări, care colectează o serie de
pâraie din judeţ.
Datorită geologiei complexe a munţilor, resursele naturale de subsol sunt variate, fiind
reprezentate de zăcăminte de lignit, (Suplacul de Barcău, Borod, Popeşti), bauxită (Munţii
Pădurea Craiului), ţiţei (Suplacu de Barcău), şisturi bituminoase (Derna, Tătăruş), marmură
(Băiţa, Chişcău), ape geotermale şi minerale (Oradea, Băile Felix, Mădăras, Tămăşeu, Tinca
şi Stâna de Vale).
Resursele de sol sunt foarte importante prin prisma unor întinse suprafeţe de câmpie, propice
culturilor agricole şi a suprafeţelor muntoase unde predomină pădurile. Suprafaţa agricolă
ocupă 66,2% din suprafaţa totală a judeţului, terenurile arabile fiind întâlnite în partea de
câmpie, viile şi livezile în zona deluroasă a judeţului, iar păşunile şi suprafeţele forestiere în
zona montană.
Zonele vulnerabile la riscuri naturale sunt situate îndeosebi în partea deluroasă deoarece
geologia este mai puţin dură, iar în timpul ploilor în averse sau la topirea zăpezilor se pot forma
scurgeri semnificative de pe versanţi ce pot genera alunecări de teren. Dealurile Dernei,
Dealurile Oradei şi Dealurile Drăgăneştilor sunt cele mai expuse unor astfel de riscuri. Arealele
predispuse la inundaţii sunt cele situate pe văile principalelor râuri din judeţ, îndeosebi unde
acestea au albii înguste, iar în timpul ploilor în averse sau a topirii zăpezilor pot să se reverse,
cauzând pagube importante.
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2. Dezvoltare teritorială
Judeţul Bihor se numără printre cele mai întinse din ţară, având o pondere echilibrată a
populaţiei din mediile urban şi rural. Municipiul Oradea, reşedinţă de judeţ, cumulează cea
mai mare parte a populaţiei urbane dar şi a potenţialului economic al judeţului. Celelate şapte
oraşe din judeţ au o mărime demografică şi economică foarte limitată, doar puţine dintre
acestea reuşind să asigure zonei rurale adiacente accesul la servicii variate.
Mediul rural şi mic urban din zona montană au fost marcate în mod special de restructurările
economice ale ultimelor decade. Cea mai mare parte a acestora a fost afectată de declin
demografic şi o rată de ocupare în scădere, ceea ce indică o contracţie şi îmbătrânire a forţei
de muncă. Aceste zone sunt de altfel şi cele mai vulnerabile ca bază economică, fiind în
general dependente de un număr redus de agenţi economici, din domenii de activitate puţin
variate. Oradea şi zona metropolitană au cunoscut o tendinţă relativ diferită. În ciuda scăderii
demografice, s-a manifestat fenomenul de suburbanizare, marcat de creşterea populaţiei periurbane şi dezvoltarea rezidenţială din proximitatea oraşului.

Dezvoltare urbană
Judeţul înregistrează o populaţie urbană de 49,1% din populaţia totală1, cu puţin sub nivelul
populaţiei rurale de 50,8%. Faţă de media naţională a urbanizării la nivelul anului 2011, judeţul
Bihor se încadrează cu aproape şase procente sub media României de 54,9%. Nivelul de
urbanizare este mai apropiat de media Regiunii Nord – Vest (52,6%), fiind cu doar 3% mai
redus.
În ceea ce priveşte populaţia urbană, aceasta a avut o evoluţie descendentă în perioada post –
decembristă, cu un ritm mai pronunţat decât în zonele rurale din aceeaşi perioadă. O notă
distinctivă a dezvoltării urbane a judeţului Bihor este dată de faptul că în timp ce populaţia
urbană a scăzut cu 1,14%, populaţia rurală a înregistrat o creştere de 0,23%. Acest aspect indică
pe de-o parte, o capacitate redusă a centrelor urbane de dezvoltare compactă şi o atractivitate
moderată a stilului de viaţă urban pe care acestea îl pot oferi, iar pe de altă parte apariţia
fenomenului de suburbanizare. Zonele rurale în care populaţia a înregistrat creşteri se află în
general în imediata apropiere a municipiului Oradea (Borş, Sântandrei, Nojorid, Sânmartin,
Oşorhei, Ineu) şi a oraşului Săcueni (Cherechiu, Abramuț, Sălard, Sâniob).
Este important însă de avut în vedere că tendinţa demografică a judeţului Bihor este
caracterizată printr-o descreştere a populaţiei, ca urmare a mai multor factori socio-economici:
spor natural negativ, declin industrial, nivel scăzut al veniturilor, posibilităţi limitate de
1

Populația României pe localități la 1 ianuarie 2011, INS, 2013
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angajare şi dezvoltare profesională, poluare şi impact negativ al industriei asupra sănătăţii
publice.
Tabel 2-1 Proporţia populaţiei urbane şi rurale în cadrul judeţului, regiunii şi ţării
Nivel teritorial
Total (loc.)
Mediu urban (loc.)
% Mediu rural (loc.)
%
România
20.121.641
10.858.790
53,96%
9.262.851
46,03%
Regiunea Nord
2.600.132
1.366.950
52,57%
1.233.182
47,42%
- Vest
Judeţul Bihor
575.398
283.042
49,19%
292.356
50,80%
Sursa: INS – Recensământul Populaţiei, 2011. (prelucrarea consultantului)

În perioada 1992-2011, reşedinţa judeţului, municipiul Oradea, a pierdut peste 26.300 de
locuitori reprezentând 11,84% din populaţie. O astfel de dinamică a caracterizat majoritatea
centrelor urbane din România în ultimele două decade, având ca explicaţie creşterea mobilităţii
populaţiei, decizii de emigrare precum şi sporul negativ. În perioada 2006-2011 se manifestă
şi alte cauze ale acestei dinamici negative, printre care schimbarea preferinţelor legate de
locuire. Astfel, comunele din imediata proximitate a municipiului Oradea înregistrează printre
cele mai mari creşteri procentuale de populaţie în perioada de referinţă 2002-2011: Sânmartin
o apreciere cu 17,21%, Sântandrei cu 18,97%, Oşorhei 9,87%, Borş 13,60%.
Recunoscând dinamica acestor schimbări şi interdependenţa dintre orice aglomerare urbană
majoră şi aria sa funcţională, în 2005 a fost constituită Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
Zona Metropolitană Oradea (ZMO), ce include în prezent 12 localităţi membre: municipiul
Oradea şi comunele Biharia, Borş, Cetariu, Nojorid, Girişu de Criş, Ineu, Oşorhei, Paleu,
Sânmartin, Sântandrei, Toboliu. Activitatea ZMO a venit în întâmpinarea provocărilor majore
asociate cu fenomenul de suburbanizare: accesul la servicii de utilitate publică pentru noii
rezidenţi, povara administrativă şi financiară legată de extinderea reţelei utilitare pentru
autorităţile publice locale, management integrat, gestiunea fluxurilor de persoane şi
comerciale. Spre exemplu, studiul intermediar de trafic elaborat în cadrul contractului
“Servicii de elaborare a Studiului de Mobilitate şi a Planului de Dezvoltare a Transportului la
nivelul Zonei Metropolitane Oradea în cadrul Proiectului HURO/1001/014/1.1.3” relevă
disparităţi între numărul curselor în sensul de ieşire din municipiu, și cele de intrare în
municipiu, fapt ce are implicaţii directe legate de accesibilitatea teritoriului şi gradul de
dependenţă faţă de autovehicule personale.
Alte oraşe de dimensiuni mai mici au suferit o depopulare mai ridicată în aceeaşi perioadă:
Vaşcău peste -18,8%, Ştei -24,4 % şi Nucet -9,7%. Evoluţia populaţiei urbane în perioada
2002 -2011 indică o permanentă scădere a acesteia, cea mai mare pierdere având loc în oraşul
Ştei (24,4%). De fapt, această dinamică reflectă restructurarea economică şi declinul industrial
sever al fostelor oraşe mono-industriale ale epocii comuniste. Astfel de centre urbane
funcţionează în prezent dintr-o relativă inerţie, având o bază antreprenorială scăzută, un grad
ridicat al populaţiei dependente (în contextul în care beneficiile primite de pensionarii din
domeniul mineritului sunt relativ ridicate şi pot susţine alţi membri din familia beneficiarului)
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şi un grad limitat de diversitate socio-culturală, specifică de obicei aglomerărilor urbane
majore.
În ciuda faptului că populaţia Oradei a scăzut - deşi fenomenul de suburbanizare şi creşterile
înregistrate de comunele din proximitate contracarează parţial această tendinţă - municipiul are
un rol vital de polarizare a activitaţii socio-economice din judeţ, concentrând aproximativ o
treime din populaţia totală.
Tabel 2-2 Evoluţia populaţiei urbane în judeţul Bihor

222.741

Diferenţă % faţă de
2002
-4,95%

Diferenţă % faţă de
1992
-11,84%

10.996

12.353

-2,99%

-13,64%

15.770

17.291

19.071

-8,79%

-17,30%

17.735

18.074

20.660

-1,87%

-14,15%

Aleşd

10.066

10.415

10.920

-3,35%

-7,82%

Nucet

2.165

2.399

2.531

-9,75%

-14,46%

Ştei

6.529

8.637

10.415

-24,40%

-37,31%

Vaşcău

2.315

2.854
3.337
-18,88%
-30,62%
Sursa: INS – Recensământ 1992,2002, 2011. (prelucrarea consultantului)

2011

2002

1992

Oradea

196.367

206.614

Beiuş

10.667

Marghita
Salonta

Localitate

Suprafaţa intravilană a judeţului Bihor reprezintă 1,88% din totalul fondului funciar, o
proporţie relativ scăzută având în vedere media de 2,25% la nivelul Regiunii Nord-Vest. Cu
toate acestea, comparativ cu anul 2007, suprafaţa intravilană a crescut cu 2,91%. Schimbările
nu sunt considerabile, apărând doar la nivelul câtorva oraşe. Astfel, suprafaţa intravilană s-a
mărit apreciabil în Municipiul Beiuş şi în oraşul Valea lui Mihai, reşedinţa judeţului,
municipiul Oradea, încadrându-se sub media judeţului în ceea ce priveşte creşterea suprafeţei
intravilane.
Schimbările de statut pentru teren impun provocări pe termen mediu şi lung pentru autorităţile
publice locale, legate de administrarea şi dotarea edilitară a teritoriului respectiv. La polul opus
se regăseşte oraşul Nucet care şi-a micşorat suprafaţa intravilană cu 15%.
Tabel 2-3 Extinderea suprafeţei intravilane a municipiilor si oraşelor (ha)
Diferenţă % faţă de
Ponderea suprafeţei intravilane
Localitate
2007
2011
2007
în total (%)
13.788
14.189
2,91%
1,88%
Bihor
Oradea
Beiuş

7.719

7.909

2,46%

68,44%

507

573

13,02%

23,43%

864

864

0,00%

10,32%

1.120

1.120

0,00%

6,59%

Aleşd

860

860

0,00%

11,87%

Nucet

260

225

-15,73%

5,47%

1.095

1.095

0,00%

7,23%

Marghita
Salonta

Săcuieni

20

Localitate

157

Diferenţă % faţă de
2007
0,00%

Ponderea suprafeţei intravilane
în total (%)
19,97%

1.302

16,77%

17,73%

2007

2011

Ştei

157

Valea lui Mihai

1083

Vaşcău

84

84
0,00%
1,29%
Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2011. (prelucrarea consultantului)

Tabel 2-4 Dinamica suprafeţelor spatiilor verzi a municipiilor şi oraşelor (ha)

În acelaşi timp, spaţiile verzi au
cunoscut o creştere semnificativă,
597
220
Oradea
pentru cele zece oraşe din judeţul
7
11
-36,36%
Beiuş
Bihor media schimbărilor fiind de
28
28
0,00%
Marghita
94,69%. Se constată diferenţe
23
9
155,56%
Salonta
semnificative între oraşe: dacă
15
6
150,00%
Aleşd
Marghita, Ştei (cu o bază materială
14
18
-22,22%
Nucet
scăzută) şi Vaşcău nu au înregistrat
30
7
328,57%
Săcuieni
schimbări, Oradea a înregistrat o
17
17
0,00%
Ştei
dinamică de 171,36%, Salonta şi
21
7
200,00%
Valea lui Mihai
Aleşd de peste 155%, iar Valea lui
8
8
0,00%
Vaşcău
Mihai de 200% şi Săcuieni de
Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2011.
328,57%. Tendinţa de extindere a
(prelucrarea consultantului)
spaţiilor verzi indică o grijă crescută
faţă de aspectele legate de calitatea locuirii şi diversitatea peisajului urban.
Localitate

2011

2007

Diferenţă % faţă
de 2007
171,36%

Analizând evoluţia numărului de locuinţe la nivelul întregului judeţ se înregistrează o creştere
minoră de 2,61% pe o perioadă de patru ani, de la 116.467 de locuinţe la 120.424 de locuinţe
în 2011. Luând în considerare tendinţa demografică, precum şi venitul mediu al populaţiei, este
de înţeles interesul şi nevoia scăzută pentru astfel de investiţii.
Tabel 2-5 Evoluţia fondului de locuinţe în mediul urban
Localitate
2011
2007
85.589
82.449
Oradea

Diferenţă % faţă de 2007
3,81%

Beiuş

4.291

4.163

3,07%

Marghita

6.577

6.433

2,24%

Salonta

7.097

6.959

1,98%

Aleşd

4.268

4.087

4,43%

Nucet

800

761

5,12%

Săcuieni

4.139

4.078

1,50%

Ştei

3.053

3.012

1,36%

Valea lui Mihai

3.522

3.439

2,41%

Vaşcău

1.088

1.086

0,18%

Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2011. (prelucrarea consultantului)
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Majoritatea locuinţelor au fost finanţate din fonduri private, fiind dezvoltate în perioada 20072008. Numai în anul 2008, an ce reprezintă pragul temporal anterior crizei financiare, au fost
finalizate 2.265 locuinţe, reprezentând aproximativ 31% din total locuinţelor terminate în
perioada 2007-2011.
În ceea ce priveşte locuinţele sociale, se remarcă activitatea organizaţiei Habitat pentru
Umanitate - filiala Beiuş. Combinând fonduri publice şi private, organizaţia a construit în
perioada 1997-2011 aproximativ 150 de case, în colaborare cu autorităţile publice locale (în
acest caz, îndeosebi cu primăria municipiului Beiuş) care asigură disponibilitatea terenului
destinat acestei funcţiuni. Locuinţele sunt destinate familiilor dezavantajate care nu îşi permit
o astfel de investiţie. Persoanele beneficiare sunt selectate în urma unui proces transparent, iar
costurile aferente construcţiei casei sunt eşalonate pe o perioadă mai vastă de timp, pentru a
permite beneficiarilor să devină gradual proprietari ai construcţiei respective.
Tabel 2-6 Locuinţe terminate anual, în funcţie de sursele de finanţare
An
2007
2008
1.056
2265
Locuinţe construite din fonduri private
Locuinţe construite din fonduri publice
Total locuinţe terminate

97

2009
1.436

2010
1.187

2011
1.343

218

181

33

187

1.152
2.460
1.658
1.395
1.367
Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2011. (prelucrarea consultantului)

Analiza statisticilor cu privire la autorizaţiile eliberate în perioada 2007-2011 relevă un interes
crescut pentru clădirile de tip rezidenţial. Urmând dinamica economică a perioadei, 2007-2009
este un interval caracterizat de o relativă atractivitate pentru investiţiile imobiliare, în timp ce
din 2010 numărul autorizaţiilor eliberate a scăzut la jumătatea nivelului atins în 2008.
Tabel 2-7 Tipuri de autorizaţii de construcţie eliberate în judeţul Bihor - număr
Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2011. (prelucrarea consultantului)
Tip autorizaţie eliberată
2007
2008
2009
2010
2011
Clădiri tip rezidenţial (excl. pt. colectivităţi)
1.014
1.361
1.132
574
839
Clădiri administrative
Alte clădiri ( hotel, clădiri similare, clădiri pentru
comerţ)
Clădiri pentru comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

14

10

13

6

3

191

189

168

168

192

-

-

7

8

6

De asemenea, analizând datele referitoare la autorizaţiile de construcţie eliberate de instituţia
arhitectului şef din cadrul Consiliul Judeţean Bihor, se observă o cerere crescută pentru
autorizaţii pentru extinderea reţelelor de utilităţi (apă, canal, telefonie), efectuarea de foraje
pentru exploatarea diferitelor resurse naturale, dar şi pentru abandonare suprafaţă sondă - fapt
ce confirmă o restrângere temporară a activităţii de exploatare a ţiţeiului.
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Profilul funcţional al centrelor urbane
În ceea ce priveşte profilul funcţional al centrelor urbane începutul anilor 90 arăta o
preponderenţă a angajaţilor din mediul urban în industrie (56,24%) faţă de servicii (36,11%).
Comparat cu acestea, în 2009, în mediul urban al judeţului Bihor primează angajaţii în servicii
(59,83%) faţă de cei din industrie (39,82%). De menţionat că datele statistice oficiale arată o
contracţie cu 14% a volumului forţei de muncă din mediul urban bihorean, de la 118.768
salariaţi în 1992 la 101.688 salariaţi în 2011.
Figură 2-1 Restructurarea profilului functional a oraşelor din Jud. Bihor (selecţie)
1992
2011
La nivelul reşedinţei judeţului,
Marghita
municipiul Oradea se încadrează

în tendinţa prezentată anterior,
sectorul serviciilor ocupând peste
62% din forţa de muncă
orădeană.

2012;
26%
2575;
45%
2996;
53%

4441;
57%

1251;
16%

52;
0,9%

Nucet
64;
13%

333;
35%

20;
2%

577;
62%

8;
2%

421;
85%

Salonta

2925;
32%

4055;
44%

2038;
22%

2515;
47%

2708;
51%
76;
1%

Sectorul
industriei
şi
construcţiilor a înregistrat o
scădere dramatică în intervalul
1992-2011 şi anume cu 41,15%.
Cel mai sever declin industrial
din ultimele două decenii se
remarcă în oraşul Nucet care a
cunoscut reduceri de peste 88%
din populaţia angajată în
industrie (vezi figura alăturată).
Alte oraşe care au suferit reduceri
drastice de personal angajat în
industrie sunt municipiul Oradea
(-41,15%) şi oraşul Ştei (42,84%). De altfel, în 1999, în
urma reducerii sau suspendării
activităţii
unor
exploatări
miniere, zonele Ştei - Nucet Drăgăneşti, Borod - Şuncuiuş Dobreşti - Vadu Crişului, Aleşd Derna - Popeşti au fost declarate
zone defavorizate.
În cazul municipiului Oradea
sectorul serviciilor a crescut
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considerabil cu peste 55% în intervalul 1992-2011, iar cel al agriculturii şi silviculturii a devenit
practic inexistent. Reducerea activităţii agricole caracterizează şi oraşele Marghita şi Salonta,
asa cum se poate vedea în figura de mai sus.
Există şi localităţi precum municipiul Beiuş în care ponderea numărului de angajaţi în industrie
a crescut cu 6%. Un caz special îl reprezintă oraşul Salonta unde aparent proporția angajaţilor
în industrie a crescut în ultimele două decenii, însă la o analiză amănunţită se observă o scădere
a ratei de ocupare a populaţiei şi o creştere a şomajului. Astfel, numărul total de salariaţi ai
Salontei a scăzut cu 3.719 persoane în perioada 1992-2011, reprezentând o pierdere de 41% a
forţei de muncă .
Dezvoltare rurală
Deşi un judeţ cu ponderi aproximativ egale ale mediului urban (50,09%) şi mediului rural
(49,91%), Bihorul reprezintă un teritoriu cu o densitate a locuitorilor relativ mare (84,14
loc/km2) fiind puţin sub media naţională de 90 loc/km2.
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Harta 2-1 Densitatea populaţiei

Cea mai ridicată densitate a locuitorilor se întâlneşte în Oradea (1.768 loc/km2) şi în celelalte
municipii, precum şi în zonele din apropierea acestora. Cea mai scăzută densitate a locuitorilor
se întâlneşte în localităţile rurale amplasate în zone muntoase precum Budureasa (7,86
loc/km2), Criştiorul de Jos (13,66 loc/km2) şi Pietroasa (15,71 loc/km2). O implicaţie generală
a gradului de urbanizare relativ scăzut este faptul că o mare parte din bihoreni nu au acces la
servicii publice diversificate, având în vedere capacitatea limitată a autorităţilor din mediul
rural de a derula programe de investiţii majore în utilităţi, infrastructură medicală, învăţământ,
precum şi dotarea în sine cu aceste servicii a satelor şi comunelor.

25

Harta 2-2 Ponderea suprafeţei arabile din totalul suprafeţei agricole

Mediul rural dispune de suprafeţe vaste destinate circuitului agricol. Partea de N-V a judeţului
are o relativă specializare pentru exploatarea terenului arabil prin culturi cerealiere dar şi
legumicole, în timp ce zona muntoasă are o pondere mai crescută a suprafeţelor de păşuni şi
fâneţe (aşa cum se poate vedea în harta de mai jos). Suprafețele de livezi şi vii, distribuită
stratificat în întreg teritoriul, înregistrează valori semnificativ mai mici faţă de celelalte tipuri
de utilizare, reflectând de altfel problemele legate de concentrarea proprietarilor pentru a se
putea ajunge la producţie rentabilă la o scară mai mare.
Relaţii urban-rural
Relaţiile urban-rural în judeţul Bihor pot fi privite din două perspective. Prima, la nivel intrajudeţean, este legată de organizarea reţelei de localităţi şi accesibilitatea populaţiei către
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destinaţiile de interes din punct de vedere socio-economic (sănătate, învăţământ, angajatori,
activităţi de recreere).
Harta 2-3 Accesibilitatea faţă de centrele urbane din judeţul Bihor

Se observă din Harta 2-3 că majoritatea zonelor din teritoriu sunt relativ accesibile, fiind plasate
în general la o distanţă de maximum 30 km faţă de centrele urbane. La o distanţă mai mare faţă
de centrele urbane mari sunt comunele din zona montană (Bratca, Budureasa, ş.a.), sau cele din
Valea Crişului Negru (Holod, Cociuba Mare, Olcea, ş.a.). De menţionat că starea de viabilitate
a unor unor căi de comunicaţii extrem de importante, precum DN 76 (drum ce leagă două
municipii de importanţă majoră în judeţ, Oradea şi Beiuş) este precară. Acest fapt conduce la
periclitarea tranzitului de persoane şi marfă şi o reducere a accesibilităţii, în ciuda distanţelor
relativ reduse.

27

În partea de sud a judeţului sunt situate un număr mai mare de localităţi urbane, ceea ce ar
asigura, de principiu, deservirea localităţilor rurale din zonă cu servicii sociale, de sănătate sau
culturale. În fapt însă, doar municipiul Beiuş are o infrastructură socială (spital, licee teoretice
şi vocaţionale) robustă, capabilă să asigure servicii diversificate pentru zonă. Acest lucru
implică o presiune crescută administrativă şi financiară pentru administraţia publică locală.
Cea de-a doua perspectivă se referă la nivelul inter-judeţean, felul în care judeţul Bihor
relaţionează cu teritoriile învecinate. Având în vedere localizarea judeţului, una dintre cele mai
importante interacţiuni în acest sens este cu regiunea Hajdú Bihar din Ungaria. Existenţa
Euroregiunii Bihor-Hajdú-Bihar din anul 2002, formată la iniţiativa Consiliului Judeţean Bihor
(România) şi a Autoguvernării Locale Hajdú-Bihar (Ungaria), a contribuit la cooperarea
transfrontalieră în multiple domenii de activitate, precum dezvoltarea unei reţele de incubatoare
de afaceri, activităţi de promovare a turismului, folosirea energiilor verzi, integrarea populaţiei
vulnerabile pe piaţa muncii. Din punct de vedere al sistemului de oraşe al Euroregiunii,
activitatea este polarizată de centrele urbane principale din cele două teritorii, respectiv Oradea
(România) şi Debrecen (Ungaria).
Aspecte de marketing teritorial
Procesul de marketing teritorial presupune gândirea teritoriului prin perspectiva unui produs,
determinarea numărului şi structura consumatorului şi cerinţele acestuia, diversitatea
produselor şi a serviciilor, precum şi poziţionarea pe o anumită piaţă fictivă de potenţiali clienţi
pentru a-i determina elementele de avantaj competitiv faţă de alte produse (teritorii) concurente
de pe aceeaşi piaţă. Ca obiectiv al marketingului teritorial se regăseşte determinarea publicului
ţintă, care în cazul unui teritoriu constă în rezidenţi, vizitatori şi investitori ca principale
categorii.
Categoria rezidenţilor este vizată în special de dezvoltatori ai complexelor rezidenţiale şi
companiile imobiliare. Dezvoltarea imobiliară recentă a adresatat în mod special orădenilor cu
venituri medii şi mari, dornici să locuiască într-o zonă mai puţin aglomerată, dar suficient de
apropiată de oraş, înconjuraţi de spaţii verzi şi natură, însă unde se pot bucura de aceleaşi
facilităţi zonale, precum rezidenţii din oraş.
Un demers de marketing teritorial ce vizează categoria de vizitatori poate fi întâlnit la Consiliul
Judeţean Bihor (agenţiile de turism bihorene sau prestatorii de servicii în turism şi agrement
local). În acest sens, Consiliul Judeţean a demarat proiectul ”Călător prin Bihor” destinat
promovării produselor turistice specifice şi atragerii de turişti în judeţ. Proiectul ţinteşte
promovarea a 22 de produse turistice specific bihorene împărţite pe patru axe prioritare şi
anume: peşteri amenajate, peisaj carstic, biserici de lemn şi zid şi artă populară. ”Potenţialii
clienţi” ai acestui produs de marketing teritorial sunt turiştii proveniţi chiar din judeţ, în special
tineri, studenţi şi salariaţi dar şi turiştii români sau străini aflaţi în tranzit în judeţul Bihor. Un
alt proiect de promovare a teritoriului bihorean ca destinaţie turistică a fost lansat de compania
Euromaidec Touring care organizează excursii de o zi având ca scop aprofundarea valorilor
28

culturale şi frumuseţilor naturale ale Judeţului Bihor. Agenţia propune recreerea în complexul
din Ineu de Criş, prin studierea meşteşugului olăritului, vizitarea a două dintre peşterile recent
amenajate şi modernizate, precum şi a unor lăcaşuri de cult cu deosebită valoare culturală şi
istorică.
În ceea ce priveşte măsurile de marketing teritorial în vederea atragerii de investitori în zonă,
demersuri se pot observa în preocuparea de a crea parcuri industriale care să fie atractive pentru
cât mai multe firme, în vederea atingerii capacităţii maxime de găzduire ale acestora, precum
şi încercările autorităţilor locale de a atrage investitori pentru crearea de noi locuri de muncă.
Avantajele competitive ale poziţionării în judeţul Bihor sunt identificate ca fiind:






Proximitatea faţă de Ungaria (incluzând nodurile de transport rutier şi frontierele);
Proximitatea de Cluj şi Timişoara;
Disponibilitatea forţei de muncă bine calificate;
Preţ scăzut al terenurilor;
Potenţial turistic ridicat.

Mai mult, site-ul Zonei Metropolitane Oradea pune la dispoziţie informaţii privind inventarul
bunurilor imobile publice disponibile pentru atragerea de investiţii. Acest inventar conţine date
privind, spre exemplu, cadrul legat de utilizare al terenurilor, accesul, caracteristicile fizice ale
parcelei, utilităţi.
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Analiza SWOT în ceea ce priveşte dezvoltarea teritorială a județului Bihor
Puncte tari

Puncte slabe

 Medii de locuire urban-rural distribuite  Dimensiunea mică a centrelor urbane;
uniform în cadrul judeţului;
 Gradul de urbanizare relativ scăzut;
 Conectivitate bună către centrele urbane  Declin demografic sever, în special în
din apropiere (ex. Cluj Napoca, Timişoara
contextul fostelor oraşe monoindustriale
ş.a.);
(Nucet, Vaşcău, Ştei);
 Interes rezidenţial crescut, în special în  Fenomen accentuat de suburbanizare în
proximitatea municipiului Oradea;
proximitatea municipiului Oradea presiune semnificativă asupra nevoilor de
 Teritoriu bogat în resurse naturale şi cu o
vastă disponibilitate de teren arabil;
mobilitate şi servicii publice (echipare
edilitară, infrastructură de învăţământ,
 Existenţa zonei metropolitane Oradea;
socială etc.);
 Poziţia favorabilă a judeţului Bihor, la
graniţa cu Ungaria, conferă localităţilor un  Fragmentarea judeţului în 101 UAT-uri,
ceea ce conduce la dezechilibre majore
rol de "oraş-poartă" şi oportunităţi pentru
între localităţi din punct de vedere al
mobilitatea forţei de muncă şi
capacităţii administrative;
schimburilor economice;
 Existenţa Euroregiunii Bihor - Hajdu  Grad de dependenţă ridicat al multor
centre urbane (şi a zonelor lor de
Bihar şi accesul la Programul de
influenţă) de un singur angajator
Cooperare Transfrontalieră Ungariaimportant;.
România.
Oportunităţi
Ameninţări
 Disponibilitatea multor programe de  Încetarea beneficiilor oferite de statutul
finanţare pentru susţinerea proiectelor de
de zonă defavorizată pentru localităţi
dezvoltare
locală
şi
cooperare
precum Ştei, Nucet, Drăgăneşti, Borod,
transfrontalieră, atât în mediul urban cât şi
Şuncuiuş, conducând la potenţiale decizii
local;
de relocare pentru unii actori economici;
 Oportunitatea poziţionării ca axă de  Condiţii ce favorizează creşterea
intrare-ieşire din România;
disparităţilor de dezvoltare din cadrul
judeţului (spre exemplu, acces mai redus
 Interesul dezvoltatorilor privaţi în
al localităţilor mici la finanţări, limitarea
investiţii în judeţ, în special în domeniul
tipurilor de proiecte eligibile etc.);
exploatării resurselor naturale.
 Atractivitatea crescută a unor centre
urbane mai dezvoltate din apropiere, ce
atrag persoane calificate din judeţ.
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3. Economia judeţului
Economia judeţului Bihor se bazează pe câteva domenii economice principale, dintre care
amintim fabricarea calculatoarelor şi echipamentelor periferice şi industria încălţămintei şi
a pielăriei, ambele fiind orientate în cea mai mare parte spre export. Alte industrii, precum
cea extractivă, au cunoscut un declin sever în ultimele două decade, doar exploatarea
petrolului fiind la un nivel stabil – chiar înregistrându-se interes pentru prospecţiuni în zonă.
Sectorul agricol a cunoscut de asemenea o contracţie în perioada post-decembristă cauzată
de restructurarea unor mari unităţi de procesare din zonă. În ultima perioadă se înregistrează
o revenire, în special în partea de câmpie a judeţului, o dată cu dezvoltarea susţinută a unor
agenţi economici din industria agro-alimentară. Cu toate acestea, sectorul primar rămâne un
domeniu departe de a ajunge la întregul său potenţial.
Per total, sectoarele economice cele mai dezvoltate sunt cele ce valorifică poziţia în
apropierea graniţei de vest dar şi avantajele de forţă de muncă ieftină. Drept dovadă, judeţul
Bihor se numără printre judeţele cu cele mai mari exporturi însă şi cele cu cel mai mic nivel
mediu salarial. Acesta reprezintă principala vulnerabilitate a bazei economice locale, fiind
sensibilă la decizii de relocalizare a investitorilor în funcţie de criterii de cost şi mai puţin pe
baza unor avantaje competitive locale. Se impune astfel o prioritizare a măsurilor menite să
crească valoarea adăugată a industriilor ce compun baza economică locală şi să crească
retenţia acestora.
Structurile de sprijin pentru afaceri au fost dezvoltate în special în zona metropolitană Oradea
(cu o serie de parcuri industriale deschise sau în proiect), cu rezultate pozitive, dar și la Rieni,
Sudrigiu și Ștei, unde o importantă învestiție privată a atras și o mare parte din forța de muncă
din zonă. La acestea se adaugă şi o serie de incubatoare de afaceri dezvoltate cu fonduri
europene însă cu o ofertă limitată de servicii şi impact scăzut. Iniţiative curente sau viitoare
trebuie orientate spre a sprijini competitivitatea şi rezilienţa întreprinzătorilor susţinuţi
precum şi a promova diversificarea bazei economice locale în zonele cu profil monoindustrial.

Privire de ansamblu
Judeţul Bihor este al doilea ca mărime, din punct de vedere al PIB-ului, din Regiunea Nord
Vest şi al 10-lea în topul judeţelor, din punct de vedere al contribuţiei la PIB-ul naţional.
Evoluţia PIB-ului a fost una pozitivă pe parcursul ultimei decade, fiind înregistrată o scădere
doar în perioada de criză financiară (începănd cu anul 2009), recuperată însă în cursul anului
2010. Se remarcă o creştere a disparităţilor intra-regionale în cadrul Regiunii Nord - Vest, în
sensul că rata de creştere a PIB-ului pentru Cluj şi Bihor a fost superioară celorlalte judeţe,
mărindu-se decalajul de dezvoltare dintre acestea.
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Figură 3-1 Evoluţia PIB în cadrul Regiunii Nord Vest (mil lei)
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Sursa date: INS, Tempo

Mediul de afaceri bihorean este compus în cea mai mare parte din întreprinderi active în
domeniul serviciilor (vezi Figura 3-2), reprezentând 76% din întreprinderile ce au sediul social
în Bihor. Din punct de vedere al cifrei de afaceri generată de acestea, situaţia este mai
echilibrată, deoarece întreprinderile active în industrie şi construcţii generează 45% din cifra
de afaceri, deşi cumulează doar 20% din numărul acestora.
Figură 3-2 Structura mediului de afaceri bihorean
Stânga: Structura cifrei de afaceri generată de întreprinderile bihorene, pe sectoare ale economiei naţionale
Dreapta: Numărul de întreprinderi bihorene, pe sectoare ale economiei naţionale
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Structura mediului de afaceri bihorean din punct de vedere al numărului de firme este similară
celei la nivel naţional (3% - agricultură / 20% - industrie / 77% - servicii). În ceea ce priveşte
structura cifrei de afaceri se remarcă faptul că întreprinderile din industrie şi construcţii au o
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pondere mai importantă în Bihor decât la nivel naţional (40% faţă de 36%). Acest lucru arată
că baza economică a judeţului se sprijină pe industrie, într-o măsură mai mare decât la nivel
naţional.
Atât industria cât şi serviciile au fost puternic afectate de criză cunoscând un declin
semnificativ în 2009. Ambele sectoare însă şi-au revenit în perioada 2010-2011, sectorul de
industrie şi construcţii depăşind în 2011 valoarea din 2008 (10,8 mld. lei faţă de 9,4 mld. lei).
Cu toate acestea, ritmul de creştere nu a continuat şi în 2012, sectorul de servicii înregistrând
o stagnare, iar cel de industrie o nouă scădere semnificativă faţă de anul precedent.
Sectorul de agricultură, silvicultură şi pescuit a înregistrat o evoluţie relativ diferită faţă de
celelalte sectoare ale economiei naţionale. Astfel, cifra de afaceri generată de întreprinderile
din acest sector a înregistrat o creştere în anul de criză 2009, scăzând în 2010, urmat de o
creştere susţinută până în 2012.
Figură 3-3 Evoluţia cifrei de afaceri generată de mediul de afaceri bihorean (lei)
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Sursa date:ONRC, 2008-2012

Tabel 3-1 Evoluţia cifrei de afaceri pe sectoare ale economiei judeţene
Cifra de afaceri (mii lei)
2008
2009
2010
Agricultură, silvicultură și
545.173
710.337
669.372
pescuit
9.432.476
6.049.508
7.601.094
Industrie și construcții
12.542.572
9.084.075
9.966.790
Servicii
Total
22.520.222
15.843.921
18.237.257

2011

2012

776.613

968.555

10.892.118
9.223.827
12.526.655
12.740.883
24.195.387
22.933.267
Sursa date:ONRC, 2008-2012
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Concentrarea mediului de afaceri
În ceea ce priveşte dispunerea mediului de afaceri în profil teritorial, cea mai mare parte a
agenţilor economici sunt localizaţi în mediul urban, în special în Zona Metropolitană Oradea.
De asemenea, zone populate din punct de vedere al mediului de afaceri se înregistrează în Valea
lui Mihai, Marghita, Aleșd, Salonta dar și la Rieni, Sudrigiu și Ștei, unde o importantă învestiție
privată a atras și o mare parte din forța de muncă din zonă.
Cartograma de mai jos ilustrează concentrarea cifrei de afaceri în doar câteva localităţi din
judeţ unde se evidenţiază un efect de aglomerare foarte pronunţat. Un aspect pozitiv este faptul
că astfel de arii de concentrare sunt situate în toate punctele judeţului, oferind indicaţii în ceea
ce priveşte mobilitatea forţei de muncă în mediul rural.
Harta 3-1 Disparităţi intra-judeţene privind dezvoltarea mediului de afaceri
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Dinamica antreprenorială
Conform datelor statistice INS, la nivelul anului 2012, judeţul Bihor avea 14.542 firme a căror
structură pe număr de angajaţi poate fi observată în tabelul de mai jos. De-a lungul perioadei
2008 – 2012, numărul de firme a scăzut cu aproximativ 22%, reprezentând 4.308 întreprinderi.
O evoluţie relativ bună a înregistrat categoria de firme cu 10-49 persoane angajate, crescând
cu 3,37% în cei cinci ani analizaţi.
Tabel 3-2 Distribuţia firmelor pe clase de mărime (2008-2012)
Clase de mărime ale
2008
2009
2010
2011
întreprinderilor
16.949
16.424
14.489
12.927
0-9 salariaţi
1.541
1.507
1.510
1.633
10-49 salariaţi
308
257
235
274
50-249 salariaţi
52
41
41
51
250 salariaţi şi peste
TOTAL
18.850
18.229
16.275
14.885

% diferenţă 2012 faţă
de 2008
12.641
-25,42%
1.593
3,37%
263
-14,61%
42
-19,23%
- 29,63%
14.542
Sursa: ONRC, 2008 – 2012
2012
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Harta 3-2 Disparități intra-județene în dezvoltarea sectorului de IMM-uri

Judeţul Bihor a înregistrat o scădere mai proeminentă a numărului de firme, atât comparat cu
nivelul Regiunii Nord – Vest cât şi media naţională.
Cea mai mare densitate de IMM-uri la 1.000 de locuitori se găseşte în municipiul Oradea, în
localităţi din apropierea Oradei (Sânmartin, Oşorhei, Nojorid, Borş, Sântandrei), precum şi în
municipiile Salonta, Aleşd, Beiuş şi Marghita.
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Agricultură, silvicultură şi pescuit
Fond funciar
Judeţul Bihor cuprinde o varietate a formelor de relief, reprezentând o zonă optimă pentru
culturi agricole diversificate. Suprafaţa agricolă a Bihorului ocupă aproximativ ¾ din suprafaţa
totală a judeţului, cu circa 3% peste media naţională și din care peste 63% este arabilă. Deşi
suprafeţele ocupate cu livezi şi vii sunt mult sub media naţională, păşunile şi fâneţele se întind
pe arii vaste, depăşind ponderea la nivelul ţării şi favorizând dezvoltarea activităţilor de creştere
a animalelor.
Tabel 3-3 Fondul funciar la nivelul anului 2011
România
Suprafaţa
Suprafaţa
Păşuni şi
Suprafaţa arabilă
Livezi şi vii
Fond funciar
totală
agricolă
fâneţe
2011
23.839.071
14.590.929
9.352.252
407.478
4.831.199
61,21%
64,10%
2,79%
33,11%
Bihor
Suprafaţa
Suprafaţa
Păşuni şi
Suprafaţa arabilă
Livezi şi vii
Fond funciar
totală
agricolă
fâneţe
2011
754.422
488.209
307.830
6.436
173.943
64,71%
63,05%
1,32%
35,63%
Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2012. (prelucrarea consultantului)

În zonele rurale, media suprafeţei arabile este de 45,22%, fiind mult mai crescută în localităţi
precum Girişu de Criş (84,5%), Toboliu (81,3%) şi Tămăşeu (80,9%), amplasate în zona
vestică cu relief de câmpie. La polul opus se găsesc comune precum Bulz (2,74%), cu suprafeţe
arabile foarte reduse, fapt explicat de amplasarea geografică în zonele muntoase. Suprafeţe mai
extinse cu vii şi livezi se găsesc în zona centrală, cu relief de depresiuni şi dealuri în localităţi
precum Abram (12,4%), Sântandrei (9,5%) şi Tăuteu (6,5%), o zonă cu potenţial viticol
cunoscut fiind cea din nord-vestul judeţului (Diosig – Săcuieni).
O bogăţie naturală a Bihorului sunt întinderile mari de păşuni şi fâneţe, existând localităţi în
special în estul judeţului, precum Şinteu, cu peste 50 % din suprafaţa totală ocupată de păşuni
şi fâneţe.
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Harta 3-3 Utilizarea suprafeţei agricole în judeţul Bihor

Sursa datelor: INS-Direcţia Judeţeană Bihor, Fişele Localităţilor, 2011 (prelucrarea consultantului)
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Producţia agricolă vegetală şi animală
Producţia agricolă vegetală a cunoscut fluctuaţii semnificative de la an la an. După 2008, un an
foarte bun pentru cereale şi alte culturi, anul 2009 a adus valori ale recoltelor foarte scăzute.
De exemplu, în anul 2009 cantitatea cerealelor de boabe a scăzut faţă de anul precedent cu
peste 48% faţă de media naţională, care a înregistrat scăderi de 11,61%. Aceste variaţii de
cantitate ale culturilor vegetale afectează în cea mai mare măsură zonele rurale care depind cel
mai mult de acest sector. Un alt an foarte afectat de secetă a fost anul 2012, judeţul Bihor
înregistrând cele mai scăzute cantităţi ale culturilor vegetale din perioada 2006-2012. Astfel de
fluctuaţii sunt justificate şi de precaritatea sistemelor de irigiaţii şi îmbunătăţiri funciare, ce
expun producătorii agricoli la riscul de secetă.
În graficul de mai jos se poate observa scara semnificativă a fluctuaţiilor înregistrate de
culturile de cereale. De asemenea, se observă o evoluţie per total descrescătoare a culturilor
din toate categoriile.
Figură 3-4 Producţia totală a principalelor culturi vegetale în judeţul Bihor în perioada 2006-2012
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Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2011. (prelucrarea consultantului)

Zonele de câmpie din vestul judeţului au reprezentat un teren propice pentru legumicultură,
principalele bazine legumicole fiind Avram Iancu - Ciumeghiu, Finiş – Remetea (zona Beiuş)
şi Valea lui Mihai - Diosig – Săcuieni. Din păcate, domeniul legumiculturii a fost puternic
afectat de restructurarea unor unităţi de procesare foarte importante precum fabrica Arovit
(Valea lui Mihai) sau Avântul (Oradea). În judeţ nu este înregistrat nici un grup de producători
de legume funcţional, deşi spre exemplu, în partea de nord a judeţului Arad – unde se continuă
bazinul legumicol din sudul Bihorului - există cel puţin două astfel de asocieri (la Sepreuş şi la
Socodor).
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Sere legumicole în zona Săcuieni

Sursa: captură proprie, iulie 2013

Această slabă organizare afectează accesul pe piaţă, volumul şi preţul pe care îl pot obţine
producătorii pentru produsele acestora, cu impact direct asupra rentabilităţii acestor activităţi.
Tot legat de legumicultură, în cadrul consultărilor realizate pe parcursul elaborării prezentei
analize, a fost menţionată necesitatea de a susţine modernizarea sistemelor de irigaţie pornind
de la infrastructura majoră existentă (canalele colectoare, heleştele şi iazurile dezvoltate în
perioada comunistă) dar şi potenţialul reprezentat de apele geotermale pentru încălzirea serelor
legumicole.
Programul Festivalului Vinului de la Diosig (2013)
Sursa: pagina Primăriei Diosig

Cultura viţei de vie este recunoscută în special în
partea de nord a judeţului în zona Diosig – Săcuieni
şi Valea lui Mihai, la care se adaugă şi arealele
Biharia – Tileagd.
Deşi nu cuprinde suprafeţe semnificative la nivelul
întregului judeţ, viticultura are o veche tradiţie în
judeţ, datând încă din secolul XVI. Podgoria Diosig
este cea mai veche şi cea mai cunoscută. Recent, în
jurul culturii vinului s-au dezvoltat şi serbări şi
evenimente populare menite să promoveze şi
păstreze tradiţiile asociate.
Şi cultura pomilor fructiferi a înregistrat un declin
puternic în perioada post-decembristă, cea mai mare
parte a livezilor fiind lăsate în paragină. Suprafaţa
de culturi pomicole înregistra, până în 1990, 11.400
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ha în câteva bazine pomice principale: Bazinul Oradea - 3.800 ha; Bazinul Diosig - Săcueni 1.435 ha; Bazinul Valea lui Mihai - 1.700 ha; Bazinul Marghita - 1.620 ha; Bazinul Aleşd 845
ha; Bazinul Ceica - Sudrigiu 2.000 ha2. Între timp, Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă
Oradea, înfiinţată în 1977, a fost preluată de Universitatea din Oradea (în 2008), având un
deficit important de investiţii şi finanţare.

Foste livezi în zona Aleşd

Sursa: captură proprie, iulie 2013.

Aşa cum a fost reliefat în discuţiile avute în contextul consultărilor pentru realizarea prezentei
analize, printre culturile care înregistrează un volum mic al suprafeţei cultivate însă reprezintă
un potenţial important se numără şi cultura tutunului Această cultură înregistra până la 270 ha
în 1999, scăzând la 15 ha în 20053, în prezent existând însă interes din partea unor producători
de a relua acest tip de culturi.
S-a semnalat de asemenea şi potenţialul reprezentat de culturi de plante tehnice liberiene (spre
exemplu in şi cânepă, în zona Palota), problema întâmpinată fiind legată de inexistenţa unor
structuri de colectare şi procesare primară (ex. topitorii) care să poată prelua o astfel de cultură.
Tabel 3-4 Evoluţia principalelor culturi vegetale în judeţul Bihor în perioada 2007-2012
Diferenţă faţă de anul anterior
Culturi vegetale
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Cereale boabe
-1,88%
34,62%
-48,55%
81,67%
2,23%
-37,29%
Cartofi
6,92%
11,50%
17,12%
-26,38%
13,95%
-53,03%
Legume
0,08%
51,34%
-10,08%
-26,89%
-16,89%
-14,98%
Plante uleioase
-15,82%
95,58%
-42,52%
6,42%
55,33%
-49,55%
Sfeclă de zahăr
-8,04%
45,71%
-20,05%
-29,95%
1,17%
-36,36%
Alte:
Leguminoase pentru boabe
-46,58%
152,33%
100,69%
-7,69%
77,74%
-17,28%
Rădăcinoase
-23,64%
-12,39%
27,06%
-40,96%
-2,61%
-26,22%
Pepeni verzi şi galbeni
-23,89%
80,87%
-21,50%
-26,56%
-10,34%
-60,07%
Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2012. (prelucrarea consultantului)

2

http://old.crisana.ro/stiri/economic-16/orizont-u-e-pomicultura-nici-macar-ca-fructul-d-acirc-nd-icirc-n-pacirc-rga-1983.html
3
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Bihor
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În ceea ce priveşte zootehnia, judeţul Bihor are toate premisele dezvoltării pe acest plan datorită
tradiţiei privind creşterea animalelor, dar şi a suprafeţelor întinse de păşuni şi fâneţe. Fluctuaţii
există şi în producţia agricolă animală, fiind şi aceasta strâns legată de culturile vegetale. Anul
2008 a înregistrat un volum ridicat pentru creşterea păsărilor, celelalte categorii având un
parcurs cu variaţii mai mici de-a lungul perioadei 2006-2011. Ce este interesant de observat
este faptul că în perioada analizată creşterea ovinelor s-a aflat pe un trend crescător depăşind
numărul de bovine care, pe de altă parte, a scăzut de la an la an.
Figură 3-5 Evoluția producției agricole animale în județul Bihor în perioada 2006-2011
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Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2012. (prelucrarea consultantului)

Fragmentarea terenurilor şi agricultură de subzistenţă
Conform Recensământului General Agricol din 2010, în judeţul Bihor existau 112.871
exploataţii agricole fără personalitate juridică, dintre care 99,88% erau exploataţii agricole
individuale. Aceste exploataţii agricole individuale ocupă mai mult de jumătate din suprafaţa
agricolă a judeţului (54%), un nivel uşor mai scăzut decât cel la nivel naţional (56%) însă
considerabil. Ponderea mai ridicată a exploataţiilor agricole individuale arată că în judeţul
Bihor se practică la scară largă agricultura de subzistenţă.
În ceea ce priveşte cele 1.538 exploataţii agricole cu personalitate juridică, aproape jumătate
dintre acestea (717) sunt societăţi comerciale cu capital majoritar privat, doar 28 sunt societăţi/
asociaţii agricole, iar trei sunt institute/ staţiuni de cercetare, unităţi şcolare cu profil agricol
(licee). Dintre exploataţiile agricole cu personalitate juridică, cele deţinute de societăţi sau
asociaţii agricole deţin o suprafaţă medie considerabil mai mare (291 ha) decât cele deţinute
de societăţile comerciale cu capital majoritar privat (120 ha). Prin comparaţie cu valorile de la
nivel naţional, în judeţul Bihor se înregistrează o medie mai scăzută a exploataţiilor cu
personalitate juridică de 140 ha, faţă de media naţională de 193,70 ha.
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Ocuparea populaţiei în agricultură s-a menţinut aproximativ constantă între anii 2008-2011, la
un procent de aproximativ 31%, un nivel mai ridicat faţă de media naţională care a fost de 29%.
Una dintre cele mai importante nevoi semnalate în cadrul consultărilor constă în necesitatea
elaborării de studii privind arealurile de favorabilitate ale diverselor culturi. Astfel, pentru
creşterea randamentului şi rentabilităţii producătorilor, este esenţială instruirea acestora privind
soiurile şi tipurile de culturi care se pretează cel mai bine condiţiilor pedo-climatice ale fiecărei
zone.
Accesul la consiliere de specialitate, informările şi instruirile au fost de asemenea semnalate ca
fiind o nevoie. Direcţia Agricolă a judeţului Bihor a cunoscut o reducere semnificativă de
personal în 2010 odată cu reorganizarea structurilor deconcentrate ale Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, iar Camera Agricolă Bihor înregistrează o capacitate financiară şi
administrativă limitată.
Alte nevoi semnalate în cadrul consultărilor ţin de reabilitarea şi extinderea sistemelor de
irigaţii, susţinerea racordării la reţele electrice a unităţilor de stocare/ producţie şi drumurile de
acces la zonele cultivate.
Sectorul agricultură şi industrie agro-alimentară în economia judeţului
Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în anul 2011 în
sectorul agricultură, silvicultură şi pescuit au activat 4% din numărul de firme din judeţ,
participând la cifra de afaceri generată de mediul de afaceri din judeţ cu 4%.
Tabel 3-5 Domeniul agricultură – număr de firme şi cifra de afaceri
Teritoriul de
referinţă
Judeţul Bihor
Regiunea
Nord - Vest
România

Sector economic
Agricultură, silvicultură
şi pescuit
Total economie
Agricultură, silvicultură
şi pescuit
Total economie
Agricultură, silvicultură
şi pescuit
Total economie

Număr de
firme

Pondere în
total

Cifra de afaceri
(mii lei)

Pondere
în total

550

4%

968.555.997

4%

14.542
1.841

22.933.267.602
3%

61.711
14.630
446.037

2.763.371.630

3%

98.147.598.092
3%

34.490.396.205

3%

1.069.912.644.995
Sursa: ONRC, 2012

În ceea ce priveşte numărul de firme, judeţul se clasează mult peste media regiunii din care
face parte, cumulând aproape o treime din întreprinderile din sectorul primar din Regiunea
Nord-Vest. Şi din punct de vedere al cifrei de afaceri, judeţul Bihor se situează pe locul I în
regiune, ilustrând potenţialul agricol al judeţului.
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Tabel 3-6 Evoluţie în domeniul agricultură, silvicultură şi pescuit
Agricultură,
2008
2009
2010
silvicultură şi pescuit
502
487
510
Număr firme
2.911
2.813
2.508
Număr de salariaţi
545.173.598
710.337.337
669.372.438
Cifra de afaceri (RON)

2011

2012

537
550
2.842
2.998
776.613.967
968.555.997
Sursa: ONRC 2008-2011

Sectorul agriculturii a înregistrat o creştere remarcabilă din punct de vedere al volumului cifrei
de afaceri, de aproximativ 78% între 2008-2012, în ciuda fluctuaţiilor de volum a producţiei
vegetale şi animaliere. În aceeaşi perioadă, numărul de salariaţi din acest sector a scăzut cu o
pondere mult mai mică, ceea ce indică o creştere a productivităţii muncii din acest domeniu.
Cel mai mare număr de firme sunt active în domeniul culturii cerealelor, plantelor leguminoase
şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase (CAEN 0111 - 302 întreprinderi) care
generează şi cel mai mare volum al cifrei de afaceri. Cu un număr mai mic de întreprinderi se
înregistrează activităţi auxiliare producţiei vegetale (78 întreprinderi), ferme mixte (cultura
vegetală combinată cu creşterea animalelor - 51 de întreprinderi) şi creşterea păsărilor (44
întreprinderi).
Tabel 3-7 Topul firmelor bihorene din sectorul agricultură, silvicultură şi pescuit din 2011
Cod CAEN
0111 - Cultura cerealelor, plantelor
leguminoase şi a plantelor producătoare de
seminţe oleaginoase
0147 – Creşterea păsărilor
0142 - Creşterea altor bovine
0111 - Cultura cerealelor, plantelor
leguminoase şi a plantelor producătoare de
seminţe oleaginoase
0146 - Creşterea porcinelor
0111- - Cultura cerealelor, plantelor
leguminoase şi a plantelor producătoare de
seminţe oleaginoase
0111- - Cultura cerealelor, plantelor
leguminoase şi a plantelor producătoare de
seminţe oleaginoase
0146- Creşterea porcinelor
0111 - - Cultura cerealelor, plantelor
leguminoase şi a plantelor producătoare de
seminţe oleaginoase
0111 - - Cultura cerealelor, plantelor
leguminoase şi a plantelor producătoare de
seminţe oleaginoase

Firma

Localitatea

Cifra de
afaceri (lei)

SC AGROIND
CAUACEU SA

Cauaceu, com.
Biharia

129.508.176

SC VIS-AVIS SA
SC SARULA SRL

Vadu Crişului
Oradea

36.698.539
22.579.110

SC PATROL
SERVICE SRL

Cihei, com.
Sânmartin

22.270.855

SC NUTRIPORK SRL

Palota, com.
Sântandrei

21.495.975

SC SADELLI
PRODCOM SRL

Biharia

20.424.807

SC WESTGRAIN SRL

Oradea

20.100.085

SC NUTRISUIN SRL

Palota, com.
Sântandrei

19.523.680

SC BOCSKAI BIHOR
AGRO SRL

Sălacea

14.782.273

SC NUTRITIN SRL

Palota, com.
Sântandrei

14.283.996
Sursa: ANAF, 2011
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În ceea ce priveşte piscicultura, conform Direcţiei pentru Agricultură Bihor, la Cefa se află
amplasat cel mai mare heleşteu din România, iar compania S.C. Pro Acva S.A. care îl
exploatează momentan, este cel mai mare producător de crap din ţară.
Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului este foarte bine reprezentată în Bihor, generând
la nivelul anului 2011 aproximativ 6% din cifra de afaceri totală a judeţului. Circa 2% dintre
firmele din judeţ activează în acest sub-sector, angajând peste 3,5% din forţa de muncă activă.
Mai mult, firme cu expunere naţională şi internaţională îşi au sediile şi fabricile amplasate în
acest judeţ. Printre acestea, amintim S.C. Zahărul Oradea S.A. (locul 4 în topul firmelor
bihorene ca cifră de afaceri) care valorifică producţia de sfeclă de zahăr locală şi grupul de
întreprinderi S.C. European Food S.A. (locul 3), S.C. European Drinks S.A. (locul 6) şi S.C.
Scandic Distilleries S.A., care valorifică, printre altele, produse cerealiere şi zahăr.
Faţă de nivelul naţional, asociativitatea în judeţul Bihor este moderat dezvoltată. Existenţa
grupurilor de producători este esenţială pentru dezvoltarea, în comun, de spaţii de depozitare
şi unităţi de procesare şi asigurarea rentabilităţii acestora. Toate aceste componente contribuie
la o mai mare valoare adaugată pentru produsele agricole performante şi sunt determinante
pentru accesul pe piaţă al acestora. În judeţul Bihor, conform datelor furnizate de Direcţia
pentru Agricultură Bihor, sunt înregistrate 13 grupuri de producători, din care nouă au accesat
şi finanţări. Cele mai multe dintre acestea vizează cultura cerealelor şi/ sau a plantelor
oleaginoase însă există şi câte un grup în domeniul producţiei de carne de pasăre şi ouă şi unul
în domeniul producţiei de carne de porc.
Activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare în sectorul agricol
Dezvoltarea şi creşterea performanţei sectorului agricol, în special când există o evoluţie
pozitivă a cifrei de afaceri, dar şi un real potenţial pentru sectorul agricultură, silvicultură şi
pescuit în judeţul Bihor, are nevoie să se bazeze pe reprezentanţi activi ai mediului de cercetare.
În judeţul Bihor funcționează, în acest domeniu, Institutul de Cercetare - Dezvoltare Agricolă
Oradea – SCDA şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Oradea. Ambele au o
experienţă îndelungată de implementare a proiectelor de cercetare în domeniu agricol deşi
suferă – ca toate structurile similare din ţară – de dificultăţi în finanţare.
Un alt promotor al cercetării şi dezvoltării în agricultură este Universitatea din Oradea prin
Facultatea de Protecţia Mediului. Aceasta propune studenţilor interesaţi programe de studiu în
Agricultură, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Horticultură, Inginerie şi
management în alimentaţie publică şi agroturism, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice,
Ingineria prelucrării lemnului, Silvicultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole şi
Zootehnie.
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Industria
Sectorul de industrie şi construcţii a cunoscut un puternic reviriment în ultimii ani, judeţul
Bihor detaşându-se ca evoluţie de celelalte judeţe din regiune (Maramureş, Sălaj, Satu Mare,
Bistriţa-Năsăud). Cu toate acestea, pe parcursul anului 2012, sectorul de industrie şi construcţii
a înregistrat o nouă descreştere, readucând industria la nivelul din 2008.
Figură 3-6 Evoluţia sectorului de industrie şi construcţii în judeţul Bihor, comparat cu celelalte judeţe ale
Regiunii Nord Vest (cifra de afaceri exprimată în lei)
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Sursa: ONRC, 2008-2012

Descreşterea pronunţată din judeţul Cluj este justificată de impactul provocat de relocarea
companiei Nokia în 2011, cu efect multiplicativ şi asupra furnizorilor şi afacerilor conexe.
Analiza indicelui de specializare4 a judeţului arată că sub-sectoarele economice în care judeţul
este mai dezvoltat, faţă de nivelul naţional, ţin de sectorul secundar. Astfel, se remarcă industria
de prelucrare, în special: computere, electronică şi optică; industria textilă şi de confecţii; mase
plastice şi produse nemetalice precum şi industria mobilei.

4

Indicele de specializare este utilizat pentru a arata domeniile de activitate în care județul este mai dezvoltat relativ
la nivelul național, pe baza numărului de salariați din domeniul respectiv. Modalitatea de calcul presupune
raportarea ponderii numărului de salariați din total salariați ai domeniului respectiv la nivel județean cu raportul
număr de salariați/ total salariați la nivel național. Domeniile de specializare relevante se consideră a fi cele de
depășesc un indice de specializare mai mare decât 1.
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Tabel 3-8 Indicele de specializare economică a judeţului Bihor

Computere, electronică şi optică

2.914

% din
judet
2,61%

Alte activități industriale
Industria textilă și a îmbrăcăminții

944
20.229

0,85%
18,12%

0,26%
6,04%

3,25
3,00

Distribuția apei, salubritate, deșeuri

4.700

4,21%

2,10%

2,01

4.220

3,78%

2,03%

1,86

3.105

2,78%

1,53%

1,81

Aparate şi instrumente medicale

173

0,15%

0,10%

1,60

Reparații de calculatoare și alte articole

351

0,31%

0,23%

1,38

Transporturi terestre și depozitare

9.922

8,89%

7,20%

1,23

Consultanță juridică și contabilitate

558

0,50%

0,45%

1,11

Pescuit

77

0,07%

0,06%

1,10

Turism

4.441

3,98%

3,76%

1,06

Agricultură

2.238

2,00%

1,90%

1,06

Sector

Cauciuc,mase plastice şi alte produse din
minerale nemetalice
Industria mobilei

Subsector

% din
national
0,60%

Specializarea
4,33

Sursa: prelucrare consultant pe baza datelor ONRC (2012)

Studii de caz: sub-sectoare economice relevante pentru judeţul Bihor
Pe baza analizei indicelui de specializare corelat cu numărul de salariaţi din sectorul respectiv,
am selectat o serie de domenii de activitate reprezentative pentru judeţul Bihor, analizate pe
rând în cele ce urmează. Din sectoarele reprezentative de mai sus, industria alimentară, a
băuturilor şi tutunului este tratată în secţiunea anterioară cu privire la sectorul agricol, având în
vedere complementaritatea dintre cele două.
Împreună cu analiza domeniului respectiv am integrat şi date cu privire la domenii conexe
pentru a putea obţine o imagine asupra lanţului valoric respectiv.
Studiu de caz: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
Analiza sub-sectorului TIC a scos la iveală un grad de relevanţă ridicat pentru judeţul Bihor.
Ca precizare, menţionăm că sub-sectorul tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor este
compus din două ramuri, respectiv componenta de industrie (producţie) şi cea de servicii TIC5.
Astfel, judeţul Bihor se remarcă în primul rând în ceea ce priveşte ramura industriei de
computere, electronică şi optică, un sector de producţie de tehnologie înaltă.
5

Componenta de industrie de computere, electronică și optică se referă la codurile CAEN 261 :fabricarea
componentelor electronice, 262: fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice, 263: fabricarea
echipamentelor de comunicații și 264: fabricarea produselor electronice de larg consum iar cea de sevicii TIC la
serviciile de telecomunicații-codul CAEN 61 și de cele de software și IT precum editarea produselor softwareCAEN 582, servicii în tehnologia informaţiei-CAEN 620, portaluri web, prelucrarea datelor, administrarea
paginilor web şi activităţi conexe-CAEN 631 și repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţiiCAEN 951.
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La nivelul anului 2011, judeţul Bihor ocupa locul 1 în ţară în fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice (CAEN 2620) după numărul de salariaţi (2.084), dar şi ca cifră de
afaceri (2,52 mld. lei). În fabricarea subansamblurilor electronice (CAEN 2611), Bihorul ocupă
locul 3 ca număr de firme/ salariaţi şi locul 4 la nivel naţional după cifra de afaceri. În plus,
judeţul ocupă locul 1 în România la fabricarea altor componente electronice (CAEN 2612) ca
număr de salariaţi (841) şi locul 2 ca cifră de afaceri (151 mil. lei).
Tabel 3-9 Topul firmelor cu cele mai mari cifre de afaceri în industria TIC la nivelul judeţului Bihor 2011
Locul în topul
Cifra de afaceri
CAEN Numele companiei
Localitatea
firmelor
(lei)
bihorene
Borş
2.357.993.685
Locul 1
2620
CELESTICA (ROMANIA) S.R.L.
Biharia
163.467.069
Locul 11
2620
S.C. HANIL ELECTRONICS S.R.L.
Sîntion
67.983.051
Locul 42
2611
SC PLEXUS SERVICES RO SRL
SC CONNECTRONICS ROMANIA
Oradea
6.117.0541
…
2612
SRL
SC SHINHEUNG ELECTRONICS
Oradea
58.960.595
2611
SRL
Oradea
32.944.364
2640
SC AUDIO BRONX SRL
Oradea
12.109.814
2630
MICROROM S.R.L.
Oradea
1.286.615
2611
SC TIVAN PLAST SA
Oradea
974.750
2611
SC MITANGO SRL
Oradea
974.537
2611
S.C. GUENTHER IMPEX SRL
Sursa: ANAF (2011)

Întreprinderea cu cifra de afaceri cea mai mare din judeţul Bihor este chiar o companie din
industria de fabricare a calculatoarelor şi echipamentelor periferice. Celestica România S.R.L.
este o companie multinaţională de origine canadiană, prezentă în România din anul 2004 în
localitatea bihoreană Borş. Astfel, la nivelul anului 2011, întreprinderea avea 1.168 salariaţi şi
o cifră de afaceri de peste 2,35 mld. lei.
Industria tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor din Bihor încorporează peste 28% din cifra
de afaceri totală din România din acest domeniu, iar la nivel de regiune, judeţul Bihor se
regăseşte pe poziţia a doua după judeţul Cluj, contribuind cu două cincimi la cifra de afaceri
totală a Regiunii Nord – Vest. Din punct de vedere al numărului de firme, judeţul Bihor
cuprinde aproape 3% din firmele din domeniul TIC la nivel naţional şi 28% din firmele de
profil din regiune. Peste 20% din forţa de muncă ocupată în industria TIC din România şi peste
62% din cea a Regiunii Nord Vest este concentrată în judeţul Bihor.
Industria TIC a avut o continuă evoluţie în perioada 2008-2011, la nivelul ţării existând o
creştere de 81%. Cea mai impresionantă creştere însă a avut loc în regiunea Nord – Vest (240
%), dar şi în judeţul Bihor (115%), resimţindu-se în mod semnificativ impactul investiţiilor
companiei Nokia în județul Cluj. De altfel, retragerea acestora de pe piaţa românească în 2011
a avut un impact negativ considerabil, în special în Regiunea Nord-Vest, inclusiv în judeţul
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Bihor. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor din Bihor s-a înscris în trendul crescător
naţional al cifrei de afaceri din acest domeniu, deşi ca număr de salariaţi şi firme în perioada
de criză au existat scăderi.
Tabel 3-10 Evoluţia cifrei de afaceri din industria TIC (mii lei)
Nivel
2008
2009
2010
2011
teritorial

2012

2011 Diferenţă
% faţă de 2008

România

5.535.853

6.903.425

10.013.954

9.562.236

5.301.113

81%

Regiunea
Nord - Vest

2.424.476

5.188.451

8.243.344

6.934.983

2.339.727

240%

1.753.499

4.389.613

6.789.054

4.124.637

53.385

-97%

656.430

771.149

1.412.982

2.758.238

2.227.726

115%

Judeţul Cluj
Judeţul
Bihor

Sursa: ONRC, 2008-2012, prelucrarea consultantului
Figură 3-7 Evoluţia în timp a cifrei de afaceri generată în industria IT&C
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Sursa: ONRC, 2008-2012, prelucrarea consultantului

În ceea ce privește serviciile din domeniul TIC şi acestea sunt relativ bine reprezentate la
nivelul judeţului, telecomunicaţiile cât şi activităţile de servicii în tehnologia informaţiei
plasând Bihorul în topul primelor 10 judeţe cu astfel de activităţi economice. Este de remarcat
că marea parte a firmelor active în domeniul serviciilor TIC sunt localizate în Oradea, indicând
necesitatea accesării de forţă de muncă înalt calificată.
Tabel 3-11 Topul firmelor cu cele mai mari cifre de afaceri în servicii TIC la nivelul judeţului Bihor 2011
Cifra de
CAEN Numele companiei
Localitatea
afaceri
(lei)
6311
SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI
Palota
25.335.103
INTERNATIONAL SNC
6201
6110
5829
6201

SC AGAPANIUS SRL
ATLAS TELECOM INTERACTIVE SRL
S.C. ALIEN CONCEPT SRL.
SC PINK SOFT SRL

Oradea
Oradea
Oradea
Oradea

13.377.558
10.991.675
10.451.194
8.474.138
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CAEN

Numele companiei

6201
6311
6202
6190
6201

RO & CO SOFT SRL
S.C. WEBEYE INTERNATIONAL SRL
SC BRONX CONSULTING SRL
SC GAVREATEL SRL
SC VALIANT TMS RO SRL

Cifra de
afaceri
(lei)
7.328.697
6.561.410
6.203.979
6.082.346
5.413.023
Sursa: ANAF (2011)

Localitatea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea

Studiu de caz: Industria textilă şi a îmbrăcămintei
Calculul indicelui de specializare la nivelul judeţului Bihor a reliefat o importanţă majoră a
industriei textile şi a îmbrăcămintei, în acest domeniu activând 20.229 salariaţi6. Din cele trei
subdomenii principale ale acestui sector, respectiv fabricarea produselor textile (clasa codurilor
CAEN 13), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (clasa codurilor 14) şi fabricarea
încălţămintei (clasa codurilor CAEN 15), ultima categorie este cel mai bine reprezentată la
nivelul sectorului.
Tabel 3-12 Indicatori cu privire la industria textilă şi a îmbrăcămintei (clase CAEN 13, 14, 15).
Teritoriu de referinţă
Număr de firme
Număr de salariaţi
Cifra de afaceri (lei)
Bihor
Din care subdomeniul
încălţăminte
Regiunea Nord Vest
Romania
Ponderea jud. Bihor în
regiune
Ponderea jud. Bihor
la nivel naţional

380

20.229

1.521.274.245

207

14.271

1.207.107.459

1.186

42.402

3.126.353.846

6.621

245.526
47,71%

18.311.286.657

32,04%
5,74%

8,24%

48,66%
8,31%

Sursa: ONRC, 2012, prelucrarea consultantului

Judeţul Bihor se situează pe locul 1 în ţară în topul judeţelor în funcţie de numărul de salariaţi
angajaţi în producţia de textile, îmbrăcăminte şi încălţăminte, fiind urmat de municipiul
Bucureşti şi judeţul Timiş. Astfel, aproape 1 din 5 salariaţi din judeţului Bihor (18%) sunt
angajaţi în acest domeniu. În cadrul Regiunii Nord-Vest, judeţul Bihor concentrează o treime
din firmele active în industria textilă şi a îmbrăcămintei şi jumătate din numărul de salariaţi şi
cifra de afaceri.
Judeţul Bihor se remarcă în primul rând ca fiind cel mai mare producător de încălţăminte din
ţară (codul CAEN 1520). În acest sens, statistica ONRC relevă faptul că producătorii de
încălţăminte din Bihor ocupau şi în anul 2012 locul 1 ca număr de firme (207), număr de
salariaţi (14.271) şi cifră de afaceri (1.207.107.459 lei) fiind urmat la toţi aceşti indicatori de

6

Această cifră ia în calcul numărul de salariați ai întreprinderilor active în domeniul industriei textile și a
îmbrăcămintei, conform ONRC (2011), fără a include și persoane angajate ca PFA sau alte forme de organizare
juridică.
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judeţul Timiş şi municipiul Bucureşti. Aceste trei judeţe cumulează, de altfel, mai bine de
jumătate din producţia de încălţăminte din România. Comparativ cu celelalte judeţe de top din
producţia de încălţăminte, judeţul Bihor se remarcă printr-un impact limitat al perioadei de
criză asupra cifrei de afaceri precum şi o evoluţie susţinută în perioada post-criză (2009-2012,
vezi Figura 3-8).
Figură 3-8 Evoluţia cifrei de afaceri a producătorilor de încălţăminte în cele 5 judeţe care la nivelul anului
2011 se situau în topul judeţelor din acest domeniu
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Sursa: ONRC, 2008-2012, prelucrarea consultantului

Amploarea acestui sub-sector se remarcă şi în ceea ce priveşte topul celor mai mari
întreprinderi din industria textilă şi a îmbrăcămintei, dominat de producători de încălţăminte.
Cele mai mari întreprinderi sunt Ara Shoes România şi Lloyd Shoes România. Distribuţia în
profil teritorial indică Valea lui Mihai ca fiind zona în care sunt concentraţi cei mai mari
producători de încălţăminte din Bihor. Alţi producători importanţi sunt localizaţi în zonele
Oradea, Marghita şi Aleşd, ceea ce scoate în evidenţă relevanţa acestui sub-sector în special
pentru zona de nord a judeţului.
Tabel 3-13 Topul firmelor cu cele mai mari cifre de afaceri în producţia de încălţăminte la nivelul anului
2011 (CAEN 1520)
Numele companiei
Localitatea
Cifra de afaceri
Locul în topul
(lei)
firmelor bihorene
SC ARA SHOES ROMANIA
SC LLOYD SHOES ROMANIA SRL
SC Bihore SRL
SC REROPAM SRL
TRICOSTAR SRL
S.C. MELANIA RO S.R.L
S.C. RAFFAELE CALZATURIFICIO
PROD S.R.L.
SC LUNA SHOES SRL
SC SAPIEM CONTROL SRL
SC FINPROJECT ROMANIA SRL

Valea lui Mihai
Valea lui Mihai
Oradea
Borş
Oradea
Aleşd

220.667.632
146.964.251
92.147.809
75.343.598
44.260.961
32.514.160

Oradea

29.706.617

Valea lui Mihai
Oradea
Valea lui Mihai

29.234.336
27.188.929
25.351.357

Locul 8
Locul 13
Locul 24
Locul 39
…

Sursa: ANAF, 2011
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Producţia de textile şi încălţăminte se completează în judeţul Bihor cu comerţul îmbrăcămintei,
încălţămintei şi a articolelor din piele, specifice activităţilor comerciale înscrise cu codul
CAEN 4771 şi 4772. Astfel, în judeţul Bihor se regăsesc companii importante specializate în
comercializarea încălţămintei, precum Leonardo şi Benvenuti, firme care la nivelul anului 2011
se aflau pe poziţii de top la nivelul judeţului în ceea ce priveşte cifra de afaceri.
Evoluţia în timp a industriei textile şi a îmbrăcămintei arată o evoluție la nivel naţional al
acestui sector, însă Bihorul se situează cu mult peste media naţională, dar şi a regiunii,
înregistrând o creştere de 34% în perioada 2008-2012 (din punct de vedere al cifrei de afaceri).
Ponderea producţiei de încălţăminte şi îmbrăcăminte a crescut în această perioadă de la 74% la
79% pe fondul unei stagnări, per total, a producţiei de textile şi confecţii situată la aproximativ
314. mil lei cifra de afaceri (2012).
Studiu de caz: Fabricarea produselor din cauciuc, mase plastice şi alte produse din
minerale nemetalice
Un indice de specializare ridicat în judeţul Bihor îl are fabricarea produselor din cauciuc/ mase
plastice (CAEN 22 ) şi a altor produse din minerale nemetalice (CAEN 23). Această ramură a
industriei face parte din categoria de tehnologie medie-joasă în funcţie de intensitatea
tehnologică a produselor rezultate.
Judeţul Bihor se situează pe locul 1 în ţară în fabricarea altor produse din mase plastice (CAEN
2229) ca număr de salariaţi (2.240 persoane) şi cifră de afaceri (397.062.807 lei). În această
categorie sunt incluse articole de menaj şi toaletă, fabricarea diverselor articole din plastic, căşti
de protecţie, piese izolante, statuete, curele de transmisie etc. În fabricarea articolelor din
material plastic pentru construcţii (CAEN 2223), judeţul ocupă locul 3 ca număr de salariaţi
(686) după Bucureşti şi Dolj, dar şi ca cifră de afaceri (148.936.955 lei). Mai mult, bihorenii
sunt specializaţi în fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă (CAEN 231) ocupând locul 2,
după Bucureşti, în prelucrarea şi fasonarea sticlei plate (CAEN 2311) ca număr de firme în
domeniu şi locul 6 după Arad din punct de vedere al cifrei de afaceri. În fabricarea de sticlărie
tehnică (CAEN 2319), judeţul Bihor ocupă locul 2 în ţară după judeţul Arad ca număr de
salariaţi (42) şi ca cifră de afaceri (6.025.112 lei). În ceea ce priveşte fabricarea altor articole
din ceramică şi porţelan (CAEN 234), bihorenii ocupă locul 4 ca număr de salariaţi şi cifră de
afaceri în fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental (CAEN 2341),
precum şi locul 2 ca număr de salariaţi şi cifră de afaceri în fabricarea altor produse ceramice
n.c.a (CAEN 2349) după judeţul Cluj şi locul 3 ca număr de firme. Această clasă include
fabricarea de vase, recipiente şi articole similare din ceramică folosite pentru transport sau
ambalat.
La nivelul Regiunii Nord – Vest, judeţul Bihor se poziţionează pe locul al doilea ca număr de
firme şi salariaţi după judeţul Cluj, însă ocupă locul 1 ca cifră de afaceri în fabricarea
produselor din cauciuc, mase plastice şi alte produse din minerale nemetalice. Aproximativ
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3,8% din forţa de muncă activă bihoreană este angajată în acest sector al industriei
prelucrătoare.
Tabel 3-14 Ponderea dată de fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice şi a altor produse din
minerale nemetalice în cadrul judeţului, regiunii şi ţării la nivelul anului 2011
Nivel teritorial
Număr firme
%
Număr salariaţi
%
Cifra de afaceri
%
4.774
3,64%
82,445
5,12%
27.206.192.935
2,94%
România
Regiunea Nord 862
20,19%
15,744
26,80%
3.496.210.351
22,84%
Vest
174
4.220
798.708.337
Judeţul Bihor
Sursa: ONRC, 2012, prelucrarea consultantului

În ceea ce priveşte topul celor mai importante firme bihorene în fabricarea produselor din
cauciuc/mase plastice şi a altor produse din minerale nemetalice, după mărimea cifrei de
afaceri, se remarcă S.C. Plastor S.A., S.C. Readymix Romania S.R.L. şi S.C. Madrugadacom
S.R.L., amplasate în municipiul Oradea.
Tabel 3-15 Topul firmelor cu cele mai mari cifre de afaceri în fabricarea produselor din cauciuc şi mase
plastice şi a altor produse din minerale nemetalice 2011
Locul în topul
Cifra de afaceri
CAEN Numele companiei
Localitatea
firmelor
(lei)
bihorene
Oradea
90.528.358
Locul 27
2229
SC PLASTOR SA
Oradea
63.285.509
Locul 47
2363
SC READYMIX ROMANIA SRL
2223
2229
2229
2229
2222
2223
2229
2320

S.C.MADRUGADA COM SRL
GRASS TECH SRL
SC CAPIROM SRL
VERNICOLOR SRL
SC MULTIPACK SRL
SC OPTIMEDIA SRL
SC JASZ PLASZT RO SRL
SC HELIOS SA

Oradea
Oradea
Palota
Palota
Păntăşeşti
Oradea
Mădăras
Aştileu

50.521.837
46.713.658
46.246.251
46.044.962
39.335.840
31.135.872
27.955.060
26.126.709

Locul 60
..
..
..
..
..
..
..
Sursa: ANAF, 2011

Evoluţia în timp a cifrei de afaceri din sectorul de fabricare a produselor din cauciuc / mase
plastice şi a altor produse din minerale nemetalice arată un şoc considerabil în perioada de
criză, urmat de o revenire la nivel naţional al acestui sector (vezi Tabelul 3-16 şi Figura 3-9).
Din păcate judeţul Bihor a înregistrat un regres semnificativ în acest domeniu între 2008-2009,
revenirea pe o tendinţă ascendentă în 2011 neaducând însă sub-sectorul decât doar la 39% din
nivelul înregistrat cu patru ani înainte (a se vedea Tabelul 3-16 şi Figura 3-9). Şi în Regiunea
de Nord – Vest Transilvania a avut loc o contracţie a acestui domeniu în perioada 2008-2011,
însă la o rată mai mică decât cea a Bihorului (30,8%).
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Tabel 3-16 Evoluţia cifrei de afaceri în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice şi a altor produse
din minerale nemetalice la nivel naţional, regional şi judeţean (mil lei)
2012 - diferenţă %
Nivel teritorial
2008
2009
2010
2011
2012
faţă de 2008
26.803
20.403
22.680
26.968
27.206
1.50%
România
Regiunea Nord 4.637
2.464
2.653
3.210
3.496
-24.62%
Vest
2.212
595
628
858
798
-63.89%
Judeţul Bihor
Sursa: ONRC, 2008-2012, prelucrarea consultantului
Figură 3-9 Evoluţia cifrei de afaceri în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice şi a altor produse
din minerale nemetalice (mil lei)
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Sursa: ONRC, 2008-2012, prelucrarea consultantului

Studiu de caz: Industria mobilei
O industrie relativ bine dezvoltată în judeţul Bihor este fabricarea mobilei, industrie ce face
parte din categoria de tehnologie joasă. Conform clasificării activităţilor din economia
naţională această diviziune corespunde codurilor CAEN 31 (fabricarea de mobilă), însă în
această analiză am luat în calcul şi comerţul specializat cu mobilă (CAEN 4759).
Dintre subdomeniile industriei mobilei cu o dezvoltare mai mare în Bihor se remarcă producţia
de mobilă pentru birouri şi magazine (CAEN 3101), la care judeţul Bihor se situează pe locul
5 în ţară (ca număr de firme) şi pe locul 7 ca număr de salariaţi. De asemenea, judeţul ocupă
locul 5 la nivel naţional ca număr de firme din domeniul de fabricare de mobilă n.c.a (CAEN
3109). Comerţul cu mobilă este foarte bine dezvoltat în judeţ, ocupând locul 4 în România ca
număr de întreprinderi înregistrate cu acest CAEN şi locul 3 naţional ca volum al cifrei de
afaceri din comerţul cu mobilă.
La nivelul Regiunii de Nord – Vest, judeţul Bihor se poziţionează pe locul al doilea ca număr
de firme după judeţul Cluj şi locul al treilea ca număr de salariaţi şi cifră de afaceri din industria
mobilei, concentrând peste 18% din numărul de firme şi peste 13% din angajaţi la nivel
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regional. În ceea ce priveşte forţa de muncă ocupată din Bihor, 2,26% dintre salariaţii din judeţ
sunt angajaţi în industria mobilei.
Tabel 3-17 Ponderea industriei mobilei în cadrul judeţului, regiunii şi ţării la nivelul anului 2011
Nivel teritorial
Număr firme
%
Număr salariaţi
%
Cifra de afaceri
3.139
4%
62.252
5%
8.098.593.798
România
Regiunea Nord - Vest

611

Judeţul Bihor

120

20%

21.938

14%

3.105

%
5%

2.978.848.018

14%

425.494.471

Sursa: ONRC, 2012, prelucrarea consultantului

În topul celor mai importante firme bihorene din domeniul industriei mobilei, după mărimea
cifrei de afaceri, se remarcă S.C. Ada Fabrica de Mobilă S.R.L. (locul 20 în topul firmelor din
Bihor) şi S.C. Parisot Green Sofa S.R.L., amplasate în municipiile Salonta, respectiv Oradea,
cu cifre de afaceri mult peste celelalte firme bihorene din domeniu.
Tabel 3-18 Topul firmelor cu cele mai mari cifre de afaceri în producţia de mobilă 2011
CAEN

Numele companiei

3109
3109
3109
3109
3101

SC ADA FABRICA DE MOBILĂ SRL
PARISOT GREEN SOFA SRL
CLASS FURN ROMANIA
SC NOUL WOODEST SRL
SC STUDIO BLUE SA
LEMNUL SOCIETATE COOPERATIVĂ
MEŞTEŞUGĂREASCĂ
SC MOBIL TILEAGD SA
MARMOB SRL
S.C.KIKOL SRL
SC GECOMIR SRL

3109
3109
3109
3109
3109

Localitatea

Cifra de afaceri
(lei)

Locul în topul
firmelor
bihorene

Salonta
Oradea
Săbolciu
Oradea
Oradea

100.937.770
88.095.643
40.336.331
24.840.079
6.084.648

locul 20
locul 29
locul 83
..
..

Oradea

5.815.657

..

Tileagd
5.597.765
..
Marghita
3.548.545
..
Marghita
3.111.775
..
Oradea
2.827.950
..
Sursa: ANAF, 2011, prelucrarea consultantului

Producţia de mobilă se completează în judeţul Bihor cu comerţul acesteia, activitate înscrisă
cu codul CAEN 4759. Astfel, în judeţul Bihor se regăsesc companii cu o mărime semnificativă,
specializate în comercializarea mobilei precum Proges, firmă ce se află pe poziţia a 14-a în
topul firmelor bihorene din punct de vedere al cifrei de afaceri.

Tabel 3-19 Topul firmelor cu cele mai mari cifre de afaceri în comerţ cu mobilă
Cifra de afaceri
CAEN
Numele companiei
Localitatea
(lei)
Oradea
141.587.079
4759
SC PROGES SRL
Oradea
26.577.772
4759
SC ROMEUR SRL
Valea Mare de Cris
2.789.686
4759
S.C. VALFOREST S.R.L.

Locul în topul
firmelor bihorene
Locul 14
…
…
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Sursa: ANAF, 2011, prelucrarea consultantului

Evoluţia în timp a industriei mobilei arată o scădere la nivel naţional al acestui sector, însă
Bihorul a înregistrat o creştere spectaculoasă de aproape 96,8% în doar cinci ani. Regiunea
de Nord – Vest a fost tot în creştere în perioada 2008-2011, însă a avut o creştere mai mică
decât cea a Bihorului (46,3%).
Tabel 3-20 Evoluţia cifrei de afaceri din industria mobilei la nivel naţional, regional şi judeţean (mii lei)
2012 Diferenţă
Nivel teritorial 2008
2009
2010
2011
2012
% faţă de 2008
6,75%
7.586.738
6.639.548
6.918.712
7.573.491 8.098.593.798
România
Regiunea Nord
- Vest
Judeţul Bihor

2.035.890

2.005.847

2.375.385

2.667.721

2.978.848.018

46,32%

216.194

205.774

235.335

313.345

425.494.471

96,81%

Sursa: ONRC, 2008-2012, prelucrarea consultantului
Figură 3-10 Evoluţia cifrei de afaceri în industria mobilei
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Sursa: ONRC, 2008-2012, prelucrarea consultantului

Alte arii de interes pentru judeţ
Un alt sub-sector economic cu o relevanţă mare pentru judeţ este cel al exploatării resurselor
naturale, în special a petrolului. Se remarcă în acest sens zăcămintele de la Suplacu de Barcău,
care reprezintă cea mai importantă arie de extracţie on-shore a Petrom în România. Producţia
curentă în zonă este de aprox 7,200 bbl/zi ceea ce reprezintă 10% din producţia de ţiţei a Petrom
în România. Din cele circa 3.000 de sonde existente, doar 500 de sonde sunt active.
Este însă important de menţionat că Petrom preconizează cel mai important proiect de investiţii
în redezvoltarea zăcământului matur estimat la 200 mil. EUR, ce urmează a fi implementat în
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următorii ani. Acest proiect va duce la retehnologizarea instalaţiei de exploatare, inclusiv
deschiderea de noi sonde, securizând locurile de muncă în industria extractivă în zonă.
Recent, şi alte companii şi-au manifestat interesul în desfăşurarea de lucrări de explorare de
noi zăcăminte de petrol în judeţul Bihor (N.I.S. Petrol S.R.L.).
Comerţ exterior
Judeţul Bihor deţine un loc fruntaş în ceea ce priveşte volumul mărfurilor importate şi exportate
(4.050 mil. EUR), fiind situat pe locul 7 după Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Timiş, Argeş şi
Prahova. Soldul balanţei comerciale, deşi negativ, are însă o valoare mică, indicând un mediu
de afaceri puternic orientat către export. Corelat cu rata de creştere a exporturilor mai mare
decât cea a importurilor (vezi Figura 3-11), se preconizează trecerea la un sold pozitiv pe
parcursul următorilor ani.
Figură 3-11 Evoluţia importurilor (stânga) şi a exporturilor (dreapta) în Regiunea Nord – Vest (mii EUR)
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Sursa: INS, 2012, prelucrarea consultantului

Comparat cu celelalte judeţe din regiune, judeţul Bihor înregistrează cele mai mari valori atât
în ceea ce priveşte volumul exporturilor cât şi al importurilor, depăşind chiar şi judeţul Cluj
(puternic afectat de relocarea Nokia).
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Mărfurile care contribuie cel mai mult la exporturi (având în acelaşi timp un sold pozitiv) sunt,
aşa cum era de aşteptat, încălţămintea, maşinile şi echipamentele electrice (vezi Tabelul 3-21).
Tabel 3-21 Balanţa comercială la nivelul judeţului Bihor
Judeţul Bihor – categorii de produse cu balanţa comerciala excedentară (2012)
Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare
Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de
înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginii

Balanţă (mii euro)

344.641

107.491

237.150

1.121.664

983.033

138.631
…

Judeţul Bihor – categorii de produse cu balanţa comerciala deficitară (2012)

Balanţă (mii euro)

Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea

26.078

Piei crude, piei tăbăcite, blănuri si produse din acestea

10.628

98.541

-

87.913

Produse alimentare, băuturi, tutun

39.781

112.422

-

72.641

115.389

-

89.311

…
Sursa: INS, 2012, prelucrarea consultantului

În ceea ce priveşte mărfurile care înregistrează cel mai proeminent sold negativ, acestea sunt
materialele plastice, pieile şi produsele alimentare. Interesant de observat este că prima
categorie (materiale plastice) înregistrează un sold negativ, pe fondul unei scăderi accentuate a
acestui sector industrial în cadrul judeţului. Pieile reprezintă materia primă pentru sectorul de
încălţăminte, foarte dezvoltat la nivelul judeţului.
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Figură 3-12 Importuri CIF în judeţul Bihor
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Sursa: INS, 2012, prelucrarea consultantului

Figură 3-13 Exporturi (FOB) din judeţul Bihor

Sursa: INS, 2012, prelucrarea consultantului
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Analiza SWOT a economiei judeţului Bihor
Puncte tari
 Poziţia în proximitatea graniţei ce
favorizează accesul la pieţe externe;
 Arii de specializare bine conturate stabile
sau în creştere şi cu relevanţă la nivel
naţional;
 Potenţial semnificativ de creştere în
agricultură, atât în culturi vegetale cât şi
animaliere (favorizat de suprafeţele
extinse de păşuni şi fâneţe);
 Resurse naturale variate şi bogate,
inclusiv în materie de diversitate a
reliefului şi a condiţiilor climaterice ce se
pretează la activităţi economice diferite;
 Mediu de afaceri puternic orientat spre
export, ceea ce indica dezvoltarea pe
plan local a unor produse competitive pe
pieţe externe.
Oportunităţi
 Oportunităţi de finanţare din ciclul
următor de programare (2014 – 2020);
 Tendinţe de creştere a cererii (şi prin
urmare expansiune a pieţei) pentru
domenii economice dezvoltate în judeţ
(ex. electronice, încălţăminte, mobilier,
ş.a.);
 Atenţie sporită asupra unor domenii
relevante pentru judeţ (spre ex.
relansarea pomiculturii prin noul cadru
CAP la nivelul Uniunii Europene);
 Proiecte de investiţii anunţate în cadrul
judeţului (ex. exploatarea petrolului,
continuarea investiţiilor în industria
producătoare de componente electronice,
etc).

Puncte slabe
 Zone din judeţ fără diversitate economică
semnificativă, manifestând dependenţă
de un număr limitat de domenii de
activitate / agenţi economici;
 Localizarea
agenţilor
economici
concentrată aproape exclusiv pe
considerente de cost al forţei de muncă;
 Infrastructură rutieră deficitară, ceea ce
descurajează localizarea investitorilor şi
împiedică/generează
costuri
suplimentare în circulaţia mărfurilor;
 Distanţă relativ mare şi conectivitate
insuficientă faţă de piaţa de desfacere
naţională;
 Insuficiente structuri de sprijin ale
afacerilor.
Ameninţări
 Decizii de relocare din judeţul Bihor a
investitorilor străini;
 Acces limitat la expertiză şi consiliere
agricolă, fapt îngreunat de restructurări
instituţionale, diminuarea numărului de
specialişti şi sub-finanţarea institutelor de
cercetare;
 Dependenţa unor investiţii extrem de
importante pentru mediul de afaceri (şi
nu numai) de decizii şi priorităţile
stabilite la nivel central (spre ex. investiţii
în infrastructura rutieră);
 Evoluţia pe pieţe externe a unor industrii
importante pentru judeţ (ex. competiţie
din partea producătorilor de pe pieţe
asiatice în industria textilă, de confecţii şi
încălţăminte).

60

4. Potenţial turistic
Judeţul Bihor deţine un potenţial turistic extraordinar. Frumuseţea şi bogaţia carstică şi de
biodiversitate a Munţilor Apuseni, resursele balneare exploatate la Băile Felix şi 1 Mai şi nu
numai, patrimoniul construit al Oradei şi diversitatea tradiţiilor şi manifestărilor culturale
permit un panou variat de activităţi turistice. Infrastructura şi serviciile turistice sunt însă
insuficient dezvoltate pentru a susţine o ofertă care să poată, pe de o parte, valorifica
potenţialul judeţului, şi pe de altă parte să genereze venituri şi activitate economică din
turism.
O provocare importantă pentru Consiliul Judeţean Bihor ţine de conceperea şi promovarea,
într-o manieră integrată, a principalelor areale de interes turistic din judeţ. A fost remarcată
o insuficientă coordonare şi experienţă de lucru în parteneriat atât la nivel de sector, din
partea agenţilor economici cât şi în ceea ce priveşte implicarea şi colaborarea între/cu
autorităţile locale.
Accesibilitatea la principalele areale de interes turistic s-a îmbunătăţit pe parcursul ultimilor
ani, un exemplu notabil constând în modernizarea drumului de acces către Platoul Padiş.
Există încă o mare nevoie de investiţii atât în infrastructura majoră pentru a extinde bazinul
de atracţie al turiştilor (spre exemplu prin modernizarea aeroportului pentru a putea accesa
pieţe străine sau reabilitarea DN76 pentru a facilita accesul turiştilor din centrul ţării) cât şi
pentru a îmbogăţi experienţa acestora în arealul vizitat (drumuri şi poteci de acces locale, noi
trasee, marcaje şi panouri de informare etc.).
S-a manifestat un interes important în investiţii în infrastructură şi servicii turistice, fapt
deopotrivă necesar pentru a susţine un aflux mai mare de turişti pe viitor, cât şi binevenit,
având în vedere volumul modest al acestor infrastructuri. O nevoie importantă semnalată
ţine de planificarea urbană şi îmbunătăţirea gestiunii terenurilor, atât pentru a debloca zone
cu potenţial de creştere a activităţii turistice cât şi pentru a preîntâmpina dezvoltarea
imobiliară nesustenabilă şi degradarea mediului.
Analiza situaţiei actuale reflectă însă existenţa unui foarte mare potenţial pentru turism, vizând
mai multe areale din judeţ, însă valorificat într-un grad foarte redus. Prezentul capitol are rolul,
pe de o parte, de a prezenta succint principalele tipuri de atracţii şi zone de interes turistic din
judeţ şi pe de altă parte, de a scoate în evidenţă provocările ce ţin de dezvoltarea sectorului în
judeţ. Acest document trebuie analizat în conjuncţie cu materiale documentare care
inventariază într-un mod detaliat şi comprehensiv elementele de patrimoniu natural, construit
şi cultural ale judeţului şi starea acestora, lucru care nu stă în obiectivul şi mandatul prezentului
exerciţiu.
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Tipuri de atracţii turistice din judeţul Bihor
Îmbinarea între patrimoniul natural şi o moştenire culturală importantă, respectiv diversitatea
geografică şi etnografică, oferă judeţului Bihor oportunitatea de a valorifica o diversitate de
atracţii ce pot fi dezvoltate drept produse turistice şi pot poziţiona judeţul Bihor ca destinaţie
turistică extrem de importantă pentru zona de nord-vest a României.
Relieful montan: carst, biodiversitate, peisaj
Cele mai importante atracţii turistice ale judeţului ţin de zona sa montană. Principalul element
atractiv îl constituie relieful, în special prin elementele carstice, răspândite pe suprafeţe întinse.
Zone mari din suprafaţa judeţului sunt acoperite de spaţii montane atractive făcând parte din
grupa Munţiilor Apuseni: Munţii Bihor -Vlădeasa, Pădurea Craiului, Codru-Moma, Şes –
Plopiş. Aceştia adăpostesc un număr important de arii protejate, vizând atât elemente de
biodiversitate cât şi relief - rezervaţii naturale botanice, zoologice, geologice şi
geomorfologice. O mare parte din aceste rezervaţii se găsesc pe teritoriul Parcului Natural
Apuseni, a cărui suprafaţă în cadrul judeţului Bihor este de aproximativ jumătate din suprafaţa
întregului parc, cuprinzând aerale din comunele Budureasa, Bunţeşti, Pietroasa, Câmpani şi
oraşul Nucet.
Zona montană susţine, ca tip de activităţi turistice, drumeţii, speoturism, turism de aventură,
dar şi ecoturism şi turism cultural, plecând de la valoarea resurselor localizate în zona montană,
precum cele naturale, istorice (arheologice) şi culturale.
Drumeţiile
În prezent în judeţul Bihor există 40 de trasee turistice montane omologate aflate în grija S.J.
Salvamont-Salvaspeo Bihor, altele 5 fiind în curs de omologare. Traseele străbat principalele
zone turistice din arealul montan al judeţului, astfel: Masivul Bihor – Vlădeasa, cu 21 de trasee
în zona Parcul Natural Apuseni, 9 în zona staţiunii Stâna de Vale, 5 în zona Băiţa – Vârtop;
Masivul Pădurea Craiului cu 8 trasee în zona Defileu Crişului Repede şi 1 traseu în zona Remeti
– Meziad; Masivul Codru Moma cu 1 traseu în zona Cărpinet.
Turişti în drum spre Peştera Vadu Crişului,
Sursa foto: captură proprie, aug. 2013
Un exemplu de traseul turistic inadecvat şi care necesită
amenajări este reprezentat de traseul montan ce străbate
defileul Crişului Repede, pornind din localitatea Vadu
Crişului spre peştera cu acelaşi nume. Acesta se suprapune
căii ferate (ruta Cluj Napoca – Oradea) circulate frecvent
de trenuri. Spaţiile de refugiu pentru turişti sunt limitate şi
acoperite de vegetaţie bogată, ceea ce expunde turiştii la
un risc ridicat de accident.
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Multe dintre aceste trasee necesită amenajări specifice pentru a creşte siguranţa turiştilor cât şi
pentru a îmbogăţi experienţa de vizitare a acestora (ceea ce presupune puncte de popas
amenajate coresponzător, semnalizatoare şi panouri informative, puncte de belvedere, etc).
Turism speologic
Bihorul este judeţul cu cel mai mare număr de peşteri, peste 8% din cele circa 20.000 de cavităţi
cunoscute în ţară, între ele regăsindu-se şi 4 superlative speologice ale României, cea mai
adâncă peşteră – V5 din Sistemul Vărăşoaia - Padiş şi cea mai lungă peşteră – Peştera Vântului
– Şuncuiuş, cea mai mare cascadă subterană – Peştera Câmpeneasca – Vaşcău, cea mai adâncă
peşteră scufundată – Izbucul Izbândiş la care se adaugă Peştera Urşilor cea mai mare şi complex
amenajată peşteră din ţară. Un număr redus de peşteri au amenajări ce le permit accesul pentru
vizitare de public larg, acestea incluzând Peştera Urşilor, Cetăţile Ponorului, Gheţarul Focul
Viu, Avenul Bortig, Peştera Vadu Crişului şi Peştera Măgura, Peştera Meziad şi Peştera cu
Cristale din Mina Farcu. Potenţialul pentru peşterile amenajabile pentru accesul publicului larg
este departe de a fi epuizat în Bihor, în multe cazuri fiind necesare doar amenajări de bază
pentru facilitarea accesului spre peşteră (sau restricţionarea acestuia, pentru prevenirea
vandalizărilor), panouri informative, ş.a., vizitarea putând fi realizată cu firme/organizaţii ce
pot furniza ghidaj şi echipament specializat.

Sursa: captura proprie, aug. 2013

Sursa: CarpaticFun, sept. 2013

Punct de informare şi de acces pentru vizitatori în Peştera
cu Cristale din Mina Farcu, gestionată de Centrul pentru
Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă. Peştera este
amenajată cu iluminat, podeţe şi scări de acces şi se
vizitează cu ghid.

Alte peşteri din judeţul Bihor pot fi vizitate în
ture organizate de firme/organizaţii specializate,
ce pot oferi ghidaj precum şi echipament de
adecvat.

Există un al treilea tip de turism ce vizează relieful carstic, şi anume turismul speologic
specializat. Acesta este un tip de activitate ce presupune vizitarea unor peşteri cu condiţii
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specifice de protecţie precum şi o dificultate sporită. Ambele impun utilizarea de tehnici şi
echipamente specifice speologiei sportiv – explorative cât şi un sistem de avizare/ certificare
transparent.
Speoturismul se practică cu preponderenţă în zona Padiş - Cetăţile Ponorului, Defileul Crişului
Repede, Cheile Albioarei şi Valea Videi (Munţii Pădurea Craiului) şi în valea Iadei.
Via ferrata
Acesta este un tip de traseu pe verticală, accesibil şi turiştilor care nu au o pregătire specială
pentru alpinism şi care se pretează foarte bine tipului de relief carstic din munţii din Bihor. În
Bihor există potenţial pentru numeroase astfel de amenajări pe trasee precum Circuitul Văii
Galbena, Circuitul Cascadei Săritoarea Bohodei, Circuitul Cetăţile Ponorului, Circuitul
Cetăţile Rădesei - zona Padiş.
Alpinism şi escaladă
În judeţul Bihor există deja numeroase trasee pentru alpinism de diferite grade de dificultate în
zona Defileul Crişului Repede, sectorul Vad – Şuncuiuş, din care circa 100 au fost reamenajate.
Trasee de vară şi de iarnă se găsesc şi în zona Aleului - Bohodei. Potenţialul este departe de a
fi epuizat, existând numeroase alte zone în care noi trasee pot fi amenajate.
Canyoning
Acest gen de sport montan este tot mai prezent şi în România. Sunt valorificate în Bihor o serie
de trasee „umede” la valea Galbenei, valea Oşelu, Săritoarea Bohodei din zona Padiş - Boga şi
trasee „uscate” la valea Horoabei – Şuncuiuş, Valea Seacă – Padiş/ Vârtop. Şi pentru acest
sport există potenţial de extindere în judeţ.
Sporturi nautice: rafting şi kayaking
Practicarea de sporturi nautice pe ape de munte (WW sports) este de asemenea foarte populară
în zone montane. Judeţul Bihor a fost prima zonă în promovarea acestui gen de activitate în
România, prin proiectul de evaluare a potenţialului de WW sports pe cursurile montane din
România derulat în 2004 de Asociaţia Salvatorilor Montani Bihor, proiect finalizat prin
identificarea a 24 de parcursuri WW localizate în Carpaţii Româneşti. În astfel de sporturi se
utilizează 3 categorii de ambarcaţiuni, caiac, canoe şi barca de rafting.
Potenţialul judeţului Bihor este puţin exploatat, existând un singur operator bihorean, care
activează în zona Defileul Crişului Repede, iar lipsa infrastructurii se simte pregnant.
Principalele albii din Bihor care se pretează pentru astfel de activităţi sunt: Crişul Repede,
Crişul Pietros, Drăganul, în apropiere de Vârtop, şi valea Gârda-Arieş.
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Sursa: CarpaticFun, sept. 2013
Canyoning în
CarpaticFun.

Valea

Seacă

organizat

de

Sursa: captura proprie, aug. 2013
Rafting pe Valea Crişului Repede organizat de Master
Adventure.

Schi alpin şi de tură
Domeniul schiabil în judeţul Bihor este reprezentat la ora actuală de complexul de schi „Piatra
Grăitoare” din perimetrul Băiţa – Vârtop, raza oraşului Nucet. Şi în perimetrul staţiunii Stâna
de Vale, existau 3 pârtii de schi funcţionale: „Măgarul” (utilizată şi astăzi chiar dacă nu e
omologată) localizată la intrarea în staţiune; „Mariana” – localizată lângă fostul complex de
cazare „Pavilionul II” dar care, datorită vegetaţiei forestiere crescute în ultimele 2 decenii, a
devenit indisponibilă momentan; „Nina” – fosta pârtie a companiei de vânători de munte. Tot
în acest perimetru mai existau 2 piste de schi fond, una de 6 km şi una de 10 km, dar care s-au
depreciat din cauza dezvoltării vegetaţiei forestiere, a lucrărilor la drumurile forestiere şi la
captările de apă. Potenţial de dezvoltare mai există atât pe partea de schi alpin, cât mai ales pe
cea de schi de tură (cross-country schi).
Ciclism montan
Relieful şi numeroasele drumuri forestiere sunt premise bune pentru dezvoltarea
cicloturismului în Bihor. Zonele propice pentru cicloturism ocupă o mare parte din teritoriul
judeţului, precum o parte din teritoriul Parcului Natural Apuseni, Munţii Pădurea Craiului,
zonele de deal (Dealurile de Vest). Există încă însă insuficiente trasee prestabilite, centre de
închiriere pentru biciclete şi operatori/ghizi specializaţi.
Alte activităţi ce pot valorifica zona montană din judeţ zborurile cu parapanta (se practică
ocazional în zona Roşia, Padiş, Hidişelul de Sus, Stana de Vale ş.a.), tiroliana (Roşia/ Peştera
Farcău, craterul de la Betfia, ş.a.).
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Resurse balneare
Judeţul Bihor se bucură de existenţa unei game variate de ape minerale termale şi termominerale. Dintre acestea, menţionăm cele mai cunoscute resurse: apele carbogazoase de la
Pădurea Neagră, Tămăşeu, Tinca; ape oligominerale şi feruginoase la Stâna de Vale; “Izvorul
Minunilor”, localizat pe Valea Popii, afluent al Iadei, la 1.170 m altitudine; cel mai important
izvor termal artezian, “Balint”, la Băile Felix - forat în anul 1885, cu un debit de 17 mii l apă/
zi, cu ape termale bicarbonatate, calcice şi magneziene, uşor radioactive.
Cele mai importate resurse balneare se regăsesc în zona staţiunilor Băile Felix şi Băile 1 Mai,
situate în comuna Sânmartin, în apropierea Oradei. Împreună, Băile Felix şi Băile 1 Mai, oferă
cea mai mare capacitate de cazare dintre staţiunile balneare, în structuri de cazare private7.
Punctul culminant în dezvoltarae bazei balneare de la Băile Felix a fost în anii ’70-’80,
perioada de avânt la nivel naţional în domeniul turismului balnear. A urmat o perioadă lungă
de degradare a staţiunii ce a afectat nu numai principalele obiective turistice, capacităţi de
cazare, ci şi cel mai mare ambulator balnear al staţiunii. Începând cu anul 2000, s-au înregistrat
noi investiţii de natură privată. Din păcate, planificarea şi gândirea strategică integrată cu
privire la dezvoltarea turismului în zonă au fost limitate. Prin urmare, investiţiile s-au realizat
punctual, majoritatea reprezentând pensiuni private, concentrate în Băile Felix. S-au înregistrat
însă investiţii limitate în infrastructura publică şi/sau de uz comun pentru turişti, fapt ce duce
la o diminuare a calităţii mediului construit şi a atractivităţii staţiunilor. Se semnalează de
asemenea riscuri ce ţin de supra-exploatarea apelor termale din zona Băilor Felix şi 1 Mai, fapt
ce duce la reducerea proprietăţilor curative ale acestora.
Valorificarea apelor minerale termale în scop de agrement şi turistic se realizează şi în alte
localităţi, spre exemplu la Băile Tinca, resurse existând şi la Mădăraş, Marghita, Aleşd, ş.a.
Patrimoniu istoric-cultural
Pe lângă oferta de patrimoniu natural, judeţul Bihor beneficiază de un patrimoniu construit la
fel de spectaculos. În judeţul Bihor sunt înregistrate 431 de monumente de patrimoniu construit,
dintre care 170 sunt situri şi monumente arheologice, 221 sunt monumente şi ansambluri de
arhitectură, iar 40 sunt case memoriale şi monumente de artă plastică.
Cel mai bogat, în acest sens, este municipiul Oradea, unde se regăseşte o diversitate foarte mare
de obiective. Tot în Oradea, municipalitatea a accesat finanţări pe proiecte europene pentru
reabiltatea patrimoniului construit, existând lucrari finalizate la Palatul Vulturul Negru şi în
curs de finalizare la Cetatea Oradei.

7

Potrivit Master planului pentru Dezvoltarea Turismului Balnear, Ministerul Turismului din România
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Sursa: captura proprie, aug. 2013
Pasajul Vulturul Negru, reabilitat cu finanţare prin
Programul Operaţional Regional în perioada 2012 –
2013.

Sursa: captura proprie, aug. 2013
Biserica de lemn din Auşeu, una din cele 61 de biserici
de lemn din judeţ declarate monumente de patrimoniu.

O altă bogăţie a judeţului este reprezentată de mănăstirile şi lăcaşuri de cult reprezentative
pentru mai multe religii. Pentru culturi ortodoxe, de origine răsăriteană amintim:
‐ Mănăstirea de la Voivozi (sec. XI-XII), Biserica Reformată din Remetea (sec.XIII),
Mănăstirea Izbuc (sec. XVII), Catedrala Episcopiei Ortodoxe a Oradei, Bihorului şi
Sălajului, Biserica Sf. Nicolae (fostă Catedrală greco-catolică), finalizate în jurul anului
1800, care stau sub semnul stilurilor baroc şi neoclasic, şi multe altele.
‐ Bisericile de lemn, ridicate sau refăcute de-a lungul secolelor al XVIII-lea şi al XIXlea. În prezent se mai păstrează 61 de biserici de lemn, toate declarate monumente de
arhitectură.
Evenimente ce ţin de etnografie şi folclor
Una din atracţiile importante ale judeţului Bihor ţine de patrimoniul intangibil constând în
obiceiuri şi tradiţii, evenimente culturale tradiţionale, arhitectură, port popular şi meşteşuguri
tradiţionale.
Printre evenimentele culturale cu o periodicitate anuală sunt:
 încondeiatul oului de Paşte şi ritmuri de toacă Drăgoteni – comuna Remetea, Rieni,
Dobreşti, Lunca, Budureasa;
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aprinderea focurilor solare pentru vii şi pentru morţi: Câmpani; Şuşti (comuna
Lunca); Sălişte de Vaşcău (comuna Criştioru de Jos);
sărbătoarea sângiorzului (sfântul Gheorghe) la Vaşcău şi târgul de Sângiorz la
Beiuş, Brădet, Chişcău, Măgura.

De asemenea, anual au loc serbări câmpeneşti şi festivaluri: Zilele salcâmilor în floare (Valea
lui Mihai.), Târgul de la vama sării (Vadu Crişului), La izvorul lui Horea (Criştioru de Jos:
Poiana şi Sălişte de Vaşcău.), Toamnă pe Valea Ierului (Săcuieni), Festivalul vinului şi al
pălincii (Muzeul Ţării Crişurilor Oradea), Festivalul cântecului, dansului şi portului popular
bihorean (Muzeul Ţării Crişurilor Oradea), Festivalul de muzică sacră şi al obiceiurilor de
Crăciun şi Anul Nou (Oradea, Beiuş, Aleşd), Târgul meşterilor populari din România (Muzeul
Ţării Crişurilor sau Cetatea Oradea), Festivalul folcloric al rromilor şi sărbătoarea folclorică şi
religioasă (Kirchweih) a etnicilor germani (Palota).
Meşteşugurile, în trecut foarte bine reprezentate, se mai păstrează încă, mai ales în zona rurală
a judeţului, astfel: încondeiatul ouălor de Paşte; olărit - ceramică albă şi roşie; lădărit –
realizarea de mobilier ţărănesc; ţesături – realizarea de cusături şi broderii populare; pictură de
icoane pe sticlă şi lemn; rotărit; împletituri din papură şi nuiele; cioplitori în piatră şi marmură;
lutieri; cojocari; confecţioneri de obiecte de podoabă; sculptori în lemn. Alte meşteşuguri
practicate sunt: sculptura, icoane pe lemn şi sticlă, realizarea de podoabe populare.
Centre meşteşugăreşti active:
 în domeniul olăritului (Beiuş-Leheceni, Sălişte de Vaşcău, Criştioru de Jos, ceramică
roşie; Crişul Repede - Vadu Crişului, ceramică albă),
 în domeniul textilelor de interior (Chişcău, Pietroasa, Remetea – Beiuş; Bratca,
Borod – Crişul Repede),
 lăzi de zestre din lemn (Budureasa)
 pentru prelucrarea papurei (Borş, Otomani – Crişul Repede şi Barcău - Crasna),
 pentru împletituri din nuiele (Salonta – Crişul Repede),
 ouă încondeiate (Drăgoteni, Remetea – Beiuş).
În prezent, există un amplu proiect al Preşedintelui Consiliului Judeţean, domnul Cornel Popa,
care încearcă să revigoreze tradiţia meşteşugurilor din judeţul Bihor. Proiectul are obiective
ambiţioase, atât de revigorare a practicilor de meşteşugărit, cât şi de a oferi soluţii de ocupare
pentru populaţia are a lucrat în trecut în minerit, din zona de Sud - Est a judeţului, în fostele
zone miniere. Totodată iniţiativa include un proiect legislativ pentru Statutul Meşterului
Popular.
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Principalele areale de interes turistic
Experienţa turiştilor ţine de arealul geografic vizitat, şi mai precis de diversitatea atracţiilor şi
a serviciilor turistice care se pot dezvolta pe marginea acestora.
Se remarcă două areale extinse pentru turism în judeţul Bihor, care se poziţionează drept
destinaţii turistice principale:
1. zona Oradea;
2. zona montană, cu precădere zona cuprinsă în Parcul Natural Apuseni.
Fiecare dintre aceste două areale principale vor fi analizate, în cele ce urmează, din punct de
vedere al tipului de turism pentru care s-ar preta precum şi al iniţiativelor şi provocărilor
existente. În plus, vor fi analizate câteva considerente generale ce ţin de accesibilitate şi bazinul
de atracţie a turiştilor.
Zona Oradea – Felix/1 Mai
Activitatea turistică de bază ţine de turismul balenear desfăşurat în staţiunile Felix şi 1 Mai
care deţin marele avantaj de a atrage un număr extins de turişti şi pentru o perioadă de şedere
mai îndelungată.
Municipiul Oradea, datorită iniţiativelor recente şi în curs, propune un cadru urban efervescent,
cu o activitate culturală în creştere ce se pretează atât unor vizite de tip ”city break” cât şi ca
activităţi asociate turismului balnear în staţiunile Felix şi 1 Mai. Printre obiectivele turistice
cele mai importante din Oradea şi din împrejurimi menţionăm: Şirul Canonicilor, un ansamblu
urban baroc format din zece case aliniate în faţa grădinii Palatului Episcopal; Palatul Baroc,
care constituie, alături de Bazilica Sfânta Maria şi Şirul Canonicilor, cel mai valoros complex
în stil baroc construit în România; Palatul Vulturului Negru, Palatul Episcopal greco-catolic;
lăcaşuri de cult precum Bazilica romano-catolică Înălţarea Fecioarei Maria, Biserica ortodoxă
”cu Lună”, Biserica Sfântul Ladislau, etc.
Areale secundare adiacente:
 Parcul Natural Cefa, situat la 30 km sud-vest de Oradea, unde se pot practica activităţi
precum pescuitul, observaţii ornitologice, plimbări cu barca, echitaţie, etc.;
 Podgoriile Diosig, unde se pot organiza activităţi/ trasee ce ţin de cultura vinului.
Podgoriile ţin de Câmpia Crişurilor şi Ierului, zonă unde se pot practica şi activităţi de
turism cultural şi de patrimoniu (ex. vizitarea atelierului privat de împletit papură din
Şuiug, participarea la evenimente anuale precum: ”Balul strugurilor” la Cetariu,
”Festivalul vinului” şi ”Toamna pe valea Ierului” la Săcuieni, ”Zilele salcâmilor în floare”
în Valea lui Mihai, sau ”Sărbătoarea cartofilor la slovaci” în Şinteu);
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Zona Avenului de la Betfia, zona Vârciorog sau zona Dobreşti, situate la mai puţin de 1
oră de Oradea, unde se pot practica activităţi sportive şi turism de aventură (ex. ciclism
montan, speologie, escaladă, etc);
La acestea se pot adăuga activităţi ce ţin de etnografie, folclor, manifestări culturale,
descoperirea siturilor de patrimoniu, etc organizate în împrejurimi.

Zona Munţilor Apuseni
Cele mai importante atracţii turistice ţin de perimetrul cuprins în Parcul Natural Apuseni şi
constau în:
 Arealul turistic carstic Padiş – Cetăţile Ponorului
 Este principala zonă turistică a Munţilor Apuseni, cu cea mai mare concentrare de
obiective turistice, precum: Platoul Padiş, Poiana Ponor, Lumea Pierdută, Cetăţile
Ponorului, Groapa de la Barsa, Peştera Focul Viu, Valea Galbenei. La obârşia afluentului
văii Valea Seacă, în amonte de canion, se află Groapa Ruginoasă.
 Arealul turistic Boga – Aleu şi Pietroasa - Chişcău
 Atracţii deosebite ale acestei zone sunt pereţii de stâncă ai Amfiteatrului Boghii, izbucul
Boghii, Săritoarea Bohodeiului, cascada Oşelu. În Chişcău se află şi Peşterea Urşilor.
 Arealul turistic Valea Sighiştelui, ce adăposteşte peste 160 de peşteri pe numai 15 kmp,
cele mai cunoscute fiind peşterile Măgură si Coliboaia. Valea se termină într-un canion
spectaculos prin îngustimea și verticalitatea pereţilor.
 Arealul turistic Vârtop, reprezentând o zonă în plină dezvoltare, în special pentru sporturi
de iarnă. Zona beneficiază de numeroase pensiuni şi case de vacanţă. La Vârtop există o
pârtie funcţională de 750 m înălţime, de nivel mediu de dificultate, dotată cu teleschi. În
zonă pot fi vizitate Cascada Vârciorog cu o înălţime de 15 m, Vârful Cucurbăta
Mare (Vârful Bihor) cel mai înalt vârf din Munţii Bihor, 1.849 m.
Areale secundare ce pot fi incluse şi promovate în pachete turistice comune constau în:
 Zona Roşia – Remetea, cu un potenţial important atât din punct de vedere al turismului
speologic (Peştera cu Cristale din Mica Farcu, Peştera Meziad, ş.a.) dar şi al
agroturismului. De altfel, în comuna Roşia există deja mai multe iniţiative de reabilitare a
caselor tradiţionale şi amenajare în structuri de primire tursitică;
 Zona Şuncuiuş – Vadu Crişului, cu o activitate turistică importantă, reflectată şi de
numărul de structuri turistice înregistrate;
 Zona Vaşcău – Cărpinet, ce cuprinde câteva obiective de relief carstic (ex. Izbucul de la
Călugări), reprezintă în acelaşi timp un areal cu vechi tradiţii în meşteşuguri precum
olăritul sau prelucrarea lemnului;
 Zona Stâna de Vale, cu un potenţial balnear important.
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Casă tradiţională
amenajată pentru turişti în
comuna Roşia.
Casa face parte dintr-o
serie de astfel de
construcţii reabilitate din
iniţiativa lui Viorel Lascu
cu consilierea
specialiştilor Muzeului
Ţării Crişurilor.
Sursa foto: adevarul.ro,
2011
Peisaj specific Munţilor
Pădurea Craiului, între
localităţile Roşia – Damiş
- Bratca.
Drumul judeţean de
legătură între aceste
localităţi (DJ764/
DJ764D) se află în
condiţii foarte bune,
asigurând conexiunea
între Valea Crişului Negru
(Ţara Beiuşului) şi Valea
Crişului Repede.
Sursa foto: captura
propie, aug 2013

Infrastructură şi servicii turistice
Accesibilitate
Infrastructura de acces în judeţ are un impact major asupra razei de atracţie a potenţialilor
turişti. În prezent, vizitatorii judeţului provin în special de centrele urbane din vecinătate: Cluj
Napoca, Arad şi Timişoara dar şi din Ungaria, în special din localităţi din proximitatea graniţei.
O dată cu viitoarele investiţii în infrastructura de transport (moderizarea DN76, construirea
autostrăzii, modernizarea aeroportului din Oradea, ş.a.), judeţul Bihor ar putea deveni mult mai
atractiv pentru turişti din oraşe mai îndepărtate ale României, inclusiv Bucureşti, Budapesta,
dar şi din alte ţări străine. În special turismul balnear dar şi cel montan/ de aventură se pretează
la un public străin, din state europene şi nu numai. Avantajele competitive ale judeţului pentru
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un astfel de public ţin de calitatea resurselor balneare şi a mediului, precum şi de preţul relativ
redus al serviciilor în comparaţie cu zone similare din alte ţări.

DJ763- principala cale de acces spre Parcul Național
Apuseni
DJ763 Sudrigiu-Pietroasa-Cabana Padiş, reabilitat
cu fonduri europene prin POR în perioada 20092012 reprezintă un progres major în creşterea
accesibilităţii Parcului Natural Apuseni pentru
turişti.

DN76 în raza comunei Lunca
Calitatea precară a DN76, în special pe unele segmente
de drum din judeţ, reprezintă principalul impediment în
accesibilitatea zonei, atât pentru traficul turistic cât şi
pentru cel de marfă.
Sursă foto: captură proprie, aug 2013

Accesibilitatea spre obiectivele de interes turistic presupune şi amenajări specifice pentru a
asigura orientarea, accesul facil şi în siguranţă al vizitatorilor. Investiţii în acest sens au fost
realizate prin amenajarea unor peşteri, marcaje şi panouri de indicare, ş.a. însă sunt departe de
a acoperi chiar şi obiectivele principale ale judeţului.
Infrastructură de cazare
Datele statistice despre activitatea turistică din judeţul Bihor arată o evoluţie pozitivă pe
parcursul ultimilor 5 ani. Numărul de structuri de primire înregistrate a crescut cu mai bine de
50% în perioada 2008-2011, cea mai mare creştere semnalându-se pentru categoria pensiunilor
turistice rurale.
Tabel 4-1 Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică
Categorii de structuri de primire
2007
2008
2009

2010

2011

Total

85

83

100

110

128

Hoteluri
Hoteluri apartament
Moteluri
Hosteluri
Hanuri turistice

29
4
1
1

30
6
1
1

32
7
1
1

39
1
5
2
-

43
2
4
3
-
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Categorii de structuri de primire
2007
2008
2009
2010
2011
Cabane turistice
5
5
6
7
4
Campinguri şi unităţi tip căsuţă
8
7
7
6
4
Vile turistice şi bungalouri
20
12
12
12
21
Tabere de elevi şi preşcolari
6
6
6
3
3
Pensiuni turistice urbane
6
6
9
4
7
Pensiuni turistice rurale
5
9
19
31
37
Sursa: Anuar statistic al judeţului Bihor, Direcţia judeţeană de statistică Bihor, 2012
Harta 4-1 Dispunerea unităţilor de cazare turistică şi a locurilor de cazare
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Deşi numărul de turişti care au înnoptat în judeţul Bihor a crescut cu 13% pentru turiştii români
şi cu 18% pentru turiştii străini în 2011, indicii de utilizare a capacităţii de cazare turistică sunt
totuşi scăzuţi, de doar 38% în 2011. Acest lucru poate fi justificat de durata scurtă a sezoanelor
turistice precum şi atractivitatea redusă a acestora.
Tabel 4-2 Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică (%)
An
2007
2008
2009
2010
2011
Utilizare netă a capacităţii de cazare (%)
47,0
44,5
44,1
37,7
38,4
Sursa: Anuar statistic al judeţului Bihor, Direcţia judeţeană de statistică Bihor, 2012

Datele statistice în turism trebuie însă privite cu rezervă, având în vedere că în acest domeniu
se înregistrează în general o activitate informală neraportată, considerabilă. Prin urmare, este
de aşteptat ca datele ce ţin de stadiul actual cât şi de evoluţia înregistrată, să fie mult subevaluate faţă de situaţia reală.
Analiza în profil teritorial a dispunerii structurilor de primire turistică indică două concentrări
principale, prima în zona Oradea/ Sânmartin şi a doua, cum era de aşteptat, în zona Munţilor
Apuseni. Zona de nord a judeţului dispune de o ofertă limitată de structuri de cazare, dispuse
exclusiv în localităţile Marghita, Valea lui Mihai şi Săcueni (vezi Harta 4-1).
Consultările realizate în procesul de realizare al prezentei strategii, atât cu Administraţia
Parcului Natural Apuseni cât şi cu alte organizaţii (operatori economici, ONG-uri, Salvamont
Bihor, ş.a.) au ridicat problema ofertei limitate de cazare în zona parcului.
Zona Padiş este vizată de un proiect complex de amenajare turistică, fiind realizat şi un Plan
Urbanistic Zonal în acest sens. Din păcate, au fost semnalate probleme ce ţin de gestiunea
terenurilor ce îngreunează sau chiar blochează investiţiile în zonă. Reprezentanţi ai structurilor
mediului de afaceri din Bihor au declarat, în timpul consultărilor, că există un interes important
din partea investitorilor privaţi de a susţine investiţii în zonă. Acestea trenează însă din cauza
dificultăţii identificării şi delimitării parcelelor şi a proprietarilor acestora, definirii
perimetrelor care se pretează la construcţii şi restricţiile/specificaţiile de construcţie necesare,
având în vedere diferitele grade de protecţie. Această situaţie este îngreunată de lipsa
documentaţiilor de urbanism (Planuri de Urbanism General) la zi şi avizate şi a situaţiilor
cadastrale digitale pentru unităţile administrativ teritoriale care cuprind zona Parcului Natural
Apuseni.
Oferta de cazare redusă limitează sezonul turistic precum şi afluxul de turişti, ce ar putea fi
interesaţi să viziteze zona. Acest fapt contribuie la sub-dezvoltarea turismului în zonă, mult
faţă de potenţialul conferit de atractivitatea parcului.
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O dată cu reabilitarea drumului DJ763 spre Platoul Padiş, interesul privind dezvoltarea imobiliară în zonă a
crescut, fiind deja înregistrate numeroase santiere în lucru. În lipsa unei planificări urbanistice adecvate
precum şi a implementării de soluţii cu privire la alimentarea cu apă, canalizarea şi gestiunea deşeurilor (care
să se preteze zonei) există riscul unei dezvoltări nesustenabile şi a unui impact negativ asupra mediului.
Sursa foto: captura proprie, aug 2013

O soluţie complementară infrastructurii de cazare o reprezintă camping-urile. În prezent,
camping-urile din judeţ, puţine la număr, se găsesc în zone precum Băile 1 Mai, Băile Felix,
Bulz, Vadul Crişului (unde sunt căsuţe, dar nu este permisă camparea în cort). Potrivit
reprezentanţilor Salvamont Bihor majoritatea camping-urilor nu sunt amenajate adecvat pentru
acest tip de cazare. Utilităţile minimal necesare lipsesc, iar sursele naturale de apă de tipul
izvoare naturale au devenit în mare măsură nepotabile din cauza gradului avansat de poluare.
Un exemplu negativ de reducere a numărului de turişti într-o zonă din cauza lipsei unor condiţii
adecvate de cazare este perimetrul situat între staţia CFR Vadu Crişului, halta mică şi
intersecţia cu DJ 108i. Aceasta este una dintre cele mai atrăgătoare zone pentru practicarea
alpinismului, escaladei şi speologiei din România, dar din lipsa condiţiilor de campare, turiştii
au migrat spre altă zonă, intersecţia cu DJ108i, după localitatea Şuncuiuş, aproape de cabana
Zenovia, care este semi-amenajată pentru campare.

Zona Glăvoi din perimetrul Munţilor Apuseni, ilustrată în fotografiile de mai sus, este una din ariile unde s-a
semnalat cea mai mare nevoie de un camping amenajat corespunzător. Campaniile de educare pentru protecţia
mediului desfăşurate de APNA sunt fără îndoială utile, însă nu pot suplini lipsa unei minime infrastructuri.
Sursă foto: captură proprie, aug 2013
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Şi în Parcul Natural Apuseni, cea mai mare parte a turiştilor ce vizitează zona campează în
arealul parcului. Având în vedere lipsa unor zone de camping cu amenajări specifice, camparea
informală generează probleme ce ţin de deşeuri, poluare, imposibilitatea generării de venituri
pentru a susţine o infrastructură adecvată şi igienizarea zonelor respective.
Promovarea destinaţiilor turistice
În ultimii ani s-au înregistrat din ce în ce mai multe iniţiative de promovare a potenţialului
turistic al judeţului, desfăşurate atât de autorităţi cât şi de agenţi economici privaţi. Consiliul
judeţean Bihor a desfăşurat în perioada 2011-2013 proiectul Călător prin Bihor, ce a vizat
promovarea a 22 dintre cele mai frumoase obiective turistice bihorene. Acestea au cuprins
peşteri amenajate, elemente de peisaj carstic, biserici de lemn şi zid şi elemente de artă
populară. În cadrul proiectului au fost generate materiale de promovare, o pagina web, precum
şi caravane de promovare a judeţului prin ţară. Consiliul judeţean pregăteşte de asemenea
deschiderea unui centru de informare turistică în Oradea, planificat pentru inaugurare în 2013.
Şi în alte localităţi au fost implementate proiecte de promovare turistică, implicând atât
realizarea de materiale de promovare cât şi dezvoltarea de puncte de informare. Dintre acestea
menţionăm proiectul „Pachet complex de promovare a turismului cultural: centrul istoric
Oradea – Arhitectură, cultură, legendă” implementat de Primăria Municipiului Oradea cu
finanţare POR, proiecte cu finanţare prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România
Ungaria de promovare a Siturilor Natura 2000 de o parte şi de alta a graniţei (inclusiv Parcul
Natural Cefa), proiectul Trasee naturale în zonele carstice din Vestul Munţilor Apuseni ce
vizează şi judeţul Bihor, implementat de Asociaţia Profesioniştilor din Turism din România cu
finanţare POR, ş.a.m.d.
Cu toate acestea, pe parcursul consultărilor realizate pentru elaborarea prezentei analize, a fost
semnalată lipsa unui efort coordonat de promovare turistică a judeţului.
Punctele de informare turistică, deşi au crescut ca număr în ultimii ani, au în mare parte o
funcţionare inconstantă şi dotări/ documentare precară. Materialele de promovare identificate
prezintă în cea mai mare parte obiective şi informaţii punctuale, fără să întâmpine astfel nevoia
turiştilor de informare cu privire la experienţele turistice din judeţ.
Servicii turistice conexe
Impactul economic al activităţilor turistice şi aportul acestora la dezvoltarea economică locală
ţine de veniturile generate din astfel de activităţi. Principalele investiţii în turism până în
prezent au ţintit în general dezvoltarea infrastructurii de cazare şi în mai mică măsură, de
alimentaţie. Serviciile turistice conexe au primit o atenţie considerabil redusă, fapt ce
diminuează pe de o parte atractivitatea destinaţiilor turistice din Bihor şi pe de altă parte întreţin
un status quo al veniturilor din turism relativ scăzute.
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Astfel de servicii ţin de agenţii de turism specializate, ghizi locali, firme specializate în
organizarea de evenimente (spre exemplu evenimente culturale ce atrag vizitatori, etc),
organizarea de tururi sau activităţi de timp liber ce implică echipament specializat, etc.
Se remarcă însă un interes crescut în acest domeniu, în ultimii ani înregistrându-se din ce în ce
mai mulţi astfel de operatori. Spre exemplu firma Euromaidec asigură transport şi organizează
excursii tematice în judeţ, firmele Master Adventure, CarpaticFun sau Apuseni Experience
organizează ghidaj şi închiriere de echipament în turism de aventură ş.a.m.d.
O dată cu exinderea aeroportului din Oradea se preconizează creşterea interesului din partea
operatorilor de turism internaţional pentru destinaţii din judeţ, în special pe segmentul de turism
balnear dar nu numai, existând deja expresii de interes din partea unor operatori din Irlanda,
Germania sau Marea Britanie.
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Analiza SWOT a domeniului turism în județul Bihor
Puncte tari
Puncte slabe
 Un potenţial deosebit şi variat ce  Infrastructură rutieră de calitate slabă, care
cuprinde resurse balneare, patrimoniu
îngreunează accesul vizitatorilor spre judeţ cât
construit şi natural;
şi în cadrul judeţului;
 Posibilitatea de a corela mai multe  Signaletică puţin dezvoltată (marcaje, panouri
tipuri de turism, ceea ce permite
de orientare şi informative);
sejururi de durată îndelungată;
 Surse de informare disparate prin materiale şi
 Număr de turişti în creştere (conf.
pagini web de calitate redusă şi/sau care
datelor statistice furnizate de INS);
prezintă informaţii punctuale;
 Ofertă de servicii de turism/ agrement  Insuficienţa coordonării şi a unei abordări
în creştere;
integrate în conceperea şi dezvoltarea unor
pachete turistice complexe;
 Accesibilitate ridicată dinspre Ungaria
şi alte state din centrul Europei;
 Insuficiente structuri de primire turistică şi
servicii conexe, ceea ce limitează turismul în
 Investiţii recente în infrastructura
special în zona montană;
rutieră, ce au crescut gradul de
accesibilitate în cadrul judeţului.
 Slaba dezvoltare de infrastructuri de uz comun
şi servicii turistice conexe, ceea ce limitează
calitatea şi veniturile generate din turism în
special în zona Băile Felix/1 Mai;
 Soluţii de transport alternative limitate
(transport în comun, piste de biciclete, etc) ;
 Capacitate redusă de atenuare şi prevenire a
impactului negativ al turismului (proliferarea
deşeurilor, etc).
Oportunităţi
Ameninţări
 Disponibilitatea
de
finanţări  Competiţie în creştere din partea altor zone cu
nerambursabile pentru prezervarea şi
potenţial turistic din România (ex. județele
valorificarea resurselor de patrimoniu
vecine, Munţii Banatului, alte staţiuni balneare
natural şi construit şi extinderea
din vestul ţării, etc);
infrastructurii turistice;
 Risc crescut de degradare a mediului natural
 Creşterea interesului, atât pe piaţa
prin intensificarea fluxurilor de turişti, în lipsa
naţională cât şi pe cea europeană,
unor servicii edilitare şi a unei capacităţi sporite
pentru turism balnear, dar şi montan/de
a organelor ce asigură prevenţie şi control;
aventură.
 Lipsa
unor
investiţii
consistente
în
infrastructură turistică în judeţ.
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5. Capital uman, infrastructură socială, educaţie şi sănătate
Judeţul Bihor înregistrează disparităţi semnificative de dezvoltare intra-judeţeană, dată fiind
concentrarea activităţilor socio-economice în Municipiul Oradea şi restructurarea economică
ce a afectat în mod semnificativ zonele rurale şi mic-urbane ale judeţului. Analiza tendinţelor
ultimilor ani relevă o creştere a acestor disparităţi intra-judeţene, Municipiul Oradea
dezvoltându-se la o rată mai ridicată faţă de alte zone din judeţ.
Similar tendinţelor de la nivel naţional, populaţia judeţului înregistrează un proces de
îmbătrânire şi declin demografic. Creşteri ale populaţiei se manifestă cu preponderenţă în
aria peri-urbană a Oradei, zonele rurale periferice şi greu accesibile fiind cele mai afectate
de scăderea populaţiei.
Infrastructura socială, de sănătate şi educaţională este relativ uniform distribuită în judeţ,
nefiind identificate probleme majore în acest sens.
Se remarcă de asemenea o dezvoltare semnificativă a sectorului societăţii civile, ONG-urile
având un rol activ şi important în furnizarea de servicii sociale în judeţ.
Demografie
Evoluţia demografică a Bihorului a fost una negativă pentru perioada de analiză 2006 – 2011,
scăderea populaţiei fiind de aproximativ 4% din populaţia judeţului (reprezentând 25.000 de
persoane). Sporul negativ este mai mic faţă de cel înregistrat ca medie a Regiunii Nord - Vest
de 4,7%, precum şi faţă de media naţională de 7,2%. Bihorul se situează astfel între judeţele
mai puţin afectate de declinul demografic din România. Pe de o parte, judeţul beneficiază de
migraţie internă net pozitivă, atrăgând noi rezidenţi din judeţele din jur (Satu Mare, Sălaj, etc).
O explicaţie pentru această tendinţă ar putea fi poziţia regională a Municipiului Oradea,
standardul de viaţă ridicat şi oportunităţile de angajare diversificate, comparat cu alte centre
urbane din proximitate.
Analizând datele colectate de statistica oficială, putem observa două tendinţe principale:
 Per total, scăderea populaţiei (reflectată de sporul natural negativ) se manifestă mai
puternic în mediul urban faţă de cel rural. De altfel, în contextul suburbanizării din zona
metropolitantă Oradea, valorile prezintă o tendinţă de creştere a populaţiei din mediul
rural peri-urban în perioada 2002 – 2011.
 Scăderea populaţiei se manifestă cu precădere în oraşele mici şi în mediul rural în
comunele cu accesibilitatea cea mai scăzută.
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Cele mai mari creşteri ale populaţiei, atât ca valori absolute, cât şi procentual se regăsesc în
comunele aflate în proximitatea Municipiului Oradea. Pe de altă parte, zonele de declin
demografic sunt disparate în judeţ ceea ce indică faptul că scăderea populaţiei este declanşată
de factori ce acţionează concomitent (Nucet - zonă afectată de restructurare economică;
Brusturi - accesibilitate scăzută; Beiuş/ Marghita - declin economic).
Din cei aproximativ 575 mii locuitori ai judeţului, în 2011, 50% locuiau în mediul urban şi
dintre aceştia, două treimi doar în Municipiul Oradea. Aglomerarea socio-economică formată
din Oradea şi zona sa de polarizare reprezintă inima socială şi culturală a judeţului Bihor şi este
completată la nivel teritorial de sistemul urban Marghita – Săcueni - Valea lui Mihai din nord,
sistemul Beiuş-Ştei din sud – est, Aleşd în est şi punctual de Municipiul Salonta, în sud - vest.
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Figură 5-1 Evoluţia demografică în Bihor

În ceea ce priveşte structura populaţiei pe grupe de vârstă, la nivel judeţean, se observă
fenomenul de îmbătrânire a populaţiei sub efectul scăderii natalităţii, suprapus peste cel al
creşterii mortalităţii şi cel al migraţiei externe.
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Grupa de vârstă

Figură 5-2 Piramida vârstelor în judeţul Bihor
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Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2011. (prelucrarea consultantului)

Forţa de muncă, ocupare şi şomaj
Evoluţia societăţii româneşti din ultimii ani a fost influenţată de reformele economice şi
sociale, dar mai ales de criza economică, fenomene ce au transformat profund piaţa forţei de
muncă. Procesul de dezindustrializare şi tranziţia spre economia serviciilor au fost resimţite
puternic în judeţul Bihor, fapt relevat de evoluţia negativă a ratei de ocupare pentru perioada
2006 – 2011. Scăderea de 6,5 puncte procentuale este cea mai mare din România şi este datorată
în special restructurării din industria prelucrătoare, dar şi efectelor de contracţie economică pe
fondul crizei din 2008 – 2010.
Tabel 5-1 Evoluţia ratei de ocupare în judeţul Bihor şi în judeţele situate pe primele şi ultimele locuri din
România
Rata de ocupare
Rata de ocupare
Evoluţia ratei de ocupare (puncte
Judeţ
2006
2011
procentuale)
Bucureşti
75,7%
81,1%
+5,40 pp
Cluj

68,3%

70,3%

+2,00 pp

…
Iaşi

56%

50,7%

-5,30 pp

Alba

70,5%

65%

-5,50 pp

Bihor

76,6

70,1

-6,50 pp

Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2011. (prelucrarea consultantului)

De remarcat este faptul că populaţia feminină din judeţ are o rată a ocupării mai mică decât cea
masculină pentru anii 2007 şi 2008, dar mai mare în rest (perioada analizată 2006 - 2011).
Acest lucru se poate explica prin faptul că în Bihor industria de textile şi pielărie angajează
consistent din rândurile populaţiei feminine, însă cu o evoluţie în declin pe fondul unei
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competitivităţi generale scăzute şi a investiţiilor reduse. În 2007 şi 2008 rata de ocupare a
bărbaţilor este mai mare cu 2,9 şi respectiv 4,7 puncte procentuale datorită angajărilor masive
din construcţii din acea perioadă. Odată cu criza economică, rata ocupării din sectorul de
construcţii a scăzut brusc, revenind la valorile dinainte de creşterea economică din 2006 – 2008.
Cât priveşte ocuparea în sectorul primar, se remarcă faptul că la nivelul judeţului circa 88.000
de persoane erau ocupate în 2011 în agricultură din care doar 2.000 erau salariate. Acest
indicator evidenţiază că o mare parte din populaţia din judeţ este ocupată în agricultura de
subzistenţă, aflându-se astfel sub riscul de sărăcie.
Resursele de muncă reprezentau, la nivelul anului 2011, aproximativ 63% (375.300 persoane)
din populaţia judeţului8. Cu o rată de ocupare de 70,1%, judeţul Bihor este situat pe locul 4 la
nivel naţional în 2011. În judeţul Bihor se înregistrau în acelaşi an 11.633 de şomeri dintre care
5.048 erau femei. Ca procent din resursele de muncă, rata şomajului se situa în 2011 la 4,2%,
similar cu media Regiunii Nord - Vest (4,4%), dar mai mare decât în Cluj (3,8%), Timişoara
(1,9%) sau Bucureşti (2%).
Învăţământ, sănătate şi siguranţa publică
Situaţia învăţământului în judeţul Bihor este în general mai bună comparativ cu alte zone din
ţară. Atât indicatorii privind abandonul şcolar, cât şi cei referitori la infrastructura educaţională
şi distribuţia acesteia în teritoriu reflectă o situaţie pozitivă. Spre exemplu, rata de promovare
a examenului de bacalaureat în judeţul Bihor este de 63%, faţă de media la nivel naţional de
56%.
În afară de minusurile sistemului educaţional la nivel naţional, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Bihor (ISJ Bihor) menţionează că principale probleme sunt starea proastă a drumurilor şi
depopularea zonei sud-estice a judeţului, ca urmare a fenomenelor demografice de migraţie şi
spor natural redus din acea zonă. Pe de o parte, starea proastă a drumurilor are ca efect o
accesibilitate scăzută precum şi costuri mari de întreţinere a mijloacelor de transport al elevilor
aflate în subordinea ISJ Bihor. În cea de-a doua situaţie, declinul demografic are implicaţii
majore asupra infrastructurii educaţionale şi presupune o restructurare a efectivelor de profesori
şi închiderea unor unităţi de învăţământ, în special în mediul rural.

8

Resursele de muncă sau populația în vârstă de muncă reprezintă numărul de persoane între 15 ani și 59 ani pentru
femei, respectiv 64 ani pentru bărbați, însumate cu persoanele sub și peste vârsta de muncă, dar care se află în
activitate (elevi, pensionari angajați etc.).
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Tabel 5-2 Evoluţia principalilor indicatori din sistemul de învăţământ, comparativ cu media naţională
2006 2007 2008 2009 2010 Indicatori ai sistemului de învăţământ
2007
2008
2009
2010
2011
4.340
4.305
4.369
4.160
4.137
Număr clase
84.971
85.224
83.745
82.406
80.112
Număr elevi
1.418
1.421
1.446
1.382
1.418
Număr cadre didactice învăţământ superior
10,6
10,4
10,4
10,9
10,7
Număr elevi / cadre didactice
Rata abandonului învăţământ primar şi
1,3%
1,4%
1,3%
1%
1,3%
gimnazial în Bihor
Rata abandonului învăţământ primar şi
1,7%
1,8%
1,4%
1,4%
1,6%
gimnazial la nivel naţional
3,1%
1,7%
1,8%
0,7%
1,9%
Rata abandonului învăţământ liceal în Bihor
Rata abandonului învăţământ liceal la nivel
3,3%
2,9%
2,4%
2,2%
3,2%
naţional
Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2011. (prelucrarea consultantului)

Referitor la învăţământul superior, Oradea reprezintă unul dintre principalele centre
universitare din ţară situându-se pe locul 10 ca număr de studenţi înscrişi. Facultăţile de
Tehnologia Informaţiei, Inginerie şi Management şi Facultatea de Medicină şi Farmacie din
cadrul Universităţii Oradea sunt printre cele mai căutate, atât de studenţi români, cât şi de cei
internaţionali. Universitatea reprezintă un instrument eficient pentru atragerea resursei umane
calificate în judeţ, dar şi pentru dezvoltarea social-culturală a oraşului Oradea. În ultimii ani,
din cauza crizei economice, dar şi a scăderii efectivelor de absolvenţi de liceu, numărul
studenţilor a scăzut la nivel judeţean cu circa o treime (comparând anul 2011 cu 2006). O
situaţie similară se regăseşte în majoritatea centrelor universitare din ţară, mai redusă însă ca
amploare (excepţie face Bucureşti care a pierdut aproape jumătate din numărul studenţilor în
aceeaşi perioadă).
Figură 5-3 Evoluţia efectivelor de studenţi din Bihor (sistem public şi privat), comparativ cu principalele
centre universitare din România
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Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2011. (prelucrarea consultantului)
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Sistemul de sănătate bihorean prezintă, în mod similar cu celelalte judeţe din România,
probleme ce derivă din politicile naţionale: subfinanţarea sistemului, o neîncredere şi o
nemulţumire generalizată în rândul populaţiei şi lipsa personalului calificat cauzată de migraţia
cadrelor medicale în ţările din Europa de Vest. Serviciile medicale primare sunt relativ uniform
distribuite, deşi accesul este îngreunat din mediul rural de infrastructura rutieră precară şi lipsa,
în câteva din localităţile rurale, a dispensarelor medicale. Sistemul privat s-a dezvoltat continuu
începând cu anul 2005, iar serviciile conexe de îngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu sunt
acordate majoritar de organizaţiile neguvernamentale la nivel local.
Conform indicatorilor de morbiditate din 2011 de la nivelul judeţului, principala cauză a
deceselor din judeţ o reprezintă diverse boli ale aparatului circulator (cca. 4.400 decese/ an)
precum şi tumorile maligne/cancer (1.400 decese/ an).
Tabel 5-3 Evoluţia principalilor indicatori din sistemul de sănătate
Indicatori din sistemul de sănătate
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4.150
4.126
4.200
4.268
3.978
3.895
Număr paturi în spitale
1.029
841
852
854
941
1.066
Număr medici sistem public
122
339
692
770
793
800
Număr medici sistem privat
1,7‰
1,4‰
1,4‰
1,4‰
1,6‰
1,8‰
Număr medici / 1000 locuitori
Număr cadre sanitare medii / 1000
6,2‰
6,6‰
6,9‰
6,6‰
6,5‰
6,4‰
locuitori
17,9%
12,1%
10,1%
13,4%
9,5%
10,7%
Mortalitatea infantilă/ 1000 născuţi-vii
Mortalitatea infantilă din mediul rural/
22,8%
12,1%
12,6%
15,8%
13%
13,6%
1000 născuţi-vii
Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2011. (prelucrarea consultantului)

Infrastructura de servicii de sănătate este completată de prezenţa, în cadrul judeţului, a
unităţilor de tratament balnear din staţiunile balneo-climaterice, Băile 1 Mai şi Felix. Acestea
oferă acces facil la servicii suplimentare de prevenţie şi tratament pentru diverse afecţiuni
reumatologice, ale aparatului circulator etc.
Siguranţa publică este asigurată de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor precum şi de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "CRIŞANA" al judeţului Bihor. Potrivit rapoartelor de
activitate şi a indicatorilor colectaţi de aceste instituţii, judeţul Bihor înregistrează evoluţii
generale pozitive la capitolul infracţionalitate şi criminalitate. În cadrul consultărilor publice,
instituţiile de resort au caracterizat judeţul ca fiind lipsit de probleme majore în acest domeniu
(”Bihorul este un judeţ liniştit”). Principalele infracţiuni sunt reprezentate de furturi şi sunt
concentrate în mediul urban, în special în Municipiul Oradea.
Tabel 5-4 Evoluţia ratei infracţionalităţii şi a ratei criminalităţii din judeţul Bihor, comparativ cu media
naţională (număr înregistrări la 100.000 de locuitori)
200
200
200
200
201
Indicatori ai siguranţei publice
2011
Locul pe ţară
6
7
8
9
0
111
104
128
129
847
1022
Rata infracţionalităţii Bihor
5
6
4
0
34
107
130
134
139
136
1212
Rata infracţionalităţii România
8
7
5
7
6
279
153
149
129
208
230
Rata criminalităţii Bihor
21
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Rata criminalităţii România

263
214
171
159
195
223
Sursa: INS – Direcţia Judeţeană Bihor, 2011. (prelucrarea consultantului)

Figură 5-4 Infrastructura socială în Bihor

După cum se poate observa şi în Figura 5-4, infrastructura domeniului social în judeţ nu
prezintă disparităţi semnificative. Se remarcă o distribuţie uniformă în teritoriu, dar şi apariţia
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unui număr considerabil de iniţiative private în servicii de asistenţa socială. Acestea sunt
susţinute de proiecte ale ONG-urilor active la nivelul judeţului Bihor şi prin procesul de
externalizare a serviciilor sociale demarat de DGASPC Bihor.
La nivelul tuturor palierelor domeniului socio-economic bihorean este resimţită nevoia unei
inventarieri în detaliu a nevoilor sociale din judeţ. Un astfel de demers ar alinia eforturile
publice şi private şi ar fundamenta o abordare integrată a problemei comunităţilor vulnerabile
în corelaţie cu realităţile locale.
Servicii sociale
Asistenţa socială din judeţul Bihor se referă la serviciile sociale pe care instituţiile le acordă
persoanelor aparţinând diferitelor categorii defavorizate – persoane cu venituri mici, vârstnici,
persoane cu dizabilităţi, etc. Pe de o parte, asistenţa socială se referă la activităţi de prevenţie
din partea autorităţilor publice locale, dar şi servicii de protecţie socială (beneficii) acordate
grupurilor vulnerabile. În Bihor serviciile sociale au un caracter reactiv şi se bazează în special
pe acordarea de beneficii sociale (intervenţii asupra efectului), prea puţin pe intervenţii de
prevenţie (asupra cauzei) care să elimine structural starea de vulnerabilitate.
Conform Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în Domeniul Asistenţei
Sociale şi Protecţiei Copilului Bihor, principalii furnizori de servicii sociale şi beneficii de
asistenţă socială sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC),
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, serviciile publice de asistenţă socială în
subordinea autorităţilor locale, ONG-uri, biserica sau alte organizaţii publice sau private.
Capacitatea acestora de a iniţia şi derula servicii de asistenţă socială depinde de contextul local,
aşadar reţeaua de servicii sociale este inegal distribuită în judeţ. În cele mai multe cazuri, acolo
unde serviciile publice de asistenţă socială nu există, organizaţiile neguvernamentale sau
biserica intervin şi iniţiază proiecte ce abordează problemele sociale existente – ex. Asociaţia
Caritas Catolică, Fundaţia Ruhama, etc.
Tabel 5-5 Situaţia principalilor indicatori ai DGASPC, la nivelul anului 2013
Indicatori generali
Număr angajaţi

Număr beneficiari

Număr subunităţi operaţionale

22.147
24
pentru copii: 14
1.160
Persoane încadrate în grad de handicap în judeţul Bihor (neinstituţionalizaţi)
Total: 19.291

Copii

1.176

pentru adulţi: 10

Adulţi

18.115

Privaţi

54

Număr furnizori servicii sociale acreditaţi
Total: 91
Număr asistaţi:
2.935

Publici
în sistem de protecţie public
în sistem de protecţie privat
în servicii externalizate

37
1.928
676
331

Adulţi: 384
Adulţi: 245
Adulţi:199

Copii: 1.544
Copii: 431
Copii: 132
Sursa: DGASPC, 2013
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Prezenţa serviciilor sociale private şi a proiectelor sociale iniţiate de organizaţii
neguvernamentale este notabilă la nivelul judeţului Bihor. Comparativ cu media din România,
mediul ONG bihorean este bine reprezentat în judeţ, atât ca număr de proiecte derulate şi
amploarea lor, dar şi în ceea ce priveşte activitatea de advocacy şi participare publică. Evoluţia
pozitivă a proiectului de externalizare a unor servicii sociale (un număr de 13 contracte de
externalizare de servicii sociale din cadrul DGASPC Bihor), vine să susţină capacitatea ridicată
a mediului ONG local de a oferi servicii sociale specializate. În plus, la nivelul judeţului există
un număr de 19 organisme private acreditate (OPA) ce acordă servicii sociale specializate
pentru copii şi 13 organizaţii ce acordă servicii persoanelor adulte şi vârstnice.
Structura etnică şi religioasă
Judeţul Bihor reprezintă una din cele mai diverse zone din România din punct de vedere etnic
şi religios. Aproape jumătate din populaţia rezidenţă este non-ortodoxă şi non-română, ceea ce
subliniază diversitatea socio-culturală şi un potenţial crescut pentru dezvoltare şi inovaţie. În
acelaşi timp, acest lucru reprezintă şi o provocare pentru autorităţile locale, în special din
prisma comunităţilor cu cel mai mare risc de marginalizare pe criteriu etnic sau religios – etnia
romă şi cultele protestante şi neo-protestante. Dacă în cazul cultelor religioase fenomenul de
discriminare este redus ca amploare, vulnerabilitatea etnică reprezintă un risc major pentru
nivelul de calitate a vieţii în Bihor. Conform sondajului PROROMI, în 2005, 25 din 120 de
comunităţi de romi cu cele mai mari probleme la nivel naţional, erau comunităţi din judeţul
Bihor.
Cu privire la nivelul de trai, trei din patru rromi se află în sărăcie relativă, spre deosebire de
unu din patru în cazul populaţiei ne-rome. Din aceştia, 89% trăiesc în condiţii de sărăcie severă,
comparativ cu ponderea de 54% din populaţia majoritară.
Din punct de vedere al educaţiei, conform studiului realizat în cadrul proiectului EU Inclusive,
un sfert dintre adulţii romi de peste 16 ani nu ştiu să scrie şi să citească şi doar 35,5% din etnicii
rromi aveau loc de muncă în 2011. Doar 10% din cei intervievaţi în cadrul sondajului au lucrat
permanent în ultimii 2 ani şi jumătate, iar trei sferturi din totalul eşantionului au declarat că nu
au lucrat deloc în ultimii 2 ani. Relevant pentru nivelul de sănătate, durata de viaţă la populaţia
de etnie romă este cu 10 ani mai mică decât la restul populaţiei, iar mortalitatea este de două
până la şase ori mai mare în cazul copiilor romi.
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Figură 5-5 Structura populaţiei după etnie şi religie (procente)
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17%

Ortodoxă
56%

Sursa: INS – Recensământul populaţiei şi locuinţelor 2011. (prelucrarea consultantului)

Dezvoltarea socială în profil teritorial
La nivelul judeţului Bihor, bunăstarea se manifestă în special în mediul urban. Oradea este un
centrul polarizator, oferind acces la resurse şi servicii complexe rezidenţilor comunelor din
jurul său, dar are un efect invers pentru restul localităţilor bihorene. Pe baza analizei evoluţiei
Indicelui de Dezvoltare Socială în perioada 2002 – 2011, se poate observa o creştere a
decalajelor de dezvoltare la nivel teritorial. Astfel, Oradea împreună cu zona sa metropolitană
a performat mult superior celorlalte zone din judeţ, adâncind diferenţele deja semnificative.
Polarizarea implică o sărăcire generală a judeţului relativ cu Oradea, care a atras şi va continua
să atragă majoritatea investiţiilor economice dar şi resursa umană bine pregătită.
Dezvoltarea urmăreşte principalele axe de transport din judeţ şi nu pare corelată cu resursele
naturale locale. Se semnalează disparităţi semnificative de dezvoltare în cadrul judeţului,
existând un decalaj deosebit de important între cea mai dezvoltată localitate (Oradea) şi cele
care manifestă cel mai ridicat nivel de săracie (ex. Cherechiu, Vârciorog, Şinteu, Husasău de
Tinca, ş.a.), aspect ce trebuie abordat cu responsabilitate de autorităţile publice locale.
Disparităţile de dezvoltare pot fi surprinse folosind un indice de tip sintetic precum Indicele de
Dezvoltare Socială Locală9. În compoziţia indicelui se sintetizează date cu privire la capitalul
material (infrastructură) sau economic (venituri) şi capitalul uman (sănătate şi educaţie). Mai
specific, se evaluează resursele financiare disponibile populaţiei şi bunurile private şi publice
accesibile, dar şi nivelul de educaţie şi starea de sănătate.

9
Indicele de Dezvoltare Socială Locală a fost conceput de prof. Dumitru Sandu, din catedra Facultății de
Sociologie a Universității București
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Figură 5-6 Indicele dezvoltării sociale locale, 2011
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Analiza SWOT în domeniul social în judeţul Bihor
Puncte tari
Puncte slabe


Infrastructură
socială
relativ  Scădere demografică şi îmbătrânirea
dezvoltată şi bine distribuită în
populaţiei;
cadrul judeţului;
 Rata de ocupare scăzută, în special din
 Resurse umane bine calificate în
cauza
restructurării
din
industria
special în mediul urban;
prelucrătoare, dar şi efectelor de contracţie
economică pe fondul crizei din 2008 –
 Mediu universitar dezvoltat –
2010;
Oradea ocupând locul 10 ca număr
de studenţi înscrişi;
 Acces redus la servicii de utilităţi publice,
în special în mediul rural;
 Sistem de învăţământ cu rezultate
bune - grad de cuprindere şi rate de
 Dificultăţi în integrarea socio-profesională
promovabilitate ridicate;
a grupurilor dezavantajate;
 Nivel ridicat de asociativitate la  Disparităţi
de
dezvoltare
socială
nivel local;
semnificative între localităţi şi medii de
locuire;
 Diversitate
a
promotorilor
serviciilor de asistenţă socială:  Accesibilitate scăzută din cauza stării rele a
proces avansat de externalizare a
drumurilor, precum şi costuri mari de
serviciilor sociale demarat de
întreţinere a mijloacelor de transport de
DGASPC Bihor;
elevi, aflate în subordinea ISJ Bihor;
Oportunităţi
Ameninţări
 Disponibilitatea multor programe  Lipsa de politici eficiente de integrare a
de finanţare pentru susţinerea
persoanelor marginalizate;
proiectelor de dezvoltare socială  Fenomenul de brain drain, cauzat de
locală;
disponibilitatea mai multor oportunităţi de
 Dezvoltarea parteneriatelor publicocupare în alte regiuni/ oraşe din regiune;
privat şi optimizarea soluţiilor de  Tendinţa de scădere a numărului
externalizare a serviciilor publice;
absolvenţilor de liceu din regiune  Investiţii în tehnologizarea şi
potenţiali studenți ai universităţii;
informatizarea serviciilor sociale –  Lipsa instrumentelor de intervenţie de la
colectare date, monitorizare, etc;
nivelul Consiliului Judeţean Bihor –
dependenţa de politicile hotărâte la nivel
central
 Creşterea ponderii populaţiei asistate social
şi a presiunii bugetare aferente.
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6. Infrastructură, echiparea teritoriului
Procentul ridicat de drumuri naţionale şi conectarea acestora la reţeaua de drumuri europene,
cu o lungime totală de 316 km, nu contribuie la conectarea acestora la reţeaua de transport
TEN-T. Principalele probleme ale drumurilor din judeţ fac referire la nemodernizarea
drumurilor judeţene, la soluţiile tehnice şi constructive depăşite ale drumurilor comunale şi
la neadaptarea reţelei de transport rutier la cerinţele transportului de marfă în zonele
industriale în dezvoltare. Lipsa infrastructurii de transport rutier în zonele montane cu
potenţial turistic contribuie la slaba valorificare a potenţialului turistic din judeţ.
Infrastructura de cale ferată, neadaptată la standardele de călătorie, prin lipsa liniilor
electrificate şi modernizate contribuie la creşterea timpilor de deplasare. Datorită acestor
probleme o parte din numărul de călători este transferat către infrastructura rutieră.
Din lipsă de investiţii, Aeroportul din Oradea, inclus în reţea transeuropeană de transport,
asigură doar curse regulate către Municipiul Bucureşti. Deşi potenţialul aeroportului este
ridicat, acesta nu poate fi valorificat în totalitate datorită lipsei unei companii aeriene
regionale care poate gestiona atât zborurile interne, cât şi cele externe. Pentru o dezvoltare
coerentă a transportului aerian, acesta trebuie integrat cu soluţiile de transport intermodal.
Din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale, reţeaua acoperă numai 17,8% din totalul
localităţilor, din care doar 5 sunt reprezentate de municipii şi oraşe. Poziționarea localităţilor
alimentate cu gaze naturale în nordul şi vestul judeţului conduce la folosirea biomasei solide
lemnoase ca sursă de producere a căldurii. Reţelele de termoficare acoperă numai 2,97% din
totalul localităţilor de la nivelul judeţului, din care doar 2 sunt reprezentate de municipii şi
oraşe.
Reţeaua rutieră
La nivelul anului 2011, lungimea totală a drumurilor din judeţul Bihor a fost de 2.975 km,
respectiv 3,6% din totalul drumurilor la nivel naţional. La nivelul Regiunii Nord-Vest, judeţul
Bihor deţine cea mai lungă reţea de drumuri (24%).
Ca evoluţie în timp, la nivel judeţean se remarcă o constanţă în ceea ce priveşte infrastructura
rutieră, având în vedere creşterea de sub 1% între anul 2011 faţă de anul 2005. Se remarcă un
nivel foarte scăzut al creşterii infrastructurii rutiere comparativ cu media regiunii Nord-Vest
care a fost de 5% şi cu media naţională de 4,7% în acelaşi interval de timp.
Densitatea drumurilor publice în judeţ este de 39,4km/ 100km2, superioară valorii regionale de
36,5 km/ 100km2 şi naţionale de 35,1 km/ 100km2. Din totalul drumurilor publice din judeţ,
drumurile modernizate însumează 759 km, ceea ce reprezintă un procent de 25,6% din
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lungimea totală a drumurilor, sub media naţională de 32%. Drumurile judeţene sunt
modernizate într-un procent nesatisfăcător, acest fapt duce la nevalorificarea poziţiei Bihorului
ca judeţ de graniţă. Astfel, infrastructura rutieră nu poate prelua traficul de marfă venit dinspre
Ungaria, existând o frecvenţă ridicată a blocajelor şi o încetinire semnificativă a vitezei de
tranzit odată cu intrarea în România.
Tabel 6-1 Lungimea drumurilor publice din judeţul Bihor (km)
Categorie de drumuri
2006
Drumuri Publice - Total
2.971
din care:
Modernizate
666

2007
2.971

2008
2.975

2009
2.975

2010
2.975

2011
2.975

679

681

683

759

759

316

316

316

316

316

316

768

755

825

815

743

743

460

460

525

525

525

525

Modernizate

373

386

426

426

426

426

Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere

87

74

96

96

96

96

2.511

2.511

2.450

2.450

2.450

2.450

293

293

255

257

333

333

681

681

729

719

647

647

39,4

39,4

39,4

39,4

39,4

39,4

- Drumuri Europene
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere
10

Drumuri naţionale
din care:

Drumuri judeţene şi comunale
din care:
Modernizate
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere
2

Densitatea drumurilor publice pe 100 km teritoriu

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, Anuarul Statistic al judeţului Bihor, 2012, tab. 17.1

La nivelul Regiunii Nord-Vest, reţeaua de drumuri rapide şi autostrăzi este încă deficitară, fapt
ce conduce la devierea traficului spre alte regiuni şi împiedică dezvoltarea corespunzătoare a
economiei judeţului Bihor. Una din soluţiile pentru rezolvarea acestei probleme o reprezintă
construcţia autostrăzii Borş-Bucureşti; însă sunt necesare şi alte investiţii pentru modernizarea
altor drumuri, în special pentru facilitarea unei legături rapide cu alţi poli semnificativi din
zonă: Timişoara şi Sibiu. De asemenea, rămâne problema asigurării legăturii pe drumurile
naţionale şi comunale de la această autostradă către celelalte direcţii:
 nord (către judeţele Satu Mare şi Maramureş, ex. DN19 Oradea - Satu Mare - Sighetu
Marmaţiei);
 nord-vest (către judeţul Satu Mare, ex. DJ 191 Marghita - limita judeţului Satu Mare);
 sud (către judeţul Arad, ex. DN79 Oradea-Arad, DJ 792A Tinca-Leş) şi
 sud-est (către judeţele Alba – Arad - Cluj, ex. DN75 Lunca – Câmpeni - Turda, DN76
Deva-Oradea, DJ 767 Sâmbăta – Dobreşti - Vârciorog – Tileagd).
În plus, sistemul de drumuri judeţene, care ar putea să compenseze această lipsă, este
insuficient modernizat.
10

Nota: inclusiv drumuri europene
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Proiectul Autostrada Transilvania reprezintă o autostradă de patru benzi, cu o lungime de 415
km, lăţimea platformei de 26 m, partea carosabilă cu 2 benzi pe sens cu o lăţime de 15 m (2 x
7,50m), 300 poduri, pasaje şi viaducte pe autostradă, 73 pasaje peste autostradă şi 19 noduri
rutiere. Traseul autostrăzii parcurge ruta de la nord-vest de Braşov până la Oradea, la graniţa
cu Ungaria şi deserveşte oraşele Braşov, Făgăraş, Sighişoara, Târgu Mureş, Cluj Napoca şi
Oradea.
Finalizarea realizării autostrăzii Braşov – Borş va creşte importanţa geostrategică a judeţului
Bihor, ceea ce implică şi realizarea modernizării infrastructurii judeţene de transport rutier.
Altfel, poate aparea fenomenul de congestionare a traficului şi poluarea excesivă a centrelor
urbane.
Drumuri naţionale
Drumurile naţionale şi europene care trec prin Oradea sunt: DN1, DN76, DN79, E60, E79, şi
E671. Din 2.975 km de drum, 525 km sunt drumuri naţionale (inclusiv europene) 11:
 Drumuri europene:
o E60 – dinspre Ungaria, face legătura cu Oradea-Cluj-Brasov şi capitala ţării
Bucureşti (Borş – Oradea – Oşorhei – Tileagd – Borod);
o E671 – Oradea-Arad-Timişoara (Avram Iancu – Ciumeghiu – Salonta – Oradea
– Biharia – Săcuieni – Cherechiu – Tarcea – Valea lui Mihai – Curtuişeni);
o E79 – Oradea-Deva (Oradea – Hidişelu de Sus – Drăgeşti – Sâmbăta – Răbăcani
– Beiuş – Ştei).
 Alte drumuri naţionale:
o DN 1 (Bucureşti – Oradea - Ungaria);
o DN 19 (Oradea – Satu Mare – Sighetu Marmaţiei);
o DN 75 (Lunca – Nucet – jud. Alba);
o DN 76 (Oradea – Beiuş);
o DN 79 (Oradea – Arad).
Punctele de trecere a frontierei cu acces auto sunt: Valea lui Mihai, Borş, Săcuieni şi Salonta.
Pentru atingerea obiectivului său de menţinere a viabilităţii reţelei rutiere, Compania Naţională
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADR) derulează, ca parte a strategiei sale pe termen
lung, programul de reabilitare a drumurilor. Acesta vizează cu prioritate infrastructura cuprinsă
în Reţeaua Trans - Europeană de Transport (TEN-T).
Programul de reabilitare a drumurilor naţionale a început în anul 1994, fiind eşalonat în 15
etape, astfel încât până în anul 2014 să fie reabilitaţi 11.300 km. Finanţarea lucrărilor de
reabilitare se bazează pe Acorduri de finanţare încheiate cu Instituţiile Financiare Internaţionale

11

Sursa: http://www.cjbihor.ro/
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(IFI) şi contribuţia Guvernului României. Până în prezent au fost finalizate primele trei etape
ale programului însumând 2.275 km.
Drumurile naţionale, în execuţie, din judeţul Bihor prinse în programul de reabilitare a
drumurilor sunt:




DN76 Vârfurile - Ştei km 69+350 - km 102+660;
DN76 Ştei - Beiuş km 102+660 - km 133+660;
DN76 Beiuş-Oradea km 133+660 - km 184+390.

Drumurile naţionale, în pregătire, din judeţul Bihor prinse în programul de reabilitare a
drumurilor sunt:


DN75 Ștei – Turda (Studiu de Fezabilitate finalizat)

Este de remarcat stadiul foarte puţin avansat de execuţie a lucrărilor, acesta situându-se între
0 si 24%.
Drumuri judeţene şi comunale
În interiorul judeţului sunt 52 drumuri judeţene, având o lungime de 990 km12, din care 80,3%
sunt drumuri modernizate, restul fiind drumuri pietruite şi de pământ.
În zonele muntoase densitatea reţelei rutiere este redusă, iar drumurile care străbat această zonă
sunt insuficient modernizate, traficul pe aceste drumuri desfăşurându-se foarte greu (ex. DJ
764 Beiuş-Roşia-Aleşd). În general, traseele din zonele montane sunt şi trasee turistice, iar
faptul că aceste drumuri nu sunt modernizate suficient duce la întârzieri puternice de
dezvoltare, având în vedere că zonele cu tradiţie şi potenţial turistic nu pot fi puse în valoare
(ex. zona turistică Stâna de Vale cu DJ 764A Beiuş - Stâna de Vale, zona Meziad cu DJ 764C
Remetea - Meziad, zona Vârciorog cu DJ 767D; DJ 108K Bulz-Remeţi - Baraj Drăgan), în
mod special trebuie avută în vedere zona munţilor Apuseni cu DN 76. Una din problemele
semnalate care împiedică dezvoltarea turismului este reprezentată de accesul autocarelor pe
anumite porţiuni de drum, infrastructura existentă nefiind gândită pentru manevrele necesare
deplasării acestora.

12

Consiliul Județean Bihor: Starea de viabilitate a drumurilor judeţene la 31 decembrie 2012
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Harta 6-1 Reţeaua de drumuri naţionale şi judeţene

În acelaşi timp, lipsesc traseele alternative la drumurile naţionale, fapt ce ar putea fi rezolvat
prin modernizarea corespunzătoare a unor drumuri judeţene (ex. DJ 764 Beiuş – Aleşd
alternativă la DN 76 şi DN1 între localităţile Beiuş şi Aleşd; DJ 767 ca legătură între Beiuş şi
Marghita ca alternativă la legătura între aceste două localităţi care se face în prezent pe DN76,
DN19 şi DJ 191, DJ 768 ca alternativă ce poate degaja traficul pe DN 76). Problema traseelor
alternative se ridică şi în ceea ce priveşte traficul vehiculelor cu tracţiune animală, utilajelor
agricole sau bicicliştilor, ceea ce face ca circulaţia rutieră să fie greoaie şi nesigură.
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Întreaga reţea de drumuri rutiere nu beneficiază, pe raza judeţului Bihor de tehnologiile
moderne de construcţie a drumurilor în componenţa cărora intră şi polimerii, drumuri
răspândite mult la nivel naţional şi care înlocuiesc cu succes drumurile pietruite şi de pământ.
Oraşele nu au centuri de ocolire (Beiuş, Salonta, Marghita, Ştei, Aleşd). Zonele centrale şi
reţeaua de drumuri urbane (străzi) suferă din cauza congestiei traficului şi poluării excesive. În
acelaşi timp, locurile de parcare sunt insuficiente.
Concluzionând, infrastructura de transport din judeţ nu este suficient dezvoltată şi necesită
investiţii importante pentru a fi la nivelul standardelor europene. Investiţiile trebuie îndreptate
spre drumurile judeţene, şoselele de centură ale oraşelor congestionate de trafic, drumurile din
mediul rural şi cele de acces spre zonele cu potenţial turistic, mai ales a zonelor montane,
balneare şi de agroturism, la care se adaptează foarte eficient soluţiile moderne de construcţie
a drumurilor prin utilizarea polimerilor.
Reţeaua feroviară
În judeţul Bihor, Oradea reprezintă cel mai bine poziţionat nod feroviar din nord-vestul ţării.
Judeţul este tranzitat de Magistrala Principală 300 Bucureşti - Oradea. Pe lângă această
magistrală, din Oradea mai pornesc liniile feroviare: 310 spre Arad şi Timişoara, 314 spre Băile
Felix şi 402 spre Satu Mare.
În judeţul Bihor există următoarele linii feroviare principale ale gestionarului de infrastructură
C.N.C.F. „CFR” S.A.: Piatra Craiului – Oradea (76 km), Oradea - Valea lui Mihai (66 km),
Oradea - Ciumeghiu (49 km). Ca linii secundare putem nominaliza: Cimeghiu - Vaşcău (101
km) şi Săcueni - Suplacu de Barcău (47 km). Pe aceste linii se află: 18 staţii de cale ferată, 27
halte de cale ferată, 15 puncte de oprire. Secţiile de deservire linii sunt secţia L 4 şi L 5. Punctele
de trecere a frontierei pe calea ferată sunt: Episcopia Bihor şi Valea lui Mihai.
Lungimea totală a liniilor de cale ferată din judeţul Bihor este de 500 km, respectiv 4,7% din
lungimea totală a liniilor de cale ferată la nivel naţional (2011), neexistând sisteme sau
subsisteme de tracţiune electrică a trenurilor.
Ca evoluţie în timp, la nivel judeţean se remarcă faptul că lungimea liniilor de cale ferată a
rămas constantă în perioada 2006 - 2011.
Densitatea liniilor de cale ferată în judeţ este de 66,3 km/ 1.000km2, superioară valorii naţionale
de 45,38 km/ km2, întreaga reţea feroviară care deserveşte judeţul Bihor fiind neelectrificată.
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Harta 6-2 Reţeaua feroviară in judeţul Bihor

Transportul feroviar de călători pe raza judeţului Bihor se realizează prin legături zilnce pe rute
naţionale (Timişoara Nord, Cluj-Napoca, Bucureşti Nord, Braşov, Arad, Satu Mare, Baia Mare,
Suceava, Iaşi, Ploieşti Vest, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Constanţa) şi internaţionale
(Budapesta, Debrecen).

98

Tabel 6-2 Lungimea liniilor de cale ferată aflate în explorare din judeţul Bihor (km)
Categorii de linii de căi ferate
2006 2007 2008 2009

2010

2011

Total

500

500

500

500

500

500

din care: electrificate
Linii cu ecartament normal13

500

500

500

500

500

500

Cu o cale

475

475

475

475

475

475

Cu două căi

25

25

25

25

25

25

Linii cu ecartament îngust

-

-

-

-

-

-

Linii cu ecartament larg

-

-

-

-

-

-

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, Anuarul Statistic al judeţului Bihor, 2012, tab. 17.2

Municipiul Oradea reprezintă un centru important în ceea ce priveşte transportul de marfă pe
calea ferată, care însă gestionează doar relaţia cu Vestul Europei, de unde se primesc sau unde
se distribuie mărfuri, având în vedere faptul că mărfurile sunt expediate pe mijloace rutiere din
cauza timpului mare de executare a contractului de transport14. O altă constrângere este legată
de limitarea capacităţii staţiilor de aglomerarea traficului de călători. În plus, lipsa realizării
lucrărilor de întreţinere a infrastructurii feroviare a alterat calitatea transportului feroviar.
Toate aceste aspecte afectează atât siguranţa circulaţiei trenurilor, cât şi calitatea transportului,
generând presiuni mari pe infrastructura rutieră.
Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean reprezintă o condiţie necesară pentru
implementarea cu succes şi a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale judeţului pentru perioada
2014 – 2020, contribuind la creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor.
Infrastructura de transport aerian
Aeroportul din Oradea este unul din cele 4 aeroporturi (Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare şi
Satu-Mare) care deservesc regiunea Nord – Vest a României, fiind inclus în reţeaua
transeuropeană de transport. Activitatea aeroportului este gestionată de Regia Autonomă
Aeroportul Oradea, aflată în subordinea Consiliului Judeţean. Aeroportul din Oradea nu a mai
beneficiat de investiţii de modernizare, spre deosebire de aeroporturile din Timişoara şi Arad.
La ora actuală, conform informaţiilor de pe site-ul aeroportului, www.aeroportoradea.ro,
singurele curse regulate asigură legătura cu Municipiul Bucureşti. Potenţialul aeroportului este
mult mai mare, dar acesta rămâne nevalorificat în condiţiile investiţiilor insuficiente pentru
dezvoltarea infrastructurii acestui aeroport precum şi în condiţiile lipsei unei companii aeriene
regionale care să asigure legăturile pe orizontală cu celelalte aeroporturi din ţară.

13
14

Nota: Linii la care distanţa între şine este de 1435 mm.
Strategia de transport intermodal 2020 în România, mai 2011
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Conform unui studiu statistic realizat în anul 2013 de către Universitatea din Oradea15, având
ca beneficiar Aeroportul Oradea, se justifică introducerea unor curse internaţionale care să
deservească turişti, migranţi pentru muncă şi oameni de afaceri din judeţ:
 Roma: pentru turişti români şi italieni, reprezentanţi ai societăţilor cu capital italian din
regiune, români aflaţi la muncă în străinătate;
 Londra: pentru oameni de afaceri din regiune, turişti, inclusiv cei aflaţi în tranzit către
alte destinaţii (hub intercontinental);
 Madrid, Barcelona, Paris, nordul Italiei (Verona, Bergamo, Milano).
Creşterea cererii de servicii aeriene în urma dezvoltării turismului în judeţ şi a mediului de
afaceri, va fi împiedicată în lipsa unei corelări şi sincronizări cu celelalte moduri de transport
terestre.
Aeroportul necesită investiţii mari în infrastructura fizică – modernizarea căilor de rulare,
sisteme de balizaj – care să permită atragerea companiilor aeriene ce operează curse
internaţionale, inclusiv low-cost şi chartere.
În acelaşi timp, realizarea unui terminal cargo nu se justifică deocamdată deoarece mărfurile
transportate pe cale aeriană trebuie să îndeplinească anumite condiţii astfel încât costul
transportului să fie justificat (urgenţe: documente, medicamente, organe umane, etc., mărfuri
perisabile: legume şi fructe proaspete, flori, fructe de mare, etc., mărfuri vulnerabile:animale
vii, bancnote, diamante etc.), iar momentan aceste condiţii fie nu sunt îndeplinite de
producătorii locali, fie volumul producţiei nu este suficient de mare.
Reţele edilitare
Analiza reţelelor edilitare la nivelul judeţului Bihor include, pe lângă analiza reţelelor de
transport realizată anterior și o trecere în revistă a reţelelor de alimentare cu apă potabilă, a
reţelelor de canalizare, de gaze naturale, de termoficare, a reţelelor de transport urban.
Reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare sunt prezentate în cadrul cap. 7 Mediul şi
Infrastructura de mediu.
Reţele de gaze naturale
În profil teritorial, reţelele de gaze naturale acoperă numai 17,8% din totalul localităţilor de la
nivelul judeţului. Numai 50% din municipii şi oraşe au reţea de gaze naturale. În profil
temporal, numărul localităţilor cu acces la reţeaua de gaze naturale a crescut cu 12,5% în anul
2011 faţă de anul 2007. Lungimea totală simplă a conductelor de gaze naturale a crescut cu
15

Studiu statistic privind principalele destinaţii externe ale călătoriilor cu avionul din judeţul Bihor, Facultatea
de Ştiinţe Socio-Umane, Centrul de Studii Asupra Transformărilor Sociale, ianuarie 2013
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35,9% în anul 2011 faţă de anul 2007, iar volumul gazelor naturale distribuite a crescut cu
26,5%.
Harta 6-3 Volumul de gaze naturale distribuit la nivelul judeţului Bihor, în 2011

Din distribuţia geografică a localităţilor care au acces la reţeaua de gaze naturale se observă
faptul că acestea sunt poziţionate cu precădere în nordul şi în vestul judeţului (Harta 6-3).
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Tabel 6-3 Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite la nivelul judeţului Bihor
UM
2007
2008
2009
Localităţi în care se distribuie gaze naturale
din care:
municipii şi oraşe
Lungimea totală simplă a conductelor de
canalizare
Gaze naturale distribuite

2010

2011

număr

16

17

18

17

18

număr
km

5

5

5

5

5

402,1

453,1

478,7

507,4

546,5

mii mc

28.319

31.557

32.385

36.906

43.009

mii mc

14.957

16.513

16.704

17.159

18.916

din care:
pentru uz casnic

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, Anuarul Statistic al judeţului Bihor, 2012, tab. 6.8

Reţele de termoficare
În profil teritorial, reţelele de termoficare acoperă numai 2,97% din totalul localităţilor de la
nivelul judeţului. Numai 20% din municipii şi oraşe au reţea de termoficare. În profil temporal,
numărul localităţilor cu acces la reţeaua de termoficare a scăzut la 3 localităţi în anul 2011 faţă
de 4 localităţi în anul 2007. Cantitatea de energie termică distribuită a scăzut cu 18,9% în anul
2011 faţă de anul 2007.
Tabel 6-4 Reţeaua şi volumul de energie termică distribuită la nivelul judeţului Bihor
UM
2007
2008
2009
Localităţi în care se distribuie energie
termică
din care:
municipii şi oraşe
Cantitatea de energie termică
distribuită
din care:
pentru populaţie

număr

număr
mii Gcal

mii Gcal

2010

2011

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

735,6

729,4

553,4

794,7

596,3

483,7

433,0

453,3

560,1

457,4

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, Anuarul Statistic al judeţului Bihor, 2012, tab. 6.9

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se face în Municipiul
Oradea, Municipiul Beiuş şi comuna Sânmartin. Acest serviciu este organizat conform legii
nr.325 din iulie 2006, care reglementează desfăşurarea activităţilor specifice privind
producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice către utilizatori. Toate
activităţile privind serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (S.A.C.E.T.)
sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. Serviciul se realizează prin
intermediul infrastructurii tehnico-edilitare aparţinând domeniului public, constând din
echipamente, instalaţii, dotări specifice, care produc apă caldă de consum şi pentru încălzire.
Serviciile cuprind: centrale termice, centrale electrice de termoficare, reţele de branşamente,
reţele de transport, puncte termice, sisteme de măsură şi control.
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În prezent, Primăria Municipiului Oradea implementează proiectul de investiţii Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028
în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice, finanţat prin POS
Mediu.
Reţele de transport urban de călători
Infrastructura de transport urban de călători a cunoscut o uşoară creştere în anul 2011 faţă de
nivelul înregistrat în anul 2007, însă numărul de călători a scăzut în acest intervalul de timp:
astfel, numărul călătorilor transportaţi cu tramvaiul a scăzut cu aprox. 1% în anul 2011 faţă de
nivelul înregistrat în 2007, iar numărul călătorilor transportaţi cu autobuze a scăzut cu 33,3%
în acelaşi interval.
Tabel 6-5 Transportul urban de călători la nivelul judeţului Bihor
UM
2007
Lungimea liniei simple de tramvai
Numărul vagoanelor de tramvai în
inventar
Călători transportaţi cu tramvaiul
Numărul de autobuze, microbuze în
inventar
Călători transportaţi cu autobuze

2008

2009

2010

2011

km

38,4

38,4

38,4

38,5

38,9

număr

116

121

123

129

123

mii călători

41.767

49.126

42.988

41.503

41.447

număr

76

73

77

79

81

mii călători

25.338

18.664

16.011

17.313

16.910

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, Anuarul Statistic al judeţului Bihor, 2012, tab. 6.10

Serviciul de transport public este realizat prin gestiune delegată de către O.T.L. S.A. Oradea,
care a şi introdus monitorizarea traficului prin GPS. Sistemul realizat permite programarea
curselor de tramvaie şi autobuze, urmărirea lor pe traseu, poziţia lor faţă de staţii de oprire,
trimiterea de mesaje conducătorilor de mijloace de transport pentru corecţii de/ pe traseu,
totodată urmărirea tuturor mijloacelor de transport monitorizate pe harta digitală o
municipiului.
În ceea ce priveşte mobilitatea la nivelul judeţului, transportul bihorenilor este realizat prin
servicii publice atât către localităţile apropiate de municipiul Oradea, spre nord-vestul judeţului
cât şi către cele mai îndepărtate (Marghita, Ştei etc). Există însă şi o serie de cătune, către care
accesul este dificil, locuitorii acestora fiind izolaţi faţă de restul judeţului.
Reţele de telecomunicaţii
Domeniul telecomunicaţiilor este dominat de Compania Naţională de Telefonie RomTelecom
şi de companiile naţionale de telefonie mobilă Orange, Vodafone, RDS - Digi şi Cosmote.
Reţeaua de Internet – piaţa serviciilor de Internet este reprezentată în judeţ de principalii
provideri naţionali, aceştia fiind:
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RDS - Romania Data Systems;
Romtelecom S.A. – filiala de Internet a Romtelecom care îi utilizează reţeaua naţională.

În judeţul Bihor, conform datelor furnizate de ANCOM16, procentul de populaţie fără acces la
conexiuni în bandă largă (internet) este de 40%-50%.
Reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă
La nivelul judeţului Bihor, 86% din localităţi (respectiv 87 municipii/ oraşe/ comune) au acces
la reţeaua de distribuţie a apei potabile, înregistrându-se o tendinţă ascendentă în ceea ce
priveşte numărul localităţilor cu acces la reţeaua de apă potabilă din 2007 până în prezent (a
fost înregistrată o creştere cu 10% la nivelul anului 2011 faţă de anul 2007). Toate municipiile
şi oraşele din judeţ au acces la reţeaua de alimentare cu apă potabilă. Tendinţa ascendentă este
observabilă şi în ceea ce priveşte lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei, în anul 2011
rezultând o creştere cu 43% faţă de anul 2007, datorată investiţiilor în infrastructura de acest
tip din judeţ, din mediul rural.
În prezent, mai multe proiecte de investiţii în sistemul de alimentare cu apă sunt în curs de
derulare, cu finanţări atât din Programul privind protecţia resurselor de apă, sisteme integrate
de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, derulat de Administraţia
Fondului de Mediu cât şi din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, măsura 322 –
Renovarea şi dezvoltarea satelor. Totuşi, multe din aceste investiţii se derulează greoi ceea ce
întârzie cu mult termenele de finalizare estimate iniţial din cauze care ţin de dificultăţi în
obţinerea finanţărilor necesare implementării proiectelor până la decontarea acestora din
programele de finanţare.
Tabel 6-6 Reţeaua şi volumul apei potabile distribuite la nivelul judeţului Bihor
UM
2007
2008
2009
Numărul localităţilor cu reţea de
număr
79
84
87
distribuire a apei potabile
din care:
municipii şi oraşe
număr
10
10
10
Lungimea totală a reţelei de
km
1.738,9
2.153,0
2.269,9
distribuţie a apei
din care:
municipii şi oraşe
Apă potabilă distribuită
consumatorilor
din care:
pentru uz casnic:

2010

2011

87

87

10

10

2.495,3

2.488,7

km

825,6

914,9

953,3

987,2

999,5

mii mc

22.771

22.564

21.528

19.802

19.617

mii mc

20.751

20.392

20.153

18.327

18.729

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, Anuarul Statistic al judeţului Bihor, 2012, tab. 6.6
16

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
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Harta 6-4 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în judeţul Bihor la nivelul anului 2011

Din analiza volumului de apă distribuit consumatorilor, se observă faptul că toate oraşele şi
municipiile au acces la infrastructura de apă potabilă, cantitatea distribuită fiind mai mare în
Oradea, Sânmartin, Salonta, Aleşd, Beiuş, Ştei, Diosig, Săcueni şi Marghita. Cele câteva
localităţi care nu au acces la infrastructura de apă potabilă sunt amplasate în zona centrală a
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judeţului, zona estică şi vestică. În general consumul de apă potabilă este proporţional cu
mărimea localităţilor ca număr de populaţie, cu excepţia comunei Tileagd şi Popeşti care deşi
au peste 7.000 de locuitori, în cazul Tileagdului nu este alimentată cu apă, iar consumul de apă
în Popeşti este mai mic decât în localităţile similare.
În ceea ce priveşte proiectele în derulare, prin Programul privind protecţia resurselor de apă,
sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, se
derulează iniţiativele următoarelor UAT-uri: Comuna Ciuhoi (Sâniob), Comuna Cetariu,
Comuna Uileacu de Beiuş, Comuna Chișlaz, Comuna Popeşti, Comuna Aştileu, Municipiul
Marghita, Comuna Săcuieni, Comuna Viişoara.
Prin acelaşi program gestionat de Administraţia Fondului de Mediu a fost finalizat un proiect
de investiţii implementat de Consiliul Local Ştei.
O serie de investiţii sunt finalizate sau în curs de implementare, cu finanţare din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală, respectiv:
 Alimentare cu apă potabilă în satul Corniţel – finalizat;
 Alimentare cu apă curentă în localitatea Balc – în curs de implementare;
 Alimentare cu apă potabilă în satele Borozel, Cetea şi Valea Mare de Criş – în curs de
implementare;
 Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Sîntion – în curs de
implementare;
 Alimentare cu apă curentă în comuna Ceica – în curs de implementare;
 Extindere reţea de distribuţie apă potabilă în comuna Drăgăneşti – în curs de
implementare;

 Alimentare cu apă a localităţii Ucuriş în comuna Olcea – finalizat;



Alimentare cu apă a satului Meziad – în curs de implementare;
Canalizare şi staţie de epurare comuna Pietroasa – finalizat.

Reţele de canalizare
În profil teritorial, reţelele de canalizare acoperă numai 25,74% din totalul localităţilor de la
nivelul judeţului. Toate municipiile şi oraşele au reţea de canalizare. În profil temporal,
numărul localităţilor cu acces la reţeaua de canalizare a crescut cu 18% în anul 2011 faţă de
anul 2007. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare a crescut cu 25,6% în anul 2011
faţă de anul 2007, ca urmare a investiţiilor realizate în infrastructura de canalizare.
Cele 26 de localităţi care au acces la reţeaua de canalizare sunt distribuite uniform la nivelul
judeţului, fără a exista o concentrare într-o anumită zonă, toate municipiile şi oraşele având
acces la acest tip de infrastructură, lungimea variind în funcţie de investiţiile realizate până în
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prezent. Se observă, totuşi, că în centrul judeţului există o zonă neacoperită de reţele de
canalizare.
Tabel 6-7 Canalizarea publică la nivelul judeţului Bihor
UM

2007

2008

2009

2010

2011

Localităţi cu instalaţii de canalizare publică
număr
22
24
20
23
26
din care municipii şi oraşe
număr
10
10
10
10
10
Lungimea totală simplă a conductelor de
km
870
951
961
1.000
1.093
canalizare
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, Anuarul Statistic al judeţului Bihor, 2012, tab. 6.7
Harta 6-5 Lungimea conductelor de canalizare în judeţul Bihor la nivelul anului 2011
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În prezent, sunt în curs de implementare o serie de proiecte care vizează fie realizarea
canalizării menajere, fie modernizarea reţelelor existente sau realizarea de staţii de epurare, cu
finanţare din PNDR, însă doar puţine din aceste proiecte au fost finalizate în termenul estimat,
multe dintre ele, ca şi în cazul celor care vizează infrastructura de apă potabilă, întâmpină
probleme cu accesarea surselor necesare pentru susţinerea investiţiilor.
Proiectele finalizate sau în curs de implementare, cu finanţare din Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală, includ:
 Canalizare şi staţie de epurare a localităţilor Tămăşeu şi Roşiori – în curs de
implementare;
 Canalizare ape uzate menajere în satele Corniţel şi Borod cu staţie de epurare în
localitatea Borod – finalizat;
 Canalizare ape uzate menajere în satele Borozel, Cetea şi Valea Mare de Criş – în curs
de implementare;
 Canalizare menajeră în localitatea Sîntion – în curs de implementare;
 Înfiinţare canalizare în comuna Drăgăneşti – în curs de implementare;
 Realizare canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Husasău de Tinca –
finalizat;
 Canalizare menajeră în localităţile Olcea, Călacea, Ucuriş şi staţie de epurare în comuna
Olcea – finalizat;
 Prima înfiinţare a reţelei de canalizare şi staţie de epurare în satul Meziad – în curs de
implementare;
 Canalizare şi staţie de epurare comuna Pietroasa – finalizat.
Gospodărirea deşeurilor
În 2010 Consiliul Judeţean Bihor a implementat proiectul “Sistemul de Management Integrat
al Deşeurilor Solide în judeţul Bihor (SMID) care deţine acordul de mediu nr. 3/2013;
autoritatea competentă pentru implementarea PJGD Bihor, respectiv SMID Bihor este
Consiliul Judeţean Bihor.
Cele 101 administraţii publice din Bihor sunt obligate să îşi stabilească prin regulamentul de
salubritate al UAT operatorul de servicii de utilitate publică, salubritate, autorizat şi licenţiat
ANRSC, în condiţiile legislaţiei specifice din România, astfel încât să existe un grad de
acoperire cu servicii de salubritate de 100% în mediul urban şi în mediul rural. În prezent există
26 de operatori de salubritate17 în activitatea cărora se constată modificări frecvente în ceea ce
priveşte lista UAT-urilor deservite, astfel în acest moment nu se cunoaşte operatorul de
salubritate al comunelor părăsite de Solceta S.A. Ştei sau de Edilul S.A. Beiuş pentru că
17

Date furnizate de APM Bihor
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primăriile de comune nu au aplicat măsuri de reducere a cantităţii de biodegradabile şi nu fac
colectare selectivă la sursă. Mai mult, din analiza situaţiilor transmise de operatorii de
salubritate s-a constatat că există multe locuinţe goale (nelocuite permanent) în mediul urban
şi rural; deşi cetăţenii au fost obligaţi să încheie contracte pe gospodării, nu toţi cetăţenii achită
serviciile de utilitate publică salubritate, atât în mediul urban cât şi în mediul rural şi operatorii
nu îi mai raportează ca populaţie deservită, deşi gradul de acoperire cu servicii este de 100%.
Deşi gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în judeţ este ridicat, serviciile prestate nu
respectă în totalitate legislaţia în domeniu, în prezent fiind realizată atât colectarea separată a
deşeurilor, cât şi colectarea în amestec a deşeurilor menajere.
Harta 6-6 Unităţi administrativ-teritoriale deservite de operatori de salubritate în judeţul Bihor la nivelul
anului 2011
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În judeţul Bihor există 7 depozite de deşeuri industriale închise şi ecologizate (Fâşca, Aştileu,
Aleşd, Abrămuţ, Suplacu de Barcău – 2, Balc) şi 3 depozite de deşeuri autorizate să funcţioneze
de APM Bihor, ARPM Cluj (Oradea, Suplacu de Barcău, Aştileu). De asemenea, în judeţ mai
sunt 4 depozite de deşeuri care se află în exploatare: Santăul Mic (deşeuri industriale), Ştei
(deşeuri industriale; deţine autorizaţie de funcţionare în vederea închiderii conform legislaţiei
privind construcţiile hidrotehnice), Salonta şi Valea lui Mihai (ambele depozite de deşeuri
municipale şi asimilabile, neconforme).
La nivelul judeţului nu există niciun incinerator de deşeuri autorizat de APM Bihor, pentru
deşeurile proprii sau pentru prestări servicii. Este însă autorizat un flux de
coincinerare/coprocesare pentru valorificarea şi/sau eliminarea deşeurilor nepericuloase sau
periculoase lichide şi solide sau păstoase cu putere calorică corespunzătoare la SC Holcim
(România) Ciment S.A. Aleşd. Deşeurile acceptate la coincinerare/coprocesare sunt
condiţionate de Ecovalor România S.R.L. şi transformate în combustibil alternativ din surse
regenerabile. Acest flux de deşeuri cuprinde şi deşeuri municipale sortate, concură la atingerea
altor ţinte impuse statului român de legislaţia europeană privitor la tratarea/ valorificarea/
eliminarea deşeurilor municipale şi industriale pentru care în prezent nu sunt alte instalaţii în
judeţul Bihor şi în Regiunea Nord - Vest.
În prezent în judeţ funcţionează două staţii de sortare a deşeurilor (în Oradea – capacitate
autorizată de 39.000 t/ an, capacitatea utilizată fiind de 37.000 t/ an şi în zona Aleşd capacitate
de 4.000 t/ an) şi o staţie de compostare la Oradea (având capacitatea autorizată de 20.000 t/an,
capacitatea utilizată fiind de 5.100 t/ an). Prin Programul privind gestionarea deşeurilor,
inclusiv a deşeurilor periculoase gestionat de Administraţia Fondului de Mediu au fost
finalizate 3 proiecte de investiţii implementate de S.C. Recolo S.A. Oradea, Consiliul Local
Aleşd şi S.C. ECO BIHOR.
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Analiza SWOT în domeniul infrastructurii şi echipării teritoriului în județul Bihor
Puncte tari









Poziţionare geografică favorabilă la
graniţa cu Ungaria;
Densitatea drumurilor publice din
judeţ superioară densităţii pe regiunea
N.V. şi a celei naţionale;
Densitate mare de drumuri europene
şi reţele feroviare în judeţ faţă de
regiunea Nord – Vest şi faţă de
mediile naţionale (4 drumuri
europene);
Existenţa unei legături asigurate de
reţeaua de transporturi auto şi reţeaua
feroviară dintre România şi Vestul
european (5 puncte de trecere a
frontierei);
Existenta sistemului de dispecerizare,
monitorizare
a
traficului
în
Municipiul Oradea;
Oradea reprezintă un centru important
în ceea ce priveşte transportul de
marfă pe calea ferată, având în vedere
cantitatea de marfă transportată şi
frecvenţa transporturilor de mărfuri.

Puncte slabe










Oportunităţi





Prioritizarea, de la nivel naţional, a
investiţiilor în infrastructură rutieră
majoră (ex. autostrăzi, puncte
intermodale, ş.a.);
Dezvoltarea de noi tehnologii de
construcţie a infrastructurii rutiere
(ex. utilizarea polimerilor, ş.a.);
Posibilităţi de finanţare pentru
dezvoltarea infrastructurii judeţene
prin instrumentele structurale, BEI,
etc.








Infrastructurile rutieră, feroviară, aeriană
insuficient modernizate;
Infrastructuri de acces insuficiente către zonele cu
potenţial turistic ale regiunii, în special de turism
montan;
Judeţul nu dispune de drumuri rapide sau de
autostrăzi şi nu are finalizată integral centura de
ocolire a municipiului Oradea;
Judeţul nu dispune de centuri ocolitoare pentru
celelalte oraşe;
Capacitatea portantă a drumurilor naţionale,
judeţene şi comunale ale judeţului Bihor este în
mare parte depăşită;
Inexistenţa facilităţilor de transport intermodal
auto – feroviar şi/sau feroviar – auto;
Durata de serviciu a unor drumuri naţionale este
expirată (DN76 (E79) Groşi – Oradea, DN19B
Săcuieni – Suplac, DN 1H Aleşd - Şinteu);
Lucrările de întreţinere şi modernizare a
materialului rulant reduse, generând o alterare
semnificativă a calităţii transportului feroviar;
Reţeaua feroviară care deserveşte judeţul Bihor
este neelectrificată, nevalorificând poziţia la
graniţă, propice dezvoltării traficului de mărfuri;
Ameninţări
Interesul scăzut al investitorilor ca urmare a
infrastructurii deficitare, localizarea acestora în
alte zone din ţară sau în Ungaria;
Infrastructura feroviară judeţeană nemodernizată
creează presiuni mari pe infrastructura rutieră şi
afectează mobilitatea în judeţul Bihor;
Dependenţa de voinţa politică şi finanţarea de la
nivel central pentru o serie de investiţii esenţiale
pentru judeţ (ex. DN 76, Autostrada Transilvania,
etc);
Ineficienţa unor investiţii făcute în infrastructura
de transport din cauza necorelării cu investiţiile
din alte sectoare (turism, industrie, etc.);
Orientarea fluxurilor de turişti spre alte zone din
ţară, dată fiind precaritatea infrastructurii, în
special a celei rutiere.
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7. Mediul şi infrastructura de mediu
La nivelul judeţului Bihor, 86% din localităţi sunt conectate la reţeaua de distribuţie a apei
potabile, înregistrându-se o tendinţă ascendentă în ceea ce priveşte numărul localităţilor cu
acces la reţeaua de apă potabilă din 2007 până în prezent. Reţelele de canalizare acoperă
numai 25,74% din totalul localităţilor de la nivelul judeţului. Deşi mai multe proiecte
integrate de investiţii în reţeaua de apă şi ape uzate sunt în curs de derulare, termenele de
finalizare iniţial prevăzute sunt depăşite.
Din punct de vedere al gestiunii deşeurilor, cele 101 administraţii publice din Bihor sunt
obligate să îşi stabilească prin regulamentul de salubritate operatorul de servicii de utilitate
publică, salubritate, autorizat şi licenţiat ANRSC, în condiţiile legislaţiei specifice din
România, astfel încât să existe un grad de acoperire cu servicii de salubritate de 100% în
mediul urban şi în mediul rural. Deşi gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în judeţ
este ridicat, serviciile prestate nu respectă în totalitate legislaţia în domeniu. Judeţul Bihor
deţine 3 depozite de deşeuri autorizate în exploatare şi 4 depozite neconforme sau autorizate
în vederea închiderii.
Judeţul Bihor este foarte bogat în ceea ce priveşte biodiversitatea, existând un număr ridicat
de arii protejate. Acest lucru se transpune într-un potenţial turistic deosebit de important însă
şi în necesitatea de a asigura capacitatea instituţională necesară pentru a preîntâmpina
degradarea acestora.
Din punct de vedere al resurselor regenerabile cu potenţial de valorificare energetică în
judeţul Bihor regăsim surse de biogaz, biomasă, potenţial eolian, solar şi geotermal, precum
şi resurse hidroenergetice. O atenţie specială trebuie orientată spre sursele de energie
geotermală, ce pot fi folosite atât în scop balnear, dar şi pentru soluţiile de termoficare a
zonelor urbane, în agricultură (ex. încălzire de sere legumicole, ş.a.).
Calitatea apelor, a solului şi a aerului
Tabel 7-1 Lungimea principalelor cursuri de apă din jud. Bihor
Lungimea cursului
Suprafaţa bazinului
Calitatea apelor
Denumire râu
de
apă
(km)
(km2)
Reţeaua hidrografică a judeţului
134
2.025
Bihor este formată din trei Barcău
Crişul Repede
171
2.973
colectori principali, Barcăul,
Crişul Negru
164
4.230
Crişul Repede şi Crişul Negru, Ier
107
1.392
având direcţiile de curgere de la est
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, Anuarul Statistic
la vest, la care se adaugă partea
al judeţului Bihor, 2012, tab. 1.2
superioară a bazinului râului Ier,
afluent de ordinul I al Barcăului. Pe lângă reţeaua naturală, se adaugă o reţea de canale cu rol
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în combaterea inundaţiilor şi a desecărilor. Principalele cursuri de apă din judeţul Bihor sunt
râurile Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Ier iar principalele lacuri antropice sunt Drăgan,
Lugaşu, Tileagd, Leşu, Cefa, Tămaşda, Homorog şi Inand.
Tabel 7-2 Principalele lacuri antropice din judeţul Bihor
Volumul (mil.
Izbucuri şi ape subterane: Majoritatea se
Denumire lac
Suprafaţa (ha)
m3)
integrează în ariile protejate: Izbucul
Dragăn
112
Galbenei, Izbucul Ponor, Izvorul Ursului,
Lugaşu
74,3
Izbucul Topliţei de Roşia, Izbucul
Tileagd
63,7
intermitent de la Călugari, etc. Ca urmare a
Leşu
28,3
evaluărilor efectuate în anul 2012, în cadrul
Cefa
1.350
Bazinului Hidrografic Crişuri, corpurile de
Tămaşda
206
apă s-au încadrat în majoritate în potenţial
Homorog
105
Inand
164
ecologic bun, iar un procent mai mic în
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, Anuarul
potenţial ecologic moderat. Starea chimică
Statistic al judeţului Bihor, 2012, tab. 1.3

a corpurilor de apă subterană în anul 2012
la nivelul Bazinului Hidrografic Crişuri a fost evaluată drept bună, conform buletinelor emise
de Administraţia Bazinală de Apă Crişuri.
În prezent, în judeţ sunt 2 iniţiative în derulare, ambele finanţate prin POS Mediu:
 Administraţia Bazinală Apă Crişuri Oradea: Planul pentru prevenirea, protecţia şi
diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Crişuri
 SC Compania de Apă Oradea SA: Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Bihor.

Calitatea solului
Din punct de vedere geologic, judeţul Bihor se extinde peste trei mari unităţi structurale: munte
– zona cristalino - mezozoică, depresiuni intramontane - bazine neogene si câmpie Depresiunea Panonică. Suprafaţa agricolă ocupă 66,2% din suprafaţa totală a judeţului,
principalele resurse ale solului concretizându-se în terenuri arabile, păduri, respectiv păşuni şi
fâneţe.
Pe teritoriul judeţului Bihor s-a format un număr foarte mare de tipuri de soluri dintre care, cele
mai reprezentative tipuri de sol care au fost cercetate, identificate, delimitate şi inventariate pe
teritoriul judeţului Bihor, conform Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor 2003, sunt:
regosol (RS), psamosol (PS), aluviosol (PS), cernoziom (CZ), eutricambosol (EC),
districambosol (DC), preluvosol (EL), luvosol (LV), vertosol (VS), stagnosol (SG), gleiosol
(GS).
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Tabel 7-3 Repartiţia terenurilor pe clase de calitate şi folosinţă (ha)
Clasa II

Clasa III

Clasa IV

Clasa V

Arabil

98.182

137.900

59.777

14.154

Total pe categorii de
folosinţă (ha)
310.013

Păsune

13.650

44.560

76.054

577

134.841

Fâneţe

1.051

15.058

27.895

327

44.331

Vii

63

588

1.065

507

2.223

Livezi

76

2.692

1.350

128

4.246

113.022

200.798

166.141

15.693

495.654

Folosinţa

Total pe clase de
calitate (ha)

Sursa: Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Bihor (prelucrarea consultantului)

Calitatea aerului
Monitorizarea calităţii aerului se realizează printr-o reţea de monitorizare formată din staţii
automate de monitorizare, puncte de prelevare pulberi sedimentabile şi puncte de prelevare
precipitaţii, de către APM Bihor. Cu ajutorul unei staţii semiautomate, la sediul APM Bihor se
monitorizează poluantul pulberi totale. Reţeaua de supraveghere a calităţii aerului cuprinde 14
puncte amplasate în judeţul Bihor, pentru determinarea poluantului pulberi sedimentabile.
Calitatea precipitaţiilor este monitorizată în două locaţii din Municipiul Oradea (sediul APM
Bihor şi zona centru B-dul Magheru).
Staţii automate sunt amplasate în trei puncte din municipiul Oradea şi în localitatea Ţeţchea,
unde este amplasată o staţie de tip industrial, fiind monitorizaţi on-line poluanţii: CO, SO2, NO,
NO2, NOx, PM10 (pulberi), parametrii meteo.
 Staţia BH1 (staţie urbană-FU) - amplasată în curtea interioară APM Bihor, B-dul Dacia
nr.25/A, ce monitorizează on-line următorii poluanţi: CO, SO2, NO, NO2, NOx, O3,
PM10 (pulberi), BTX (benzen, toluen, xilen), parametrii meteo;
 Staţia BH2 (staţie industrială-SI) – amplasată în curtea Şcolii Generale din Episcopia
Bihor, Str. Matei Corvin nr.106/A, cu următorii parametrii monitorizaţi: CO, SO2, NO,
NO2, NOx, O3, PM10 (pulberi), parametrii meteo;
 Staţia BH3 (staţie de trafic-ST) – amplasată în cartierul Nufărul, lângă McDonaldsdrive in, ce monitorizează on-line următorii poluanţi: CO, SO2, NO, NO2, NOx, O3,
PM10 (pulberi), BTX (benzen, toluen, xilen), parametrii meteo.
 Staţia BH4 (staţie industrială - SI) – amplasată în localitatea Ţeţchea – monitorizează
on-line următorii poluanţi CO, SO2, NO, NO2, NOx, PM10 (pulberi), parametrii meteo.
Modalităţi de informare a publicului:
 panou exterior de informare – la sediul APM Bihor;
 panouri interioare de informare – la sediul APM Bihor şi la Primăria Aleşd;
 buletin informativ zilnic şi lunar postat pe site - ul http://apmbh.anpm.ro;
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site: www.calitateaer.ro;
Site-ul Ozone Web, un nou instrument internet, lansat de Agenţia Europeană de Mediu
(EEA), oferă pentru prima dată utilizatorilor posibilitatea de a monitoriza şi de a
identifica incidentele de poluare cu ozon la nivelul solului în întreaga Europă.

Calitatea aerului este afectată mai ales în zonele din apropierea unor artere rutiere intens
circulate, intersecţii majore, halde de deşeuri industriale, depozite de deşeuri menajere
necontrolate, ferme de animale. În plus, la nivelul judeţului Bihor există doi principali
generatori de oxid de azot, o altă sursă de poluare atmosferică: SC Electrocentrale Oradea SA
şi Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca - Staţia de epurare ape uzate urbane.
În anul 2012, evoluţia concentraţiilor de poluanţi monitorizaţi şi validaţi de APM Bihor nu a
înregistrat depăşiri faţă de normele stabilite prin legea calităţii aerului la majoritatea poluanţilor
monitorizaţi, respectiv dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), ozon, monoxid de carbon
(CO), benzen (C6H6), particulele în suspensie cu dimensiuni sub 2,5 microni (PM2,5), plumb
(Pb), pulberi sedimentabile în flux lent.
În anul 2012 s-a înregistrat o singură dată precipitaţii cu pH < 5,6 în perioada 22 – 23.04.2012,
când pentru proba de apă de la sediul APM Bihor, valoarea pH –ului a fost de 5,5. La nivelul
aceluiaşi an, nu s-au înregistrat poluări accidentale care să afecteze calitatea aerului
înconjurător provocate de agenţi economici. Poluarea aerului s-a produs prin arderile
necontrolate de vegetaţie uscată.
Schimbări climatice
Strategiile de adaptare pentru a diminua implicaţiile riscurilor care apar în urma schimbărilor
climatice şi a evenimentelor extreme se grupează în trei mari categorii:
 moderarea riscului;
 transferarea riscului;
 managementul riscurilor reziduale.
Datele comparative 2010-2011 furnizate de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
evidenţiază o tendinţă generală de scădere a emisiilor de poluanţi în atmosferă, fie că vorbim
de gazele care influenţează efectul de seră (CO2, N2O, CH4, etc.) sau diferite pulberi (rezultate
în urma activităţilor de construcţie, etc).
Principalele presiuni asupra calităţii aerului sunt determinate de traficul rutier, lucrările de
construcţii, activităţi sociale (încălzirea locuinţelor prin utilizarea lemnului drept combustibil),
arderile de combustibili în procese tehnologice sau în centrale termice industriale, exploatarea
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materiilor prime, respectiv depozitarea acestora şi activităţile agro-zootehnice (utilizarea
pesticidelor, creşterea intensivă a animalelor)18.
Cele mai afectate areale sunt cele reprezentate de localităţile urbane; aici se concentrează cea
mai mare parte a activităţilor industriale, care emit poluanţi în atmosferă, iar traficul rutier este
foarte intens. Localităţile rurale sunt de asemenea afectate, atât cele unde se practică o
agricultură intensivă, cât şi cele care practică o agricultură de subzistenţă, în contextul
circulaţiei maselor de aer care pot deplasa poluanţii la distanţe destul de mari. În condiţiile
extinderii în suprafaţă a localităţilor urbane sunt necesare măsuri privind îmbunătăţirea calităţii
aerului, de tipul creşterii suprafeţelor de spaţii verzi, reducerea poluării aerului prin
reorganizarea traficului din zonele centrale urbane, promovarea mijloacelor de transport
alternative (amenajarea de piste pentru biciclişti).
În judeţul Bihor sunt în curs de implementare 14 proiecte finanţate prin Programul naţional de
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, gestionat de
Administraţia Fondului de Mediu, în localităţile: Borş, Tinca, Roşiori, Săcueni, Viişoara,
Ciuhoi, Beiuş, Lugaşu de Jos, Ştei, Diosig, Marghita, Sântandrei, Abrămuţ, Tămăşeu. Prin
acelaşi program, au fost finalizate 18 astfel de proiecte în localităţile: Ştei, Borş, Spinuş,
Oradea, Aleşd, Marghita, Tăuteu, Nojorid, Paleu, Șimian, Valea lui Mihai, Şuncuiuş, Salonta,
Beiuş, Pomezeu, Sălard. Cu toate acestea, judeţul are o suprafaţă de spații verzi raportată la
populaţia urbană care este cu mult sub standardele impuse de Uniunea Europeană. Aşadar,
eforturile de amenajare şi/sau creare de spaţii verzi trebuie continuate.
Biodiversitatea, zone protejate
Conform Convenţiei privind diversitatea biologică semnată la Rio de Janeiro în 5 iunie 1992,
la care România a aderat prin Legea nr. 58/1994, prin biodiversitate se înţelege varietatea de
expresie a lumii vii, variabilitatea organismelor vii din toate sursele, inclusiv, printre altele, a
ecosistemelor terestre, marine şi a altor ecosisteme acvatice şi a complexelor ecologice din care
acestea fac parte; aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii şi a
ecosistemelor.
În judeţul Bihor regăsim trei din cele cinci regiuni biogeografice existente pe teritoriul
României (alpină, continentală şi panonică), lucru care indică un nivel ridicat al biodiversităţii.
Dacă la nivel european România reprezintă un punct de confluenţă biologică, putem folosi o
comparaţie similară despre judeţul Bihor raportându-ne la teritoriul ţării noastre. Mai mult,
deoarece în general punctele cu biodiversitatea cea mai ridicată din Europa se află în zonele
montane, această parte a ţării noastre are rolul unui coridor ecologic ce permite migraţia
speciilor din zona Carpaţilor (atât prin nord cât şi prin vest şi sud) spre alte zone montane din
18

Sursa: Extras din Analiza situaţiei existente: elemente din profilul socio-economic al Regiunii Nord-Vest
(versiune în lucru - noiembrie 2012).
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ţară dar şi din Europa. Din perspectivă avifaunistică, judeţul Bihor adăposteşte de asemenea
câteva zone de importanţă majoră pentru pasajul, cuibărirea sau hrănirea unor specii protejate
de păsări şi lilieci din Europa şi nu numai.
Figură 7-1 Regiunile biogeografice ale României şi ale judeţului Bihor

Sursa: Ordinul MMDD 776/2007

Diversitatea biologică - flora şi fauna sălbatică
Diversitatea reliefului şi a habitatelor de pe teritoriul judeţului se reflectă şi într-un număr
ridicat de specii de plante şi animale valoroase, endemisme şi specii relicte.
În judeţul Bihor găsim peste 200 de specii de floră sălbatică de interes naţional şi 16 specii de
interes comunitar (Andromeda polifolia – ruginare, Campanula patula ssp. abietina – clopoţei,
Fritillaria montana – laleaua pestriţă, Iris aphylla ssp. hungarica – irisul sălbatic, Aconitum
calibrotryon ssp. skarisorensis - o specie endemică de omag, Salvinia natans – peştişoara,
Sphagnum sp. – specii de muşchi prezente în tinoave/molhaşuri etc.). Dintre acestea, două
specii sunt prioritare: Campanula serrata şi Pulsatilla pratensis ssp. hungarica.
La nivelul faunei sălbatice, localizăm în judeţul Bihor următoarele:
 120 specii de păsări de interes naţional şi 86 de interes comunitar. Pe teritoriul judeţului
există câteva zone foarte importante din perspectivă avifaunistică, cum ar fi zona Cefa
(punct cheie în migraţia multor specii de păsări) sau Lunca Barcăului şi Valea Alceului
(acestea din urmă sunt locuri esenţiale mai ales pentru vânturelul de seară);
 38 mamifere de interes naţional şi 17 de interes comunitar. Dintre acestea, două sunt
prioritare: lupul – Canis lupus şi ursul – Ursus arctos. Este bine de ştiut că toate speciile de
lilieci care au fost identificate în România sunt protejate şi că în judeţul Bihor există câteva
peşteri deosebit de importante pentru efectivele (coloniile) sau speciile de lilieci pe care le
adăpostesc;
 14 specii de amfibieni şi 12 de reptile de interes naţional şi 6 de interes comunitar;
 15 specii de peşti de interes naţional şi comunitar;
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25 specii de nevertebrate de interes naţional şi 17 de interes comunitar. Dintre acestea, două
specii sunt prioritare: Austropotamobius torrentium – racul de ponoare şi Callimorpha
quadripunctaria – fluturele vărgat). Relieful carstic a făcut posibilă existenţa, în judeţul
Bihor, a multor specii endemice (în special Coleoptere) care sunt legate adesea de o anume
peşteră sau un grup de peşteri.

Asociaţiile de vegetaţie din cadrul judeţului sunt dispuse pe trepte de relief şi în funcţie de
climă, într-o zonalitate verticală, fauna fiind adaptată fiecărei zone.
Fondul forestier: dintre pădurile judeţului se valorifică în special lemnul (peste 60% din
producţia silvică), dar şi fructele de pădure, produsele vânătoreşti, piscicole, plantele
medicinale, ciupercile comestibile, rășina, răchita cultivată, seminţele forestiere, mangal de
bocşă, prefabricate din lemn.
Ape termale: se remarcă în special lacul termal acoperit de lotus de la Băile 1 Mai (sit Natura
2000). Acesta reprezintă singurul habitat de acest fel din România, fiind unicul caz în care o
specie de plantă tropicală trăieşte spontan într-o climă temperată. Ecosistemul adăposteşte
câteva specii deosebite: Nymphaea lotus var. Thermalis – nufărul termal (dreţe), specie relictă,
care a supravieţuit ultimei glaciaţiuni, Melanopsis parreysii Muhlfeld – specie relictă endemică
de melc, Scardinius erythrophtalmus racovitzai – roşioara, specie endemică de peşte.
Pericolele care ameninţă aceste habitate sunt reprezentate de repetatele agresiuni umane, cele
mai grave fiind defrişarea zonei imediat învecinate lacului, lucrările de decolmatare şi îndiguire
a acestuia, modificarea malurilor şi a albiei pârâului (în aval de lac) pentru amenajarea lui sub
forma unui canal, poluarea apelor cu diferite substanţe, dar şi cu deşeuri, introducerea de plante
exotice tropicale, care ulterior devin invazive. O ameninţare mai puţin vizibilă este însă
extragerea permanentă de apă termală pentru piscinele şi ştrandurile din zonă, care a dus, în
timp, la scăderea dramatică a debitului izvorului ce alimentează lacul. În 2011 nivelul apelor
lacului a atins un minim istoric, scăzând cu un metru, iar temperatura (11,4 grade) a ajuns la o
valoare mult sub cea optimă pentru speciile de apă termală (peste 20 de grade). După măsurători
şi scufundări efectuate în decembrie 2011 se constată că izvorul sublacustru a secat.
În aceste condiţii dramatice pentru rezervaţie, în ianuarie 2012, ANRM a organizat un concurs
de oferte pentru concesionarea de activităţi de exploatare minieră în două perimetre din zona
Ronţău, din care unul este în situl Natura 2000 de la 1 Mai.
Apele termale din zonă reprezintă un avantaj deosebit pentru judeţul Bihor care trebuie
conservat în bune condiţii, de aceea, toate iniţiativele privind dezvoltarea judeţului trebuie să
ţină cont de importanţa protejării mediului.
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Ariile naturale protejate
Judeţul Bihor deţine 64 de arii naturale de importanţă naţională19: categoria III şi IV UICN Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii din care 61 arii naturale menţionate în
Legea Nr. 5/ 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea
a III – a zone protejate şi 3 arii naturale menţionate în H.G. nr. 2.151/ 2004, privind instituirea
regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
Arii protejate din judeţul Bihor cuprind:
 64 arii naturale protejate declarate la nivel naţional dintre care:
o 28 dintre ele incluse în Parcul Natural Apuseni;
o 9 atribuite în custodie (conform Ord. 494/ 2005);
o 17 fără custozi;
 13 arii naturale protejate declarate la nivel judeţean;
 3 arii naturale menţionate în H.G. nr. 2151/ 2004, privind instituirea regimului de arie
naturală protejată pentru noi zone.
Judeţul Bihor conţine şi 58 de habitate de interes comunitar, din care 16 sunt habitate prioritare.
În Bihor au fost desemnate în total 38 de situri Natura 2000, care se împart în:
 30 SCI-uri (arii speciale de conservare sub Directiva 92/43/CEE, desemnate pentru habitate
naturale, precum şi specii de floră şi faună sălbatică);
 8 SPA-uri (arii de protecţie specială avi-faunistică declarate prin Directiva 2009/147/CEE,
desemnate pentru speciile de păsări).
Există 18 SCI-uri şi 4 SPA-uri care se suprapun peste ariile protejate de interes naţional. De
asemenea, în Bihor există situri Natura 2000 (sau părţi din situri) care nu cuprind nicio altă arie
protejată pe teritoriul lor.
Din totalul siturilor Natura 2000, 13 nu au fost atribuite în custodie, ele rămânând astfel în grija
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor sau a altei autorităţi responsabile, conform Ordinului
nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale
protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a
custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare.

Pe teritoriul judeţului localizăm, de asemenea, două parcuri naturale:
 Parcul Natural Apuseni (din care 37% în Bihor, restul în Cluj şi Alba), declarat prin Legea
5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a 19

Sursa: Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului, Judeţul Bihor, 2008
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zone protejate, respectiv a HG nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervațiilor
biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora.
Parcul Natural Cefa, declarat prin HG nr. 1217 din 2 decembrie 2010 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa.

Principalele ameninţări la adresa biodiversităţii
În general, conservarea biodiversităţii la nivel de ecosisteme, specii şi populaţii a devenit din
ce în ce mai acută, mai greu de realizat. Presiunile antropice asupra biodiversităţii se manifestă
prin creşterea gradului de ocupare a terenurilor şi extinderea zonelor urbane/construite către
zonele sălbatice, dezvoltarea agriculturii şi economiei, modificarea peisajelor şi ecosistemelor
prin diferite tipuri de amenajări, turism şi ocuparea tot mai intensă a zonelor sălbatice în scop
turistic, iar această listă poate continua.
În judeţul Bihor, cele mai frecvente manifestări ale acestor influenţe umane sunt:
 tăierile ilegale de arbori, mai ales din cauza schimbării regimului juridic, dar şi defrişările
şi exploatările forestiere masive: tăierile ras şi lucrările silvice care se petrec pe suprafeţe
mari (ex. în zona Parcului Natural Apuseni);
 tăierea selectivă a arborilor bătrâni sau a unor specii (ca acţiune de management al
pădurilor) precum şi adunarea de lemn pentru foc la scară mică au un impact negativ asupra
unor specii (lilieci, unele insecte, păsări);
 poluarea apelor de suprafaţă, subterane şi a solului cu produse petroliere sau apă sărată,
ape menajere, deşeuri (ex. Avenul Câmpeneasa, Betfia, Lacul şi pârâul Peţea). Aceasta
poate avea efecte foarte grave în special asupra ecosistemelor de peşteră şi asupra
biodiversităţii atât de fragile din mediul subteran;
 modificarea morfologiei terenurilor din cauza activităţii de exploatare a unor resurse
minerale prin cariere, balastiere, foraje de apă termală (ex. balastiere pe Crişul Repede,
numeroase foraje în staţiunile 1 Mai şi Băile Felix);
 industrializarea şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor prin extinderea
intravilanului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul silvic;
 schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură
intensivă, cu monoculturi mari şi aplicarea necorespunzătoare a tehnologiilor agricole - în
special prin folosirea pesticidelor dar şi prin modul exclusiv mecanic de lucru al
terenurilor, fapt care poate afecta serios unele populaţii de păsări, reptile şi amfibieni (ex.
zonele de câmpie, în siturile de pe râuri);
 un grad redus de informare şi înţelegere la nivelul populaţiei locale cu privire la existenţa
şi importanţa zonelor protejate şi a speciilor care trăiesc în ele, astfel că derularea
activităţilor agricole devine o ameninţare pentru specii (ex. cositul timpuriu sau în perioada
cuibăritului pentru zonele cu păsări – V. Alceului, Lunca Barcăului, Cefa), iar oamenii
adesea distrug cuiburile păsărilor din pură distracţie sau fără să ştie;
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împădurirea de-a lungul timpului cu alte specii decât cele autohtone, edificatoare pentru o
anumită zonă (ex. salcâm de-a lungul Văii Alceului) sau introducerea de specii invazive,
dar şi împădurirea zonelor naturale sau semi-naturale (fâneţe, păşuni);
prelevarea abuzivă din natură a unor specii de plante şi animale sălbatice (plante
medicinale, păsări etc.) în vederea exploatării sau valorificării lor;
braconajul (inclusiv cel piscicol), în special în zonele protejate;
pescuitul sportiv în masă poate deranja păsările în unele perioade;
vânătoarea în zona de cuibărire a unor specii protejate de păsări;
turismul necontrolat, haotic, lipsit de organizare şi de reguli;
practicarea sporturilor extreme cu mijloace motorizate-motocross, snow-mobile, ATV,
ski-jet pe unele lacuri, maşini de teren şi accesul cu mijloace motorizate în zonele de
protecţie specială ale unor arii protejate (poiana Ponor, Stâna de Vale-creasta Cârligaţi) .
arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor);
schimbarea habitatului semi-natural (în special fâneţe şi păşuni) din cauza încetării sau
reducerii dramatice a activităţilor agricole tradiţionale, ca păşunatul sau cositul;
desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul pârâului - în special în zona de câmpie
(Ier, Barcău, Cefa);
schimbarea majoră a habitatului acvatic prin modificarea structurii malurilor şi amenajarea
acestora tip canal, construirea barajelor şi alte lucrări (ex. pe unele văi montane, inclusiv
pe Crişul Repede).

Riscuri naturale şi antropice
Analiza riscurilor naturale vizează o analiză a riscurilor geologice (risc seismic), pedologice,
geomorfologice (eroziune, alunecări de teren, tasarea solului, căderi de pietre, grohotişuri
nefixate, riscuri aferente reliefului carstic), a riscurilor asociatice fenomenelor climatice
(furtuni, zone deficitare de apă, inundaţii, avalanşe), hidrologice.
Riscurile antropice vizează riscuri precum poluarea aerului, apelor, solului, gestionarea
deşeurilor, riscuri tehnologice, defrişări, păşunatul excesiv (suprapăşunatul), construcţia de
drumuri în condiţii de pantă accentuată nerespectând normele tehnice; construcţia de locuinţe
neautorizate, etc.
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În ceea ce priveşte riscurile naturale:
 Riscul seismic. Potrivit Legii nr. 575/ 2001, judeţul Bihor face parte dintr-un areal
geografic mai larg, cu risc redus de cutremur, având valoarea 6 pe scara MSC şi o
perioadă de revenire de cca. 100 ani20.
 În privinţa alunecărilor de teren, UAT-urile din judeţul Bihor care prezintă potenţial
ridicat de producere a alunecărilor sunt: Aleşd, Beiuş, Ştei, Ceica, Copăcel, Derna,
Drăgeşti, Hidişelu de Sus, Holod, Ineu, Lăzăreni, Pocola, Răbăgani, Spinuş şi Tileagd.
 Riscurile hidrologice. La nivelul judeţului Bihor a fost amenajată o reţea hidrografică
pentru diminuarea efectelor provocate de inundaţiile periodice sau pentru scoaterea
unor areale joase de sub excesul de umiditate. A fost pus la punct un sistem funcţional
de hidroamelioraţii şi construcţii hidrotehnice (diguri, canale, retenţii permanente şi
temporare, lacuri de acumulare, baraje).
În ceea ce priveşte riscurile antropice:
 Zonele critice sub aspectul poluării atmosferice sunt situate în apropierea unor artere
rutiere intens circulate, intersecţii majore, halde de deşeuri industriale, depozite deşeuri
menajere necontrolate, ferme de animale, industria chimică şi petrochimică, dar acestea
din urmă şi-au redus substanţial activităţile de producţie.
 Un alt risc antropic ar putea fi reprezentat de posibilitatea exploatării gazelor de şist
prin fracţionare hidraulică; mai multe institute de cercetare din SUA şi din Europa
(Cornwell University, The Environmental Protection Agency) au demonstrat că această
modalitate de extragere este foarte periculoasă, efectele negative vizând: contaminarea
apei potabile şi a apelor subterane; poluarea solurilor cu substanţe toxice şi radioactive,
poluarea aerului, cutremure şi alunecări de teren, distrugerea florei şi a faunei,
distrugerea infrastructurii şi poluare fonică;
 Starea de calitate a solului este influenţată de acţiunea unor factori antropici care au ca
efect scăderea calităţii solurilor;
 Fenomenul de eroziune a solului este amplificat de desele defrişări ilegale înregistrate
la nivel de judeţ;
 În judeţ există 28 de instalaţii aflate sub incidenţa Directivei IPPC. Dintre acestea,
pentru un număr de 26 instalaţii au fost emise autorizaţii intergrate de mediu şi pentru
2 dintre ele a fost emis acord de mediu;
 În judeţ există 15 operatori înscrişi în Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR);
 Extinderea şi creşterea numărului de balastiere, cariere.

20
Legea 575/2001 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de
risc natural, anexa 2
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Energii verzi regenerabile
Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, actualizată pentru perioada 2011
– 2020 cuprinde trei direcţii strategice: siguranţa energetică, dezvoltare durabilă şi
competitivitate. În ceea ce priveşte sursele regenerabile de energie, sunt vizate lucrări pentru
energia eoliană, solară, geotermală, biomasă, biocarburanţi. Sursele regenerabile deţin un
potenţial energetic important pe plan naţional iar la nivelul judeţului Bihor regăsim ca surse:
biogaz, biomasă, eoliană, fotovoltaică, geotermală şi hidro. Judeţul Bihor este unul din judeţele
bogate în resurse de biomasă forestieră şi agricolă, care au localităţi (inclusiv municipii şi
oraşe) în care nu se distribuie energie termică. O alta sursă de energie este cea geotermală, care
poate fi exploatată în special în staţiuni. România are cel de-al treilea potenţial geotermal din
Europa, după Italia şi Grecia. În judeţul Bihor, ape geotermale se regăsesc în Băile 1 Mai, Băile
Felix, Oradea, Aleșd, Ștei, lacul Peţea precum şi la Beiuş. Ape mezotermale se regăsesc la
Răbăgani.
Resursele de apă geotermală de pe teritoriul judeţului Bihor sunt sau pot fi utilizate în scopul:
 producerii energiei termice (încălzirea locuinţelor şi prepararea apei calde menajere) în
următoarele perimetre: ex. Oradea, Săcuieni, Marghita, Borş, Livada, Salonta,
Ciumeghiu, Beiuş – Delani;
 producerea energiei electrice: ex. Universitatea Oradea;
 încălzire sere şi spaţii industriale: ex. Livada;
 agrement: ex. Oradea, Băile Felix, Băile 1 Mai, Aleşd, Sânicolau de Munte, Balc,
Chişlaz, Mădăras.
Tabelul de mai jos prezintă o sinteză a principalilor parametrii din perimetrele geotermale
importante din judeţul Bihor, inclusiv a potenţialului energetic teoretic:
Tabel 7-4 Principalii parametrii din perimetrele geotermale importante din judeţul Bihor
Sistemul geotermal

Aria
estimată
(km2)

Nr. de
sonde

Adâncimea
de forare
(m)

Debitul
exploatabil
(L/s; m3/h)

Temp.
resursei
(°C)

Energia
teoretică
potenţială
(MWt)

Crişul Negru - Someş
Săcuieni,
Marghita,
3.570
18
1.500
148.533
77
29,14
Ciumeghiu,
Salonta,
judeţele Bihor şi SatuMare
Oraşul Borş, judeţul
13
4
2.800
30.108
100
8,79
Bihor
151,5
Municipiul
Oradea,
77
12
2.800
83,8
34,1
545,4
judeţul Bihor
Sursa: Sinteză – Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în
România (solar, vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea
investiţiilor în producerea de energie electrică neconvenţională, www.mimind.ro
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Energia eoliană este sursa de energie cu cea mai rapidă dezvoltare la nivel mondial, în ultimul
deceniu înregistrându-se progrese enorme în acest domeniu. Potenţialul teoretic eolian naţional
este de 23 TW/ an, iar potenţialul tehnic amenajabil este estimat la 8 TW/ an. Deşi au fost mai
multe iniţiative de acest tip în judeţul Bihor (Salonta, Cristior), puţine investiţii în parcurile
eoliene s-au şi concretizat. La nivelul judeţului sunt 3 centrale electrice eoliene care au
contracte de racordare la sistemul naţional de energie electrică, respectiv în Auşeu – Borod,
Salonta şi Şuncuiuş. În aprilie 2013, a mai fost emis un aviz ATR pentru Centrala Electrică
Eoliană Curcubata Mare, punct de racordare subteran în localitatea Băiţa.
Tabel 7-5 Puteri instalate în judeţul Bihor pe surse de energie
Putere din ATR (W)
Putere din CTR (W)
Sursa de energie
Putere totală (W)
2.000
637
2.637
Biogaz
0
2.978
2.978
Biomasă
11.500
73.600
85.100
Eoliană
43.252
77.949
121.201
Fotovoltaică
0
65
65
Geotermală
0
5.882
3.882
Hidro
TOTAL jud. Bihor
56.752
161.111
217.863
Sursa: www.transelectrica.ro, Puteri totale pe judeţe şi tip de sursa de energie, iulie 2013

Cea mai mare parte a energiei regenerabile din România este produsă în acest moment în
domeniul hidroenergetic. Din totalul acumulărilor existente la nivel naţional, cca. 144 au şi
scop hidroenergetic. În judeţul Bihor există două lacuri de acumulare cu scop hidroenergetic,
respectiv: Tileagd şi Lugaşu21.
În prezent, prin Programul privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile, S.C.
Global Arm S.R.L. Oradea derulează un proiect în domeniul energiei din surse regenerabile în
valoare de 9.540.572,50 lei. Prin acelaşi program gestionat de Administraţia Fondului de
Mediu, S.C. Transgex S.A. Oradea a finalizat o investiţie de 1.097.008,92 lei.
Municipiul Marghita are în derulare un proiect de 743.635,76 lei prin Programul privind
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire.
Prin Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire gestionat de Administraţia
Fondului de Mediu, următoarele UAT-uri au finalizat o serie de proiecte de investiţii în acest
domeniu de activitate: Oraşul Aleşd, Comuna Borş, Municipiul Salonta.

21
Strategia Energetică a României actualizată pentru perioada 2011-2020, Ministerul Economiei, Comerţului și
Afacerilor, iulie 2012
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Analiza SWOT în domeniul mediului şi infrastructurii de mediu
Puncte tari

Puncte slabe

 Varietatea şi diversitatea ariilor
protejate, a habitatelor naturale
(reprezentative la nivel naţional şi
european)
şi
a
formelor
geomorfoligice (ex. relief carstic, ş.a.);
 Număr mare de specii de floră şi fauna
importante şi protejate, inclusv specii
endemice;
 Teritoriul judeţului este acoperit de
păduri (în special foioase) în proporţie
de 27% din teritoriu
 Existenţa surselor diversificate de
alimentare cu apă potabilă (foraje, ape
curgătoare, izvoare, acumulări);
 Sisteme de monitorizare constantă a
calităţii aerului;
 Existenţa Masterplanului privind
infrastructura de apă şi apă uzată în
judeţul Bihor; şi a planului judeţean de
gestiune a deşeurilor;
 Resurse bogate de ape termo-minerale;
 Existenaţa în judeţ a unor organizaţii
neguvernamentale active în domeniul
mediului;
 Număr considerabil de proiecte relativ
variate pentru protecţia biodiversităţii,
educaţie ecologică, ş.a. implementate
pe teritoriul judeţului (Phare, LIFE,
GEF, POS Mediu, proiecte de
cooperare transfrontalieră);
 Număr suficient de resurse umane
specializate în domeniu care lucrează
cu organizaţiile şi instituţiile de profil
din judeţ;
 Existenţa unei grădini zoologice
moderne în Oradea, care ar putea fi
integrată în „circuitul” biodiversităţii
din judeţ şi care este un loc propice
pentru educarea ecologică a populaţiei.

 Întârzieri în darea în folosinţă a unor investiţii în
infrastructură (alimentare cu apă, canalizare);
 Acces limitat la reţele de canalizare sau alimentare cu
apă;
 Ineficienţa/insuficienţa valorificării apelor termale;
 Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor insuficient
dezvoltat;
 Lipsa documentaţiilor de urbanism actualizate sau de
amenajare a teritoriului pentru UAT-urile cu arii
protejate (în special a unui PATZ pentru zona Parcului
Natural Apuseni);
 Acţiuni puţine de protecţie a naturii iniţiate de autorităţi/
instituţii publice locale sau judeţene;
 Infrastructură foarte puţină sau inexistentă în ariile
naturale protejate (iar cea care există este de cele mai
multe ori inadecvată şi nu respectă principiile
infrastructurii verzi);
 Arii naturale protejate (din care 13 situri Natura 2000)
care nu sunt predate în custodie;
 Habitate prioritare aflate în degradare (ex. cel de la 1
Mai, unele păşuni/ fâneţe);
 Propunerea şi implementarea unor proiecte de
infrastructură şi amenajare teritorială care nu respectă
legislaţia în domeniul mediului;
 Inexistenţa planurilor de management pentru siturile
Natura 2000 din judeţ;
 Lipsa unui sistem integrat sau a unor acţiuni centralizate
de monitorizare a biodiversităţii şi stării acesteia pe
teritoriul judeţului (de unde şi lipsa de date coerente şi
concludente cu privire la aceasta);
 Inexistenţa unei baze de date GIS coerentă cu privire la
ariile protejate şi zonele mai importante pentru
biodiversitate din judeţ; lipsa unei hărţi de mediu la nivel
de judeţ;
 Nivel scăzut de informare şi conştientizare cu privire la
existenţa şi importanţa unor zone protejate/ecosisteme
importante în rândul populaţiei, instituţiilor, agenţilor
economici, administraţiilor locale;
 Implicare redusă a administraţiilor locale în
managementul ariilor protejate din judeţ;
 Număr redus de controale şi amenzi pentru distrugerea
biodiversităţii în judeţ.
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Oportunităţi

Ameninţări

 Apartenenţa la un spaţiu-cheie pentru
biodiversitatea europeană, din mai
multe puncte de vedere (România,
Sud-estul Europei, Carpaţii)
 Judeţul Bihor cuprinde câteva
coridoare ecologice importante la nivel
european (din care unul în special
pentru păsări);
 Existenţa unui patrimoniu cultural
tradiţional strâns legat de cel natural,
care împreună formează un tot unitar;
 Tendinţa de extindere a suprafeţei
ariilor naturale protejate în România şi
Europa;
 Potenţial pentru valorificarea surselor
de energie regenerabilă;
 Existenţa unor finanţări specifice şi
diverse
pentru
conservarea
biodiversităţii, atât din partea Uniunii
Europene cât şi a altor state/organizaţii
(Mecanismul
SEE,
Organizaţia
Naţiunilor Unite);
 Posibilitatea
continuării
parteneriatelor transfrontaliere şi a
finanţării unor proiecte de acest tip;
 Existenţa unor experienţe şi know-how
în domeniu, care pot fi valorificate;
 Posibilitatea accesării fondurilor U.E
şi guvernamentale.

 Absenţa unor facilităţi bancare pentru finanţarea
proiectelor în domeniul mediului;
 Extinderea intravilanului, schimbarea categoriei de
folosinţă a terenurilor agricole (practici curente) şi
industrializarea haotică;
 Împădurirea zonelor naturale sau semi-naturale,
introducerea de specii străine în zonele sălbatice din
judeţ;
 Deversarea apelor uzate în apele de suprafaţă fără
epurare prealabilă (locuinţe, agenţi economici etc.) ceea
ce duce la poluarea inclusiv a apelor subterane şi
afectează mediul din peşteri;
 Degradarea ecosistemelor din cauza activităţii umane în
general;
 Construirea de noi drumuri şi poduri fără a ţine cont de
biodiversitate, ducând la fragmentarea habitatelor;
 Lucrările de amenajare a cursurilor de apă tip canal duc
la distrugerea/ dispariţia habitatelor conexe şi împiedică
circulaţia speciilor;
 Extinderea şi creşterea numărului de balastiere, cariere;
 Modul de exploatare a pădurilor, lucrările silvice de
proporţii;
 Mecanizarea excesivă în agricultură şi folosirea
îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor;
 Degradarea solurilor prin procese de suprafaţă, în special
ca urmare a defrişărilor - dar nu numai;
 Apariţia fenomenului de deşertificare în partea de vest a
judeţului (8.126 ha de teren nisipos există deja la Valea
lui Mihai, Săcuieni, Salonta);
 Turismul necontrolat, în special în ariile naturale
protejate sau cu mijloace motorizate neadecvate.
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8. Eficiența energetică a județului Bihor
Cadrul legislativ și instituțional
Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 statuează că „Obiectivul
general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în
prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii
moderne de piață și unui standard de viață civilizat, in condiții de calitate, siguranță in
alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.” În vederea susținerii principiului
dezvoltării durabile prima opțiune a strategiei naționale este creșterea eficienței energetice.
Sectorul energetic naţional are o importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi
socială şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei. Asigurarea alimentării cu energie în
volum suficient şi accesul larg la serviciile energetice, reprezintă o exigenţă de bază a
dezvoltării durabile.
O consecinţă de necontestat a industrializării statelor o reprezintă dependenţa din ce în
ce mai mare a economiilor lumii de resursele energetice epuizabile ale planetei.
Întreaga economie mondială depinde încă în mare măsură de petrol ca resursă centrală
de energie, iar lupta pentru resurse energetice domină geopolitica secolului XXI, ducând de
multe ori la instabilitate politică în unele state. Considerate cândva ca fiind inepuizabile,
resursele energetice şi de materii prime sunt în general limitate şi repartizate neuniform pe
întinderea Terrei. De altfel, există şi o lege a rarităţii resurselor, care constă în aceea că volumul,
structura şi calitatea resurselor economice şi a bunurilor, se modifică mai încet decât volumul,
structura şi intensitatea nevoilor umane. În ultimii ani, problema epuizării resurselor energetice
şi a securităţii energetice domină agendele conducătorilor de state. Spectrul epuizării în
următorii ani a resurselor energetice a constituit un serios semnal de alarmă şi a dus la
identificarea posibilităţilor de substituire a resurselor epuizabile, diminuarea dezechilibrelor de
mediu determinate de exploatarea, prelucrarea şi utilizarea resurselor folosite până acum.
Acest semnal de alarmă a determinat omenirea să opereze cu un nou concept, conceptul
de securitate energetică. Conceptul de securitate energetică vizează în principal dezvoltarea
durabilă prin identificarea şi exploatarea unor surse alternative de energie, reducerea poluării
mediului, retehnologizarea şi modernizarea rutelor de transport existente. România se înscrie
în acest context ca stat membru al Comunităţii Europene, ca stat cu industrie bazată în mare

127

parte pe consumul de resurse epuizabile, dar şi ca stat cu reale posibilităţi de a dezvolta o
structură energetică bazată pe energii regenerabile.
Judeţul Bihor, judeţ cu un consum relativ ridicat de resure energetice, are nevoie de o
eficientizare a consumurilor în paralel cu punerea în valoare a tuturor surselor generatoare de
energii regenerabile de care dispune.
Scopul abordării problemelor cu privire la eficiența energetică a județului Bihor este
de a oferi o alternativă atât marilor cât şi micilor consumatori de energie din surse epuizabile,
în vederea obţinerii unui consum raţional de energie prin retehnologizare şi utilizarea eficientă
a diferitelor surse de energii regenerabile, existente la nivelul judeţului. Este necesar ca aceste
noi resurse să înlocuiască treptat resursele tradiţionale epuizabile, asigurând protecţia mediului
natural şi securitatea energetică. În acest sens, lucrarea de faţă prezintă inclusiv soluţii
tehnologice de obţinere a energiei din surse regenerabile,în scopul de a veni în sprijinul celor
interesaţi. Sectorul energetic are o importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi socială
şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei. Asigurarea alimentării cu energie în volum
suficient şi accesul larg la serviciile energetice, este o exigenţă de bază a dezvoltării durabile.
Obiectivul general al județului Bihor cu privire la problema eficienței energetice este
satisfacerea imediată şi pe termen lung a cererii de energie electrică şi termică, la un preţ cât
mai scăzut, în condiţii de calitate şi siguranţă, cu limitarea impactului instalaţiilor energetice
asupra mediului. Se urmăreşte creşterea securităţii energetice a judeţului prin economisirea
resurselor epuizabile şi înlocuirea graduală a acestora în timp, pe baza conceptului dezvoltării
durabile. În acest sens, în continuare este prezentat succint potenţialul energetic naţional şi
resursele identificate la nivel naţional, pentru a cunoaşte parametrii tehnici şi economici ai
acestora, în scopul aplicării concrete la nivelul judeţului Bihor a măsurilor care să ducă la
exploatarea surselor regenerabile de energie de care dispune.
Utilizarea energiilor regenerabile la nivel mondial, vine în sprijinul economisirii
resurselor actuale epuizabile, din ce în ce mai solicitate. Cercetările în domeniu arată că cererea
totală de energie în 2030 va fi cu circa 50% mai mare decât în 2010, iar pentru petrol va fi cu
circa 46% mai mare. Rezervele certe cunoscute de petrol pot susţine un nivel actual de consum
doar până în 2040, iar cele de gaze naturale până în 2070, în timp ce rezervele mondiale de
huilă asigură o perioadă de peste 200 de ani, chiar la o creştere a nivelului de exploatare.
Previziunile indică o creştere economică la nivel mondial, ceea ce va implica un consum sporit
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de resurse energetice în viitor. Preocuparea statelor lumii pentru economisirea resurselor
existente, va duce inevitabil la folosirea cu precădere a resurselor regenerabile de energie.
Cadrul legislativ intern

 Legea 220/2008, actualizată şi republicată, pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, modificată şi completată prin
Legea 56/2006, al cărei scop este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea şi
aplicarea unei politici naţionale de utilizare eficientă a energiei;
 Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-Cadru a
Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice. Potrivit Protocolului de la Kyoto, prin
care România are obligaţia de a reduce cu 8% emisiile de gaze cu efect de seră faţă de
nivelul anului 1989, până în anul 2012;
 OUG nr.18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe;
 HG nr. 163/2004 privind aprobarea “Strategiei Naţionale privind Eficienţa Energetică”
al cărei scop principal este identificarea posibilităţilor şi mijloacelor de creştere a
eficienţei energetice pe întreg lanţul energetic, prin implementarea de programe
adecvate;
 HG nr. 1535/2003 privind “Strategia de Valorificare a Surselor Regenerabile de
Energie”;
 HG nr. 443/10.04.2003 privind promovarea producției de energie electrică din surse
regenerabile de energie amendată de HG nr. 958/2005 (care transpune Directiva
2001/77/CE), și care asigură cadrul legal pentru promovarea surselor regenerabile de
energie, cu efecte directe asupra reducerii consumului de energie finală.
Cadrul instituțional în context european

Cadrul instituţional aferent promovării măsurilor de utilizare eficientă a energiei a fost creat
prin înfiinţarea în 1990 a Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE), organism
ale cărui responsabilităţi au fost întărite în anul 2000, prin adoptarea Legii 199/2000 privind
utilizarea eficientă a energiei, modificată şi completată prin Legea 56/2006.
Directiva nr. 2006/32/CE privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile
energetice, care a fost preluată în legislaţia naţională în anul 2008, prevede în conformitate cu
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art. 14 (2), că statele membre UE se angajează să realizeze reducerea consumului de energie
finală cu cel puţin 9% într-o perioadă de nouă ani (2008-2016), comparativ cu media
consumului din ultimii cinci ani (2005 – 2010).
Ţinta intermediară stabilită pentru România pentru anul 2010 era de 940 mii tep, (tone
echivalent petrol), ceea ce corespunde unui procent de 4,5 % din media ultimilor cinci ani. La
stabilirea ţintei s-a avut în vedere potenţialul de economii de energie din România, pe sectoarele
economiei din sfera de acţiune a Directivei nr. 2006/32/CE respectiv industrie, alte ramuri decât
cele incluse în Planul Naţional de Alocare, rezidenţial, terţiar şi transporturi. Reducerea
consumului de energie finală contrabalansează tendinţele de creştere a consumului de resurse
primare şi a consumului final de energie în economia românească, consumul naţional de
energie electrică fiind, în aceste condiţii, prognozat să crească constant cu 3% pe an, până în
2020. Previziunile indică o creştere economică, ceea ce va implica un consum sporit de resurse
energetice.
Uniunea Europeană este tot mai expusă la instabilitatea şi creşterea preţurilor de pe piețele
internaționale de energie, precum şi la consecinţele faptului că rezervele de hidrocarburi ajung
treptat să fie monopolizate de un număr restrâns de deţinători. Efectele posibile sunt
semnificative: de exemplu, în cazul în care preţul petrolului ar creşte până la 100 USD/baril în
2030, importul de energie în UE ar costa circa 170 de mld. EUR, ceea ce înseamnă o valoare
de 350 EUR pentru fiecare cetăţean UE.

Obiective strategice în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră
și creșterea eficienței energetice
Documente strategice relevante la nivel național și european
- în domeniul dezvoltării durabile se au în vedere următoarele documente strategice:
Orizont 2020. Obiectiv naţional: Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a
sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa intensitatii şi
eficienței energetice; îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în cadrul pachetului
legislativ „Schimbări climatice – energii regenerabile” la nivel internaţional, în urma adoptării
unui nou acord global în domeniu; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele
schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării durabile.
Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea la performanţele medii ale UE privind indicatorii
energetici și de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii
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emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanţă cu acordurile internaţionale şi comunitare
existente şi implementarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice.

Obiectivul în context județean se regăsește în Obiectivul strategic 1. Dezvoltarea
infrastructurii publice din județ, Obiectivul specific 1.4. Creșterea eficienței
energetice la nivelul județului, prin:
•

îmbunătăţirea eficienţei energetice atât prin retehnologizare pentru reducerea consumului
de resurse epuizabile, cât şi prin asigurarea necesarului de energii regeneraile pentru
activităţi social-economice;

•

promovarea strategiei de producere a energiei pe bază de resurse regenerabile;

•

reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător, prin
folosirea cu prioritate a resurselor de energii regenerabile de care dispune judeţul Bihor;

•

încurajarea apariţiei producătorilor independenţi;

•

alinierea la standardele şi normele tehnice de protecţie a mediului, având în vedere
condiţiile impuse la nivel European;

•

distribuţia de energie electrică produsă din resurse regenerabile în reţelele existente, în
condiţii de eficienţă economică;

•

protecţia stratului de ozon;

•

adaptarea la schimbările climatice de lungă durată;

•

protecţia cursurilor de apă şi, respectiv, utilizarea potenţialului hidro al râului Crișul
Repede sau afluenţii acestuia, pe care se pot instala capacităţi de producţie energetică;

•

reabilitarea termică a clădirilor publice și rezidențiale din județul Bihor.

Situaţia resurselor energetice la nivel naţional
Potenţialul naţional de resurse energetice
România dispune de o gamă diversificată, dar redusă cantitativ de resurse de energie primară:
ţiţei, gaze naturale, cărbune, minereu de uraniu, precum şi de un potenţial valorificabil de
resurse regenerabile relativ modest în comparaţie cu alte state.
Resurse energetice regenerabile
Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei
rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor
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curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni
utilizând diferite procedee. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:
-energia eoliană;
-energia solară;
-energia apei;
-energia hidraulică;
-energia mareelor;
-energia geotermică;
-energie derivata din biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz.
Punerea în practică a unei strategii energetice pentru valorificarea potenţialului surselor
regenerabile de energie (SRE) se înscrie în coordonatele dezvoltării energetice a României pe
termen mediu si lung şi oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii referitoare la
alternativele energetice şi înscrierea în acquis-ul comunitar în domeniu. Obiectivul strategic
pentru anul 2010 este ca aportul surselor regenerabile de energie în ţările membre al UE, să fie
de 12% în consumul total de resurse primare. HG 443/2003, modificată prin HG 958/2005,
stabileşte pentru România, că ponderea energiei electrice din SRE în consumul naţional brut
de energie electrică, să ajungă la 33% pană în anul 2015.
Potenţialul teoretic al surselor regenerabile de energie din România:
Sursă regenerabilă
Energie solară

Potenţial anual
60 PJ/h

Aplicaţie
Energie termică
Energie electrica
Energie electrică

Energie eoliană

23 TWh

Energie hidro
din care sub 10 MW

36 TWh
3,6 TWh

Energie electrică

Biomasă şi biogaz

318 PJ

Energie termică
Energie electrică

Energie geotermală

7 PJ

Energie termică

Sursă: Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020
Producţia prognozată de energie electrică din surse regenerabile de energie pe
termen mediu
Surse regenerabile de energie

2010 (GWh)

2015 (GWh)

Energie solară

1,860

11,600
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Energie eoliană

314

1.001

Energie hidro - total,
din care: hidroen.
mică putere (max 10 MW)
Biomasă

18.200
1.100

18.700
1.600

1.134

3.654

Energie geotermală

-

-

Total
Pondere ESRE în consumul
de energie electrică

19.650

23.367

30,00%

30,40%

Resurse energetice epuizabile
Zăcămintele de hidrocarburi sunt limitate, pe fondul unui declin al producţiei interne şi în
condiţiile în care nu au mai fost identificate noi zăcăminte cu potenţial important. Rezervele
actuale de ţiţei ale României sunt estimate la aproximativ 73,7 mil. tone. Zăcămintele de gaze
naturale sunt, de asemenea, limitate, iar după 1990 producţia internă este în declin. Rezervele
actuale de gaze naturale sunt estimate la 184,9 mld.m3. Producţia de gaze naturale este în jur
de 12,3 mld.m3 şi reprezintă aproximativ 60% din consumul naţional anual total de gaze
naturale. În condiţiile reducerii rezervelor de ţiţei şi gaze naturale, trebuie să crească rolul
cărbunilor indigeni şi, în particular, al lignitului, în balanţa energetică naţională. Resursele de
huilă din România cunoscute, sunt de 705 mil. tone , din care exploatabile în perimetre
concesionate 105 mil. tone.
Resursele de lignit din România sunt estimate la 1490 mil.tone, din care exploatabile în
perimetre concesionate 445 mil.tone. Resursele amplasate în perimetre noi, neconcesionate
sunt de 1045 milioane tone. Resursele de minereu de uraniu de care dispune România prezintă
un interes deosebit pentru economia naţională, având în vedere funcţionarea Unitaţilor 1 şi 2
de la Cernavodă şi dezvoltarea viitoare a programului de energie nucleara. Minereul de uraniu
se utilizează pentru fabricarea în România a combustibilului nuclear destinat unităţilor
nuclearoelectrice de la Cernavodă.
Evoluţia rezervelor naţionale de ţiţei şi gaze naturale:
ESTIMAREA REZERVELOR NATIONALE DE TITEI SI GAZE

Anul

NATURALE IN PERIOADA 2010 - 2025
Titei
Gaze Naturale
(Milioane Tone)
(Miliarde Metri cubi)
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2010

73

180

2011

65

154

2012

56

127

2013

52

120

2014

48

114

2015

45

107

2016

41

101

2017

38

95

2018

34

89

2019

31

83

2020

28

77

2021

24

71

2022

21

66

2023

18

60

2024

15

55

2025

12

50

Premise
avute în vedere
în cadrul
estimării

Datorită depletării
zăcămintelor, producţia de ţiţei
poate înregistra scăderi anuale
de 2-4%.
Gradul de înlocuire a
rezervelor exploatate nu va
depăşi 15-20%.

Datorită depletării
zăcămintelor, producţia de gaze
poate înregistra scăderi anuale
de 2-5%.
Gradul de înlocuire a
rezervelor exploatate se va situa
între
15-30%.

Harta potenţialului de resurse regenerabile
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Legenda:
I.

Delta Dunării (energie solară);

II.

Dobrogea (energie solară şi eoliană);

III. Moldova (câmpie si podiş - microhidro, energie eoliană şi biomasă);
IV. Munţii Carpaţi(IV1 – Carpaţii de Est; IV2 – Carpaţii de Sud; IV3 – Carpaţii de
Vest , biomasă, microhidro;
V. Podişul Transilvaniei (microhidro);
VI. Câmpia de Vest (energie geotermală);
VII. Subcarpaţii(VII1 – Subcarpaţii Getici; VII2 – Subcarpaţii de Curbură; VII3 –
Subcarpaţii Moldovei: biomasă, microhidro);
VIII. Câmpia de Sud (biomasă, energie geotermală şi solară).

Evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de
energie (SRE) în România (solar, vânt, biomasă, microhidro, geotermie)22
În Directiva 2001/77/EC, din 27 septembrie 2001, privind “Promovarea energiei electrice
produsă din surse regenerabile, pe piaţa unică de energie”, se stabileşte obiectivul strategic
privind aportul surselor regenerabile în consumul total de resurse energetice primare, care

22

Sursa: ANM,ICPE, ICEMENERG, UPB, Hidroelectrica, ENERO, EUROSTAT 2008
135

trebuie să fie de 11%, în anul 2010. Cartea Albă prognozează o reducere a emisiilor de CO2
estimate, potrivit cu scenariul care trebuie urmărit până în 2010 pentru tarile UE, astfel:
POTENŢIALUL TEHNIC ŞI ECONOMIC AMENAJABIL AL SRE ÎN
ROMÂNIA
Tipul de energie

Capacitat
e suplimentară

Reducerea de CO2
(mil tone / an)

1. Eoliană

36 GW

72

2. Hidro

13 GW

48

3. Fotovoltaică

3 GWp

3

4. Biomasă
5. Geotermală (+pompe de
ăld ă)
6. Colectoare solare

90 Mtep

255

2.5 GW

5

94 mil m2

19

Total pentru piaţa UE

402 (mil tone / an)

Potenţialul solar

În privinţa radiaţiei solare, ecartul lunar al valorilor de pe teritoriul României atinge valori
maxime în luna iunie (1.49 kWh/ m2/zi) şi valori minime în luna februarie ( 0.34 kWh/ m2/zi)
Potenţial solar-termal
Sistemele solar-termale sunt realizate, în principal, cu captatoare solare plane sau cu tuburi
vidate, în special pentru zonele cu radiaţia solară mai redusă din Europa.
În evaluările de potenţial energetic au fost luate în considerare aplicaţiile care privesc încălzirea
apei sau a incintelor/piscinelor (apa caldă menajeră, încălzire etc.).
POTENŢIAL ENERGETIC SOLAR-TERMAL
Parametru
Putere termică
Energie termică
Suprafaţa de

UM
MWt
GWh/an
TJ/an
mii
m2

Tehnic
56000
40
144000
3430
80000

Economic
48570
17
61200
1450
34000

Potenţial solar - fotovoltaic
S-au avut în vedere atât aplicaţiile fotovoltaice cu cuplare la reţea, cât şi cele autonome
(neracordate la reţea) pentru consumatori izolaţi.
POTENŢIAL ENERGETIC SOLAR-FOTOVOLTAIC
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Parametru

UM

Tehnic

Economic

Putere de varf

MWp

6000

4000

Energie electrică

TWh/an
mii

Suprafaţa ocupată

Km2

6,0
516
60
(3m2/loc)

4,8
413
40
(2m2/loc)

Zonarea energetică solară. Harta solară a României
Pornind de la datele disponibile s-a întocmit harta cu distribuţia în teritoriu a radiaţiei solare în
România. Harta cuprinde distribuţia fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente pe
suprafaţa orizontală a teritoriului României.
Sunt evidenţiate 5 zone, diferenţiate prin valorile fluxurilor medii anuale ale energiei solare
incidente. Se constată că mai mult de jumătate din suprafaţa ţării beneficiază de un flux de
energie mediu anual de 1275 kWh/m2.
Zonele de interes (areale) deosebite pentru aplicaţiile electroenergetice ale energiei solare în
ţara noastră sunt:


Primul areal, care include suprafeţele cu cel mai ridicat potenţial acoperă

Dobrogea şi o mare parte din Câmpia Română;


Al doilea areal, cu un potenţial bun, include nordul Câmpiei Române, Podişul

Getic, Subcarpaţii Olteniei şi Munteniei o bună parte din Lunca Dunării, sudul şi centrul
Podişului Moldovenesc şi Câmpia şi Dealurile Vestice şi vestul Podişului Transilvaniei, unde
radiaţia solară pe suprafaţă orizontală se situează între 1300 şi 1400 MJ/m2;


Cel de-al treilea areal, cu potenţialul moderat, dispune de mai puţin de 1300

MJ/m2 şi acoperă cea mai mare parte a Podişului Transilvaniei, nordul Podişului Moldovenesc
şi Rama Carpatică.
Îndeosebi în zona montană variaţia pe teritoriu a radiaţiei solare directe este foarte mare,
formele negative de relief favorizând persistenţa ceţii şi diminuând chiar durata posibilă de
strălucire a soarelui, în timp ce formele pozitive de relief, în funcţie de orientarea în raport cu
soarele şi cu direcţia dominantă de circulaţie a aerului, pot favoriza creşterea sau, dimpotrivă
determina diminuarea radiaţiei solare directe.
Celelalte două zone, se situează sub limita necesară utilizării eficiente a energiei solare,
cuprinzând zonele muntoase ale României.
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HARTA POTENŢIALULUI SOLAR AL ROMÂNIEI

Potenţialul eolian

În strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie, potenţialul eolian declarat este
de 14.000 MW (putere instalată), care poate furniza o cantitate de energie de aproximativ
23.000 GWh/an. Aceste valori reprezintă o estimare a potenţialului teoretic, şi trebuie nuanţate
în funcţie de posibilităţile de exploatare tehnică şi economică.
Ceea ce interesează însă prognozele de dezvoltare energetică, este potenţialul de valorificare
practică în aplicaţii eoliene, potenţial care este mult mai mic decât cel teoretic, depinzând de
posibilităţile de folosire a terenului şi de condiţiile pe piaţa energiei. De aceea potenţialul eolian
valorificabil economic poate fi apreciat numai pe termen mediu, pe baza datelor tehnologice şi
economice cunoscute astăzi şi considerate şi ele valabile pe termen mediu. S-a ales calea de
evaluare a potenţialului valorificabil al ţării noastre cea macroeconomică, de tip top-down,
pornind de la următoarele premise macroeconomice:
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- condiţiile de potenţial eolian tehnic (viteza vântului) în România care sunt apropiate
de media condiţiilor eoliene în ansamblul teritoriului Europei;
- politica energetică şi piaţa energiei în România vor fi integrate în politica europeană
şi piaţa europeană a energiei şi în concluzie indicatorii de corelare macroeconomică a
potenţialul eolian valorificabil pe termen mediu şi lung (2030-2050) trebuie să fie apropiaţi de
indicatorii medii europeni.
Ca indicatori macroecomici s-au considerat:
- Puterea instalată (sau energia produsă) în instalaţii eoliene în corelaţie cu PIB pe cap
de locuitor – indicatorul Peol/PIB/loc sau Eeol/PIB/loc
- Energia electrică produsă în instalaţii eoliene în corelaţie cu consumul brut de energie
electrică - indicatorul (cota) Eeol/ Eel
Datele de potenţial tehnic şi economic eolian sunt urmatoarele:
POTENŢIAL ENERGETIC EOLIAN
Economic

Parametru

UM

Tehnic

Putere nominală

MW

3600

)
2400

TWh/an

8,0

5,3

mii tep/an

688

456

Energie electrică

(2030-

De asemenea în strategia naţională se propune instalarea a 280 MW până în anul 2015.
Conform acestei evoluţii, energia electrică produsă din surse eoliene asigură cca 1,6 % din
consumul brut de energie electrică în anul 2010. Raportat la cantitatea de energie prevazută din
surse regenerabile fără hidro de mare putere, energia eoliană ar asigura 12,3% din această
cantitate.
Reanalizând datele din strategie, considerăm că exista rezerve suficiente pentru o dezvoltare şi
mai importantă a aplicaţiilor eoliene decât cea prevazută, dar din anumite considerente
eforturile pentru folosirea acestei resurse sunt încă reduse.
Faţă de un potenţial tehnic amenajabil de 3600 MW (8000 GWh/an), cotele ţintă pentru
aplicaţiile eoliene, pot fi de 200 MW în 2010 și de 600 MW in 2015.
HARTA POTENŢIALULUI EOLIAN AL ROMÂNIEI
Distribuţia vitezei medii anuale a vântului pentru înălţimea de 50 m
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Potenţialul biomasă

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură,
inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea
biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane.


Forme de valorificare energetică a biomasei (biocarburanţi):



Arderea directă cu generare de energie termică.



Arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2).



Fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH)- în cazul
fermentării produşilor zaharaţi; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în amestec cu
benzina, poate fi utilizat în motoarele cu combustie internă.



Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool şi generare
de esteri, de exemplu metil esteri (biodiesel) şi glicerol, biodieselul purificat fiind utilizat
la motoarele diesel. Degradarea enzimatică a biomasei cu obţinere de etanol sau biodiesel.



Celuloza poate fi degradată enzimatic la monomerii săi, derivaţi glucidici, care pot fi
ulterior fermentaţi la etanol.

Date generale :
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• Masa totală a plantelor terestre - 1800 mlrd tone;
• Masa totală a pădurilor - 1600 mlrd tone;
• Cantitatea energiei acumulate în biomasa terestră - 25.000*1018 J;
• Viteza acumulării energiei de către biomasa terestră - 3000*1018 J pe an (95TWt);
• Consumul total anual a tuturor tipurilor de energie - 400*1018 J pe an (22TWt);
Compoziţia chimică a biomasei poate fi diferenţiată în cîteva tipuri. De obicei plantele conţin
25% lignină şi 75% glucide (celuloză şi hemiceluloză) sau zaharide.
Din punct de vedere al potenţialului energetic al biomasei, teritoriul României a fost împărţit
în opt regiuni şi anume:
1. Delta Dunării – rezervaţie a biosferei;
2. Dobrogea;
3. Moldova;
4. Munţii Carpaţi (Estici, Sudici, Apuseni);
5. Platoul Transilvaniei;
6. Câmpia de Vest;
7. Subcarpaţi;
8. Câmpia de Sud;
Potenţialul de biomasă pe sorturi, regiuni şi total, este prezentat în tabelul de
mai jos.
Nr. Regiune

Biomasa

Deseuri

Biomasa

forestiera

lemnoase

agricola

mii t / an TJ mii t / an TJ mii t / an TJ
I

Delta
Dunării

II Dobrogea
III Moldova
IV Carpati
V

Platoul
Transilvani

VI Campia de
Vest

Biogaz
ml.mc/an TJ

Deseuri
urbane miit/
an TJ

-

-

-

-

-

54
451
166
1.728
1.873
19.552
835
8.721

19
269
58
802
583
8.049
252
3.482

844
13.422
2.332
37.071
1.101
17.506
815
12.956

71
1.477
118
2.462
59
1.231
141
2.954

182
910
474
2.370
328
1.640
548
2.740

347
3.62

116
1.60

1.557
24.76

212
4.43

TOTAL
TJ
-

365
1.82

29.897
81.357
65.415
43.757
60.90
6
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VII Subcarpatii

1.24
13.0

388
5.36

2.569
40.84

177
3.69

1.31
6.57

VII

Campia

I

de Sud

204
2.13

62
861

3.419
54.37

400
8.37

1.35
6.75

4.72
49.2

1.47
20.4

12.63
200.9

1.17
24.6

4.56
22.8

TOTAL

110.1
98
126.6
39
518.4
39

Aşa cum rezultă din acest tabel, potenţialul energetic tehnic al biomasei este de cca. 518.400
TJ.
Luând ca referinţă pentru potenţialul economic amenajabil anul 2030, rezultă următoarele
valori de potenţial:
Parametru

UM

Tehnic

Economic

471000
11249

289500
6915

24600
587

14800
353

22800
544
518400

13700
327
318000

a) Biomasa vegetala
Energie termica/electrica

Energie termica/electrica

Energie termica/electrica
TOTAL

TJ/an
mii tep/an
b) Biogaz
TJ/an
mii tep/an
c) Deseuri urbane
TJ/an
mii tep/an
TJ/an
mii tep/an

12382

7595

HARTA POTENŢIALULUI ENERGETIC AL BIOMASEI IN ROMÂNIA

142

Zonarea geografică a potenţialului biomasei
Biomasa constituie pentru România, o sursă regenerabilă de energie, promiţătoare, atât din
punct de vedere al potenţialului, cât şi, din punct de vedere al posibilităţilor de utilizare. În
urma prelucrării datelor s-au ridicat următoarele hărţi de profil:
- Potenţialul energetic al biomasei în România cuprinde distribuţia în teritoriu (pe judeţe şi
regiuni de dezvoltare economică) a valorilor energetice (TJ) preconizate a se obţine prin
valorificarea energetică a biomasei vegetale;
- Distribuţia biomasei vegetale în România cuprinde distribuţia în teritoriu (pe judeţe şi
regiuni de dezvoltare economică) a cantităţilor (mii.mc) de biomasă vegetală.
Din analiza hărţii cu distribuţia geografică a resurselor de biomasă vegetală cu potenţial
energetic disponibil se constată:


cele mai bogate judeţe, în resurse forestiere sunt următoarele:
Suceava
Harghita
Neamţ
Bacău



647,0
206,5
175,0
132,0

mii
mii
mii
mii

cele mai sărace, în acest tip, de resursă sunt judeţele din sud:
Constanţa
Teleorman
Galaţi

10,4
10,4
10,4

mii
mii
mii
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cele mai bogate judeţe în resursă agricolă sunt:
Timiş
Călăraşi
Brăila



1432,0
934,0
917,0

mii
mii
mii

cele mai sărace în acest tip de resursă sunt:
Harghita
Covasna
Braşov

41,004
73,000
89,000

mii
mii
mii

Potenţialul microhidroenergetic

Deoarece sursa cea mai importantă de energie regenerabilă din România (în conformitate cu
cerinţele UE), o reprezintă energia hidro, s-a impus analiza bazei de date privind atât microhidrocentralele existente în curs de execuţie/reabilitare cât şi cele potenţial amenajabile
economic.
Resursele de apă datorate râurilor interioare sunt evaluate la aproximativ 42 miliarde m3/an,
dar în regim neamenajat se poate conta numai pe aproximativ 19 milioane m3/an, din cauza
fluctuaţiilor de debite ale râurilor. Resursele de apă din interiorul ţării se caracterizează printro mare variabilitate, atât în spaţiu, cât şi în timp. Astfel, zone mari şi importante, cum ar fi
Câmpia Română, podişul Moldovei şi Dobrogea, sunt sărace în apă. De asemenea apar variaţii
mari în timp a debitelor, atât în cursul unui an, cât şi de la an la an. În lunile de primăvară
(martie-iunie) se scurge peste 50% din stocul anual, atingându-se debite maxime de sute de ori
mai mari decât cele minime. Toate acestea impun necesitarea realizării compensării debitelor
cu ajutorul acumulărilor artificiale.
În ceea ce priveşte potenţialul hidroenergetic al ţării noastre se apreciază că potenţialul teoretic
al precipitaţiilor este de circa 230 TWh/an, potenţialul teoretic al apelor de scurgere de
aproximativ 90 TWh/an, iar potenţialul teoretic liniar al cursurilor de apă este de 70 TWh/an.
Potenţialul teoretic mediu al râurilor ţării, inclusiv partea ce revine României din potenţialul
Dunării,se ridică la 70 TWh/an, din care potenţialul tehnic amenajabil reprezintă 40 TWh/an
(2/3 dat de râurile interioare şi 1/3 de Dunăre). Ca şi în cazul aplicaţiilor eoliene, potenţialul
hidroenergetic tehnic amenajabil este mai mic decât cel teoretic şi în acest sens estimăm o
valoare de cca. 1 100 MW şi o producţie de 3 600 GWh/an.
144

Existând deja o experienţă din anii trecuţi, în judeţul Bihor se pot amenaja în bazinul Crișurilor
microhidrocentrale în condiţii de eficienţă şi economicitate ridicată.
Economicitatea depinde de :


amplasamentul şi investiţia aferentă (inclusiv cheltuielile administrative)



puterea instalată şi producţia de energie probabilã (regimul debitelor, căderi)



distanţa faţă de reţea



necesităţile de întreţinere (gradul de automatizare, exploatarea de la

distanţă fără personal, fiabilitatea)


condiţiile financiare şi tariful de valorificare al energiei produse.

Evaluarea potenţialului economic amenajabil a avut în vedere:



Reabilitarea MHC aflate în funcţiune:200 MW / 600 GWh/an



MHC aflate în construcţie: 125 MW / 400 GWh/an



MHC noi (de sistem si autonome): 75 MW / 100 GWh/an

În concluzie, în ceea ce priveşte micropotenţialul hidroenergetic (grupuri sub 10 MW) valorile
sunt prezentate în tabelul de mai jos.
POTENŢIALUL MICROHIDROENERGETIC
Sursa: UPB, Hidroelectrica, ENERO, 2008

Parametru
Putere nominală

UM
MW

Tehnic
1100

Economic
400

Energie electrică

TWh/an
mii tep/an

3,6
310

1,2
103

Potenţial hidroenergetic
Bazinul

Suprafaţa De precipitaţii
km2

GWh/an

De scurgere

Teoretic

Tehnic

GWh/an

% Ep

TWh/an

TWh/an

Someş

18.740

23.000

9.000

39

4,20

2,20

Crişuri

13.085

10.500

4.500

43

2,50

0,90

Mureş

27.842

41.000

17.100

42

9,50

4,30

Jiu

10.544

13.000

6.300

48

3,15

0,90

Olt

24.507

34.500

13.300

38

8,25

5,00
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Argeş

12.424

12.500

5.000

40

3,10

1,60

Ialomiţa

10.817

8.500

3.300

39

2,20

0,75

Siret
Total râuri

44.993

44.500

16.700

37

11,10

5,50

237.500

230.000

90.000

39

51,50

24,00

-

-

-

-

18,50

12,00

237.500

230.000

90.000

39

70,00

36,00

interioare
Dunăre
Total
România
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Bazinele hidrografice ale României

Bazinul hidrografic Crișuri
Bazinul hidrografic Crişuri este mărginit la nord şi nord-est de bazinul Someşului, la
est şi sud de bazinul Mureşului, iar la vest de frontiera Republicii Ungare. Suprafaţa
totală a bazinului este de 25537 km2, din care 14860 km2 pe teritoriul României (6,3%
din suprafaţa ţării), repartizaţi astfel pe bazine hidrografice: Ier 1440 km2, Barcău 2006 km2,
Crişul Repede 3354 km2, Crişul Negru 3820 km2, Crişul Alb 4240 km2. Ponderea judeţului
Bihor în cadrul bazinului hidrografic Crişuri este 50,65%.
Bazinul hidrografic Crişuri cuprinde un număr de 365 cursuri de apă codificate, lungimea
reţelei hidrografice fiind de 5785 km (6,3% din lungimea totală a reţelei hidrografice a
ţării).
Potenţialul geotermal

Pe teritoriul României, un număr de peste 200 foraje pentru hidrocarburi au întâlnit la adâncimi
situate între 800 şi 3500 m, resurse geotermale de joasă şi medie entalpie (40-120o C).
Exploatarea experimentală a circa 100 de foraje în cursul ultimilor 25 ani a permis realizarea
unor evaluări a potenţialului energetic al acestui tip de resursă.
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Utilizarea enegiei geotermice extrase este folosită în proporţie de 37% pentru încălzire, 30%
pentru agricultură (sere), 23% în procese industriale, 7% în alte scopuri.
Dintr-un număr de 14 sonde geotermale săpate în intervalul 1995-2000 la adâncimi de 15003000 m, numai două sonde au fost neproductive, înregistrandu-se o rată de succes de 86%.
Tabelul de mai jos prezintă o sinteză a principalilor parametrii din perimetrele geotermale
importante din România, inclusiv a potenţialului energetic teoretic.

Aria
Nr.
crt.

Sistemul geotermal

Nr. de Adâncimea Debitul

estimată sonde

de forare exploatabil

km2
Crişul Negru- Someş Săcuieni,
1. Marghita, Ciumeghiu, Salonta 3570

m

18

1500

13

4

2800

77

12

2800

Mureş - Crişul Negru Curtici,
Macea, Municipiul Arad judeţul Arad

1060

113

1500

Banatul de Vest: Nădlac,
Sânnicolau Mare, Săravale,Tomnatic, Lovrin,
5.
Jimbolia, Periam, Teremia
Mare, Comloşu Mare, Grabat,
Beregsăul Mic judeţele Arad şi Timiş

2790

20

2000

- judeţele Bihor şi Satu-Mare
2.

Oraşul Borş
judeţul Bihor

3.

Municipiul Oradea
judeţul Bihor

4.

Tempera- Energia
tura

teoretică*

resursei potenţială

l· s-1

°C

MWt

77

29,14

100

8,79

83,8

34,1

58

9.3

77

62,75

m3·h-1
148
533
30
108
151,5
545,4
79
285

318
1144,8

Notă: * - calculată considerând că apa geotermală se răceşte până la 30 °C

Sinteza potenţialului geotermal al României este prezentată în tabelul de mai jos:
POTENŢIAL ENERGETIC GEOTERMAL
Parametru
Putere nominală

UM
MWt

Tehnic
480

Economic
375
148

Energie electrică

TJ/an
mii tep/an

9000
215

7000
167

HARTA GEOTERMALĂ A ROMÂNIEI
Potenţialul de energie geotermală cu posibilităţi de exploatare curentă în România este estimat
la circa 167 mii tep.
Prospecţiunea geotermică realizată prin măsurători ale temperaturii a permis elaborarea unor
hărţi geotermice pentru întregul teritoriu al României, evidenţiind distribuţia temperaturii la
adâncimi de 1,2,3 si 5 km. Aceste hărţi indică zone favorabile pentru concentrarea resurselor
geotermale în suprafeţele circumscrise de 60-120° C, pentru exploatarea apelor geotermale
producătoare de energie termică şi suprafeţe în care temperatura la peste 3 km adâncime are
valori cuprinse între 250 şi 1250°C. Aceste zone permit exploatarea energiei geotermice în
vederea generării de energie electrică.
Pentru primul tip de resurse (sisteme geotermale dominant convective) sunt caracteristice ariile
din Câmpia de Vest, în timp ce pentru cel de-al doilea tip sunt caracteristice sistemele
geotermale dominant conductive situate în aria de dezvoltare a vulcanismului

neogen-

cuaternar din Carpaţii Orientali: Oaş-Gutâi-Ţibleş şi, repectiv, Călimani-Gurghiu-Harghita.
Resursele geotermale se utilizează deja la încălzirea şi prepararea apei calde menajere în
locuinţe individuale, servicii sociale (birouri, învăţământ, spaţii comerciale şi sociale etc.),
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sectorul industrial sau spaţii agrozootehnice (sere, solarii, ferme pentru creşterea animalelor
s.a.).
European Geothermal Energy Council (EGEC) a publicat recent documentul “Vision 2050 of
the geothermal electricity sector” ca document de discuţie publică. Conform acestuia, perioada
2010-2020 va fi perioada în care vor fi puse bazele industriei geotermale europene. Perioada
2020-2030 reprezintă, în viziunea EGEC, perioada în care energia geotermală se va afirma ca
o sursă competitivă de electricitate.
Având în vedere potenţialul termic al resurselor geotermale din România (sub 1200 grade C)
se consideră că ele vor putea reprezenta o sursă de energie primară pentru producerea de
electricitate după anul 2020 şi că rolul lor în acea perioadă ar putea fi semnificativ.

Impactul emisiilor de CO2 asupra mediului la nivelul județului Bihor
Impactul activităților antropice asupra mediului la nivelul județului Bihor

Efectele negative ale schimbărilor climatice pentru județul Bihor reies din rapoartele
de activitate ale custozilor şi datele de monitorizare, unde au fost semnalate aspecte care privesc
scăderea accentuată a debitelor surselor de apă, care pot afecta în mod negativ speciile de
amfibieni şi reptile şi unele specii de insect :
-

Desecarea braţelor moarte ale râului Barcău (Sursa de date Asociaţia pentru Protecţia
Păsărilor Grupul Milvus);

-

Au apărut zone cu calcare la suprafaţă şi expoziţie însorită, fenomenul de uscare a
arborilor, cel mai probabil din cauza factorilor climatici (seceta), în special a secetei
prelungite şi temperaturilor ridicate din anii precedenţi. (Sursa de date Administraţia
Parcului Natural Apuseni);

-

Multe surse de apă din aria protejată ROSCI00200 Platoul Vașcău au fost secate în vara
anului 2015, ceea ce poate afecta speciile de amfibieni și insecte (sursa de date: Raport
de activitate anual CJ Bihor – custode Platoul Vașcău);

-

Ameninţări asupra biodiversităţii, ecosistemelor forestiere sunt prezente în special în
ariile protejate din zonele împădurite, unde în ultimii ani au avut loc doborâturi de vânt,
inclusiv în pădurile aflate în zona de protecţie integrală;

-

Desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de șes; reglarea
cursurilor râurilor (ROSCI 0049 Crișul Negru cu suprapunere ROSPA0015 Câmpia
Crișului Alb Crișul Negru).
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La nivelul județului Bihor a apărut fenomenul de fragmentare a habitatelor, fenomen definit ca
fiind procesul prin care o suprafaţă mare şi continuă a unui habitat este divizată în două sau
mai multe fragmente. Fragmentarea habitatelor nu este datorată exclusiv activităţii umane
directe, a schimbării categoriilor de folosinţă sau a investiţiilor infrastructurale, adeseori
procesul de degradare generală a habitatelor conduce la un grad mai ridicat de fragmentare.
-

Fragmentele de habitat se deosebesc de habitatul iniţial prin faptul că:
 raportul de perimetru/arie este mult mai mare;
 centrul fragmentelor este mult mai aproape de margine;

În judeţul Bihor, din analiza proiectelor / activităților reglementate de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor pentru anul 2015, există probabilitatea ca următoarele cauze să conducă la
fragmentarea habitatelor:
-

Transformarea pajiştilor în teren arabil;

-

Realizarea parcurilor fotovoltaice pe pajişti, ceea ce reduce considerabil suprafața
habitatelor de hrănire pentru păsări sălbatice și alte animale sălbatice - ROSPA 0067
Lunca Barcăului;

-

Degradarea habitatelor cauzate de practicarea agriculturii intensive (transformarea
parcelelor mari în tarlale mari, utilizarea îngrășămintelor chimice și pesticidelor;

-

Degradarea habitatelor de pajiște prin suprapășunat, aratul pajiștilor ;

-

Desecarea brațelor moarte ale râului Barcău.

În județul Bihor zonele în care s-au înregistrat depășiri sistematice ale indicatorilor de calitate
a mediului față de normele standardizate, producându-se deteriorări grave ale stării de mediu
cu consecințe asupra sănătății oamenilor, economiei și capitalului natural au fost clasificate în
3 categorii:
- Zone critice sub aspectul poluării atmosferei
- Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafață și subterane
- Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor
Calitatea apelor în anul 2015 la nivelul județului Bihor nu a suferit diferenţe semnificative faţă
de anii precedenţi. Cu toate acestea, calitatea apei potabile furnizate prin sisteme publice nu
este încă la nivelul impus prin directiva Comisiei Europene privind calitatea apei potabile
destinate consumului uman, fiind necesare cheltuieli substanţiale. În județul Bihor reţelele
publice de alimentare cu apă nu sunt încă suficient de extinse, iar reţelele de canalizare şi staţiile
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de epurare existente sunt vechi.
În ceea ce privește principalele unități poluatoare ale apei în județul Bihor, acestea sunt
următoarele:
-

Gospodăriile comunale: R.A. Apă Canal Oradea, SC Solceta SA Ștei, SC Salubram SA
Marghita, SC Salubri SA Aleșd;

-

Industria extractivă şi minieră: SC Băița SA Ștei, S.C. PETROM S.A. membru
OMVGroup, Schela Suplacu de Barcău, S.C. PETROM S.A. membru OMVGroup,
Schela Marghita, SC Petrolsub SA Suplacu de Barcău;

-

Industria chimică: SC Impreg. Traverse din lemn SA Suceava - punct de lucru Tileagd,
SC Sinteza SA Oradea;

-

Industria alimentară: SC Scandic Distilleries SA Sudrigiu;

Conform cercetărilor efectuate de O.S.P.A. Bihor cu ocazia studiilor întocmite pentru
teritoriile administrative din judeţul Bihor, calitatea solurilor este, într-o măsură mai mică
sau mai mare, influenţată de una sau mai multe restricţii. Acestea sunt determinate fie de factori
naturali (roca parentală, climă, forme de relief, factorul biotic, apă), fie de actiuni
antropice (agricole sau industriale) şi au ca efect scăderea calităţii solurilor.
În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele restricţii ale calităţii solurilor cu care
se confruntă judeţul Bihor.

Sursa: APM Bihor -Raportul anual privind calitatea aerului în județul Bihor pentru anul 2015;
În ceea ce privește depozitarea deșeurilor, în judeţul Bihor a fost dată în folosinţă în 2005 prima
celulă a Depozitului Judeţean de Deşeuri Nepericuloase amplasat în municipiul Oradea.
Depozitarea deşeurilor municipale pe vechea haldă de deşeuri neconformă, situată în Episcopia
Bihor, s-a sistat începând cu luna august 2005.
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Suprafața de teren din județul Bihor poluată datorită depozitărilor de deşeuri menajere şi/sau
industriale se ridică la 456 ha, provenind în general din industria chimică, energetică,
extractivă, depozite de deşeuri menajere şi industriale.
Cu privire la zonele critice din punct de vedere al degradării solurilor la nivelul județului Bihor,
situația se prezintă astfel:
Zone afectate de procese naturale:
Inventarul terenurilor afectate de diferite procedee:
 inventarul alunecărilor de terenuri, tipuri de alunecări, măsuri de consolidare şi prevenire;
 inventarul siturilor contaminate, natura poluantului și tipul de activitate ce a provocat
poluarea, suprafața contaminată , localizarea poluanților.
1. Poluare prin: - exploatare minieră: 5 ha;
- balastieră: 21 ha;
- carieră: 4 ha;
- halde şi depozite: 355 ha;
- rezidii petroliere: 105 ha;
- halde steril: 119.52 ha;
2. Eroziune: - șiroiri: 1258 ha;
- ogaşe: 568 ha;
- ravene: 394 ha;
Acest fenomen ocupă o suprafață de 2220 ha, reprezentând cca. 0,5% din terenurile agricole
afectate.
Din studiile efectuate de Oficiul Județean de Studii Pedologice şi Agrochimice Bihor, reiese că
ponderea cea mai mare o dețin șiroirile și rigolele (1258 ha) din totalul de 2220ha. Prin
recurgerea la practici agricole neadecvate se manifestă tendința de extindere și agravare a
acestui fenomen, cu precădere în zona de deal.
3. Alunecări de teren: - brazed: 1661 ha;
- valuri: 289 ha;
- trepte: 164 ha;
- curgătoare: 89 ha;
- prăbuşire: 60 ha;
Acest fenomen de degradare a terenurilor agricole se manifestă pe o suprafaţă de 2263 ha,
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reprezentând 0,5% din suprafața cartată, cu intensitate mai mică sau mai mare, cele mai
frecvente sunt alunecările în brazde (73%).
Fenomenul de alunecare se manifestă mai ales în zona de deal pe terenurile ocupate de pășuni
și pe cele defrișate (Sâmbăta, Răbăgani Derna, Popeşti etc.). Aceste fenomene se regăsesc sub
formă de prăbușiri în zonele limitrofe a exploatațiilor miniere de suprafață.
4. Sărăturate: - slabă: 38122 ha;
- moderată: 900 ha;
- puternică: 400 ha;
5. Acidifiere: - slabă: 129298 ha;
- moderată: 118716 ha;
- puternică: 22868 ha;
Din studiile efectuate rezultă că 84,4% din terenurile cartate reprezintă terenurile acidifiate şi
12,3% reprezintă terenurile sărăturate. Solurile puternic acide şi slab acide ocupă o suprafață
de 270882 ha, adică 79% din suprafața cartată agrochimic de 343381 ha, restul suprafețelor
fiind neutre, slab alcaline, alcaline și puternic alcaline.
Pentru combaterea acestui fenomen se impun măsuri ferme de corectare a stării de reacţie a
solurilor prin aplicarea de amendamente, în special carbonat de calciu. Dintre localităţile
judeţului Bihor pe teritoriul cărora s-au identificat soluri acidifiate fac parte: Sâmbăta, Ceica,
Căbeşti, Hidişelul de Sus, Oradea, Cociuba Mare, Marghita, Sânmartin, Drăgești, Tinca, iar
cele cu soluri sărăturate: Cefa, Mădăras, Salonta.
6. Soluri cu exces de apă: - slab: 95 ha;
- moderat: 4698 ha;
- puternic 884 ha
Soluri cu exces de apă au fost identificate de către Oficiul Județean de Studii Pedologice şi
Agrochimice Bihor pe o suprafață de 5677 ha în zone ca: Cefa, Avram, Iancu, Sălacea, Tarcea
etc.
Cu privire la utilizarea și consumul de îngrășăminte, la nivelul județului Bihor OSPA execută
lucrări privind managementul produselor organice și reziduale pe terenurile exploatate de
fermele zootehnice din județ. Prin prelevare de probe rezultă cantitatea eficientă de azot din sol
la care se adaugă azotul existent în îngrășământul organic aplicat. Terenurile agricole sunt
proprietate privată, ca urmare este foarte greu să se intervină în modul de exploatare acestor
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terenuri, unde se urmărește obținerea unor venituri cât mai mari şi sigure. În ultimii ani nu se
constată surplus de azot ca urmare a depășirii cantității de 170-210 kg/ha (specificare prevăzută
în Codul bunelor practici agricole).
Măsurile de reconstrucție ecologică a solurilor propuse în cadrul Raportului anual privind
calitatea aerului în județul Bihor pentru anul 2015 sunt următoarele:
Refacerea sau amenajarea ecologică a careurilor de sondă în vederea prevenirii poluării
solului cu fluide de sondă și implicit a migrării poluanților pe orizontală în apele de
suprafață sau pe verticală în apa freatică, în cazul sondelor de extracție țiței, înlocuirea
conductelor de țiței, acolo unde este necesar.
Refacerea suprafețelor pentru care au fost identificate poluări semnificative ale solului cu
hidrocarburi petroliere prin aplicarea de tratamente agropedoameliorative pe bază de
fertilizanți minerali. Aplicarea amendamentelor necesare refacerii suprafețelor poluate se
face pe solul proaspăt săpat și bine umezit, perioada optimă privind temperatura și
umiditatea fiind sfârșitul primăverii și începutul toamnei. Pentru stațiile de epurare a
produselor petroliere este recomandat introduce unei trepte biologice înainte de evacuarea
în emisar.
Monitorizarea nivelului de poluare a solului, în special pe direcția de curgere a pânzei
freatice și compararea cu o probă martor prelevată dintr-o zonă în care nu sau desfășurat
activități de tip industrial, pentru depozitele de deșeuri.
Existența unei Legi a protecției și conservării solului, prin prevederile ei, alături de Codul
de bune practici agricole, Codul bunelor practici în fermă, alte acte normative în vigoare
va influența modul de exploatare a terenurilor agricole, cu impact pozitiv asupra calității
solurilor.
Analiza emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul județului Bihor

În ultimii ani s-a acordat o atenție sporită domeniului calității aerului. Dintre poluanții
reglementați prin Protocolul de la Kyoto, în România se inventariază emisiile următoarelor
gaze cu efect de seră: dioxidul de carbon (CO2), protoxidul de azot (N2O) și metan (CH4).
Activitățile umane identificate ca surse de emisii pentru aceste gaze sunt: arderea
combustibililor în industrii energetice, de prelucrare și activități neindustriale; arderea
combustibililor în activități de transport; emisii fugitive din carburanți; procese de producție;
utilizarea solvenților și a altor produse; agricultura; tratarea și depozitarea deșeurilor. La nivelul
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anului 2004, județul Bihor se prezenta astfel la nivel regional:
-

ocupa locul IV în ceea ce privește emisia de gaze cu efect de seră (16% din
total), datorându-se în special arderilor din industria prelucrătoare;

-

ocupa locul I în ceea ce privește emisia de N2O (94%);

-

ocupa locul II în cee ace privește emisiile de CH4 (26%).

Directiva 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme de comercializare de emisii de gaze
cu efect de seră reprezintă un instrument utilizat de către UE în cadrul politicii referitoare la
schimbările climatice, nefiind mecanism prevăzut de Protocolul de la Kyoto. Această directivă
face parte din Acquis-ul comunitar de mediu şi amendează Directiva 96/61/CE IPPC, privind
prevenirea şi controlul integrat al poluării. Prevederile acestei directive se aplică pentru
emisiile de CO2 ( dioxidul de carbon).
Activităţile care intră sub incidenţa directivei sunt menţionate în Anexa nr.1 din Ord. Nr.
1897/29.11.2007. Acestea sunt: activităţi în domeniul energetic, producţia şi prelucrarea
metalelor feroase, industria mineralelor.
Începând cu data de 1 ianuarie 2007 pentru instalaţiile în care se desfăşoară o activitate
prevăzută în anexa nr. 1 a HG nr. 780/2006 privind schema de comercializare a certificatelor
de emisii de gaze cu efect de seră, care generează emisii de CO2, operatorii trebuie să deţină
autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, eliberată de către autoritatea competentă
pentru protecţia mediului.
Pentru judeţul Bihor au fost alocate 13.352.802 de certificate pentru cele şase instalaţii.
În judeţul Bihor agenţii economici care se află sub incidenţa Directivei 2003/87/CE sunt:
1. SC Electrocentrale Oradea SA;
2. SC Euro Cărămida SA Oradea;
3. SC Helios SA Aştileu;
4. SC Holcim România SA;
5. SC European Food SA;
6. SC Zahărul Oradea SA.
În județul Bihor implementarea managementului și evaluarea calității aerului ambiental se
realizează pe baza măsurătorilor efectuate de stațiile automate de monitorizare. Acțiunea de
monitorizare a calității aerului este utilă prin faptul că oferă informații directe cu privire la
situația existentă la un moment dat într-un segment important al mediului urban.
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Conform Raportului anual privind calitatea aerului în județul Bihor pentru anul 2015 elaborat
de APM Bihor, la nivelul anului 2015 situația județului Bihor se prezintă astfel:


concentraţiile medii anuale ale SO2 înregistrate la nivelul județului Bihor nu au
înregistrat depăşiri, prin compararea cu normele stabilite prin legea calităţii aerului;



concentraţiile medii anuale ale NO2 - pentru acest poluant nu există date colectate
sau datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate, conform
Legii 104/2011;



concentraţiile medii anuale ale O3 înregistrate la nivelul județului Bihor nu au
înregistrat depăşiri, prin compararea cu normele stabilite prin legea calităţii aerului;

În vederea fundamentării strategiilor de reducere a poluării la nivelul județului Bihor a fost
elaborat în 2017 un Studiu cu privire la menținerea calității aerului care a constat în modelarea
matematică a următoarelor elemente inițiale:
– indicatorii pentru care s-a realizat încadrarea în regimul de gestionare II;
– perioada de timp pentru care a fost realizată evaluarea și încadrarea;
– perioada de mediere: valoare orară, valoare zilnică, valoare anuală;
– cantitatea totală de emisii (t/an) pentru fiecare poluant și pe categorii de surse
staționare, mobile și de suprafață
Modelarea matematică a emisiilor atmosferice s-a efectuat pentru următorii indicatorii de
calitate: NO, NOx, SO2, PM10, PM2,5, CO, NMVOC - benzen, Pb, Cd, As, Ni. Evaluarea
concentrațiilor generate de sursele de emisie localizate în interiorul grilei de modelare s-a
realizat prin cumularea contribuției diferitelor categorii de surse: staționare, de suprafață și
mobile.
În prezent RNMCA efectuează măsurători continue de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot
(NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), particule în suspensie (PM10 şi PM2.5), benzen
(C6H6), plumb (Pb). Calitatea aerului în fiecare stație este reprezentată prin indici de calitate
sugestivi, stabiliți pe baza valorilor concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici măsurați.
Pentru estimarea emisiilor s-au solicitat și prelucrat cu ajutorul metodologiei EMEP/EEA air
pollutant emission inventory guidebook – 2013 (http://www.eea.europa.eu/publications/emepeea-guidebook-2013) date de la furnizorii județeni de gaze, precum și date preluate de pe siteul https://statistici.insse.ro referitoare la numărul de unități de locuit, la evoluția lor și la
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consumul specific pe unitate de locuit, Autorizații integrate de mediu ale operatorilor IPPC, și
date referitoare la evoluția unităților de locuit și la tipul de combustibil/unitate de locuit.

Sursa: Planul de menținere a calității aerului UAT Bihor, 2017;

Sursa: Planul de menținere a calității aerului UAT Bihor, 2017;
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Valorificarea potențialul energiilor regenerabile – o soluție a reducerii emisiilor de gaze
cu efect de seră la nivelul

Identificare surselor regenerabile de energie şi analiza oportunităţilor de valorificare a acestora
la nivelul județului Bihor a reprezentat un obiectiv principal în elaborarea documentelor de
planificare, a planurilor de acţiune şi măsurilor atât la nivel local, judeţean cât şi regional.
Judeţul Bihor dispune de următoarele resurse regenerabile posibil de utilizat:
1. resurse energetice geotermale;
2. resurse energetice solare;
3. resurse energetice rezultate din biomasă;
4. resurse energetice eoliene;
5. resurse energetice rezultate din amenajări de microhidrocentrale;
6. resurse energetice provenite din producerea combustibilului biodiesel;
Cu o suprafață totală de 7.545 km2, județul Bihor cuprinde 101 unități administrativ-teritoriale,
din care patru municipii, șase orașe și 91 de comune. Populația județului număra la ultimul
recensământ 575.398 locuitori.
Datorită geologiei complexe a munților, resursele naturale de subsol sunt variate, fiind
reprezentate de zăcăminte de lignit, (Suplacul de Barcău, Borod, Popești), bauxită (Munții
Pădurea Craiului), țiței (Suplacu de Barcău), șisturi bituminoase (Derna, Tătăruși), marmură
(Băița, Chișcău), ape geotermale și minerale (Oradea, Băile Felix, Mădăras, Tămășeu, Tinca și
Stâna de Vale).
Din punct de vedere al resurselor regenerabile cu potențial de valorificare energetică în județul
Bihor regăsim surse de biogaz, biomasă, potențial eolian, solar și geotermal, precum și resurse
hidroenergetice. O atenție specială trebuie orientată spre sursele de energie geotermală, ce pot
fi folosite atât în scop balnear, dar și pentru soluțiile de termoficare a zonelor urbane, în
agricultură (ex. încălzire de sere legumicole, ş.a.).
Sursele regenerabile dețin un potențial energetic important pe plan național iar la nivelul
județului Bihor regăsim ca surse: biogaz, biomasă, eoliană, fotovoltaică, geotermală și hidro.
Județul Bihor este unul din județele bogate în resurse de biomasă forestieră şi agricolă, care au
localități (inclusiv municipii și orașe) în care nu se distribuie energie termică. O altă sursă de
energie este cea geotermală, care poate fi exploatată în special în stațiuni. România are cel deal treilea potențial geotermal din Europa, după Italia și Grecia. În județul Bihor, ape geotermale
se regăsesc în Băile 1 Mai, Băile Felix, Oradea, Aleșd, Ștei, lacul Pețea precum și la Beiuș.
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Ape mezotermale se regăsesc la Răbăgani. Resursele de apă geotermală de pe teritoriul
județului Bihor sunt sau pot fi utilizate în scopul:
 producerii energiei termice (încălzirea locuințelor și prepararea apei calde menajere)
în următoarele perimetre: ex. Oradea, Săcuieni, Marghita, Borș, Livada, Salonta, Ciumeghiu,
Beiuș – Delani;
 producerea energiei electrice: ex. Universitatea Oradea;
 încălzire sere și spații industriale: ex. Livada;
 agrement: ex. Oradea, Băile Felix, Băile 1 Mai, Aleșd, Sânicolau de Munte, Balc,
Chișlaz, Mădăras.
Energia eoliană este sursa de energie cu cea mai rapidă dezvoltare la nivel mondial, în ultimul
deceniu înregistrându-se progrese enorme în acest domeniu. Potenţialul teoretic eolian național
este de 23 TW/ an, iar potențialul tehnic amenajabil este estimat la 8 TW/ an. Deşi au fost mai
multe iniţiative de acest tip în judeţul Bihor (Salonta, Cristior), puţine investiţii în parcurile
eoliene s-au şi concretizat. La nivelul judeţului sunt 3 centrale electrice eoliene care au
contracte de racordare la sistemul naţional de energie electrică, respectiv în Auşeu – Borod,
Salonta şi Şuncuiuş. În aprilie 2013, a mai fost emis un aviz ATR pentru Centrala Electrică
Eoliană Curcubata Mare, punct de racordare subteran în localitatea Băiţa.
Cea mai mare parte a energiei regenerabile din România este produsă în acest moment în
domeniul hidroenergetic. Din totalul acumulărilor existente la nivel naţional, cca. 144 au şi
scop 123 hidroenergetic. În judeţul Bihor există două lacuri de acumulare cu scop
hidroenergetic, respectiv: Tileagd şi Lugaşu.
Din analiza oportunităţii privind utilizarea acestor resurse rezultă:
PUNCTE TARI:
-

Conform studiilor, judeţul Bihor dispune de importante resurse geotermale care trebuie
puse în valoare. În județul Bihor funcţionează baze de agrement, extrem de profitabile,
ceea ce constituie o garanţie a faptului că judeţul Bihor este reper naţional pentru
turismul balnear, pornind de la temperatura şi calitatea foarte bună a apei geotermale.

-

Din punct de vedere al utilizării biomasei, judeţul Bihor dispune de suprafeţe însemnate
de culturi vegetale şi deşeuri forestiere

-

Intensitatea radiaţiei solare la nivelul judeţului este cuprinsă între 1350 şi 1450
kwh/mp/an
160

-

Viteza vântului are o medie de 4-6 metri / secundă, ceea ce face posibilă amenajarea de
parcuri eoliene

-

Posibilitatea termoficării locuinţelor folosind ca agent termic apa geotermală

-

Existenţa unei importante reţele hidrografice la nivelul judeţului( Criş, afluenţi, etc.)

PUNCTE SLABE:
-

Costurile cu producerea energilor verzi sunt în prezent relativ ridicate chiar şi la nivel
mondial

-

Viteza vântului în judeţ, nu este constantă şi nu se manifestă tot timpul anului

-

Pe teritoriul judeţului Bihor, râurile nu au diferenţe mari de nivel ale albiilor, care să
accelereze cursul ( pe anumite porţiuni, aprox. 10 m/km/ curs)

-

Interesul deocamdată scăzut pentru investiţii în producerea energiei din surse
regenerabile

Măsuri și acțiuni demarate la nivelul județului Bihor privind atenuarea
emisiilor de CO2, reducerea consumului de energie și utilizarea energiilor
regenerabile
Consiliul Judeţean Bihor, preocupat permanent de dezvoltarea judeţului, de consumul raţional
şi eficient de resurse, de protecţia mediului înconjurător, propune pentru perioada 2017 – 2020
o direcție de acțiuni pentru cresterea eficienței energetice la nivelul județului Bihor, direcție de
acțiuni bazată pe măsuri de reducere a consumurilor energetice. Principalele direcții pentru
creșterea eficienţei energetice sunt: retehnologizarea, optimizarea termică a clădirilor prin
anvelopare, producerea energiei din surse regenerabile de energie, optimizarea reţelelor de
termoficare şi modernizarea transportului.
În condițiile unui declin accentuat al resurselor energetice epuizabile şi în perspectiva
necesităţii dezvoltării durabile, devine evident faptul că, dacă păstram actualul mod de folosire
a energiei, există riscul unui impas major în viitor în aprovizionarea cu resurse. În acest context,
la nivelul judeţului Bihor se impune în mod cert promovarea eficienţei şi utilizarea raţională a
energiei începând de la clădiri până la marii consumatori de energie şi în paralel, dezvoltarea
sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile. Judeţul Bihor dispune de resurse
naturale importante pentru a le utiliza în sectorul economic.
Acest deziderat presupune pe toată durata de aplicare a strategiei încadrarea în următoarele
măsuri :
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La nivelul clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale:

-

reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor publice existente precum și a celor
rezidențiale, precum şi a sistemelor de alimentare cu căldură pentru încălzire şi apă
caldă menajeră;

-

intervenţii la nivelul elementelor de construcţie exterioare care alcătuiesc anvelopa
clădirilor prin termoizolaţii, modernizarea ferestrelor, etanşări;

-

contorizarea utilităţilor la nivel de clădire;

-

gestionarea individuală a utilităţilor prin montarea repartitoarelor de costuri;

-

termoizolarea conductelor din subsoluri;

-

modernizarea echipamentelor de producere a utilităţilor termice (cazan de producere
energie termică, boiler pentru prepararea apei calde menajere, corpuri de încălzire);

-

înlocuirea armăturilor defecte şi modernizarea acestora.

Soluţia de reabilitare sau modernizare a capacitaţilor surselor existente va fi analizată
comparativ cu soluţia de abandonare a unora dintre acestea, în cazul în care realizarea unor
surse noi cu echipamente moderne poate conduce la costuri de investiţii mai reduse decât în
cazul reabilitării sau modernizării celor existente.
În domeniul sistemelor de încălzire

‐

instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

În domeniul protecției mediului

‐

realizarea investițiilor din domeniul protecției mediului, cu condițiile impuse de
Directiva 96/61/EC privind prevenirea și controlul integrat al poluării și de Directiva
99/31/EC privind depozitarea deșeurilor industriale;

‐

intensificarea utilizării mecanismelor flexibile prevăzute în Protocolul de la Kyoto şi
de Directiva 2003/87/CE privind comercializarea permiselor de emisii de CO2.

Surse de finanțare pentru retehnologizare și înființare de sisteme de
producere energii din surse regenerabile ‐ finanțarea proiectelor în
domeniu SRE
După estimările specialiștilor, sectorul energetic românesc are nevoie de investiţii foarte mari,
care se ridică la 30 miliarde euro, până în anul 2020. Resursele financiare vor fi asigurate în
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continuare de statul român, dar principalele resurse vor fi atrase de la investitorii privați și din
fondurile structurale nerambursabile destinate sectorului energetic.
Există la nivel național o serie de programe de finanțare active care au în structura lor axe
prioritare, domenii de intervenţie sau măsuri care vizează sprijinul potențialilor beneficiari de
a contribui la creșterea eficienței energetice, valorificarea surselor regenerabile de energie sau
cercetare și diseminare în domeniul SRE. Amintim în acest sens:
1.

Programul Operațional Regional 2014-2020 implementat în România, cofinanțat din

fondurile europene structurale și de investiții. Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor are ca
priorități de investiție creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și de tip rezidențial,
respectiv:


îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,
planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv
măsuri de consolidare a clădirii;



reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului
termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare,
inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor
aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;



utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie
termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;



implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea
eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și
instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice);



înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;



orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului
(înlocuirea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de
demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la
fațade etc.);
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realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care
au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

2.

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă

nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea
ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b)
infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându se astfel
ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze
creștere și sustenabilitate.
Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei
Naționale de Cercetare Inovare 2014 2020 și vor fi susținute prin POC:

3.



bioeconomie.



tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.



energie, mediu și schimbări climatice.



eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a

răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020
şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei
Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare
cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrânduse asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon
prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea
unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al
Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare
identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.
POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului,
managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă
energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii.
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Soluții tehnologice ‐ metode de obţinere şi utilizare a energiilor
regenerabile pretabile judeţului Bihor. Aparate şi agregate recomandate
Tehnologii şi echipamente de valorificare a radiaţiei solare
Folosirea radiaţiei solare pentru producerea de energie electrică se poate face prin mai multe
metode:


utilizarea modulelor fotovoltaice;



utilizarea turnurilor solare;



utilizarea concentratorilor parabolici;



utilizarea sistemului Dish-Stirling;

Sisteme fotovoltaice (PV)
Generatorul fotovoltaic este organizat sub forma câmpului fotovoltaic incluzând toate
elementele de interconectare (cablaj), protecţie (diode antiretur sau de bypass) şi/sau
subansamble specifice (mecanisme de acţionare în cazul panourilor mobile, dispozitive de
orientare automată etc.)

Panou fotovoltaic (PV)

Există, în principal, două tipuri de funcţionare:


Funcţionare fără stocaj (cu racordare la reţea)



Funcţionare cu stocaj (sistem autonom)

În cazul realizării unor sisteme de alimentare autonome care valorifică atât enegia solară cât şi
cea eoliană, soluţia tehnologică propusă va include o structură hibridă fotovoltaic-eoliană
(PV/EOL).

Instalaţie solară de generare a energiei electrice cu turn solar
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Sisteme de captare cu concentratoare parabolice

Acest tip de concentrator constă dintr-o oglindă parabolică în formă de jgheab care
concentrează radiaţia solară asupra unei conducte. În conductă circulă un fluid de lucru, în
general ulei, care preia căldura pentru a o ceda apei pentru producerea aburului care antrenează
turbina unui generator electric. Concentratorul necesită ajustarea pozitei după cea a soarelui
în deplasarea aparentă diurnă. O variantă a concentratorului parabolic o reprezintă
concentratoarele Fresnel .

Generator Dish-Stirling (EuroDish)
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Tehnologii si echipamente
Sistem eolian simplu pentru alimentarea unei gospodării

Sisteme hibride
Având în vedere caracterul aleatoriu şi intermitent al resurselor eoliene, pentru creşterea
gradului de asigurare în alimentarea cu energie electrică, se impune adoptarea unor soluţii care
implică:
- utilizarea unor resurse neconvenţionale, cu caracter complementar sursei eoliene
(energia solară, biomasă)
- utilizarea unui grup motor – generator (Diesel)
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Dintre sistemele hibride cele mai răspandite sunt cele binare: GMG / fotovoltaic / eoliene (PV
/ EOL), eolian / grup motor generator (EOL / GMG) sau terţiare PV / EOL / GMG.

Sistem de alimentare care poate asigura consumatorul cu energie electrica foarte aproape de 100%.

Sisteme cuplate la reţea
Mini / micro reţele locale
Micile comunităţi locale (sate etc), unele obiective turistice amplasate în zone izolate departe
de reţeaua de distribuţie pot fi alimentate cu sisteme eoliene integrate în micro / minireţele de
distribuţie locală de joasă tensiune.
Schema generală de organizare a unei astfel de micro / minireţea.
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Structura de bază a unei astfel de reţele cuprinde:
-

un grup de turbine eoliene care formează generatorul EOL

-

bloc de încarcare baterii de acumulatoare (opţional)

-

grup GMG (opţional)

Centrale eoliene
Astfel de sisteme injectează energia produsă de turbinele de vânt (grupate în mari ferme
eoliene) în reţeaua de distribuţie din zonă. Centrala este racordată la reţeaua publică de 20–
110-220 kV şi este preluată în sistemul energetic naţional.
Managementul energiei livrate este realizat de un bloc de comandă şi control care echipează
centrala eoliană.

169

Tipuri principale de soluţii constructive pentru turbine eoliene
Aproape toate instalaţiile eoline pentru producerea energiei electrice instalate până în ultimul
deceniu s-au bazat pe unul dintre cele trei tipuri principale :
a) Turaţie fixă cu generatorul electric asincron, cu rotorul acestuia în scurt-circuit, cuplat direct
la reţeaua de forţă;
b) Turaţie variabilă cu generator electric asincron cu dublă excitaţie;
c) Turaţie variabilă bazată pe generator sincron cuplat direct la rotorul eolian.
Turbine eoliene ( tipuri constructive şi gama de putere)
Producător

Tip constructive

Gama de putere

Bonus (Denmark)

CT/CS; CT/AS

DeWind (UK/Germany)

VTDI

600 kW - 2 MW

Enercon (Germany)

VTDD

300 kW - 4.5 MW

GE Wind Energy
(US/Germany)

CT/CS; VTDI

600 kW;

600 kW;

1-2.3 MW

900 kW- 3.6 MW
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Lagerwey (Netherlands)

VT/AGP; VTDD

250 kW;

750 kW - 2 MW

Jeumont Industrie
(France)

VTDD

MADE (Spain)

CT/CS; VTSGP

NEG Micon
(Denmark)

CT/CS; CT/AS;
VTDI

Nordex (Germany)

CT/CS ; VTDI

Repower Systems
(Germany)

CT/CS; CT/AGP;
VTDI

600 - 750 kW;

Vestas (Denmark)

SVT/OSP; VTDI

660 kW – 2,75 MW;

750 kW- 1.5 MW
660 kW - 1.3 MW;
600 kW –
1.5 MW;

2 MW

1.5-2 MW;

600 kW - 1.3 MW;

2.75 MW

1.5-2.5 MW

1.5-2 MW

1MW;

850 kW - 3 MW

CT/CS = Turaţie fixă, limitare de turaţie clasică (stall)
CT/AS = Turaţie fixă, limitare de turaţie activă (unghiul palei variabil -negativ, de 3-5 grade)
VTDI = Turaţie variabilă, unghiul palei variabil -pozitiv, inducţie cu dublă excitaţie la
generator.
VTDD = Turaţie variabilă, generator sincron cuplat direct la rotorul eolian combinat cu pas
reglabil (Enercon + Lagerwey + 1.5 MW
Jeumont) combinat cuvariatie clasică de turaţie (Jeumont J48-750 kW); VTSGP = Turaţie
variabilă, /pas variabil, + generator sincron fără perii;
VT/AGP = Turaţie variabilă, / pas variabil, + generator asincron (100% curent prin convertor).
CT/AGP = combinaţie neuzuală de turaţie fixă/pas reglabil, cu conectare directă la generator
asincron.
De asemenea, s-au conturat două soluţii tehnologice:


Turbine cu pas variabil echipate cu generatoare electrice asincrone;



Turbine eoliene care funcţionează cu generator electric sincron cuplat direct pe
rotorul eolian.

În cazul celui de al doilea tip de turbină eoliană, arborele este susţinut de câte un lagăr în fiecare
parte a generatorului. Această soluţie constructivă, asigură o mare fiabilitate şi se distinge prin
costuri de întreţinere mult reduse.
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În prezent, această soluţie constructivă se aplică la instalatii eoliene cu puteri nominale
începand de la 300 kW şi ajungând până la puteri de 4 MW, cea ce face agregatele cu
generatoare cuplate direct cu turbina de vânt, să se afirme tot mai mult.
Conform acestei scheme turbina WT se leagă direct prin întrerupător la un transformator
(0,4/20 kV), iar conectarea la eventualii consumatori in 0,4 kV din zonă se face în derivaţie din
racordul la generatorul electric al turbinei.
Transformatorul de conectare la reţeaua de MT (de 20kV) se amplasesză în zona turbinei sau
în apropriere de reţea. Pentru îmbunătăţirea factorului de calitate se utilizează baterii de
condensatoare

Tehnologii şi echipamente pentru biomasă
Tehnologiile de cel mai mare interes în prezent sunt:
- Arderea directă în cazane.
- Conversia termică avansată a biomasei într-un combustibil secundar, prin gazeificare termică
sau piroliză, urmată de utilizarea combustibilului într-un motor sau într-o turbină.
- Conversia biologică în metan prin digestia bacteriană aerobă.
- Conversia chimică şi biochimică a materiilor organice în hidrogen, metanol, etanol sau
combustibil diesel.
Diferitele tehnologii care pot fi aplicate pentru a obţine energie din biomasă sunt prezentate mai jos.
Proces

Combustie

Produs

Gaze fierbinţi

Aplicaţii
- cazan
- motor pe abur

- Incălzire spaţiu, căldură
de proces
- apă fierbinte,
electricitate / căldură

Gaz combustibil

- cazan, motor pe gaz
- turbină pe gaz
- celule combustie

- căldură
- electricitate / căldură

Gaz de sinteză

- gaz natural sintetic
- combustibil lichid
- chimicale

- căldură
- transport

Gaz combustibil

- motor

- electricitate / căldură

Combustibil lichid
Combustibil solid

- cazan
- motor

- electricitate / căldură
- transport

Gazeificare

Piroliză
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Tehnologii si instalaţii de ardere
Arderea în cazane este cea mai răspândită tehnologie de utilizare energetică a biomasei
Tipurile de cazane pentru arderea biomasei lemnoase sunt foarte variate şi s-ar putea clasifică
în trei grupe:
a) cazane cu focare cu grătar
b) cazane cu focare cu împingere pe dedesubt
c) cazane cu focare cu ardere în suspensie

Instalaţie de ardere cu împingere pe dedesupt
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L E G E N D Ă:
1 – Siloz
2 – Extractor
3 – Degazor
4 – Transport pneumatic
5 – Cazan
6 – Multiciclon
7 – Ventilator gaze
8 – Coş de fum

Tehnologii de gazeificare
Gazeificarea biomasei este un proces de conversie completă în gaz, utilizând ca mediu de
gazeificare aer, oxigen sau abur. Gazeificarea biomasei se realizează prin două metode
principale:
- Gazeificarea termică utilizând aer, oxigen, abur sau amestecul acestora la temperaturi de cca
700 grade C;
- Gazeificarea biochimică utilizând micro-organisme la temperatura ambientului şi în condiţii
anaerobice.
Pentru gazeificarea lemnului au fost dezvoltate şi aplicate trei tipuri principale de reactoare de
gazeificare:
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- gazogene cu pat fix
- gazogene cu pat fluidizat
- gazogene cu curent ascendent
Sisteme de piroliză a biomasei.Variante tehnologice pentru piroliză
Temperatura
Tehnologie

Timp de rezidenţă Rata de încălzire

°C

Produse
Mangan

Carbonizare

zile

Foarte scàzutà

400

Conventionalà

5-30 min

Scàzutà

600

Rapidă

0.5-5s

Foarte ridicatà

650

Bio-ulei

<1s

Ridicatà

< 650

Bio-ulei

<1s

Ridicatà

< 650

chimicale, gaz

Ultra

< 0.5

Foarte ridicatà

1000

chimicale, gaz

Vid

2-30s

Medie

400

Bio-ulei

Aprindere cu combustibil
lichid
Aprindere cu combustibil
gazos

Ulei, gaz,
mangan

Tehnologia de piroliză utilizează următoarele echipamente:
a) Reactor în strat fix
b) Reactor în strat fluidizat

Amenajări microhidroenergetice
Amenajarea unei microhidrocentrale
Schema generală a unei amenajări microhidro cu cădere mare sau medie.
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Elementele principale ale unei amenajàri
Microhidrocentralele pot fi amplasate fie în zone muntoase, unde râurile sunt repezi, fie în zone
joase, cu râuri mari.
Pentru schemele de căderi mari şi medii, se folosesc combinaţii de canal şi conductă forţată.
Dacă terenul este accidentat construcţia canalului este dificilă, şi atunci se utilizează numai
conducta forţată care uneori poate fi îngropată.
În amenajările tip baraj turbinele sunt plasate în corpul barajului sau în imediata vecinătate a
acestuia, astfel că aproape ca nu mai este nevoie de canal sau de conducte.
O altă optiune de amplasare a microturbinelor este utilizarea debitelor de la staţiile de epurare
a apei sau de epuisment.
În continuare sunt prezentate cele mai des întâlnite patru tipuri de amenajări ale
microhidrocentralelor :
Tipuri de amenajări microhidroenergetice, posibil de realizat în judeţul Bihor:
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Turbine cu acţiune
Turbina Pelton constă dintr-o roată pe care sunt fixate mai multe cupe, în timp ce un jet de
viteză mare acţionează tangenţial asupra roţii. Jetul loveşte fiecare cupă şi este împărţit în două,
astfel încât fiecare jumătate este reflectată la aproape 180º. Aproape toată energia apei este
utilizată în răsucirea cupelor, iar apa reflectată este colectată într-un canal.
Turbina Turgo este asemanătoare cu Pelton, dar jetul loveşte rotorul sub un unghi de 20º, astfel
că apa intră pe o parte a rotorului şi iese pe cealaltă. De aceea debitul nu este limitat de
cantitatea de apă evacuată (ca în cazul turbinei Pelton). În consecinţă, turbina Turgo poate
avea un diametru mai mic decât Pelton, pentru aceeaşi putere produsă.
Turbina Banki constă din două discuri de tablă groasă pe care sunt sudate nişte pale. Jetul de
apă intră prin partea superioară a rototului printre palele curbate, şi iese prin partea opusă,
trecând astfel şi a doua oară printre pale. Palele au forma astfel încât la fiecare trecere prin
periferia rotorului apa transferă o parte din momentul său, înainte de a cădea .
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Turbine cu reacţiune
Turbinele cu reacţiune utilizează debitul de apă care intră în rotor pentru a genera forţele
hidrodinamice care acţionează asupra palelor rotorului punându-le în mişcare. Ele se
diferenţiază de turbinele cu acţiune prin faptul că rotorul funcţionează întotdeauna într-o
carcasă complet umplută cu apă.
Toate turbinele cu reacţiune au un difuzor cunoscut ca „aspirator” sub rotor prin care apa se
evacuează. Aspiratorul încetineşte apa evacuată şi reduce presiunea statică în zona de sub rotor,
crescând astfel căderea netă.
Turbinele de tip elice sunt asemănătoare, în principiu, cu elicele unui vapor, dar funcţionând în mod
invers.
Tipuri de turbine

Microhidroagregate compacte
Microhidroagregatele de largă utilizare (M.L.U.) sunt echipate cu turbine: Kaplan tubulară
(K.T.), axial compactă (C.A.T.), Kaplan (K), Banki sau Francis (F) şi sunt alcătuite în principal
din următoarele subansambluri:
- microturbină hidraulică;
- mecanism de acţionare;
- vană de intrare;
- generator asincron;
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- dulap electric de comandă-automatizare.

Tehnologii pentru geotermie
Identificarea de locaţii favorabile aplicatiilor SRE
Principalii parametri ai sistemelor geotermale identificate in România

Parametrul
geotermic

U/M

Tipul petrografic
de sistem
geotermal

Bors

Carbonatite Carbonatite
fisurate
fisurate

Suprafata
Kmp
Adancimea
Km
Sonde săpate (total)
Sonde active
Temperatura la
oC
talpa sondei
Gradientul
temperaturii

Oradea

oC/km

Total săruri
g/l
dizolvate
Economia anuala
toe
de combustibil
conventional
Total putere
MWt
disponibila
pentru sondele
Rezerve
exploatabile MW/zi
(pentru 20 ani)

Campia
de Vest
Gresii

Valea Oltului

Nord
Bucuresti

Conglomerate Carbonatite

75
2.2-3.2
14
12

12
2.4-2.8
6
5

2500
0.8-2.1
88
37

18
2.1-2.4
3
2

300
1.9-2.6
11
5

80-110

120

60-90

90-95

60-80

35-43

45-50

38-50

45-48

28-34

0.8-1.4

12.0-14.0

2.0-7.0

13.0

2.2

9700

3200

18500

2600

1900

58

25

210

18

32

570

110

4700

190

310

Criterii generale de selecţie a locaţiilor
Pentru abordarea unei investiţii în domeniul SRE, selectarea locaţiilor favorabile aplicaţiilor
energetice se face având în vedere unele criterii, care includ condiţii şi restricţii tehnice,
economice şi de mediu.
1. Principalele criterii de selecţie sunt următoarele:
2. Potenţialul energetic al sursei regenerabile în zona de interes
3. Condiţiile concrete din teren (morfologia terenului, rugozitatea, obstacole, natura
terenului)
179

4. Apropierea de aşezări umane
5. Rezervaţii naturale, zone istorice, turistice, arheologice
6. Repere speciale :zone interzise, aeroport civil/militar, obiective de telecomunicaţii
speciale
7. Existenţa şi starea căilor de acces
8. Condiţiile de folosire a terenului: regimul juridic, concesionare/cumpărare
9. Posibilităţile de conectare la reţeaua electrică: distanţa, nivel de putere etc.
10. Existenţa unui consumator în zonă
11. Potenţialii investitori în zonă
12. Potenţiali autoproducători în zonă
13. Posibilitatea unui parteneriat public/privat
14. Indicatorii tehnico-economici de performanţă favorabili abordării investiţiei în
amplasamentul selectat

Locaţii pentru aplicaţii solare
Aceste locaţii se identifică având în vedere:
- harta potenţialului energetic solar din România (o medie de 1275 kWh / m2 / an
radiaţie globală incidentă în plan orizontal, potenţial în care se înscrie şi judeţul Bihor);
- distribuţia potenţialului solar în teritoriu (care are variaţii relativ reduse de sub
200kW/h/m2/an între zonele sudice, vestice şi nordice ale ţării noastre);
- performanţele echipamentelor solare (termice sau fotovoltaice) care se pretează la
orice tip de aplicaţie termică/electrică. Se poate aprecia că, în general, orice zonă
însorită, fără obstacole majore, este propice pentru aplicaţii solare.

Locaţii pentru aplicaţii solar-termale (energie termică)
În acest caz orice spaţiu disponibil poate fi utilizat, dacă:
- permite amplasarea captatoarelor solar-termale;
- orientarea preferentială spre Sud şi înclinarea funcţie de latitudinea locaţiei
Este cazul acoperişurilor caselor/blocurilor, construcţiilor adiacente (parcări acoperite etc.) sau
a unor terenuri pe care se pot amplasa colectoarele solar-termale.

Locaţii pentru aplicaţii fotovoltaice (energie electrică)
Analizele energetice preliminare şi studiile de teren au evidenţiat ca principală zonă pentru
instalarea unor centrale solaroelectrice este reprezentată de Dobrogea (judetele Constanţa şi
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Tulcea), dar şi în Subcarpaţii Meridionali sau Câmpia Română, Câmpia de Vest si Sudul
Olteniei.
Pornind de la aceste criterii principale, s-au avut în vedere pentru centrale fotovoltaice de
sistem în principal amplasamente situate în Dobrogea (jud.Tulcea şi Constanţa).

Locaţii pentru aplicaţii eoliene
Pentru alegerea amplasamentelor aferente sistemelor eoliene s-au parcurs următoarele etape:
1) S-au analizat următoarele zone de interes:


Zona Dobrogea



Zona Banat



Zona Moldova

Stabilirea acestor zone s-a făcut iniţial pornind de la faptul că toate sunt situate în subzonele de
potenţial eolian favorabil I-II corespunzător formelor de relief: dealuri şi podişuri, montană,
zona litorală/mare, câmpie (cu viteze ale vântului de peste 5 m/s), conform datelor cuprinse în
harta eoliană a României.
2) Investigaţii în teren
Precizarea concretă a locului de amplasare a turbinelor eoliene se face în urma investigaţiilor
în teren, ţinând seama de planurile de cadastru, configuraţia terenului etc.

Eficienţa economică estimată analiza economică în domeniul SRE23
Din analiza economică elaborată pentru unele tipuri de surse regenerabile utilizate pentru
producerea de energie electrică, se constată urmatoarele:

Proiecte fotovoltaice
În concordanţă cu premisele tehnice şi economice uzuale, pentru o rată de actualizare de 10%,
rezultă că aceste proiecte au un cost ridicat din punct de vedere economic, dar prin eficienţă şi
impact pozitiv asupra mediului se amortizează rapid. Considerarea veniturilor obţinute din
tranzacţionarea atât a dreptului de emisii de CO2 cât si a certificatelor verzi, conform
reglementarilor actuale, nu au condus până acum la o îmbunătăţire remarcabilă a indicatorilor
economici.
Ţinând cont de faptul că energia solară este sigură, curată, uşor de obţinut, merită totuşi
investiţia în tehnologia de conversie în energie termică şi electrică.

23

Sursa: ICEMENERG, ISPE, 2008
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Proiecte eoliene
Aceste proiecte sunt rentabile pentru un preţ de vânzare a energiei electrice de peste 36,6
Euro/MWh. Fezabilitatea proiectelor de tip eolian este îmbunătăţită datorită mecanismelor de
promovare a proiectelor de tip SRE prin valorificarea certificatelor verzi la un preţ de cca.
40Euro/CV.
Veniturile obţinute din tranzacţionarea dreptului de emisii de CO2 în intervalul 2008 – 2010,
la un preţ de 8 Euro/tCO2 (conform mecanismului de Joint Implementation promovat de
Protocolul de la Kyoto) îmbunătăţesc deasemenea eficienţa proiectelor de tip eolian.

Proiecte microhidrocentrale
Proiectele sunt rentabile pentru un preţ de vânzare a energiei electrice cuprins între 20
Euro/MWh şi 36,6 Euro/MWh. Fezabilitatea proiectelor de tip microhidrocentrale este
îmbunătăţită datorită mecanismelor de promovare a proiectelor de tip SRE prin valorificarea
certificatelor verzi la un pret cuprins între 24 si 42 Euro/CV conform H.G. 968/2005.
Veniturile obţinute din tranzacţionarea dreptului de emisii de CO2 îmbunătăţesc eficienţa
proiectelor.

Proiecte geotermale
European Geothermal Energy Council (EGEC) consideră că perioada 2010-2020 va fi perioada
în care vor fi puse bazele industriei geotermale europene, care se va afirma ca o sursă
competitivă de electricitate.
Având în vedere potenţialul termic al resurselor geotermale din judeţul Bihor, se consideră ca
ele vor putea reprezenta o sursă de energie primară pentru producerea de electricitate după anul
2020 şi că rolul lor în acea perioadă ar putea fi semnificativ, datorită costurilor tehnologice
relativ scăzute

182

9. Capacitate administrativă
Judeţul Bihor este fragmentat într-un număr ridicat de unităţi administrativ – teritoriale, fapt
care face din cooperarea pe orizontală, între autorităţile publice locale, o adevărată
provocare.
Structurile de cooperare inter-comunală sunt relativ bine dezvoltate în judeţ, un exemplu de
bună practică la nivel naţional fiind Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Zona
Metropolitană Oradea. Alte asocieri de acest tip manifestă un grad de activitate scăzut.
O altă formă de cooperare la nivel teritorial este reprezentată de Grupurile de Acţiune Locală,
fiind înregistrate două astfel de iniţiative în cadul judeţului, selectate spre finanţare de către
MADR
Asociaţii de dezvoltare intercomunitară
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI) sunt forme asociative cu personalitate juridică,
de drept privat, prin care autorităţile locale şi judeţene pot colabora pentru derularea unor
proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional şi/ sau pentru furnizarea în comun de
servicii publice.
Acest tip de asociere a fost introdus în România o dată cu Legea administraţiei publice locale
nr. 215/ 2001, preluând modelul francez de cooperare inter-comunală. ADI-urile reprezintă un
instrument de cooperare relativ nou, funcţionând pe un cadru de reglementare încă incomplet.
Legea 215/ 2001 prevede (Art. 11, paragraful (1)) că „Autorităţile administraţiei publice locale
au dreptul ca, în limitele competenţelor lor, să coopereze şi să se asocieze cu alte autorităţi ale
administraţiei publice locale din tară sau din strainătate, în condiţiile legii”. Cu toate acestea,
prevederile privind modalitatea de înfiinţare şi funcţionare a acestor asocieri sunt insuficient
detaliate, prin urmare ADI-urile funcţionează în fapt conform Ordonanţei 20/ 2000 cu privire
la asociaţii şi fundaţii.
Faptul că nu există un act normativ care să reglementeze în mod specific înfiinţarea şi
funcţionarea ADI-urilor, produce confuzii privind statutul, delimitarea componenţei şi a
competenţelor unor asemenea structuri şi împiedică posibilitatea menţinerii unei evidenţe a
acestui fenomen. Un studiu24 privind ADI-urile identifică următoarele legi cu relevanță pentru
înfiinţarea şi funcţionarea acestor structuri în România:

24
Mizele intercomunalităţii în România: Evoluţia fenomenului asociativ la nivelul administraţiei publice locale
din România, Iorga, Elena, Marin, Monica, Institutul de Politici Publice, 2007: Bucureşti.
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Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale;
Legea nr. 286/ 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/ 2001;
Legea nr. 246/ 2005;
Legea cadru a descentralizării nr. 195/ 2006;
Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
OG nr. 26/ 2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.
Din datele identificate la nivelul judeţului Bihor a reieşit un număr de 14 Asociaţii de
Dezvoltare Intercomunitară. Componenţa acestora, obiectul de activitate şi numărul
partenerilor diferă.
Tabel 9-1 Asociaţii de dezvoltare intercomunitară în judeţul Bihor
Nr.
Denumire
Anul înfiinţării
Localităţi – membre
Asociaţia
de
dezvoltare
1.
2010
Consiliul Judeţean Bihor, Săcuieni, Diosig
intercomunitară Ecoland Bihor
Asociaţia
de
dezvoltare
Consiliul Judeţean Bihor şi majoritatea
2.
2010
intercomunitară Ecolect Group
oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor
Asociaţia
de
dezvoltare
Consiliul Local Oradea, Biharia, Borş,
3.
intercomunitară Zona Metropolitană
2005
Cetariu, Nojorid, Oşorhei, Paleu, Sânmartin,
Oradea
Sântandrei
Asociaţia
de
dezvoltare
intercomunitară pentru serviciul de
4.
producere transport distribuţie şi
2012
Consiliul Local Oradea, Sînmartin
furnizare de energie termică în sistem
centralizat "Termoregio"
Asociaţia
de
dezvoltare
5.
2012
Consiliul Local Oradea, Borş
intercomunitară Transregio
Asociaţia
de
dezvoltare
Biharia, Borş, Cetariu, Nojorid, Oşorhei,
6.
2007
intercomunitară Reosal
Paleu, Sânmartin, Sântandrei
Asociaţia
de
dezvoltare
7.
2008
Pocola, Uileac de Beiuş
intercomunitară Uileac-Pocola
Asociaţia
de
dezvoltare
8.
2009
Bratca, Bulz
intercomunitară Ponor
Asociaţia
de
dezvoltare
9.
2008
Biharia, Salarad
intercomunitară Biharia-Sălard
Asociaţia
de
dezvoltare
10.
2010
Borod, Bulz
intercomunitară Borod- Bulz
Asociaţia
de
dezvoltare
11.
2009
Borod, Valcău de Jos
intercomunitară Borod-Valcău de jos
Asociaţia
de
dezvoltare
12.
2008
Tămăşeu, Roşiori
intercomunitară Tămăşeu -Roşiori
Asociaţia
de
dezvoltare
13.
2009
Spinuş, Brusturi
intercomunitară Valea Ghepeşului

184

14.

Asociaţia
de
dezvoltare
intercomunitară Viişoara -Boianu
Mare

2008

Viişoara, Boianu

Sursa: prelucrare date din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

După cum este specificul acestui tip de asociaţie şi asociaţiile din judeţul Bihor sunt formate
cu scopul dezvoltării şi implementării de proiecte pe un anumit domeniu, în general pentru
reabilitare sau îmbunătăţire a funcţionării unor servicii publice. Între tipurile de asociaţii de
dezvoltare intercomunitară constituite în Bihor, distingem doar două asociaţii în care este
membru şi Consiliul Judeţean. Prima dintre acestea, ”Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
Ecoland Bihor” are drept scop implementarea proiectului “Instalaţie pentru producerea energiei
electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile - biomasă, în localitatea Săcueni"
de către Consiliul Judeţean Bihor în parteneriat cu oraşul Săcueni şi comuna Diosig. Proiectul
este în implementare, obţinând acordul Agenţiei de Protecţia Mediului Bihor.
A doua asociaţie în care este membru Consiliul Judeţean Bihor este ”Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară Ecolect Group” în care sunt asociate majoritatea localităţilor judeţului (oraşe
şi comune). Asociaţia a fost constituită pentru implementarea proiectului ,,Sistem de
Management Integrat al deşeurilor la nivelul judeţului", care include unificarea gestiunii
serviciilor de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale şi locale. În
această categorie a gestionării deşeurilor se înscrie şi ”Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
Reosal”, cu scop de a gestiona serviciile de salubrizare a localităţilor din Zona Metropolitană
Oradea.
Formarea acestor asociaţii în scopul realizării unor proiecte de utilităţi şi servicii publice apare
ca o trăsătură comună în majoritatea ADI-urilor din judeţul Bihor. Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară pentru serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie
termică în sistem centralizat ”Termoregio” are drept scop înfiinţarea şi derularea serviciului de
producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat pe teritoriul
celor două localităţi membre. În acelaşi registru al serviciilor publice, primăria Oradea a
înfiinţat ”Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Transregio” în asociere cu primăria Borş, în
scopul îmbunătăţirii calităţii şi frecvenţei transportului public între cele două localităţi.
Cea mai dezvoltată asociere intercomunală la nivelul judeţului este Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea (ZMO). Aceasta reprezintă, de altfel, prima
asociere la nivel metropolitan înfiinţată în România în 2005, fiind dată frecvent ca exemplu de
bună practică la nivel naţional. ZMO a desfăşurat deja un număr semnificativ de proiecte prin
intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România sau prin programe
de colaborare europene (INTERREG IV, URBACT II). Deşi acest fapt relevă o capacitate
ridicată de atragere de fonduri şi rezilienţă profesională, de asemenea indică lipsa
instrumentelor de finanţare disponibile la nivel naţional care să recunoască ariile funcţionale
ale aglomeraţiilor urbane şi care să faciliteze accesul la fonduri pentru investiţii integrate.
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Harta 9-1 Participarea UAT-urilor la asociaţii de dezvoltare intercomunitară
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Restul asociaţiilor de tip ADI sunt formate exclusiv prin participarea a două autorităţi locale,
în scopul implementării unor proiecte de interes local. Acesta este cazul asociaţiilor de la
punctele 7-14 ale tabelului de mai sus. Se poate observa de asemenea că zona de Nord a
judeţului este cea mai activă în participarea în acest gen de asociaţii.
Asociaţii micro-regionale
Noţiunea de microregiune este utilizată în legislaţia românească cu referire la o arie ce prezintă
o specificitate şi omogenitate privind identitatea locală (cultural – istorică, spre exemplu
Microregiunea Ţara Haţegului25), morfologică (spre exemplu Microregiunea Valea Nirajului26)
sau funcţională (spre exemplu Microregiunea Turistică Munţii Bucegi, axată pe aria
funcţională - turism) şi poate reprezenta un teritoriu acoperind localităţi dintr-unul sau mai
multe judeţe.
Ca formă de organizare în vederea implementării de proiecte comune de interes micro-regional,
actorii locali ai unor asemenea teritorii pot opta pentru a se asocia sub forma unei asociaţii de
dezvoltare intercomunitară, a unui grup de acţiune locală sau a unei asociaţii simple
(organizaţie non-guvernamentală conform OG 26/ 2000).
Formele de asociere cel mai des întâlnite sunt asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi
grupurile de acţiune locală (GAL). Diferenţa dintre aceste forme de organizare este
reprezentată de tipologia membrilor asociaţi, precum şi finanţările şi programele suport la care
acestea au acces. În cazul ADI-urilor, membrii asociaţi sunt reprezentaţi doar de autorităţi
publice locale pe când în cazul GAL-urilor (ce guvernează teritoriile LEADER), membrii
asociaţi numără şi reprezentanţi ai mediului privat (întreprinzători, cooperative agricole,
grupuri de producători etc) şi ai societăţii civile (ONG-uri, persoane fizice, etc.). Totodată,
condiţiile de eligibilitate stipulează ca la nivelul procesului decizional al unui GAL,
reprezentanţii mediului privat şi al societăţii civile trebuie sa depăşească ponderea de 50%, iar
cei ai autorităţilor locale să reprezinte mai puţin de 50%.
În judeţul Bihor sunt înregistrate două GAL-uri, selectate de MADR spre finanţare.
Tabel 9-2 Grupuri de acţiune locală în judeţul Bihor
Nr.
Denumire
Teritoriu cuprins
1.
Asociaţia Grupul de Acţiune Comune: Curtuişeni, Şimiani, Tarcea, Cherechiu, Buduslău,
Locală Bihor de pe lângă Abrănuţ, Diosig, Ciuhoi, Chişlaz, Tăuteu, Roşiori, Sălard,
Tămăşeu, Biharia, Cetariu, Paleu, Borş. Oraşe: Săcueni
frontiera cu Ungaria
2.
Comune: Copăcel, Drăgeşti, Hidişelu de Sus, Ineu, Lăzăreni,
Asociaţia GAL Valea Crişurilor
Lugaşu de Jos, Oşorhei, Săcădat, Tileagd, Vârciorog
Sursa: Lista Grupurilor de Acţiune Locală selectate de MADR şi date de contact GAL, 2013, www.pndr.ro

25
26

http://www.tinutulpadurenilor-gal.ro/
http://www.nyaradmente.ro/indexro.html
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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria27 este o asociaţie
activă, cu un calendar de depuneri proiecte lansat pentru anul 2013 pe diverse măsuri PNDR.
Asociaţia a fost implicată în diverse conferinţe şi întâlniri organizate cu alţi parteneri LEADER.
Asociaţia GAL Valea Crişurilor28 s-a format încă din 2009 prin asocierea a 15 entităţi, constând
în 5 parteneri publici şi 10 reprezentanţi ai mediului de afaceri. Structura parteneriatului este
generoasă în prezent, implicând atât reprezentanţi ai mediului public, ai sectorului privat, dar
şi ai societăţii civile. Asociaţia este activă, lansând variate măsuri în cursul anului 2012 şi 2013,
de la susţinerea micilor fermieri şi a produselor agricole, până la susţinerea dezvoltării
turismului.

Analiza SWOT în domeniul capacităţii administrative a județului Bihor









Puncte tari
Zona metropolitană deosebit de activă,
exemplu de bune practici la nivel
naţional de colaborare inter-comunală
la nivel metropolitan;
Număr relativ ridicat de structuri
asociative, interes spre olaborare.
Oportunităţi
Se
preconizează
suplimentarea
fondurilor pentru creşterea capacităţii
administrative
pentru
perioada
următoare de finanţare;
Interes crescut din partea autorităţilor
centrale în a susţine dezvoltarea de
structuri de cooperare inter-comunală;
Posibilitatea
schimburilor
de
experienţă cu structuri similare din
Ungaria sau alte state din proximitate.













27
28

Puncte slabe
Fragmentarea judeţului în 101 UAT conduce
la dezechilibre majore între localităţi din
punct de vedere al capacităţii administrative;
Lipsa exerciţiului şi, de multe ori, a
deschiderii spre colaborare inter-comunală.
Ameninţări
Deficienţe legislative în ceea ce priveşte
finanţarea şi funcţionarea structurilor de
colaborare între autorităţi publice (ex. lipsa
unei legi care să sprijine şi faciliteze
funcţionarea structurilor intercomunale);
ZMO nu are un cadru de guvernanţă favorabil
la nivel naţional (ex. cadru legislativ care să
recunoască ariile funcţionale urbane) care să
faciliteze accesul la fonduri pentru investiţii
integrate;
Blocarea/ne-exploatarea la maxim a
avantajelor colaborării inter-instituţionale
dată fiind interferenţa politică;
Instrumente fiscale slab dezvoltate pentru a
sprijini activităţile generatoare de venit în
cadrul primăriilor.

http://www.galbihor.ro/index.php/gal-bihor
http://www.galvaleacrisurilor.ro/
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10. Contribuţia la obiectivele orizontale
Egalitatea de şanse
Egalitatea de şanse este o valoare comună atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul
României. Respectarea principiului egalităţii de şanse reprezintă atât o condiţie cât şi un
principiu de lucru estenţial pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare economică şi socială a
Uniunii Europene. În acest sens, autorităţile publice centrale şi locale din România au căutat să
transpună principiul egalităţii de şanse atât în documente strategice cât şi programe şi proiecte
concrete implementate la nivel naţional şi local. Astfel de acţiuni sunt necesar a fi continuate
în implementarea noii Politicii de Coeziune vizând perioada 2014-2020.
Drept urmare, Strategia pentru dezvoltare durabilă a judeţului Bihor 2014-2020 va avea în
vedere acordarea unei atenţii deosebite promovării principiului respectării egalităţii de şanse,
prin acţiuni menite să valorifice şi să încurajeze promovarea diversităţii capitalului uman, fără
discriminări legate de rasă, origine etnică, religie şi credinţă, orientare sexuală sau vârstă,
condiţie de sănătate/ dizabilităţi.
Principiul egalităţii de şanse este cu atât mai relevant la nivelul judeţului Bihor dată fiind
diversitatea etnică şi religioasă a judeţului, prezentată în cadrul capitolului 5 al prezentei
analize.
Dezvoltare durabilă
Conceptul de dezvoltare durabilă, urmărit pe tot parcursul realizării Strategiei de dezvoltare
durabilă a judeţului Bihor, se referă, conform definiţiei Comisiei Brundtland, la un model
specific de dezvoltare, care satisface cerinţele prezente, fără a compromite şansa generaţiilor
viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Dezvoltarea durabilă este expresia unui echilibru între
creşterea economică sustenabilă, coeziunea socială şi înfruntarea provocărilor demografice şi
dimensiunea ecologică.
Urmând îndeaproape principiile aplicate în Strategia Uniunii Europene Europa 2020 precum şi
alte documente programatice în domeniu, precum Agenda 21, Acordul de la Copenhaga (2009)
sau recomandările OECD şi ONU privind îmbunătăţirea indicatorilor de viaţă (socioeconomici), strategia va aborda într-o manieră integrată problemele economice, sociale şi de
protecţie a mediului de la nivelul judeţului, având drept scop asigurarea unei dezvoltări
eficiente din punct de vedere economic, echitabile din punct de vedere social şi sustenabile din
punct de vedere al conservării mediului.
Dezvoltarea durabilă în contextul judeţului Bihor are o relevanţă suplimentară dată fiind
bogăţia patrimoniului natural al judeţului – resurse naturale de subsol, arii protejate,
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biodiversitate, ş.a. Analiza diagnostic a reliefat deja situaţii în care s-a manifestat o tensiune –
într-o oarecare măsura firească - între acţiunile de exploatare, valorificare sau prezervare a
resurselor judeţului. Spre exemplu, supra-exploatarea resurselor de ape minerale termale ale
staţiunilor Băile 1 Mai şi Felix care a dus la scăderea proprietăţilor acestora, echilibrul firav
între a construi pentru a încuraja şi susţine fluxul de turişti în Parcul Natural Apuseni vs a
prezerva mediul natural, ş.a.m.d. În toate aceste cazuri, integrarea principiului dezvoltării
durabile presupune o mai bună înţelegere unor riscuri şi planificare/coordonare a activităţilor
diverşilor actori implicaţi, ceea ce permite atât valorificarea resurselor amintite în beneficiul
dezvoltării economice locale, cât şi preîntâmpinarea epuizării sau degradării iremediabile ale
acestora.
Societate informaţională
Promovarea societăţii informaţionale este un obiectiv major al Uniunii Europene, unul din cei
şapte piloni ai strategiei Europa 2020 care stabileşte obiective de creştere a Uniunii Europene
(UE) până în 2020. Documentul strategic care vizează acest domeniu este întitulat Agenda
digitală şi propune o mai bună exploatare a potenţialului tehnologiilor informaţiei şi
comunicării (TIC), pentru a favoriza inovarea, creşterea economică şi progresul.
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sunt percepute a fi esenţiale pentru creşterea
eficienţiei şi impactului atât a agenţilor economici cât şi a instituţiilor publice. Prin Strategia
de dezvoltare a judeţului Bihor, se propun dezvoltarea şi adoptarea la scară largă a
instrumentelor TIC menite să crească eficienţa actului de guvernare, calitatea serviciilor
publice şi să faciliteze transparenţa şi promptitudinea activităţii autorităţilor locale. Exemple
de iniţiative aliniate acestui deziderat amintim adoptarea de instrumente de e-guvernare,
instrumente de digitizare şi îmbunătăţire a evidenţei şi managementului terenurilor, ş.a.
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11. Analiza SWOT generală a județului Bihor
Puncte tari

Puncte slabe
Elemente de dezvoltare economică




















Poziţia favorabilă a judeţului Bihor, la
graniţa cu Ungaria, conferă judeţului un rol
de "judeţ-poartă" şi oportunităţi pentru
mobilitatea forţei de muncă şi accesarea
pieţelor externe (central şi vest-europene);
Potenţial de conectare ridicat către statele din
centrul şi vestul Europei asigurată de reţeaua
de transporturi auto şi reţeaua feroviară (5
puncte de trecere a frontierei);
Arii de specializare bine conturate, stabile
sau în creştere şi cu relevanţă la nivel
naţional (ex. industria ITC, industria de
încălţăminte ş.a.);
Resurse naturale variate şi bogate, inclusiv în
materie de diversitate a reliefului şi
condiţiilor climaterice ce sunt adecvate
diferitelor
activităţi
agricole
şi/sau
industriale;
Asociativitate şi producţie în activităţi
agricole relativ ridicată;
Centru universitar dezvoltat cu specializări
diverse (ex. specializările tehnologia
informaţiei, inginerie şi management,
medicină şi farmacie sunt printre cele mai
căutate);
Bazin de forţă de muncă extins şi calificat în
domenii diverse;
Potenţial de dezvoltare a turismului foarte
ridicat date fiind numeroasele resurse
naturale şi de patrimoniu adecvate
activităţilor turistice şi de agrement;
Proximitatea unui bazin de potenţiali turişti
extins (ex. Budapesta şi alte zone urbane din
Ungaria, centre urbane mari din România
precum Cluj Napoca şi Timişoara, ş.a.)
Interes crescut pentru turişti, indicat de
numărul de turişti în creştere;
Posibilitatea de a corela mai multe tipuri de
turism, bazat pe resurse variate, maximizând
durata de şedere şi veniturile ce ar putea fi
generate din acestea.


























Zone din judeţ cu o bază economică mono-industrială,
manifestând dependenţă de un număr limitat de
domenii de activitate / agenţi economici;
Localizarea agenţilor economici concentrată aproape
exclusiv pe considerente de cost al forţei de muncă şi
nu de avantaje competitive locale;
Conectivitate relativ redusă la piaţa internă naţională,
dată fiind poziţia în extremitatea de nord-vest a ţării
(şi implicit distanţele ridicate faţă de celelalte regiuni)
şi lipsa unei infrastructuri de tranzit rapid (ex.
autostrăzi, căi ferate modernizate, ş.a.);
Infrastructura rutieră, feroviară, aeriană insuficient
modernizată şi cu o capacitatea portantă în mare parte
depăşită ceea ce blocheză preluarea traficului din
Ungaria spre România;
Judeţul nu dispune de drumuri rapide sau de autostrăzi
şi centuri ocolitoare (doar parţial la Oradea);
Inexistenţa facilităţilor de transport intermodal auto –
feroviar şi/sau feroviar – auto;
Reţeaua feroviară neelectrificată şi prin urmare neexploatată la întregul potenţial.
Disparităţi considerabile de dezvoltare în cadrul
judeţului, cea mai mare parte a activităţii economice
fiind aglomerată în ZMO;
Centre urbane secundare de dimensiuni mici şi cu o
dezvoltare şi diversificare economică limitată;
Oferta universitară şi infrastructură de CDI insuficient
dezvoltată pentru exigenţele pieţei;
Infrastructură rutieră deficitară, ceea ce descurajează
localizarea investitorilor şi împiedică/generează
costuri suplimentare în circulaţia mărfurilor;
Coordonare redusă în ceea ce priveşte promovarea
destinaţiilor de turism din judeţ şi dezvoltarea unor
pachete integrate pentru turişti;
Accesibilitate scăzută către zonele cu potenţial turistic
ale judeţului, dată fiind infrastructura rutieră parţial
modernizată, lucrări de amenajare a siturilor turistice
limitate şi signaletică foarte puţin dezvoltată;
Structuri de primire turistică şi conexe (restauraţie,
spaţii destinate organizării de evenimente de afaceri,
etc) insuficiente;
Slaba accesibilitate prin mijloace de transport
alternative (transport in comun, piste de biciclete, etc).
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Elemente de dezvoltare socială şi calitatea vieţii









Infrastructură socială, educaţională şi de
sănătate relativ dezvoltată şi uniform
distribuită în cadrul judeţului;
Sistem de învăţământ cu rezultate bune din
punct de vedere al gradului de cuprindere şi al
ratei de promovabilitate;
Nivel ridicat de asociativitate la nivel local,
sector ONG bine dezvoltat;
Diversitate a promotorilor serviciilor de
asistenţă socială, proces avansat de
externalizare a serviciilor sociale demarat de
DGASPC Bihor;
Colaborare între autorităţile publice locale
dezvoltată, atât la nivelul zonei metropolitane
Oradea, cât şi la nivel transfrontalier, în cadrul
Euroregiunii Bihor - Hajdu Bihor.








Rata de ocupare scăzută, în special din cauza
restructurării din industria extractivă şi prelucrătoare,
dar şi efectele de contracţie economică pe fondul
crizei din 2008 – 2010;
Scădere demografică declanşată de numeroşi factori
ce acţionează concomitent (ex. accesibilitate scăzută,
declin economic, migraţie externă, spor natural
negativ, ş.a.);
Grad redus de acoperire cu servicii edilitare
(canalizare, alimentare cu apă, energie termică, ş.a.);
Dificultăţi în integrarea socio-profesională a
grupurilor dezavantajate.

Elemente de mediu
















Existenţa
Masterplanului
privind
infrastructura de apă şi apă uzată în judeţul
Bihor;
Existenţa unui plan judeţean de gestiune a
deşeurilor;
Sisteme de monitorizare constantă a calităţii
aerului;
Existenţa surselor diversificate de alimentare
cu apă potabilă (foraje, ape curgătoare,
izvoare, acumulări);
Existenţa resurselor bogate de ape termominerale;
Varietatea şi diversitatea habitatelor naturale
(reprezentative la nivel naţional şi european)
şi a speciilor de floră şi fauna protejate;
Bogăţia reliefului carstic, în toate formele
sale;
Existenţa
a
numeroase
organizaţii
neguvernamentale active în domeniul
mediului în judeţ;
Număr considerabil de proiecte relativ variate
pentru protecţia biodiversităţii care au fost
implementate
pe
teritoriul
judeţului
(dezvoltate în cadrul unor programe precum
Phare, LIFE, GEF, POS Mediu, PO HU RO);
Realizarea de schimburi de experienţă cu
regiuni similare din alte ţări şi creşterea
capacităţii instituţiilor implicate în protecţia şi

















Deficienţe în gestiunea, sortarea şi depozitarea
deşeurilor; sistem de colectare selectivă a deşeurilor
insuficient dezvoltat;
Acţiuni insuficiente de protecţie a naturii iniţiate de
autorităţi/ instituţii publice locale sau judeţene;
Infrastructură foarte puţină sau inexistentă în ariile
naturale protejate (iar cea care există este de cele mai
multe ori inadecvată şi nu respectă principiile
infrastructurii verzi);
Arii naturale protejate (din care 13 situri Natura 2000)
care nu sunt predate în custodie; habitate prioritare
aflate în degradare (ex. Lacul cu Nuferi din Staţiunea 1
Mai, unele păşuni/ fâneţe);
Propunerea şi implementarea unor proiecte de
infrastructură cu risc de periclitare a ecosistemelor (ex.
amenajarea malurilor râului Crişul Repede, staţiune
turistică pe Platoul Padiş şi la Vârtop etc.);
Inexistenţa planurilor de management pentru siturile
Natura 2000 din judeţ;
Lipsa unui sistem integrat sau a unor acţiuni
centralizate de monitorizare a biodiversităţii şi stării
acesteia pe teritoriul judeţului (de unde şi lipsa de date
coerente şi concludente cu privire la aceasta);
Insuficienţa utilizării unor instrumente ce ar putea
creşte eficienţa şi impactul activităţilor de monitorizare
şi control (ex. baze de date GIS, ş.a.);
Nivel scăzut de informare şi conştientizare cu privire la
existenţa şi importanţa unor zone protejate/ecosisteme
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valorificarea mediului din judeţ (ex. Consiliul
Judeţean Bihor, Administraţia Parcului
Natural Apuseni, ş.a.).




Oportunităţi













importante în rândul populaţiei, instituţiilor, agenţilor
economici, administraţiilor locale;
Implicare redusă a administraţiilor locale în
managementul ariilor protejate din judeţ;
Număr redus de controale şi amenzi pentru distrugerea
biodiversităţii în judeţ;
Capacitate redusă de atenuare şi prevenire a impactului
negativ al turismului (ex. proliferarea deşeurilor,
dezvoltare imobiliară necontrolată etc.).

Ameninţări
Elemente de dezvoltare economică

Oportunităţi de finanţare din ciclul următor
de programare (2014 – 2020) pentru o paletă
foarte variată de investiţii necesare pentru
judeţ;
Posibilităţi de finanţare pentru dezvoltarea
infrastructurii judeţene prin instrumentele
structurale, BEI, etc;
Atenţie sporită în ceea ce priveşte susţinerea
centrelor urbane mari în perioada următoare
de programare sau a unor domenii relevante
pentru
judeţ (spre
ex.
relansarea
pomiculturii);
Existenţa unor proiecte de investiţii anunţate
în cadrul judeţului (ex. exploatarea
petrolului, continuarea investiţiilor în
industria producătoare de componente
electronice, etc);
Adaptabilitatea reţelei de drumuri forestiere
şi de exploatare spre a putea fi utilizate ca şi
căi de acces şi drumuri turistice, necesitând
un efort investiţional scăzut;
Creşterea interesului pentru turism balnear,
montan/de aventură şi agroturism în Europa;
Suplimentarea preconizată a fondurilor
pentru creşterea capacităţii administrative
pentru perioada următoare de finanţare.













Dependenţa unor investiţii extrem de importante
pentru mediul de afaceri (dar nu numai) de decizii şi
priorităţi stabilite la nivel central (spre ex. investiţii în
infrastructura rutieră);
Evoluţia pe pieţe externe a unor industrii importante
pentru judeţ (competiţia de pe pieţe asiatice în
industria textilă, de confecţii şi încălţăminte) care ar
putea duce la relocarea din judeţul Bihor a
investitorilor străini;
Condiţii ce favorizează creşterea discrepanţelor de
dezvoltare din cadrul judeţului (spre exemplu, acces
mai redus al localităţilor mici la finanţări, limitarea
tipurilor de proiecte eligibile, etc.);
Zona metropolitană Oradea nu are un cadru de
guvernanţă favorabil la nivel naţional (inexistenţa
unui cadru legislativ care să recunoască ariile
funcţionale ale aglomeraţiilor urbane) şi care să
faciliteze accesul la fonduri pentru investiţii integrate;
Blocarea/ ne-exploatarea la maxim a avantajelor
colaborării inter-instituţionale dată fiind interferenţa
politică;
Instrumente fiscale slab dezvoltate pentru a sprijini
activităţile generatoare de venit în cadrul primăriilor.

Elemente de dezvoltare socială şi calitatea vieţii






Disponibilitatea multor programe de
finanţare pentru susţinerea proiectelor de
educaţie, dezvoltare socială ş.a.;
Dezvoltarea parteneriatelor public-privat şi
optimizarea soluţiilor de externalizare în
furnizarea serviciilor de asistenţă socială;
Investiţii în tehnologizarea şi informatizarea
serviciilor sociale – colectare date,






Creşterea raportului de dependenţă socială, ceea ce
periclitează sustenabilitatea sistemului de redistribuţie
prin pensii şi prestaţii socială;
Fenomenul de brain drain din sistemul de sănătate şi
extinderea lui la alte sectoare sociale;
Lipsa de politici eficiente de integrare a persoanelor
afectate de excluziune socială;
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monitorizare etc., având potenţialul de a
creşte impactul şi eficienţa acestora.



Fenomenul de brain drain cauzat de disponibilitatea
mai multor oportunităţi de ocupare în alte
regiuni/oraşe din regiune.

Elemente de mediu









Apartenenţa la un spaţiu-cheie pentru
biodiversitatea europeană, din mai multe
puncte de vedere (România, Sud-Estul
Europei, lanţul Munţilor Carpaţii);
Tendinţa de extindere a suprafeţei ariilor
naturale protejate în România şi Europa;
Existenţa unor finanţări specifice şi diverse
pentru conservarea biodiversităţii, atât din
partea Uniunii Europene cât şi a altor
state/organizaţii
(Mecanismul
SEE,
Organizaţia Naţiunilor Unite);
Posibilitatea continuării parteneriatelor
transfrontaliere şi a finanţării unor proiecte
de acest tip;
Dezvoltarea cunoaşterii şi a politicilor de
sprijin în domeniu de la nivel de UE.








Cadru instituţional incoerent şi precar, din punct de
vedere al capacităţii şi rolurilor, în ceea ce priveşte
protecţia mediului, prevenţia şi contracararea
efectelor negative ale activităţii umane;
Proliferarea îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor,
şi mecanizarea excesivă în agricultură şi folosirea;
Manifestarea unor fenomene în contextul
schimbărilor climatice precum cel de deşertificare în
partea de vest a judeţului (8.126 ha de teren nisipos
există deja la Valea lui Mihai, Săcuieni, Salonta);
Creşterea interesului pentru turism cu mijloace
motorizate (motociclete, maşini de teren, ATV, snow
mobile) în zonele sălbatice şi în arii protejate.
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Partea a II – a. Strategia de dezvoltare a județului Bihor
1. Contextul regional, național și european
Strategia de dezvoltare județeană are rolul de a canaliza forțele care acționează la nivelul
județului Bihor spre îndeplinirea unui deziderat comun reprezentat de viziunea acesteia și
corelat cu strategiile regionale, naționale și europene.
În acest context, au fost luate în considerate cele 11 obiective tematice ale Strategiei Europa
2020, obiective care se doresc a fi realizate în perioada 2014-2020, după cum urmează:
 Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
 Îmbunătăţirea accesului la şi a utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi
comunicaţiilor;
 Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
 Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;
 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor;
 Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
 Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;
 Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
 Investiţii în competenţe, educaţie şi învăţare continuă;
 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
 Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică.
Sub auspiciile Strategiei Europa 2020, Romania și-a asumat să îndeplinească anumite ținte
referitoare la: ocuparea forţei de muncă, inovare, educaţie, incluziune socială şi mediu/energie.
Tabel 3 Țintele asumate de România referitor la obiectivele Strategiei Europa 2020
Rata de
ocupare
(in %)

Procent
de CDI
în PIB

Energii
regenerabile

Eficiență
energetică –
reducerea
consumului
de energie (în
Mtoe)

20,79%
(2012)

2%

Reducerea
emisiilor
de CO2,
comparat
nivelul
anului
1990
51,84%
(2011
comparat
cu nivelul
1990)
-19%

Situație
curentă
România

63,8%
(2012)

0,48%
(2011)

Ținte
România
Ținte UE

70%
75%

Educație
terțiară
(%)

16,6
(2012)

Reducerea
procentului
de părăsire
timpurie a
sistemului
de educație
(în %)
17,4%
(2012)

24%

10

11,3%

26,7%

Reducerea
populației
în risc de
sărăcie și
excluziune
socială (nr
persoane)
240.000
(2011
comparat
cu nivelul
1990)
580.000

3%

-20%

20%

368 Mtoe

10%

40%

20.000.000

21,8%
(2012)

Sursa: Acordul de Parteneriat 2014 - 2020
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În continuare, în context regional, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest urmează țintele
naționale și propune prin Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014 – 2020 o serie de
măsuri care să contribuie la dezvoltarea regiunii în această direcție. Obiectivele strategice de
dezvoltare pe termen mediu şi lung (2034) se referă la:
1. Dezvoltarea de avantaje comparative prin investiţii în domeniile de specializare
inteligentă ale regiunii (agricultură şi industrie alimentară, IT&C, electronică, utilaje şi
echipamente, energie, turism şi construcţiile de locuinţe verzi);
2. Racordarea Regiunii la fluxurile internaţionale de mărfuri, turişti, investiţii, informaţii
şi valori culturale şi asigurarea rolului de deservire ca ,,regiune logistică”;
3. Creşterea investiţiilor în capitalul uman şi social al regiunii, în vederea asigurării
suportului pentru o dezvoltare durabilă;
4. Creşterea eficienţei economiei rurale, conservând totodată calitatea mediului şi
patrimoniul etnofolcloric extrem de bogat al regiunii;
5. Transformarea centrelor urbane în spaţii de influenţă şi de atracţie regională şi transregională.
În oglindă cu această abordare de sus în jos, Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Bihor
colectează informațiile de la nivel local, analizează nevoile și vine să răspundă, prin proiecte
concrete, la obiectivele și țintele asumate de contextul regional, național și cel european.

2. Viziune

Județul Bihor,
dinamic, competitiv, divers, deschis
Bihorul își propune ca până în 2020 să devină un județ dinamic și competitiv, în care bunăstarea
să fie resimțită, în mod direct, de toți locuitorii județului. Bihorul își dorește să fie recunoscut
ca o poartă de intrare și ieșire către vestul Europei, în care inițiativele antreprenoriale sunt
susținute activ de instituțiile publice prin servicii publice de calitate și infrastructură
corespunzătoare. Complementar, județul își dorește să fie cunoscut ca o destinație turistică
importantă, atât în România cât și în țările vecine.
Potențialul natural, poziția strategică și diversitatea culturală vor constitui baza pentru
dezvoltarea acestui județ, în perioada 2014 – 2020.
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Consiliul Județean Bihor va contribui la atingerea acestei viziuni printr-o implicare activă în
modernizarea și extinderea infrastructurii existente dar și în încurajarea spiritului antreprenorial
și a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii ca motor al dezvoltării economice.
Pentru conturarea acestei viziuni propunem o strategie de dezvoltare a județului Bihor
conturată pe patru obiective strategice intercorelate și pentru implementarea căreia au fost
identificare cinci inițiative strategice care vor contribui în mod direct la atingerea viziunii
județului.
Pentru atingerea nivelului propus, în cadrul strategiei de dezvoltare sunt asumate patru
obiective strategice de dezvoltare:
1.
2.
3.
4.

Dezvoltarea infrastructurii publice din județ;
Creșterea competitivității economice în industrie și agricultură;
Valorificarea potențialului turistic al județului;
Dezvoltarea serviciilor publice și a capacității administrative.

Aceste obiective sunt intercorelate, ceea ce înseamnă că programele și proiectele referitoare la
dezvoltarea infrastructurii publice (rutieră, socială, tehnico-edilitară etc.) vor avea condiționări
asupra creșterii competitivității economice a județului și vor contribui la valorificarea
potențialului turistic al județului. În aceeași măsură, proiectele de creștere a capacității
administrative reprezintă îmbunătățirea și adaptarea actului public pentru nevoile actorilor
economici și cele ale populației bihorene.
Principii ale dezvoltării
O astfel de organizare pune în legătură directă și obligatorie măsurile și programele de
dezvoltare cu un obiectiv pragmatic, în scopul creării unui mecanism dinamic de dezvoltare.
În contextul oportunităților economico-financiare, funcționarea acestui mecanism trebuie
legată de inovare ca factor de dinamizare și progres dar și de facilitarea structurilor de asociere
și intervenție teritorială, de tip integrat. Pentru ca aceste aspecte să devină realitate, dezvoltarea
competitivității economice trebuie realizată urmărind principiile dezvoltării convergente,
intercorelate și al dezvoltării durabile.
Dezvoltarea convergentă are în vedere stimularea performanțelor fără a crea decalaje de
dezvoltare la nivel teritorial. În plus, se vizează reducerea diferențelor deja existente între
comunități pe plan social, economic, cultural și al accesului la servicii și infrastructură publică.
Intercorelarea presupune ca obiectivele strategiei să ia în calcul obiectivele planurilor și
strategiilor naționale și europene dar și adaptarea proiectelor în funcție de recomandările
politicilor de guvernare ale diferitelor instituții ce acționează la nivel local și județean.
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Dezvoltarea durabilă înseamnă propunerea unui tip de dezvoltare care să asigure un echilibru
între aspectele sociale, economice și ecologice și care să ia în calcul aspectele ce țin de
restricționarea accesului la resurse al generațiilor viitoare.
În acest context, Consiliul Județean Bihor a identificat cinci inițiative strategice la nivel
teritorial, ce vor contribui în mod direct la atingerea viziunii județului. Inițiativele surprind
dezvoltarea economică și socială, ținând cont de specificul diferitelor zone ale județului,
resurse, mediu și nivel de specializare și echipare, respectând principiile de dezvoltare stabilite:
1.
2.
3.
4.
5.

Modernizarea aeroportului Oradea;
Dezvoltarea mediului de afaceri în zona Tileagd - Aleşd;
Dezvoltarea turismului sustenabil în arealul Munţilor Apuseni;
Dezvoltarea mediului de afaceri în zona Beiuş;
Diversificare şi consolidarea bazei economice în microregiunea Valea Ierului
(Marghita – Valea lui Mihai – Săcueni).

Inițiativele strategice presupun proiecte ce sunt încadrate tuturor obiectivelor strategiei de
dezvoltare și prezintă un tip de intervenție la nivel teritorial, de tip integrat. Cele cinci inițiative
cuprind pachete de proiecte atât derulate de Consiliul Județean Bihor cât și proiecte în care
Consiliul Județean va avea rol de partener.

OBIECTIV 1:
Dezvoltarea
infrastructurii
publice

OBIECTIV 2:
Creșterea
competitivității
economice în
industrie și
agricultură

OBIECTIV 3:
Valorificarea
potențialului
turistic al
județului

OBIECTIV 4:
Dezvoltarea
serviciilor
publice și a
capacității
administrative

Inițiativă strategică 1: Modernizarea Aeroportului Oradea;
Inițiativă strategică 2: Dezvoltarea mediului de afaceri în zona Tileagd - Aleşd;
Inițiativă strategică 3: Dezvoltarea turismului sustenabil în arealul Munţilor Apuseni;
Inițiativă strategică 4: Dezvoltarea mediului de afaceri în zona Beiuş;
Inițiativă strategică 5: Diversificare şi consolidarea bazei economice în microregiunea
Valea Ierului (Marghita – Valea lui Mihai – Săcueni).
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3. Obiective strategice și obiective specifice
OBIECTIVUL STRATEGIC I. Dezvoltarea infrastructurii publice din județ
Infrastructura publică are rol de sprijinire a activităților socio-economice județene și are
implicații semnificative în ceea ce privește calitatea vieții. De exemplu, lipsa infrastructurii
tehnico-edilitare influențează nivelul de trai al populației iar lipsa unei rețele de drumuri
modernizate are efecte negative asupra atractivității economice a anumitor zone ale județului
Bihor.
Distribuirea uniformă în teritoriu a unei baze pe care județul să se dezvolte, reprezintă un
obiectiv strategic pentru dezvoltarea armonioasă și reducerea decalajelor dintre diferite zone
ale județului.
Obiectiv specific 1.1. Modernizarea infrastructurii de transport în județ
Obiectiv specific 1.2. Dezvoltarea infrastructurii construite și a rețelelor
Obiectiv specific 1.3. Dezvoltarea infrastructurii din domeniul social
Obiectiv specific 1.4. Creșterea eficienței energetice la nivelul județului
OBIECTIV STRATEGIC I.
Dezvoltarea infrastructurii publice din județ
OBIECTIV
SPECIFIC 1.1.

Măsura 1.1.1.
Modernizarea infrastructurii
de transport rutier

Modernizarea
infrastructurii de
transport în județ

Măsura 1.1.2.
Modernizarea infrastructurii de
transport aerian

Reabilitare și modernizare DJ 764 Beiuș-Roșia-Aștileu-Aleșd,
sector de la km 31+000 la km 64+655
Reabilitare și modernizare DJ 108I Bucea-Bulz-Tileagd, L =
46,533 km
Reabilitare DJ764 Beiuș-Roșia și DJ 764D Bratca-Borod, etapa
II, L = 32,128 km
Modernizare DJ 763 Padiş - limită judeţ Cluj (Ic Ponor) L = 10
km
Reabilitare şi modernizare DJ 108I Bucea-Bulz-Vadu Crişului,
tronson 2
Modernizare DJ 191 Marghita – Tășnad
Traseul Regional Transilvania Nord
Reabilitare şi modernizare DJ 767A Sarbi – Sâniob
Reabilitare şi modernizare DJ 767A Uileacu de Criş-BălaiaBurzuc-Sîrbi
Modernizare DJ 767 D Fasca-Cornet, L=8,450 km

I.1111

Modernizarea și reabilitarea altor drumuri județene de
importanță strategică la nivelul județului
Extindere si modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul
Oradea
Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la
Aeroportul Oradea
Gard inteligent și drum perimetral la Aeroportul Oradea
Extindere și modernizare turn de control la Aeroportul Oradea

I.11111I.11143
I.1121
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I.1112
I.1113
I.1114
I.1115
I.1116
I.1117
I.1118
I.1119
I.11110

I.1122
I.1123
I.1124

OBIECTIV STRATEGIC I.
Dezvoltarea infrastructurii publice din județ
Măsura 1.1.3.
Dezvoltarea modalităților de
transport alternativ și sporirea
siguranței circulației

OBIECTIV
SPECIFIC 1.2.
Dezvoltarea
infrastructurii
rețelelor

OBIECTIV
SPECIFIC 1.3.
Dezvoltarea
infrastructurii din
domeniul social

Măsura 1.1.4.
Modernizarea infrastructurii de
transport feroviar
Măsura 1.2.1.
Extinderea și modernizarea
rețelelor tehnico-edilitare din
județ

Măsura 1.3.1.
Dezvoltarea infrastructurii
fizice din domeniul social

Facilități și căi de circulație pentru bicicliști dedicate traficul de
tranzit local
Măsuri de creștere a siguranței circulației pe drumurile județene
și comunale din județul Bihor
Trasee de biciclete şi mountainbike în zona Parcul Natural
Apuseni şi ariile protejate. (Extindere proiecte de piste începute
în etapa 2007 – 2013 – Construcţii noi)
Piste de biciclete Salonta – Tinca pe lângă DJ 795. (Extindere
proiecte de piste începute în etapa 2007 – 2013 – Construcţii
noi)
Modernizarea infrastucturii de transport feroviar pe ruta ClujOradea-Episcopia Bihor (electrificare)

I.1131

Investiții de reabilitare și extindere a infrastructurii de utilități
publice – apă – canalizare (în prima etapă pornind de la UATurile cu resurse turistice)
Extindere și modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
județul Bihor
Realizarea unei rețele de telecomunicații între regiunea Bekes
și județul Bihor
Realizarea unui sistem ecologic de alimentare cu apă și
colector/epurare a apelor uzate și a unui sistem integrat de
gestionare a deșeurilor în Parcul Natural Apuseni
Utilizarea resurselor de apă geotermală în zona transfrontalieră
pentru crearea/reabilitarea de facilităţi în scopul realizării unor
circuite transfrontaliere. (Realizarea unor investiţii în domeniul
utilizării apelor geotermale în activităţi turistice şi de asigurare
alimentare cu energie termică de ambele părţi ale graniţei)
Modernizarea retelei de joasa tensiune si imbunatatirea
exploatarii acesteia
Reabilitarea și punerea în siguranță a digurilor, amenajări
hidrotehnice a Crișului Repede și realizarea de pasaje de trecere
pentru migrația ihtiofaunei și refacerea longitudinală a cursului
de apă
Realizarea de noi amenajări hidrologice, reabilitarea celor
existente și punerea lor în siguranță și crearea unor zone umede
pe râul Crișul Negru
Readucerea în parametrii proiectați a canalelor de desecare, a
podurilor și stavilarelor și dotarea cu echipamente, mașini și
utilaje pentru situații de urgență
Extinderea rețelei de servicii sociale furnizate persoanelor
tinere / adulte cu dizabilităși și vârstnicilor
Extinderea rețelei de servicii sociale de tip rezidențial destinate
copiilor
Modernizarea infrastructurii educaționale din județul Bihor,
inclusiv învățământ special
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate (spitale,
clinici) şi înfiinţarea punctelor de prim – ajutor în zonele
aglomerate turistic sau fără acoperire medicale corespunzătoare
(construcţii clădiri noi, reabilitare clădiri existente, achiziţii de

I.1211
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I.1132
I.1133
I.1134
I.1141

I.1212
I.1213
I.1214
I.1215

I.1216
I.1217

I.1218
I.1219
I.1311
I.1312
I.1313
I.1314

OBIECTIV STRATEGIC I.
Dezvoltarea infrastructurii publice din județ

OBIECTIV
SPECIFIC 1.4.
Creșterea
eficienței
energetice la
nivelul județului

Măsura 1.4.1.
Dezvoltarea proiectelor de
reducere a consumului de
energie
Măsura 1.4.2.
Valorificarea resurselor
regenerabile din județ

echipamente moderne în domeniile medicale) în zona
transfrontalieră, pe ambele părţi ale frontierei, pentru tratarea
pacienţilor. (Continuarea şi extinderea unor proiecte demarate
în etapa 2007 – 2013 din zona transfrontalieră în domeniul
sănătăţii)
Dotarea cu echipamente și utilaje a bazelor operaționale a
Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor
Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a
județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea
serviciilor de intervenție în situații de urgență (CODRU
MOMA – BIHOR – VLADEASA – PĂDUREA CRAIULUI)
Dezvoltarea
reţelei
de
telemedicină
transfrontalieră/implementarea protocoalelor de telemedicină
elaborate în cadrul proiectului HURO/1001/095/2.4.2.
(Continuarea proiectelor din etapa 2007 – 2013)
Reabilitarea zonelor suburbane sărace de pe Valea Ierului.
(Dezvoltarea zonelor transfrontaliere sărace)
Modernizare infrastructurii de servicii sociale în jud. Bihor
Modernizarea și dotarea infrastructurii de sănătate din județul
Bihor
Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice (spitale,
şcoli, clădiri administrative) prin utilizarea resurselor
alternative de energie verde şi prin reabilitare termică. (
Reabilitarea unor clădiri publice din zona transfrontalieră cu
impact major asupra eficienţei energetice)
Educare și informare privind consumul responsabil de energie
Implementarea proiectelor de valorificare a resurselor
geotermale prin parteneriat public privat
Instalarea sistemelor de energie termică din surse regenerabile,
pentru clădirile instituțiilor publice
Realizarea unui parc energetic regenerabil în Săcueni

În completarea acțiunilor întreprinse pentru atingerea Obiectivului Strategic I, Consiliul
Județean Bihor își asumă că:
 Se va implica activ în stimularea și crearea de parteneriate de tip public-privat în
ceea ce privește creșterea accesului populației la infrastructura publică la nivelul
județului;
 Va susține inițiativele de subcontractare a serviciilor publice acolo unde legislația
permite acest lucru;
 Va susține inițiativele de realizare a unui parc fotovoltaic în parteneriat public
privat;
 Va studia necesitatea și oportunitatea construirii unui terminal cargo pentru
aeroportul Oradea;
 Va colabora îndeaproape cu autoritățile publice locale pentru a integra inițiativele
de dezvoltare de pe teritoriul județului.
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I.1315
I.1316

I.1317

I.1318
I.1319
I.13110
I.1411

I.1412
I.1421
I.1422

I.1423

În vederea unei bune implementări a strategiei de dezvoltare a județului, o importanță majoră
o vor avea o serie de măsuri implementate de alți actori la nivelul județului, respectiv:

29



Unitățile administrativ – teritoriale din județul Bihor pentru implementarea proiectelor
de infrastructură privind modernizarea drumurilor comunale, realizarea investițiilor
pentru infrastructura de apă și apă uzată; extinderea şi modernizarea infrastructurii de
reţea publică de tensiune şi/sau reţea de iluminat public;



Municipiul Oradea pentru implementarea proiectului de construire a unei şosele de
centură pentru întreaga Zonă Metropolitană Oradea;



CNADR29 pentru implementarea proiectelor de infrastructură privind modernizarea
drumurilor naționale;



Instituțiile deconcentrate ale ministerelor pentru infrastructura serviciilor publice.

Compania Națională De Autostrăzi Și Drumuri Naționale din România S.A.
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OBIECTIVUL STRATEGIC II. Creșterea competitivității economice în industrie și
agricultură
Realizarea progresului economic pentru oricare dintre subdomeniile de dezvoltare cu cel mai
mare potențial din județ - industrială, agricultură sau turism - presupune abordarea
complementară în cadrul proiectelor. Consiliul Județean Bihor va promova soluțiile inovative
ce pot îmbrăca forma parteneriatelor, clusterelor sau parcurilor industriale, implicând structuri
de cercetare și inovare, instituții și programe de educație specializate.
La nivel teritorial, concentrarea economică cea mai importantă este reprezentată de zona
centrală, de-a lungul axului de comunicație ce leagă județele Bihor și Cluj și face legătura cu
piața externă, unde Zona Metropolitană Oradea este aglomerarea economică cea mai mare. În
această zonă, autoritățile publice vor încuraja dezvoltarea în continuare a industriei TIC
(fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice, echipamentelor electronice și optice)
precum și a altor ramuri ale industriei prelucrătoare (ex. mase plastice / produse din cauciuc,
mobilier ș.a.). În plus, se are în vedere dezvoltarea zonei Borș în domeniul logistic, având în
vedere perspectivele economice pozitive și localizarea strategică.
Zona de nord a județului se poziționează în continuare ca o economie bazată pe activităţi
agricole (culturi cerealiere, legumicultură, viticultură - în special în zona Săcuieni – Diosig,
ş.a.), industria de confecţii, în special segmentul de încălţăminte/pielărie (în special în Valea
lui Mihai, Marghita) și industria extractivă (petrol – în zona Suplacu de Barcău şi exploataţii
de petrol şi gaze naturale în zona Marghita). Autoritățile vor încuraja structurile asociative pe
lanț valoric de tipul clusterelor și asociațiilor de producători pentru a susține creșterea valorii
adăugate a produselor generate din aceste industrii. În completarea acestora, autoritățile publice
vor susține investiții în creșterea nivelului de tehnologizare din agricultură și a bioagriculturii,
industria alimentară și a băuturilor precum și cele din industria de prelucrare a materiei prime.
În plus, prezența resurselor de apă termală cu proprietăţi curative va servi la dezvoltarea
activităților turistice balneoclimaterice.
În completare, zona de sud-vest – Salonta – prezintă de asemenea o specializare agricolă
bazată pe legumicultură dar și alte culturi specifice zonei de câmpie. Investițiile vor fi
canalizate în viitor în modernizarea sistemelor de irigaţie precum și în industria de procesare a
produselor agricole cu scopul de a crește valoarea adăugată a acestora.
Zona de sud-est a județului – arealul Țării Beiușului este dominat de industria alimentară, a
băuturilor și a tunului (în special Sudrigiu și Rieni) și reprezintă de asemenea poarta de acces
spre Munții Apuseni, ceea ce indică potențialul important pentru servicii în turism. Alte
oportunități țin de susținerea și dezvoltarea industriei prelucrătoare (mobilă, confecții
încălțăminte/marochinărie și industria alimentară) și de valorificarea resurselor de subsol din
zonă (ape geotermale, resurse minerale, materiale de construcții ș.a.).
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Parcurile industriale propuse prin strategia curentă vor urmări, cu prioritate, specificul
identificat mai sus pentru fiecare zonă. Activitățile care țin de atragerea de investitori (broșuri
de prezentare, participări la misiuni și târguri ș.a.) vor fi orientate, de asemenea, spre domeniile
economice ce manifestă performanță sau potențial în cadrul județului.
Obiectiv specific 2.1. Dezvoltarea mediului de afaceri
Obiectiv specific 2.2. Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru afaceri
OBIECTIV STRATEGIC II.
Creșterea competitivității economice
OBIECTIV
SPECIFIC 2.1.

Măsura 2.1.1.
Atragerea de
investitori

Dezvoltarea
mediului de
afaceri

Măsura 2.1.2
Dezvoltarea
infrastructurii de
afaceri

OBIECTIV
SPECIFIC 2.2.
Dezvoltarea
serviciilor de
sprijin pentru
afaceri

Măsura 2.2.1.
Educația și
promovarea
antreprenorilor
Măsura 2.2.2.
Asistență pentru
întreprinzători

Inventarierea și promovarea ofertei de terenuri/ active/
facilități și oportunități de investiții către potențiali investitori
prin instrumente de comunicare adecvate (pagina web,
materiale de promovare etc.)
Participarea la misiuni și vizite internaționale pentru
identificarea de investitori
Dezvoltarea unei reţele de târguri cu participare naţională şi
internaţională
Construirea unui parc industrial în zona Tileagd
(domenii prioritare: industria TIC și prelucrătoare)
Construirea unui parc industrial la Beiuș
(domenii prioritare: industria alimentară și a lemnului)
Construirea unui parc industrial la Marghita
(domenii prioritare industria de confecții și prelucrătoare)
Dezvoltarea de noi incubatoare de afaceri și creșterea
impactului celor existente în județul Bihor
Construirea unui parc sau platforme industriale în
microregiunea Valea Ierului
(domenii prioritare industria prelucrătoare)
Dezvoltarea fermelor de subzistență și dotarea acestora cu
utilaje agricole, semințe și inputuri
Modernizarea stațiilor de pompare și a instalațiilor aferente
pentru imbunătățiri funciare
Sprijinirea educației antreprenoriale
Identificarea și promovarea de cazuri de succes de
antreprenori din județ

C.2111

Dezvoltarea de servicii de asistență în înființarea de
întreprinderi și accesarea de finanțări
Dezvoltarea de servicii de asistență pentru întreprinzători în
domeniul agricol, prin elaborarea de analize ale arealurilor de
favorabilitate şi a rentabilităţii diferitelor culturi agricole din
județ

C.2221

C.2112
C.2113
C.2121
C.2122
C.2123
C.2124
C.2125

C.2126
C.2127
C.2211
C.2212

C.2222
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OBIECTIV STRATEGIC II.
Creșterea competitivității economice
Facilitarea parteneriatelor pentru grupuri de producători
și/sau proprietari ai terenurilor agricole în vederea exploatării
la scără a produselor specifice zonei
Realizarea documentațiilor de înscriere în cartea funciară a
obiectivelor de îmbunătățiri funciare și formarea profesională
a angajaților
Dezvoltarea de servicii de asistență pentru înteprinzători în
domeniul agricol, prin elaborarea de analize ale arealurilor de
favorabilitate și a rentabilității diferitelor culturi agricole

C.2223

C.2224
C.2225

În completarea acțiunilor întreprinse pentru atingerea Obiectivului Strategic II,
Consiliul Județean Bihor își asumă că:
 Va susține creșterea calității serviciilor publice adresate agenților economici;
 Se va implica activ în elaborarea unui pachet de facilităţi adresat antreprenorilor;
 Va promova în mod activ potențialele oportunități de afaceri către investitori interni
și internaționali;
 Va avea rol de facilitator între organizațiile private și instituțiile publice de
învățământ și cercetare cu scopul de a dezvolta rețele de întreprinderi și de a
promova competitivitatea bihoreană;
 Va promova valorificarea clădirilor din domeniul public/privat pentru găzduirea de
antreprenori și unități producție;
 Va susține dezvoltărea de centre de stocare și procesare pentru produsele perisabile,
precum și a unor depozite frigorifice;
 Va susține dezvoltarea şi extinderea reţelei şcolare tehnice, profesionale şi speciale;
 Va sprijini eficientizarea și simplificarea proceselor și procedurilor administrative
pentru a facilita intrarea pe piața a firmelor noi și interacțiunea cu instituțiile publice
ale organizațiilor existente.
În vederea unei bune implementări a strategiei de dezvoltare a județului, o importanță majoră
o vor avea o serie de măsuri implementate de alți actori la nivelul județului, respectiv:


Reprezentanții firmelor bihorene privind proiectele de promovare a antreprenoriatului
și a oportunităților de afaceri la nivelul județului;



Instituțiile deconcentrate ale ministerelor privind crearea de parteneriate și susținerea
colaborării în industrie și agricultură;



Instituțiile de formare și cele de cercetare cu privire la alinierea obiectivelor și creșterea
parteneriatelor cu mediul de afaceri.
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OBIECTIVUL STRATEGIC III. Valorificarea potențialului turistic al județului
Consiliul Județean Bihor va avea un rol activ în identificarea, promovarea și dezvoltarea
serviciilor și infrastructurii turistice a județului cu scopul de a valorifica oportunitățile oferite
de patrimoniul natural și cel construit bihorean. Obiectivul este corelat în mod direct cu
Obiectivul Strategic 1 și anume dezvoltarea infrastructurii de acces în județ și presupune
susținerea și creșterea ofertei turistice pentru turismul balnear, montan, agroturism și turism de
aventură. În ceea ce privește bazinul de potențiali clienți, Bihorul se poate orienta și către
turiștii din Ungaria, deja prezenți în număr mare în județ.
Obiectiv specific 3.1. Dezvoltarea serviciilor de turism în județ
Obiectiv specific 3.2. Prezervarea și valorificarea patrimoniului natural și a celui
construit
OBIECTIV STRATEGIC III.
Valorificarea potențialului turistic al județului
OBIECTIV
SPECIFIC 3.1.

Măsura 3.1.1.
Promovarea
turistică

Dezvoltarea
serviciilor de turism
în județ

Măsura 3.1.2
Diversificarea
serviciilor turistice
din județ

OBIECTIV
SPECIFIC 3.2.

Măsura 3.2.1.

Elaborarea unor concepte de valorificare a destinaţiilor
turistice de importanţă naţională şi internaţională din judeţul
Bihor (Oradea, Băile Felix, 1 Mai, zona Munţilor Apuseni,
Valea Ierului)
Elaborarea brandului și promovarea serviciilor turistice din
zona turistică a Munților Apuseni
Elaborarea brandului şi promovarea serviciilor turistice din
zona turistică Oradea – Băile Felix, 1 Mai, Valea Ierului
Participarea la târguri de turism internaționale împreună cu
antreprenorii locali
Promovarea schimburilor de experienţă internaţionale
Realizarea Muzeului Satului la Băile 1 MAI

T.3111

Realizarea Muzeului Satului în microregiunea Valea Ierului

T.3117

Realizarea programului informatic de destinaţie turistică
Bihor - Hajdu-Bihar. (Interconectarea între centrele
naţionale şi locale de informare în domeniul turistic)
Dezvoltarea și promovarea turimului rural prin realizarea de
centre de informare turistică și infrastructura de cazare și
recreere turistică
Facilitarea formării unei platforme a agenților economici în
turism și dezvoltarea împreună de produse turistice
complexe
Dezvoltare bază hipică în microregiunea Valea
Ierului/implementarea strategiei elaborate în cadrul
proiectului HURO/0901/144. (Continuarea proiectelor din
etapa 2007 – 2013)
Dezvoltare şi promovare de produse turistice de tip
balneoclimateric, viticol şi ecvestru/implementarea
strategiei elaborate în cadrul proiectului HURO/0901/144.
(Continuarea proiectelor din etapa 2007 – 2013)
Conceperea și marcarea/semnalizarea și amenajarea de
trasee turistice în județul Bihor

T.3118
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T.3112
T.3113
T.3114
T.3115
T.3116

T.3119
T.3121
T.3122

T.3123

T.3211

OBIECTIV STRATEGIC III.
Valorificarea potențialului turistic al județului
Prezervarea și
valorificarea
patrimoniului natural
și a celui construit

Prezervarea și
valorificarea
obiectivelor de
patrimoniu natural

Măsura 3.2.2.
Prezervarea și
valorificarea
obiectivelor de
patrimoniu
construit

Măsura 3.2.3.
Promovarea
tradițiilor județului
Bihor

Amenajarea peşterilor și altor situri naturale cu potențial
turistic ridicat și includerea acestora în circuitul turistic
Amenajarea de trasee pentru turism de aventură (de tip via
ferata, canyoning, escaladă ș.a.)
Amenajare de trasee de cicloturism, traseul Drumul Vinului
în microregiunea Valea Ierului
Sistem de management eficient pentru situri Natura 2000 din
Regiunea Nord Vest și Vest: siturile Natura 2000 ROSCI
0267 Valea Roşie, ROSCI 0347 Pajiştea Fegernic, Situl
ROSCI0084 Ferice - Plai, Situl ROSCI0291 „Coridorul
Munţii Bihorului – Codru Moma” și ROSCI0200 Platoul
Vascău
Managementul conservativ al siturilor Natura 2000 aflate în
custodia Muzeului Ţării Crişurilor – ROSCI 0008 Betfia,
ROSCI0098 Lacul Peţea şi ROSCI0240 Tăşad.
Amenajare infrastuctură de mediu în ariile protejate din
Bihor şi Hajdu Bihar/ dezvoltarea și continuarea proiectelor
anterioare
Reabilitare mlaştini din microregiunea Văii Ierului
Construirea infrastructurii care să deservească echipele SJSSBh (baze Salvamont)
Managementul integrat al sit-urilor Natura 2000 din judetul
Bihor
Imbunătățirea calității mediului prin înființarea de perdele
forestiere, prima împădurire a terenurilor neagricole și
împădurirea terenurilor degradate
Inventarierea și documentarea siturilor de interes
patrimonial / turistic din județ
Reabilitare şi amenajarea siturilor de patrimoniu construit cu
scopul introducerii acestora în circuite turistice (biserici de
lemn,
biserici
de
piatră
din
sec
XII-XII,
conace)/implementareastrategiei elaborate în cadrul
proiectului HURO/0901/144. (Continuarea proiectelor din
etapa 2007 – 2013)
Amenajarea unor exploatări miniere şi introducerea acestora
în circuite turistice (ex : minele de bauxită din Munţii
Pădurea Craiului) şi conacelor din Aleşd, Arpăşel, Balc,
Cadea, Ciocaia, Diosig, Gheghie, Săcueni, Şimian, Târguşor
Reabilitarea cabanei Vadu Crișului și a dependințelor și
introducerea acesteia în circuitul turistic
Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul
Țării Crișurilor, Oradea, str. Armatei Române, nr.1/A, etapa
2
Amenajări interioare și dotări Muzeul Țării Crișurilor
Oradea, str.Armatei Române nr.1/A, jud. Bihor
Consolidarea monumentelor medievale, reabilitarea și
conservarea patrimoniului cultural religios, inclusiv a
picturii interioare a bisericilor de lemn
Susținerea comercializării produselor tradiționale prin
soluții online și prin promovarea târgurilor de meșteșugari
Deschiderea unui magazin pentru promovarea tradițiilor și
meșteșugurilor
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T.3212
T.3213
T.3214
T.3215

T.3216
T.3217
T.3218
T.3219
T.32110
T.32111
T.3221
T.3222

T.3223

T.3224
T.3225
T.3226
T.3227
T.3231
T.3232

OBIECTIV STRATEGIC III.
Valorificarea potențialului turistic al județului
Măsura 3.2.4.
Susținerea
programelor de
educație și
promovare pentru
comunitatea locală

Dezvoltarea unei şcoli de meşteri populari la Cadea

T.3233

Susținerea centrelor de formare profesională care să ofere
perfecționări solicitate în turism, în special în turismul
montan
Sprijinirea unor campanii de voluntariat în amenajări
turistice – marcarea de trasee, igienizare, promovare turistică
ș.a. - pentru a sprijini implicarea comunităților locale în
prezervarea și protejarea obiectivelor de patrimoniu
Reparații capitale clădirea veche Centrul Școlar de Educație
Incluzivă nr.1 Tileagd
Dezvoltarea centrului de informaţii, educaţie şi prezentare de
istorie naturală şi peisagistică în văile Crişului, Barcăului şi
a Ierului/ dezvoltarea şi continuarea proiectului
HURO/0802/120. (Continuarea proiectelor din etapa 2007 –
2013)
Dezvoltarea de proiecte integrate pentru realizarea
infrastructurii din comunităţile de romi, de pe Valea Ierului.
(Dezvoltarea zonelor transfrontaliere sărace)

T.3241
T.3242

T.3243
T.3244

T.3245

În paralel cu setul de propuneri formulate mai sus, Consiliul Județean Bihor își asumă:


Inițierea și facilitarea interacțiunii dintre factorii interesați din domeniul turismului cu
scopul de a dezvolta o platformă comună de comunicare și colaborare;



Susținerea formalizării activităţilor economice ce țin de agroturism;



Susținerea dezvoltării olăritului (de ex. în localitățile Vadu Crișului și Leheceni);



Sprijinirea mediului universitar şi liceal local pentru înfiinţarea de oferte educaţionale
specifice turismului, inclusiv a turismului montan;



Promovarea educației pentru cunoașterea și protecția mediului înconjurător;



Mobilizarea și a altor instituții cu atribuții relevante în domeniul dezvoltării turismului
înspre asumarea în parteneriat a dezideratelor propuse;



Promovarea și susținerea oricărei inițiative ce se aliniază obiectivelor strategice din
această strategie de dezvoltare și contribuie la diversificarea ofertei de servicii turistice
la nivel de județ (de ex. produse turistice de tip balneoclimateric, viticol şi ecvestru).

În vederea unei bune implementări a strategiei de dezvoltare a județului, o importanță majoră
o vor avea o serie de măsuri implementate de alți actori la nivelul județului, respectiv:


Agenții economici activi în domeniul turismului precum și agențiile de turism și
instituțiile responsabile pentru stabilirea conceptului de promovare turistică a
județului;



Autoritățile publice locale pe raza cărora se regăsesc obiective de interes turistic pentru
proiectele ce vizează modernizarea, amenajarea sau punerea în funcțiune a
infrastructurii turistice;
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Instituțiile responsabile cu promovarea și susținerea patrimoniului cultural la nivel de
județ.

OBIECTIVUL STRATEGIC IV. Dezvoltarea serviciilor publice și a capacității
administrative
Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale județului, modul și succesul implementării
proiectelor sunt la fel de importante ca planificarea strategică însăși. Astfel, îmbunătățirea
procesului administrativ reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean Bihor. Acest lucru se
poate realiza atât prin creșterea calității serviciilor oferite de instituțiile publice locale și
județene, cât și prin promovarea colaborării dintre mediul public și cel privat. În aceeași
măsură, pentru abordarea unor probleme transversale, Consiliul Județean poate să își asume
rolul de facilitator pentru crearea parteneriatelor dintre instituții și structuri care să adreseze
astfel de provocări într-un mod integrat și eficient.
Obiectiv specific 4.1. Dezvoltarea serviciilor publice
Obiectiv specific 4.2. Creșterea capacității administrative
OBIECTIV STRATEGIC IV.
Dezvoltarea serviciilor publice și a capacității administrative
OBIECTIV SPECIFIC 4.1.
Dezvoltarea serviciilor
publice

Măsura 4.1.1.
Creșterea calității și
diversificarea serviciilor

Măsura 4.1.2.
Adoptarea de instrumente
și tehnologii pentru
eficientizarea serviciilor
publice

Elaborarea unei strategii de management integrat
al serviciilor sociale la nivelul județului Bihor

A.4111

Extinderea și diversificarea serviciilor de
sănătate și de educație adresate grupurilor
vulnerabile – parteneriat public-privat
Dezvoltarea centrului social de la Popeşti şi
Nucet
Proiecte
integrate
pentru
îmbunătăţirea
serviciilor publice şi a infrastructurii în zonele
transfrontaliere sărace şi izolate. (Dezvoltarea
zonelor transfrontaliere sărace)
Realizarea centrului de instruire şi comandă a
pompierilor voluntari în situaţii de urgenţă –
Diosig. (Realizarea cu partenerii din Ungaria a
unor proiecte comune de intervenţii în caz de
situaţii de urgenţă).
Înfiinţarea Centrului de pregătire pentru salvatori
montani în Judeţul Bihor beneficiind de
experiența elvețiană din St. Gallen
Adoptarea unui sistem geografic informațional
pentru gestionarea bazelor de date cu caracter
teritorial și creșterea eficienței și operativității
procedurilor administrative dar și distribuția
către factorii interesați din județ

A.4112
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A. 4113
A. 4114

A. 4115

A. 4116
A.4121

OBIECTIV STRATEGIC IV.
Dezvoltarea serviciilor publice și a capacității administrative

Măsura 4.1.3.
Îmbunătățirea funcției de
planificare strategică

Măsura 4.1.4.
Supervizarea aplicării
legislației de mediu

OBIECTIV SPECIFIC 4.2.
Creșterea capacității
administrative

Măsura 4.2.1.
Dezvoltarea capitalului
uman

Măsura 4.2.2.
Promovarea parteneriatelor
și colaborării interinstituționale în județ

Adoptarea de sisteme informatice pentru plata
taxelor și impozitelor
Facilitarea realizării cadastrului digital în
vederea îmbunătățirii datelor disponibile și
serviciilor aferente pentru cetățeni, societăți
comerciale, organizații non-guvernamentale și
alte instituții publice
Actualizarea planului de amenajare a teritoriului
județean (PATJ Bihor)
Elaborare PATZ pentru zonele de importanță
turistico – economică din județul Bihor: ex.
Munții Apuseni, Valea Ierului
Sprijinirea și promovarea înființării Asociațiilor
de Dezvoltare Intercomunitară și a Grupurilor de
Acțiune Locală
Contractarea de asistență tehnică pentru
diversificarea bazei de venituri proprii
Implementarea sistemului de management
integrat al deșeurilor în județul Bihor (SMID
Bihor)
Program de promovare a educației pentru
protecția mediului
Măsuri de protecţie a ecosistemelor din Munţii
Plopiş (zona Pădurea Neagră) prin regularizarea
cursurilor de apă permanente şi temporare.
(Regularizarea râului Bistra – afluent al râului
Barcău, care traversează frontiera)
Reabilitare mlaştini din microregiunea Văii
Ierului/studii tehnice realizate prin proiectele
HURO/0901/004/1.3.4
şi
HURO/1001/173/1.3.4. (Continuarea proiectelor
din etapa 2007 – 2013)
Asistență tehnică pentru primării privind
creșterea performanței funcției de urbanism și
planificare a dezvoltării teritoriale
Formare pentru personalul din serviciile publice
de asistență socială în vederea îmbunătățirii
gestionării grupurilor vulnerabile
Sprijinirea asocierii UAT-urilor din judeţul
Bihor pe zona transfrontalieră
Inițierea unei structuri administrative pentru
promovarea turismului în județ
Crearea unui fond de micro-finanțare a
proiectelor pentru îmbunătățirea capacității
administrative a sectorului neguvernamental
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A.4122
A.4123

A.4131
A.4132

A.4133

A.4134
A.4141

A.4142
A.4143

A.4144

A.4211

A.4212

A.4213
A.4221
A.4222

Cu privire la dezvoltarea serviciilor publice și creșterea capacității administrative,
Consiliul Județean Bihor își asumă că:


Va facilita parteneriatele între instituții publice și private cu scopul de a eficientiza și
crește calitatea serviciilor publice oferite;



Va susține abordarea la nivel teritorial a proiectelor strategiei de dezvoltare a județului;



Va colabora și va oferi consultanță autorităților publice locale în vederea asigurării unor
servicii publice de calitate;



Va asigura accesul facil al cetățenilor, societăților comerciale, organizațiilor nonguvernamentale etc., la informații privind regimul proprietății terenurilor, al clădirilor
și alte date cadastrale;



Va susține îmbunătățirea serviciilor acordate populației, precum serviciile sociale și
capacitatea administrativă a DGASPC Bihor;



Va monitoriza și va sprijinii proiecte în județul Bihor, privind respectarea legislatiei
europeane (Directiava Nitrați nr. 91/676/CEE) care urmărește să protejeze calitatea apei
pe teritoriul Europei prin prevenirea poluarii apelor de suprafață și subterane cu nitriți
din surse agricole și prin pomovarea aplicării bunelor practici agricole.



Va asigura creșterea ratei de participare la investițiile majore, precum parcuri
industriale, incubatoare de afaceri, servicii de transport;



Va restructura aparatului propriu pe principiul unei administrații publice eficiente.

În vederea unei bune implementări a strategiei de dezvoltare a județului, o importanță majoră
o vor avea o serie de măsuri implementate de alți actori la nivelul județului, respectiv:


Autorități publice locale, pentru inițiativele ce presupun formarea de resurse umane
sau dezvoltare serviciilor publice locale;



Instituțiile deconcentrate privind proiectele de creștere a calității serviciilor publice și
a creșterii capacității administrative;



Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor privind sistemul geografic
informațional integrat și realizărea cadastrului digital.
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4. Inițiative strategice
La nivel teritorial, inițiativele strategice sunt localizate astfel: centrul județului cuprinde
inițiativa de susținere economică a zonei Tileagd-Aleșd, în nordul județului se poate identifica
intervenția economică în microregiunea Valea Ierului (Marghita – Valea lui Mihai – Săcueni),
sud estul județului surprinde intervenția economică de la Beiuș și cea referitoare la turism din
zona Munților Apuseni iar în Oradea, în vestul județului, inițiativa strategică se referă la
modernizarea Aeroportului Oradea.
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Inițiativa strategică 1. Modernizarea aeroportului Oradea
Dezvoltarea aeroportului din Oradea reprezintă una din direcţiile strategice pentru judeţului
Bihor datorită importanţei regionale pe care acest aeroport o are. Îmbunătăţirea accesibilităţii
zonei judeţului Bihor şi a oraşului Oradea este esenţială pentru economia locală, atât în
industrie cât şi în servicii – turism şi reprezintă principalele argumente pentru susţinerea acestei
iniţiative. În acest moment, pista aeroportului nu permite operarea avioanelor de mare
capacitate, lucru care descurajează investiţiile companiilor aeriene. Un set de proiecte de
asigurare a condiţiilor optime şi de siguranţă pentru aeroport coroborat cu o creştere a
capacităţii de operare, prin modernizarea şi extinderea pistei de decolare – aterizare şi
extinderea terminalului existent ar conduce la o creştere a rentabilităţii curselor, o diversificare
a lor şi în consecinţă o creştere a conectivităţii judeţului la nivel naţional şi internaţional.
Proiecte din pachetul integrat:


Extindere și suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea



Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea



Construire/extindere turn de control la Aeroportul Oradea



Gard inteligent și drum perimetral la Aeroportul Oradea



Construire terminale cargo la Aeroportul Oradea (opțional)

Inițiativa strategică 2. Dezvoltarea mediului de afaceri în zona Tileagd – Aleşd
Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri este o direcţie crucială pentru atragerea
investitorilor în judeţ, dar şi retenţia celor deja prezenţi. Plasarea parcului industrial în zona
Tileagd-Aleșd urmăreşte captarea avantajelor date de proximitatea faţă de cea mai importantă
aglomeraţie urbană din judeţ - municipiul Oradea, dar şi a potenţialului ridicat de conectivitate
cu căile principale de acces – atât rutiere, cât şi feroviare. Mai mult, facilităţile oferite de parcul
industrial sunt completate cu iniţiative menite să consolideze educaţia antreprenorială şi
capacitatea de interconectare a activităţii întreprinzătorilor din zonă.
Proiecte din pachetul integrat:


Dezvoltarea unui parc industrial în zona Tileagd-Aleșd;



Reabilitarea şi modernizarea următoarele drumuri judeţene: DJ 108 I Bucea-BulzTileagd, DC 82 Poiana Tasad – Bucuroaia, DJ 767D Fasca – Cornet;



Facilitarea cooperării interinstituţionale pentru creşterea capacităţii de transport
intermodal (CNADR, CFR Marfă);



Elaborarea unui pachet de facilităţi adresat antreprenorilor;



Sprijinirea educaţiei antreprenoriale.
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Inițiativa strategică 3. Dezvoltarea turismului sustenabil în arealul Munţilor Apuseni
Arealul munţilor Apuseni desemnat "Destinaţie Europeană de Excelenţă" în anul 2009, nu
beneficiază în acest moment de o viziune unitară care să faciliteze dezvoltarea sa armonioasă.
Zonă cu un spectaculos patrimoniu natural şi cultural, atractivitatea sa turistică rămâne redusă
în lipsa coordonării eforturilor actorilor vizaţi şi înţelegerea profundă a constrângerilor socioeconomice specifice comunităţilor locale. Promovarea unui plan de management integrat al
destinaţiei reprezentate de munţii Apuseni depăşeşte mandatul unei singure instituţii, fiind
nevoie de concentrarea tuturor actorilor implicaţi. Astfel, deşi rolul Consiliului Judeţean Bihor
şi Administraţiei Parcului Natural Apuseni este esenţial pentru trasarea cadrului general de
guvernanţă, succesul abordării integrate va depinde de aportul asumat faţă de o viziune comună
de dezvoltare din partea comunităţilor locale, operatorilor de turism, antreprenorilor locali şi
autorităţilor publice locale.
Proiecte din pachetul integrat:
 Realizarea PATZ Parc Natural Apuseni - zona cuprinsă în judeţul Bihor, luând în
considerare recomandările din PATZ Parc Natural Apuseni - zona cuprinsă în judeţul
Alba;
 Reabilitarea şi modernizarea următoarele drumuri judeţene: DC 243 şi DC 242: DN 76
- Şuştiu - Limită judeţ Arad (Moneasa), DJ 763 Padiş - limită judeţ Cluj (Ic Ponor), DJ
108 J Coada Lacului - Stâna de Vale, DJ 764 Beiuş – Roşia – Aştileu - Aleşd, DJ764
Beius-Rosia, DJ764D Bratca-Borod, DJ764 Beius-Roșia, DJ764D Bratca-Borod, DJ
763 Sudrugiu - Cabana Padiș;
 Inițierea unei structuri administrative cu scopul unic de a dezvolta și promova turismul
în județul Bihor, care să conducă la:
‐ Promovarea turismului responsabil şi educaţiei de mediu;
‐ Promovarea ofertei de servicii turistice şi de agrement din arealul munţilor
Apuseni în parteneriat cu antreprenorii din sector;
‐ Facilitarea coordonării pentru crearea unui brand puternic al zonei, al produselor
tradiţionale specifice, al datinilor specifice zonei;
‐ Facilitarea formalizării activităţilor de agroturism;
‐ Facilitarea formării unei platforme asociative pentru operatorii de turism,
antreprenorii locali din turism, proprietarii de pensiuni, persoanele care oferă
servicii de agroturism, meşteşugari;
‐ Promovarea schimburilor de experienţă internaţionale;
‐ Susţinerea participării antreprenorilor locali din domeniul turismului la târgurile
de turism internaţionale;
 Dezvoltarea unui program integrat de informare, educare și promovare a zonelor
turistice;
 Punerea în valoare a obiectivelor și locațiilor naturale în scopul dezvoltării turismului
cu prezervarea mediului, prin:
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Realizarea unei infrastructuri de trasee pentru sporturile montane, parcuri de
aventură și parcuri tematice, pentru facilitarea oferirii de servicii turistice
complexe, care să ducă la dezvoltarea turismului montan în toate sezoanele;
‐ Marcarea/ semnalizarea într-o manieră unitară a traseelor turistice în judeţ;
‐ Amenajarea şi dotarea siturilor cu potenţial turistic, în special a peşterilor;
‐ Amenajarea fostelor exploatări miniere şi introducerea acestora în circuitul
turistic;
‐ Realizarea unui Centru Multifuncțional pentru promovarea turismului (locație
posibilă Vadu Crișului – proiect în stadiul de SF – 800.000 euro);
Sprijinirea mediului universitar și liceal local pentru înființarea de oferte educaționale
specifice turismului montan;
Crearea unui centru de educație non-formală care să ofere perfecționări solicitate în
turismul montan (ghid turistic montan, administrator pensiune, ranger etc.).
‐




Inițiativa strategică 4. Dezvoltarea mediului de afaceri în zona Beiuş
Nivelul scăzut de dezvoltare a zonei Beiuş – Ştei, cunoscută şi ca Ţara Beiuşului, are implicaţii
socio-economice importante şi subliniază disparităţi teritoriale semnificative la nivelul
judeţului Bihor. Cu o industrie slab dezvoltată şi sub auspiciile unor investiţii externe scăzute,
creşterea economică a zonei a fost limitată de-a lungul anilor, în special în ultimii ani, când
criza economică a crescut decalajul dintre această zonă şi cea a municipiului Oradea. În acest
moment, industria alimentară şi cea prelucrătoare sunt principalele sectoare de activitate iar
resursele naturale, din belşug, în zonă sunt foarte puţin dezvoltate pe fondul unei infrastructuri
neadecvate. Aşadar, autorităţile publice trebuie să-şi asume o abordare de tip integrat privind
perspectivele de dezvoltare şi de valorificare a oportunităţilor din zonă. Pe lângă investiţiile în
proiecte hard - infrastructură rutieră şi infrastructură de utilităţi, proiectele soft trebuie să ia în
calcul susţinerea economiei zonei precum şi activităţi de formare şi pregătire a resurselor
umane.
Proiecte din pachetul integrat:








Dezvoltarea unui parc industrial în zona Beiuş;
Reabilitarea şi modernizarea următoarele drumuri judeţene: DJ 795 Salonta - Tinca Holod – Vintere, DJ 709 A Belfir – Pocola, DJ 767 Dobreşti – Vârciorog, DJ 767
Sîmbăta – Dobreşti, DJ 767 C Dobresti – Luncasprie, DJ 709E Ghiorac – Arpăşel, DJ
709A Batăr-Belfir, DJ 764 F Uileacu de Beius-Finis-Lazuri de Beiuș-Lunca;
Extinderea infrastructurii de apă și apă uzată APA REGIO;
Valorificarea energiei geotermale din zonă;
Promovarea şi dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional;
Susţinerea proiectelor de dezvoltare comunitară în mediul rural;
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Elaborarea unui pachet de facilităţi, inventar terenuri şi proprietăţi şi promovare către
potenţiali investitori;
Sprijinirea educaţiei antreprenoriale locale;
Dezvoltarea de servicii de asistenţă în înfiinţarea şi accesarea de finanţări.

Inițiativa strategică 5: Diversificarea şi consolidarea bazei economice în microregiunea
Valea Ierului (Marghita – Valea lui Mihai – Săcueni)
Zona de nord a judeţului gravitează în jurul triunghiului de oraşe Valea lui Mihai, Săcuieni şi
Marghita, situate pe văile râurilor Ier şi Barcău. Economia zonei este alcătuită din activităţi
agricole, industria de confecţii, în special segmentul de încălţăminte/pielărie, industria
extractivă şi mici întreprinzători. Activităţile economice sunt însă departe de a genera un aport
suficient de locuri de muncă şi în plus sunt susceptibile unor fluctuaţii negative pe termen scurt
şi mediu. Spre exemplu, ocuparea în industria de încălţăminte/pielărie a cunoscut deja un declin
important faţă de decada precedentă şi din cauza dependenţei de forţa de muncă ieftină, poate
fi afectată în continuare de o reorientare a investitorilor străini spre alte ţări. Industria
extractivă, deşi având stabilitate pe termen scurt/mediu (luând în calcul investiţiile preconizate
ale companiei Petrom), pe termen lung se va diminua constant ca angajator, în paralel cu
reducerea rezervelor şi îmbunătăţirilor tehnologice mai puţin intensive în forţă de muncă.
Agricultura în schimb, cu toate domeniile componente şi conexe, este considerată a fi
insuficient exploatată.
Poziționarea strategică a principalelor așezări din microregiunea Valea Ierului, respectiv Valea
lui Mihai, Săcueni şi Marghita în imediata vecinătate a graniţei cu Ungaria, poate genera
beneficii economice semnificative, de interes pentru regiune fiind menținerea și chiar sporirea
proiectelor de cooperare transfrontalieră.
Abordarea integrată vizează un set de proiecte care împreună pot crea un cadru propice
dezvoltării micilor întreprinzători şi retenţiei agenţilor economici majori din zonă.
Proiecte din pachetul integrat:
 Dezoltarea în continuare a incubatorului de afaceri din orașul Săcueni;
 Crearea unei platforme industriale în oraşul Marghita şi luarea de măsuri pentru
atragerea potenţialilor investitori;
 Menținerea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa
România-Ungaria (BRECO) și sporirea proiectelor de cooperare transfrontalieră;
 Facilitarea creării unei structuri asociative de tip cluster pentru industria îmbrăcămintei
şi pielăriei;
 Analiza arealurilor de favorabilitate a culturilor agricole şi a rentabilităţii diferitelor
culturi agricole din zonă:
o Analiza culturilor din zonă şi a rentabilităţii acestora;
216
















o Studii pedologice şi trasarea arealelor de favorabilitate pentru extinderea unor
culturi existente/conversia în noi culturi;
o Analiza existenței şi necesarului de structuri de stocare şi procesare a producţiei
agricole.
Modernizarea infrastructurii rutiere: DJ 108 H Pădurea Neagră, DJ 191A Chiribiş, DC
7 Simian - Silindru Voivozi-Sacuieni, DC 20 Salard, DC 19 Vaida – Rosiori, DJ 191
Marghita – Tășnad;
Amenajarea punctelor de trecere a graniţei, reabilitarea/amenajarea străzilor şi
drumurilor ce asigură accesul către punctele de trecere a frontierei;
Extinderea accesului la servicii tehnico-edilitare (apă potabilă, sistem de canalizare
funcţional etc.);
Valorificarea resurselor de apă geo-termală. Utilizarea apei geotermale poate depăşi
sfera turismului balneoclimateric şi poate fi folosită drept o resursă regenerabilă
deosebit de valoroasă, nepoluantă ce poate genera energie ieftină;
Valorificarea potențialului turistic al microregiunii Valea Ierului (turismul
balneoclimateric, investiţii menite a spori vizibilitatea zonei, amenajarea de trasee
viticole, evenimente de promovare, sprijinirea producţiei şi comercializării vinurilor,
ecoturismului şi a turismului activ, în special turism ecvestru, turismul cultural,
încurajarea dezvoltării unităţilor de cazare, etc);
Reabilitarea a zonelor mlăştinoase specifice Văii Ierului şi acţiuni menite a spori gradul
de conştientizare a problemelor de mediu în rândul populaţiei;
Susținerea dezvoltării bioagriculturii prin sprijinirea micilor producători în vederea
asocierii acestora şi dezvoltării continue a tehnologiilor de producţie;
Sprijinirea investiţiilor în domeniul educaţional din microregiunea Valea Ierului;
Sprijinirea de proiecte culturale comune şi dezvoltarea de centre culturale
multifuncţionale menite a găzdui acest tip de evenimente, precum și dezvoltarea de
facilităţi pentru practicarea sporturilor: baze sportive, săli de sport etc.;
Dezvoltarea capacităţii administrative la nivelul autorităţilor publice locale.

Proiecte de implementat de către/în parteneriat cu alte autorităţi:


Extinderea şi modernizarea sistemelor de irigaţii – cu implicarea Agenţiei Naţionale de
Îmbunătăţiri Funciare.
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5. Portofoliul de proiecte
Fixarea priorităților în planificarea alocării resurselor și a organizării măsurilor, va ține cont de
obiectivele stabilite în această strategie. Pentru prioritizarea proiectelor și integrarea în tabloul
general al planului de acțiuni, se va utiliza următoarea abordare:
 Operaționalizarea obiectivelor strategice în liste de proiecte specifice;
 Structurarea a cinci inițiative strategice de dezvoltare care cuprind proiecte căror
implementare conduce în mod direct la atingerea obiectivelor de dezvoltare;
 Gruparea proiectelor strategice și a proiectelor specifice în trei grupe de prioritate;
Proiectele specifice ale strategiei compun 1. planul de acțiuni pe perioada 2014 – 2020 –
Consiliul Județean Bihor. Acestea vor fi prioritizate în funcție de următoarea grilă de evaluare:
1. Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor strategice;
2. Contribuția proiectului la realizarea / dezvoltarea proiectelor strategice;
3. Contribuția proiectului la dezvoltarea uneia sau mai multor direcții strategice de
dezvoltare;
4. Disponibilitatea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului;
5. Corelarea proiectului cu alte investiții aflate în diverse stadii de dezvoltare pe raza
județului Bihor;
6. Corelarea proiectului cu alte investiții viitoare pe raza județului Bihor (din lista
proiectelor strategice și specifice;
7. Contribuția proiectului la atragerea investițiilor pe raza judetului Bihor;
8. Stadiul de pregătire al documentației proiectului (existența documentațiilor tehnice
întocmite – de tipul studiu de fezabilitate sau proiect tehnic);
9. Relevanța față de nevoile identificate în analiza SWOT;
10. Relevanța proiectului față de strategii europene, naționale și regionale.
Urmând criteriile de stabilire a priorității proiectelor, acestea sunt planificate în timp și sunt
dimensionate în funcție de capacitatea de implementare a Consiliului Județean, dar și în funcție
de oportunitățile, de finanțările existente. Planificarea în timp a proiectelor depinde, pe de o
parte de gradul de prioritate al acestora și pe de altă parte, de condiționalitatea dintre proiecte
(unele inițiative sunt condiționate sau trebuie precedate de altele).
De asemenea Strategia conține 2. Plan de acțiuni pe perioada 2014 -2020 a Unităților
Administrativ Teritoriale, Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară din județul Bihor și
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea.
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1. Planul de acțiuni pe perioada 2014 – 2020 – Consiliul Județean Bihor
Nr.
crt.

Cod
proiect

1.

I.1111

2.

I.1112

3.

I.1113

4.

I.1114

5.

I.1115

6.

I.1116

7.

I.1117

8.

I.1118

9.

I.1119

Titlul proiectului
Reabilitare și modernizare DJ 764
Beiuș-Roșia-Aștileu-Aleșd, sector de la
km 31+000 la km 64+655
Reabilitare și modernizare DJ 108I
Bucea-Bulz-Tileagd, L = 46,533 km
Reabilitare DJ764 Beiuș-Roșia și DJ
764D Bratca-Borod, etapa II, L =
32,128 km
Modernizare DJ 763 Padiş - limită judeţ
Cluj (Ic Ponor) L = 10 km
Reabilitare şi modernizare DJ 108I
Bucea-Bulz-Vadu Crişului, tronson 2
Modernizare DJ 191 Marghita - Tășnad

Traseul Regional Transilvania Nord

Reabilitare şi modernizare DJ 767A
Sarbi – Sâniob
Reabilitare şi modernizare DJ 767A
Uileacu de Criş-Bălaia-Burzuc-Sârbi
L=25km

Grad de
prioritate

Instituții/ actori
implicați

Estimare
bugetara
(EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

***

Consiliul Județean
Bihor

27.740.000

x

x

x

x

x

x

x

13.170.000

x

x

x

x

x

x

x

11.160.000

x

x

x

x

x

x

x

4.440.000

x

x

x

x

x

x

x

1.890.000

x

x

x

x

x

x

x

18.640.000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.730.000

x

x

x

x

x

x

x

6.290.000

x

x

x

x

x

x

x

***
***
***
***
***

***

***
***

Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Cluj
Consiliul Județean
Sălaj
Consiliul Județean
Satu Mare
Consiliul Județean
Maramureș
Consiliul Județean
Maramureș
Bistrița Năsăud
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor

503.614.53
1
Consiliul
Județean
Bihor
103.391.59
3
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Modernizare DJ 767 D Fasca-Cornet,
L=8,450 km
Modernizare DJ 764F Uileacu de
Beiuș-Finis-Lazuri de Beius-Lunca;
33,5 km
Modernizare DJ 108 H Pădurea Neagră
şi DJ 191A Chiribiş
Amenajare trecere CF pe DJ 792 A
Tinca

10.

I.11110

11.

I.11111

12.

I.11112

13.

I.11113

14.

I.11114

15.

I.11115

16.

I.11116

17.

I.11117

18.

I.11118

19.

I.11119

Amenajare poduri pe DJ 797

***

20.

I.11120

Modernizare DC 82 Poiana Tășad Bucuroaia

***

21.

I.11121

Modernizare DC 20 Salard - și DC 19
Vaida - Roșiori

***

22.

I.11122

23.

I.11123

24.

I.11124

25.

I.11125

Modernizare DJ 709 Talpoş

***

26.

I.11126

Modernizare DJ 709E Ghiorac Arpăşel şi DJ 709A Batăr-Belfir;
25,114 km

***

Amenajare poduri pe DJ 709
Amenajare poduri pe DJ 767A, DJ
767E, DJ 767F, DJ 767G
Modernizare DJ 768A Capilna-Ginta,
km 8+560-22+590, L=14,03 km
Modernizare DJ 797A Bicaciu-Ianosda,
km 0+000-17+051, L=17,051 km
Modernizare DJ 795 A Husasau de
Tinca-Mierlau-DJ 768, km 0+000 la km
5+600 si km 10+100 la km 11+450

Modernizare DJ 767D Vîrciorog-DJ
764 L= 2,100 km
Amenajare poduri pe DJ 764C, DJ
764D, DJ 764H
Modernizare DJ 767 C Dobrești Luncasprie

***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***
***

Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Local
Copăcel
Consiliul Local
Salard, Consiliul
Local Roșiori
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor

3.810.340

x

x

x

x

x

x

x

15.106.081

x

x

x

x

x

x

x

14.255.631

x

x

x

x

x

x

x

17.758

x

x

1.152.121

x

x

x

x

x

x

x

1.242.306

x

x

x

x

x

x

x

3.090.000

x

x

x

3.980.000

x

x

x

x

x

x

x

1.550.000

x

x

541.113

x

x

x

x

x

x

x

1.950.000

x

x

x

x

x

x

x

5.880.000

x

x

x

x

x

x

x

1.280.000

x

x

x

x

x

x

x

789.123

x

x

x

x

x

x

x

1.127.320

x

x

1.360.000

x

x

x

x

x

x

x

11.160.000

x

x

x

x

x

x

x
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Modernizare DC 7 Voivozi – Şilindru –
DN 19 D, de la km 4+800 la km
15+900, L = 11,100 km. (Modernizare
drum în zona de graniţă cu legătura la
Drumul
Naţional
Săcuieni
–
Letavertes).
Amenajari de poduri și lucrări de
consolidare alunecări de teren pe traseul
Beiuș - Aleșd - Marghita

27.

I.11127

***

28.

I.11128

29.

I.11129

Amenajare poduri peste vale pe DJ 767

***

30.

I.11130

Amenajare poduri pe DJ 108I

***

31.

I.11131

Construirea centurii oraşului Marghita

***

32.

I.11132

Construirea centurii oraşului Valea lui
Mihai

***

33.

I.11133

Refacere și consolidare DN19B; DN19
(Săcuieni)-Suplacu de Barcău

***

34.

I.11134

Reabilitare DN19E; DN19(Biharia)Chiribis (DN19B)

***

***

Consiliul Local
Simian, Consiliul
Local Săcuieni

Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Compania
Națională de
Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România,
Consiliul Local
Marghita,
Compania
Națională de
Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România,
Consiliu Local
Valea lui Mihai
Compania
Națională de
Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România
Compania
Națională de
Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România

4.440.000

x

x

x

x

x

x

x

3.371.835

x

x

x

x

x

x

x

180.371

x

x

x

x

x

x

x

642.573

x

x

x

x

x

x

x

12.760.000

x

x

x

x

x

x

x

11.760.000

x

x

x

x

x

x

x

25.450.000

x

x

x

x

x

x

x

6.090.000

x

x

x

x

x

x

x
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35.

I.11135

Modernizarea
şi
infrastructurii
de
transfrontalier HU - RO

dezvoltarea
transport

36.

I.11136

Construirea centurii
(Beiuș-Ștei-Lunca)

37.

I.11137

Construirea centurii orașului Aleșd
(Nord și Sud)

***

38.

I.11138

Reabilitare DN1P; Tileagd-Spinuș DN19E

***

39.

I.11139

Reabilitare DN1H; DN1(Aleșd)-Sinteu

***

40.

I.11140

Modernizare DN 76; Oradea - BeiușCristioru de Jos-Vârfuri

***

oraşului

Ștei

***

***

Consiliul Județean
Bihor, Consilii
Locale interesate,
partenerii externi
Compania
Națională de
Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România,
Consiliile Locale
implicate
Compania
Națională de
Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România,
Consiliu Local
Aleșd
Compania
Națională de
Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România
Compania
Națională de
Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România
Compania
Națională de
Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România

90.000.000

x

x

x

117.000.00
0

x

x

89.990.000

x

x

5.000.000

x

x

24.550.000

x

x

89.330.000

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

41.

I.11141

Modernizarea și reabilitarea DN75: Ștei
- Turda

***

42.

I.11142

Construirea centurii orașului Săcuieni

***

43.

I.11143

Construcția unui coridor de dezvoltare
sub forma unui inel de centură

***

44.

I.1121

45.

I.1122

46.

I.1123

47.

I.1124

48.

I.1131

49.

I.1132

50.

I.1133

Extindere și modernizare suprafețe
aeroportuare la Aeroportul Oradea
Construire, extindere și modernizare
terminale de pasageri la Aeroportul
Oradea
Gard inteligent și drum perimetral la
Aeroportul Oradea
Extindere și modernizare turn de
control la Aeroportul Oradea
Facilități și căi de circulație pentru
bicicliști, dedicate traficului de tranzit
local
Măsuri de creștere a siguranței
circulației pe drumurile județene și
comunale din județul Bihor
Trasee de biciclete şi mountainbike în
zona Parcul Natural Apuseni şi ariile
protejate. (Extindere proiecte de piste

***
***
***
***
***
***

***

Compania
Națională de
Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România
Compania
Națională de
Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România,
Consiliul Local
Săcuieni
Municipiul Oradea,
Consiliul Județean
Bihor,
CNADR
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor, UAT din
județul Bihor
Consiliul Județean
Bihor UAT din jud.
Bihor,
Administrația

52.010.000

x

x

x

x

x

x

x

7.330.000

x

x

75.000.000

x

x

x

x

x

x

x

29.327.250

x

x

43.191.531

x

x

x

x

x

x

x

3.552.003

x

x

x

x

x

x

x

889.049

x

x

x

x

x

x

x

5.000.000

x

x

x

x

x

x

x

300.000

x

x

x

x

x

x

x

500.000

x

x

x

x

x

x

x
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începute în etapa 2007 – 2013 –
Construcţii noi).

51.

52.

53.

I.1134
I.1141

I.1211

54.

I.1212

55.

I.1213

56.

I.1214
I.1215

57.

58.

Piste de biciclete Salonta – Tinca pe
lângă DJ 795. (Extindere proiecte de
piste începute în etapa 2007 – 2013 –
Construcţii noi)
Modernizarea
infrastructurii
de
transport feroviar pe ruta Cluj-OradeaEpiscopia Bihor (electrificare
Investiții de reabilitare și extindere a
infrastructurii de utilități publice – apă
– canalizare, în special în UAT-urile cu
resurse turistice
Extinderea
și
modernizarea
infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Bihor
Realizarea
unei
rețele
de
telecomunicații între regiunea Bekes și
județul Bihor
Realizarea unui sistem ecologic de
alimentare cu apă și colector/epurare a
apelor uzate și a unui sistem integrat de
gestionare a deșeurilor în Parcul Natural
Apuseni
Utilizarea resurselor de apă geotermală
în
zona
transfrontalieră
pentru
crearea/reabilitarea de facilităţi în
scopul
realizării
unor
circuite
transfrontaliere.
(Realizarea
unor
investiţii în domeniul utilizării apelor
geotermale în activităţi turistice şi de
asigurare alimentare cu energie termică
de ambele părţi ale graniţei)
Modernizarea rețelei de joasă tensiune
și îmbunătățirea exploatării acesteia

Parcului Apuseni,
ONG-uri,
SALVAMONT,
Ungaria
Consiliul Județean
Bihor, UAT din
județul Bihor,
Ungaria
Ministerul
Transporturilor

200.000

x

x

x

x

x

x

x

1240.000.0
00

x

x

x

x

x

x

x

10.300.000

x

x

x

x

x

x

x

***

ADI APAREGIO
IERWATER
Consiliul Județean
Bihor

104.000.00
0

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, Ungaria

292.493

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor
UAT Budureasa,
UAT Pietroasa

5.000.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, UAT din
jud. Bihor, Ungaria

4.000.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Sucursala de
Distribuție a

11.300.000

x

x

x

x

x

x

x

***

***

***

Consiliul Județean
Bihor, UAT din
județul Bihor
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Energiei Electrice
Oradea

I.1216

59.

60.

61.

I.1217

I.1218

I.1219

Reabilitarea și punerea în siguranța a
digurilor, amenajări hidrotehnice a
Crișului Repede și realizarea de pasaje
de trecere pentru migrația ihtiofaunei și
refacerea longitudinală a cursului de
apă
Realizarea
de
noi
amenajari
hidrologice, reabilitarea celor existente
și punerea lor în siguranța și crearea
unor zone umede pe râul Crișul Negru
Readucerea în parametrii proiectați a
canalelor de desecare, a podurilor și
stavilarelor și dotarea cu echipamente,
mașini și utilaje pentru situații de
urgență

***

SC Hidroelectrica
SA

195.811.00
0

x

x

x

x

x

x

x

***

Administrația
Bazinală de Apă
Crișuri

165.680.00
0

x

x

x

x

x

x

x

***

ANIF Bihor

11.820.000

x

x

x

x

x

x

x

3.200.000

x

x

x

x

x

x

x

600.000

x

x

x

x

x

x

x

6.730.000

x

x

x

x

x

x

x

62.

I.1311

Extinderea rețelei de servicii sociale
furnizate persoanelor tinere / adulte cu
dizabilități și vârstnicilor

***

63.

I.1312

Extinderea rețelei de servicii sociale de
tip rezidențial destinate copiilor

***

64.

I.1313

Modernizarea
infrastructurii
educaționale din județul Bihor, inclusiv
învățământ special

***

Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Bihor,
Centrul Judeţean de
Resurse şi
Asistenţă
Educaţională
Bihor, UIS, ONGuri, Consilii Locale
Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Bihor,
ONG-uri, Consilii
Locale
Consiliul Județean
Bihor, Centrul
Judeţean de
Resurse şi
Asistenţă
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Educaţională
Bihor,
Inspectoratul
Școlar Județean
Bihor, Consilii
Locale

65.

66.

67.

68.

I.1314

Dezvoltarea
şi
modernizarea
infrastructurii de sănătate (spitale,
clinici) şi înfiinţarea punctelor de prim
– ajutor în zonele aglomerate turistic
sau
fără
acoperire
medicale
corespunzătoare (construcţii clădiri noi,
reabilitare clădiri existente, achiziţii de
echipamente moderne în domeniile
medicale) în zona transfrontalieră, pe
ambele părţi ale frontierei, pentru
tratarea pacienţilor. (Continuarea şi
extinderea unor proiecte demarate în
etapa 2007 – 2013 din zona
transfrontalieră în domeniul sănătăţii)

I.1315

Dotarea cu echipamente și utilaje a
bazelor operaționale a Inspectoratului
pentru Situații de Urgență Bihor

I.1316

Proiect integrat pentru dezvoltarea
durabilă în zona montană a județului
Bihor, îmbunătățirea accesului și
dezvoltarea serviciilor de intervenție în
situații de urgență (CODRU MOMA –
BIHOR – VLADEASA – PĂDUREA
CRAIULUI)

I.1317

Dezvoltarea reţelei de telemedicină
transfrontalieră/implementarea
protocoalelor de telemedicină elaborate
în
cadrul
proiectului

***

Consiliul Județean
Bihor,
UAT din Bihor,
Ungaria

2.000.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor,
Inspectoratul
pentru Situații de
Urgență Bihor,
Consilii Locale

18.000.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, UAT din
județul Bihor,
Ungaria

2.200.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor
UAT din jud.
Bihor,
Ungaria

2.000.000

x

x

x

x

x

x

x
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HURO/1001/095/2.4.2. (Continuarea
proiectelor din etapa 2007 – 2013)

***

Consiliul Județean
Bihor
UAT din jud.
Bihor,
Ungaria

2.000.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor
DGASPC Bihor

10.000.000

x

x

x

x

x

x

x

8.000.000

x

x

x

x

x

x

x

69.

I.1318

Reabilitarea zonelor suburbane sărace
de pe Valea Ierului. (Dezvoltarea
zonelor transfrontaliere sărace)

70.

I.1319

Modernizarea infrastructurii de servicii
sociale în jud. Bihor

I.13110

Modernizarea și dotarea infrastructurii
de sănătate din județul Bihor

***

Consiliul Județean
Bihor
DSP
Consilii Locale

I.1411

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a
clădirilor publice (spitale, şcoli, clădiri
administrative)
prin
utilizarea
resurselor alternative de energie verde
şi prin reabilitare termică. ( Reabilitarea
unor clădiri publice din zona
transfrontalieră cu impact major asupra
eficienţei energetice)

***

Consiliul Județean
Bihor, Consilii
Locale

3.000.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, Consilii
Locale, Agenți
economici, ONGuri

100.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consilii Locale,
Agenți economici

2.000.000

x

x

x

x

x

x

***

Consilii Locale,
Agenți economici

3.000.000

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, Consiliul
local Săcuieni

15.000.000

x

x

x

x

x

x

71.

72.

73.

I.1412

74.

I.1421

75.

I.1422

76.

I.1423

Educare și informare privind consumul
responsabil de energie
Implementarea
proiectelor
de
valorificare a resurselor geotermale prin
parteneriat public privat
Instalarea sistemelor de energie termică
din surse regenerabile, pentru clădirile
instituțiilor publice
Realizarea unui parc
regenerabil în Săcueni

energetic

x

x

227

I.1424

Realizarea unui parc fotovoltaic în
Avram Iancu

***

78.

C.2111

Inventarierea și promovarea ofertei de
terenuri/active/facilități și oportunități
de investiții către potențiali investitori
prin instrumente de comunicare
adecvate (pagina web, materiale de
promovare etc.)

***

79.

C.2112

Participarea la misiuni și vizite
internaționale pentru identificarea de
investitori

***

80.

C.2113

Dezvoltarea unei reţele de târguri cu
participare naţională şi internaţională

***

81.

C.2121

Construirea unui parc industrial în zona
Tileagd

***

82.

C.2122

Construirea unui parc industrial la
Beiuș

***

83.

C.2123

Construirea unui parc industrial la
Marghita

***

84.

C.2124

Dezvoltarea de noi incubatoare de
afaceri și creșterea impactului celor
existente în județul Bihor

***

85.

C.2125

Construirea unui parc sau a unei
platforme industriale în microregiunea
Valea Ierului

***

77.

Consiliul Județean
Bihor, Consiliul
local Avram Iancu
Structuri
Asociative ale
Mediului de
Afaceri, Camera de
Comerț și Industrie
Bihor
Structuri
Asociative ale
Mediului de
Afaceri, Camera de
Comerț și Industrie
Bihor
Consiliul Județean
Bihor, Consilii
Locale
Consiliul Județean
Bihor, Consiliul
Local Tileagd
Consiliul Județean
Bihor, Consiliul
Local Beiuș
Consiliul Județean
Bihor, Consiliul
Local Abram
Structuri
Asociative ale
Mediului de
Afaceri, Ministerul
Economiei, Camera
de Comerț și
Industrie Bihor
Consiliul Județean
Bihor, Consilii
Locale

17.500.000

50.000

x

x

x

100.000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

200.000

x

x

x

x

x

x

x

6.000.000

x

x

x

x

x

x

x

6.000.000

x

x

x

x

x

x

x

6.000.000

x

x

x

x

x

x

x

2.000.000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20.000.000
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86.

87.

88.

C.2126

C.2127

C.2211

Dezvoltarea fermelor de subzistență și
dotarea acestora cu utilaje agricole,
semințe și inputuri
Modernizarea stațiilor de pompare și a
instalațiilor aferente pentru îmbunătățiri
funciare

Sprijinirea educației antreprenoriale

***

Consiliul Județean
Bihor, Micii
agricultori,
ferme de
subzistență

80.000.000

x

x

x

x

x

x

x

***

ANIF Bihor

6.390.000

x

x

x

x

x

x

x

1.000.000

x

x

x

x

x

x

***

89.

C.2212

Identificarea și promovarea de cazuri de
succes de antreprenori din județ

***

90.

C.2221

Dezvoltarea de servicii de asistență în
înființarea și accesarea de finanțări

***

91.

92.

C.2222

C.2223

Dezvoltarea de servicii de asistență
pentru întreprinzători în domeniul
agricol, prin elaborarea de analize ale
arealurilor de favorabilitate şi a
rentabilităţii diferitelor culturi agricole
din județ
Facilitarea
parteneriatelor
pentru
grupuri de producători și/sau proprietari
ai terenurilor agricole în vederea
exploatării la scară a produselor
specifice zonei

***

***

Structuri
Asociative ale
Mediului de
Afaceri, Camera de
Comerț și Industrie
Bihor
Structuri
Asociative ale
Mediului de
Afaceri, Camera de
Comerț și Industrie
Bihor
Structuri
Asociative ale
Mediului de
Afaceri, Camera de
Comerț și Industrie
Bihor
Consiliul Județean
Bihor, Direcția
Agricolă Bihor,
Camera Agricolă
Bihor
Camera Agricolă,
Directia pentru
Agricultură a
județului Bihor,
Structuri

x

50.000

x

x

x

x

x

x

x

100.000

x

x

x

x

x

x

x

200.000

x

x

x

x

x

x

x

100.000

x

x

x

x

x

x

x
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Asociative ale
Mediului de
Afaceri, Camera de
Comerț și Industrie
Bihor
93.

C.2224

94.

C.2225

95.

T.3111

96.

T.3112

97.

T.3113

98.

T.3114

Realizarea documentațiilor de înscriere
în cartea funciară a obiectivelor de
îmbunătățiri funciare și formarea
profesională a angajaților
Dezvoltarea de servicii de asistență
pentru întreprinzători în domeniul
agricol, prin elaborarea de analize ale
arealurilor de favorabilitate şi a
rentabilităţii diferitelor culturi agricole
din județ
Elaborarea
unor
concepte
de
valorificare a destinaţiilor turistice de
importanţă naţională şi internaţională
din judeţul Bihor (Oradea, Băile Felix,
1 Mai, zona Munţilor Apuseni, Valea
Ierului)
Elaborarea brandului și promovarea
serviciilor turistice din zona turistică a
Munților Apuseni
Elaborarea brandului și promovarea
serviciilor turistice din zona turistică
Oradea - Băile Felix, 1 Mai, Valea
Ierului
Participarea la târguri de turism
internaționale
împreună
cu
antreprenorii locali

99.

T.3115

Promovarea schimburilor de experienţă
internaţionale

100.

T.3116

Realizarea Muzeului Satului la Băile 1
MAI

***

***

***

***

***

***

***

***

ANIF Bihor
Consiliul Județean
Bihor, Directia
pentru Agricultură
a județului Bihor,
Camera Agricolă
Bihor
Structuri
Asociative ale
Mediului de
Afaceri /Agenților
Economici din
Turism
Agenți Economici
din Turism
Consiliul Județean
Bihor, Agenți
Economici din
Turism
Agenți Economici
din Turism
Consiliul Județean
Bihor, Agenți
Economici din
Turism
Consiliul Județean
Bihor

180.000

x

x

x

x

x

x

x

200.000

x

x

x

x

x

x

x

1.000.000

x

x

x

x

x

x

x

100.000

x

x

x

x

x

x

100.000

x

x

x

x

x

100.000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25.000

1.000.000

x
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x

101.

T.3117

102.

T.3118

103.

T.3119

104.

T.3121

105.

106.

T.3122

T.3123

Realizarea Muzeului Satului în
microregiunea Valea Ierului
Realizarea programului informatic de
destinaţie turistică Bihor - Hajdu-Bihar.
(Interconectarea între centrele naţionale
şi locale de informare în domeniul
turistic)
Dezvoltarea și promovarea turimului
rural prin realizarea de centre de
informare turistică și infrastructura de
cazare și recreere turistică
Facilitarea formării unei platforme a
agenților economici în turism și
dezvoltarea împreună de produse
turistice complexe
Dezvoltare
bază
hipică
în
microregiunea
Valea
Ierului/implementarea
strategiei
elaborate
în
cadrul
proiectului
HURO/0901/144.
(Continuarea
proiectelor din etapa 2007 – 2013)
Dezvoltare şi promovare de produse
turistice de tip balneoclimateric, viticol
şi ecvestru/implementarea strategiei
elaborate
în
cadrul
proiectului
HURO/0901/144.
(Continuarea
proiectelor din etapa 2007 – 2013)

***

Consiliul Județean
Bihor
Consiliul Județean
Bihor,
UAT jud. Bihor,
Ungaria

1.000.000

x

x

x

x

x

x

100.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor,
UAT jud. Bihor,
Agenți economici

90.000.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Agenți Economici
din Turism

30.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, Consilii
Locale, agenți
economici
interesați

300.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, Consilii
Locale, agenți
economici
interesați

500.000

x

x

x

x

x

x

x

100.000

x

x

x

x

x

x

x

3.000.000

x

x

x

x

x

x

***

107.

T.3211

Conceperea, marcarea/semnalizarea și
amenajarea de trasee turistice în județul
Bihor

***

108.

T.3212

Amenajarea peşterilor și altor situri
naturale cu potențial turistic ridicat și
includerea acestora în circuitul turistic

***

Administrația
Parcului Național
Apuseni,
Salvamont, ONGuri de profil,
Consilii Locale
Administrația
Parcului Național
Apuseni,
Salvamont, ONG-
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x

109.

110.

T.3213

Amenajarea de trasee pentru turism de
aventură (de tip via ferata, canyoning,
escaladă ș.a.)

***

T.3214

Amenajare de trasee de cicloturism,
traseului
Drumul
Vinului
în
microregiunea Valea Ierului. (Accesul
turiştilor din zona transfrontalieră la
obiectivele de interes turistic şi
economic din regiunea Valea Ierului)

***

111.

T.3215

112.

T.3216

113.

T.3217

114.

T.3218

Sistem de management eficient pentru
situri Natura 2000 din Regiunea Nord
Vest și Vest: siturile Natura 2000
ROSCI 0267 Valea Roşie, ROSCI 0347
Pajiştea Fegernic, Situl ROSCI0084
Ferice - Plai, Situl ROSCI0291
„Coridorul Munţii Bihorului – Codru
Moma” și ROSCI0200 Platoul Vascău
Managementul conservativ al siturilor
Natura 2000 aflate în custodia Muzeului
Ţării Crişurilor – ROSCI 0008 Betfia,
ROSCI0098 Lacul Peţea şi ROSCI0240
Tăşad.
Amenajare infrastuctură de mediu în
ariile protejate din Bihor şi Hajdu Bihar/
dezvoltarea și continuarea proiectelor
anterioare
Reabilitare mlaştini din microregiunea
Văii Ierului

uri de profil,
Consilii Locale
Administrația
Parcului Național
Apuseni,
Salvamont, ONGuri de profil,
Consilii Locale
Consiliul Județean
Bihor,
Administrația
Parcului Național
Apuseni,
Salvamont, ONGuri de profil,
Consilii Locale
Ungaria

1.000.000

x

x

x

x

x

x

x

400.000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor

4.149.200

***

Consiliul Județean
Bihor, Muzeul
Țării Crișurilor

689.957

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, Custozi Arii
Protejate

3.700.000

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, Consilii
Locale

2.000.000

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

T.3219

Construirea infrastructurii care să
deservească echipele SJS-SBh (baze
Salvamont)

116. T.32110

Managementul integrat al sit-urilor
Natura 2000 din județul Bihor

***

117. T.32111

Îmbunătățirea calității mediului prin
inființarea de perdele forestiere, prima
împădurire a terenurilor neagricole și
împădurirea terenurilor degradate

***

118.

Inventarierea și documentarea siturilor
de interes patrimonial / turistic din județ

***

115.

T.3221

119.

T.3222

120.

T.3223

121.

T.3224

122.

T.3225

Reabilitare şi amenajarea siturilor de
patrimoniu construit cu scopul
introducerii acestora în circuite turistice
(biserici de lemn, biserici de piatră din
sec
XII-XII,
conace)/implementareastrategiei
elaborate
în
cadrul
proiectului
HURO/0901/144.
(Continuarea
proiectelor din etapa 2007 – 2013)
Amenajarea unor exploatări miniere şi
introducerea acestora în circuite
turistice (ex: minele de bauxită din
Munţii Pădurea Craiului) precum şi a
conacelor din Aleşd, Arpăşel, Balc,
Cadea, Ciocaia, Diosig, Gheghie,
Săcueni, Şimian, Târguşor
Reabilitarea cabanei Vadu Crișului și a
dependințelor și introducerea acesteia în
circuitul turistic
Reparații capitale și amenajări
interioare sediu nou Muzeul Țării
Crișurilor, Oradea, str. Armatei
Române, nr.1/A, etapa 2

Consiliul Județean
Bihor

400.000

x

x

x

x

x

x

x

7.500.000

x

x

x

x

x

x

x

11.440.000

x

x

x

x

x

x

x

ONG-uri de profil,
Consilii Locale,
AOAR

10.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean,
ONG-uri de profil,
Consilii Locale,
AOAR
UAT jud. Bihor

3.000.000

x

x

x

x

x

x

x

***

ONG-uri de profil,
Consilii Locale,
AOAR

500.000

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, Primăria
Vadu Crișului

2.000.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, Muzeul
Țării Crișurilor

2.500.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor,
Muzeul Țării
Crișurilor
Consiliul Județean
Bihor,
ITRSV BIHOR
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123.

124.

T.3226
T.3227

Amenajări interioare și dotări Muzeul
Țării Crișurilor Oradea, str.Armatei
Române nr.1/A, jud. Bihor
Consolidarea monumentelor medievale,
reabilitarea
și
conservarea
patrimoniului cultural religios, inclusiv
a picturii interioare a bisericilor de lemn
Susținerea comercializării produselor
tradiționale prin soluții online și prin
promovarea târgurilor de meșteșugari

***

***

125.

T.3231

126.

T.3232

Deschiderea unui magazin pentru
promovarea tradițiilor și meșteșugurilor

***

127.

T.3233

Dezvoltarea unei şcoli de meşteri
populari la Cadea

***

128.

129.

T.3241

T.3242

Susținerea centrelor de formare
profesională care să ofere perfecționări
solicitate în turism, în special în
turismul montan
Sprijinirea unor campanii de voluntariat
în amenajări turistice – marcarea de
trasee, igienizare, promovare turistică
ș.a. - pentru a sprijini implicarea
comunităților locale în prezervarea și
protejarea obiectivelor de patrimoniu

***

***

***

130.

Reparații capitale clădirea veche
Centrul Școlar de Educație Incluzivă
nr.1 Tileagd

***

131.

Dezvoltarea centrului de informaţii,
educaţie şi prezentare de istorie naturală
şi peisagistică în văile Crişului,
Barcăului şi a Ierului/ dezvoltarea şi
continuarea
proiectului

***

T.3243

T.3244

Consiliul Județean
Bihor, Muzeul
Țării Crișurilor
Consiliul Județean
Bihor, Direcția
Județeană de
Cultură Bihor
ONG-uri de profil,
Consilii Locale,
Meșteșugari
Consilii locale,
Direcția Județeană
de Cultură Bihor
Asociații, Agenti
Economici
Interesați, Instituții
de Învatamant,
Consiliul Local
ONG-uri de profil,
Consilii Locale,
Instituții de
învățământ
ONG-uri de profil,
Consilii Locale,
Instituții de
învățământ
Consiliul Județean
Bihor,
UAT Tileagd,
Centrul Școlar de
Educație Incluzivă
Consiliul Județean
Bihor,
UAT din BH,
Ungaria

5.400.000

x

x

x

x

x

x

x

440.000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

80.000
200.000

x

100.000

x

100.000

x

x

x

x

x

x

x

100.000

x

x

x

x

x

x

x

2.500.000

x

x

x

x

x

x

x

400.000

x

x

x

x

x

x

x
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HURO/0802/120.
(Continuarea
proiectelor din etapa 2007 – 2013)

132.

T.3245

133.

A.4111

134.

A.4112

135.

A.4113

136.

137.

138.

A.4114

A.4115

A.4116

Dezvoltarea de proiecte integrate pentru
realizarea
infrastructurii
din
comunităţile de romi, de pe Valea
Ierului.
(Dezvoltarea
zonelor
transfrontaliere sărace)
Elaborarea
unei
strategii
de
management integrat al serviciilor
sociale la nivelul județului Bihor
Extinderea și diversificarea serviciilor
de sănătate și de educație adresate
grupurilor vulnerabile – parteneriat
public-privat
Dezvoltarea centrului social de la
Popeşti şi Nucet
Proiecte integrate pentru îmbunătăţirea
serviciilor publice şi a infrastructurii în
zonele transfrontaliere sărace şi izolate.
(Dezvoltarea zonelor transfrontaliere
sărace)
Realizarea centrului de instruire şi
comandă a pompierilor voluntari în
situaţii de urgenţă – Diosig. (Realizarea
cu partenerii din Ungaria a unor
proiecte comune de intervenţii în caz de
situaţii de urgenţă).
Înfiinţarea Centrului de pregătire pentru
salvatori montani în Judeţul Bihor
beneficiind de experiența elvețiană din
St. Gallen

***

Consiliul Județean
Bihor,
ONG-uri
UAT din BH,
Ungaria

1.000.000

***

Consiliul Județean
Bihor, ONG-uri de
profil

100.000

***

Consiliul Județean
Bihor, ONG-uri de
profil

360.000

***

Consilii locale

200.000

***

***

***

Consiliul Județean
Bihor,
UAT din BH,
Ungaria
Consiliul Local
Diosig,
Ungaria
Consiliul Județean
Bihor,
St. Gallen
Staatskanzlei Cancelaria Statală
St.
Gallen, Salvamont
Bihor,
Grabs Hospital,
Comuna Câmpani

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.000.000

x

x

x

x

x

x

x

800.000

x

x

x

x

x

x

x

290.000
CHF

x

x

x

x

x

x

x
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139.

A.4121

140.

A.4122

141.

A.4123

Adoptarea unui sistem geografic
informațional
pentru
gestionarea
bazelor de date cu caracter teritorial și
creșterea eficienței și operativității
procedurilor administrative dar și
distribuția către factorii interesați din
județ
Adoptarea de sisteme informatice
pentru plata taxelor și impozitelor
Facilitarea realizării cadastrului digital
în vederea îmbunătățirii datelor
disponibile și serviciilor aferente pentru
cetățeni,
societăți
comerciale,
organizații non-guvernamentale și alte
instituții publice

***

Consiliul Județean
Bihor, Oficiul de
Cadastru și
Publicitate
Imobiliară Bihor,
Consilii Locale

150.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consilii Locale,

100.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consilii Locale

1.800.000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

142.

A.4131

Actualizarea planului de amenajare a
teritoriului județean (PATJ Bihor)

***

143.

A.4132

Elaborare PATZ pentru Munții
Apuseni, Valea Ierului (zona din județul
Bihor)

***

144.

A.4133

145.

A.4134

Sprijinirea și promovarea înființării
Asociațiilor
de
Dezvoltare
Intercomunitară și a Grupurilor de
Acțiune Locală
Contractarea de asistență tehnică pentru
diversificarea bazei de venituri proprii

***

***

Consiliul Județean
Bihor, Structuri
Asociative ale
Mediului de
Afaceri/Agenților
Economici din
Turism
Consiliul Județean
Bihor, Ordinul
Arhitecţilor din
România (OAR) filiala Bihor,
Administrația
Parcului Național
Apuseni, Consilii
Locale
Consilii Locale,
Asociații de
Dezvoltare
Intercomunitare
Consiliul Județean
Bihor

100.000

100.000

x

x

x
30.000

100.000

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

146.

147.

148.

149.

150.

A.4141

A.4142

A.4143

A.4144

A.4211

Implementarea
sistemului
de
management integrat al deșeurilor în
județul Bihor (SMID Bihor)
Program de promovare a educației
pentru protecția mediului
Măsuri de protecţie a ecosistemelor din
Munţii Plopiş (zona Pădurea Neagră)
prin regularizarea cursurilor de apă
permanente
şi
temporare.
(Regularizarea râului Bistra – afluent al
râului Barcău, care traversează
frontiera)
Reabilitare mlaştini din microregiunea
Văii Ierului/studii tehnice realizate prin
proiectele HURO/0901/004/1.3.4 şi
HURO/1001/173/1.3.4. (Continuarea
proiectelor din etapa 2007 – 2013)
Asistență tehnică pentru primării
privind creșterea performanței funcției
de urbanism și planificare a dezvoltării
teritoriale
Formare pentru personalul din
serviciile publice de asistență socială în
vederea îmbunătățirii gestionării
grupurilor vulnerabile

***

Consiliul Județean
Bihor

54.903.134

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor; Consiliile
Locale interesate,
Muzeul Țării
Crișurilor

100.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, Consililii
Locale implicate,
ABA Crișuri
Ungaria

2.400.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, Consililii
Locale implicate
Ungaria

2.000.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Ordinul
Arhitecţilor din
România (OAR) filiala Bihor,
Consilii Locale

100.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Direcția Generală
de Asistență
Socială și Protecția
Copilului Bihor,
Consilii Locale

400.000

x

x

x

x

x

x

x

100.000

x

x

x

x

x

x

x

30.000

x

x

x

x

x

x

x

151.

A.4212

152.

A.4213

Sprijinirea asocierii UAT-urilor din
judeţul Bihor pe zona transfrontalieră

***

153.

A.4221

Inițierea unei structuri administrative
pentru promovarea turismului în județ

***

Consiliul Județean
Bihor, Consilii
Locale
Consiliul Județean
Bihor
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A.4222

Crearea unui fond de micro-finanțare a
proiectelor
pentru
îmbunătățirea
capacității administrative a sectorului
neguvernamental

155. I.C.T.A

Alte
proeicte
de
dezvoltare:
infrasructură, servicii, acțiunii socioculturale și turism

154.

***

Consiliul Județean
Bihor ONG-uri

1.000.000

x

x

x

x

x

x

x

***

Consiliul Județean
Bihor, Consilii
Locale, Ministere,
Ungaria

200.000.00
0

x

x

x

x

x

x

x
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6. Cadrul de implementare, monitorizare și evaluare a strategiei
Implementarea strategiei de dezvoltare presupune efortul și implicarea tuturor actorilor
interesați din județul Bihor. Vor fi încurajate proiectele ce presupun lucrul în parteneriat tocmai
pentru că soluțiile la problemele identificate nu pot fi generate de o singură instituție sau
organizație ci implică o serie de măsuri succesive și complementare. Coordonarea proiectelor
și atingerea țintelor asumate de obiective intră în responsabilitatea Consiliului Județean, însă
metodele și instrumentele de intervenție ale acestuia sunt limitate. Pentru o dezvoltare unitară,
de pe urma căruia să beneficieze toată populația din județ, proiectele stabilite implică o serie
întreagă de alți parteneri existenți sau potențiali dar și acțiuni independente ale acestor parteneri
care să contribuie la un țel comun.
Documentul strategic este gândit atât ca fiind un document definitoriu pentru activitatea
asumată de Consiliul Județean Bihor pentru perioada 2014 – 2020 cât și ca un document de
orientare a celorlalți actori publici și privați din județ.
Implementarea și monitorizarea proiectelor din strategie va intra sub apanajul Grupului de
Lucru pentru Strategia de Dezvoltare, implicând o persoană responsabilă, desemnată drept
coordonator implementare strategie.
Coordonatorul implementare strategie va lucra îndeaproape în special cu următoarele direcții
din cadrul/subordinea Consiliului Județean Bihor:



Direcția Tehnică, privind planul anual de investiții;



Direcţia Economică, privind bugetul anual al Consiliului Județean Bihor;



Arhitectul Șef, pentru alinierea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului;



Direcţia Generală Administraţie Publică Locală, privind relația cu Unitățile
Administrativ Teritoriale din județ;



Alte direcții din cadrul/subordinea Consiliului Județean Bihor, în funcție de măsurile și
proiectele planificate pentru anul care urmează.

Monitorizarea implementării strategiei se va realiza ținând cont de indicatorii intermediari
stabiliți pentru fiecare din obiectivele strategice. Pe baza rezultatelor din anul în curs, corelate
cu planul de acțiuni stabilit, Cabinetul Președintelui Consiliului Județean va evalua anual
implementarea strategiei și va stabili prioritățile pentru anul următor.
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Structura de implementare și monitorizare
Direcția
Economică

Direcția
Tehnică

Instituția
Arhitectului
Șef

Direcția
Administrație
Publică Locală

Alte direcții
din CJ Bihor

Grupul de Lucru pentru implementare a
Strategiei de Dezvoltare a Județului Bihor

implementarea
strategiei

Manager de proiect - implementarea strategiei de dezvoltare
monitorizare
și evaluare

parteneri
Primării din
implementare Județul Bihor

Cabinetul Președintelui CJ Bihor
Vicepreședinți CJ Bihor
Zona
Metropolitană
Oradea

Agenția pentru
Dezvoltare
Regională
Nord-Vest

Prefectura
Bihor

Structuri
deconcentrate
la nivel de
județ

Echipa de implementare va avea în vedere nivelul de dezvoltare din județul Bihor, principalele
disfuncționalități și nevoi ale comunității, perspectivele și potențialul de dezvoltare pentru
fiecare domeniu identificat, aspecte dezvoltate în cadrul Analizei Diagnostic. Procesul de
elaborare a acestor nevoi și a potențialului pentru sectoarele și domeniile de activitate a
presupus identificarea factorilor interesați la nivel de județ și consultarea actorilor cheie prin
aplicarea instrumentelor de analiză în vederea identificării viziunii și a principalelor acțiuni de
urmat în perioada 2014 - 2020.
Principalele concluzii au fost înglobate în propunerile obiectivelor strategice și exemplificate
prin inițiativele strategice.
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7. Fișe de proiect
Infrastructură
Fișa de proiect I.1111
Titlul Proiectului

Reabilitare şi Modernizare DJ 764 Beiuş – Roşia –
Aştileu - Aleşd

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:


Teritoriu vizat

Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord Vest
2014 – 2020

Zona Beiuș, Zona Aleșd

Obiectiv/activități principale:
Obiective:
 Facilitează accesul din DN 1 către zona Beiuș;
 Crează conexiunea la rețeaua TEN-T și legătura între rețeaua TEN-T și rețeaua națională (DN76);
 Contribuie la dezvoltare economică a zonei prin îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară
traficul;
 Facilitează mobilitatea persoanelor, inclusiv spre locurile de muncă.
Activități principale:
 Modernizarea sectorului de la km 31+000 la km 64+655
 Distanța de modernizat: 33,655 km
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POR

Buget estimat

27.740.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect tehnic realizat în 2012
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Fișa de proiect I.1112
Titlul Proiectului

Reabilitare si modernizare DJ 108I Bucea-BulzTileagd: 46,533 km

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Tileagd - Aleșd

Obiectiv/activități principale:




Contribuie la dezvoltare economică a zonei prin atragerea de investitori;
Facilitează mobilitatea persoanelor, inclusiv spre locurile de muncă;
Facilitează accesul către zona turistică Șuncuiuș.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POR

Buget estimat

13.170.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Studiu de Fezabilitate întocmit în 2006
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Fișa de proiect I.1113
Titlul Proiectului

Reabilitare DJ 764 Beius-Roșia şi DJ 764D BratcaBorod (etapa 2)

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Beiuș, Zona turistică Șuncuiuș

Obiectiv/activități principale:
Obiective:


Facilitează accesul din DN 1 către zona Beiuș;



Facilitează accesul din zona Beiuș către zona turistică Șuncuiuș;



Contribuie la dezvoltare economică a zonei prin atragerea de investitori;



Facilitează mobilitatea persoanelor, inclusiv spre locurile de muncă.

Activități:



Realizare Etapa II km 0+000-23+320 şi km 0+000-10+038
Lungimea totală a drumului = 32,128 km

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI, Modernizarea satului romanesc.
Buget estimat

11.160.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Lucrare nouă – Studiu de Fezabilitate
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Fișa de proiect I.1114
Titlul Proiectului

Modernizare DJ 763 Padiş - limită judeţ Cluj (Ic
Ponor)

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Parcul Natural Apuseni

Obiectiv/activități principale:
 Asigură accesul turiștilor în Parcul Apuseni, direct din județul Cluj, din DN 1R;
 Conduce la dezvoltarea locală prin exploatarea potențialului turistic (Cetățile Ponorului, peșteri,
platoul Padiș, etc.);
 Facilitează mobilitatea persoanelor, inclusiv spre locurile de muncă.
Lungimea drumului: 10 km
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POR.
Buget estimat

4.440.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect propus
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Fișa de proiect I.1115
Titlul Proiectului

Reabilitare şi modernizare DJ 108I Bucea-BulzVadu Crişului

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Tileagd – Aleșd, Zona turistică Șuincuiuș

Obiectiv/activități principale:
 Contribuie la dezvoltare economică a zonei prin atragerea de investitori;
 Facilitează mobilitatea persoanelor, inclusiv spre locurile de muncă.
Activități: reabilitare tronson 2
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Modernizarea satului romanesc.

Buget estimat

1.890.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Lucrare în continuare – Tronson 2
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Fișa de proiect I.1116
Titlul Proiectului

Modernizare DJ 191 Marghita – Tășnad (SM)

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona industrială Marghita

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Facilitează accesul către județul Satu Mare;
Lungime drum: 18,209 km.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Infrastructură la nivel județean.
Buget estimat

18.640.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus
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Fișa de proiect I.1117
Titlul Proiectului

Traseul regional Transilvania Nord

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
CONEXIUNILE LA TEN-T: Salonta (rutier), Tileagd
(rutier), Ciucea (feroviar), Românași (rutier), Jibou
(feroviar), Ulmeni (feroviar), Satu Mare (rutier,
feroviar), Supuru de Jos (rutier), Cluj-Napoca (rutier,
feroviar), Turda (rutier), Câmpia Turzii (feroviar,
rutier), Bontida (feroviar), Sărățel (feroviar), Ilva
Mică (feroviar), Lunca Ilvei (feroviar)
PUNCTE FRONTIERĂ: Salonta, Halmeu, Petea,
Poienile de Sub Munte/Valea Vișeului

Județul Bihor, Județul Cluj, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul
Maramureș, Județul Bistrița Năsăud

Obiectiv/activități principale:
Creșterea mobilității şi locurilor de muncă pe Traseul Regional Transilvania Nord prin modernizarea
drumurilor judeţene:
DJ 795 (Salonta-Tinca) – DJ 792A (Tinca-Belfir)- DJ 709A (Belfir – DN 76) – DJ 764A (Beiuş-Stâna de
Vale)– DJ 108J (Stâna de Vale – Remeţi) – DJ 108K (Remeţi-limită jud. Cluj)- DJ 108K (limita jud. Bihor –
Baraj Dragan) – DJ 764B (Baraj Dragan – DN1) – DJ 108A (Ciucea – Românaşi – Jibou – Ulmeni – Ardusat)
– DJ 193 (Amati – Socond – DJ193 (Paulesti – Borlesti) –DJ 193 (lim. Jud. Satu-Mare - Hideaga, DN1C) - DJ
109I (lim. Jud. Maramures –Orasu Nou) – DJ 109J ( Racşa Vii – Racşa), pod peste Somes la Pomi
Ramificaţia 1- DJ 795 (Tinca- DN76) - DJ 767 (DN76- Sâmbăta- Tileagd DN1)
Ramificaţia 2 - DC 243 (DN 76- Șuști- intersectie DC242)- DC 242 (intersectie DC243- limită judeţul Arad)
Ramificaţia 3 - DJ 182B (Ulmeni – Şomcuta Mare – Copalnic) - DJ 182C (Copalnic-Mănăştur - Surdeşti)- DJ
186 (Bârsana –Săcel) - DJ 188 (Bogdan Vodă – Vişeul de Jos) - DJ 187 (Leordina – Poienile de sub Munte)
inclusiv pod nou peste Someş în zona Ulmeni
Ramificaţia 4 – DJ 196 (Benesat – Cehu Silvaniei - Hodod - Corund) - DJ 108D (Criseni - Cehu Silvaniei –
Gardani) – DJ 108P (Hurezu Mare) - DJ 108R (Beltiug Dobra Băi)
Ramificatia 5 – DJ109R (108A – Chendrea) - DJ 109 (Hida– Aschileu– Borsa - Rascruci) - DN 1 C ( Bontida
– Rascruci) - DJ 161 (intersectie DN 16)– Gadalin – Bontida – DN 1C) - DN 16 - (Caianu Vama - intersectie
DJ 161)- DJ 161 G (intersecţie DJ 109 C- Sucutard – Petea -Palatca- DN16) - DJ 109C (intersecţie DJ 172A Ţaga – Sucutard – intersectie DJ 161 G) – DJ172A (Taga – Strugureni) – DJ 172E (strugureni – Lechinta) –
DJ 172G (Chirales – Saratel)
Ramificatia 6 – DJ 109A (Vultureni -Chinteni –Cluj-Napoca)- DJ 103G (Cluj-Napoca – Gheorgheni – Aiton
– Tureni – DN 1(E60) (DN1 – Tureni) - DJ 103 G (intersectie DN 1 Tureni – intersectie DJ 107 L(Autostrada
Transilvania A 3 ) - DJ 107L (intersectie DJ 103 G )Tureni -Sandulesti(intersectie 103 G) - DJ 103 G
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(intersectie DJ 107L) Sandulesti – Cheia – DN 75 )- DN 75 km - DJ 103 G ( intersectie DN 75) Moldovenesti - Podeni- Lim. jud Alba
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județean Sălaj, Consiliul Județean Satu
Mare, Consiliul Județean Maramureș, Consiliul Județean Bistrița Năsăud

Surse potențiale de finanțare:
POR

Buget estimat

503.614.531 Euro – 103.391.593 (Consiliul Județean Bihor)

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
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Fișa de proiect I.1118

Titlul Proiectului

Reabilitare şi modernizare DJ 767A Sârbi –
Sâniob

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Marghita
Teritoriu vizat
Obiectiv/activități principale:
Contribuie la dezvoltare economică a zonei prin atragerea de investitori;
Facilitează mobilitatea persoanelor, inclusiv spre locurile de muncă.
Lungime drum: 2,5 km
Aplicant și potențiali parteneri:
Consiliul Județean Bihor
Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Infrastructură la nivel județean.
Buget estimat
2.730.000 Euro
Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect propus
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Fișa de proiect I.1119
Titlul Proiectului

Reabilitare şi modernizare DJ 767A Uileacu de
Criş-Bălaia-Burzuc-Sîrbi

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Tileagd - Aleșd

Obiectiv/activități principale:
 Contribuie la dezvoltare economică a zonei prin atragerea de investitori;
 Facilitează mobilitatea persoanelor, inclusiv spre locurile de muncă.
Lungime drum: 25 km
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Modernizarea satului romanesc.

Buget estimat

6.290.000Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Lucrare în continuarea unei lucrări deja demarate.
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Fișa de proiect I.11110
Titlul Proiectului

Modenizare DJ 767D Fasca - Cornet

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Tileagd - Aleșd

Obiectiv/activități principale:
 Contribuie la dezvoltare economică a zonei prin atragerea de investitori;
 Facilitează mobilitatea persoanelor, inclusiv spre locurile de muncă.
Lungime drum: 8,450 km
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POR

Buget estimat

3.810.340 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect propus
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Fișa de proiect I.11111

Titlul Proiectului

Modernizare DJ 764 F Uileacu de Beius-FinisLazuri de Beiuș-Lunca

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona industrial Beiuș

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Dezvoltarea rețelei naționale de transport;
 Asigură legătura dinspre județul Arad spre zona indusrtială Beiuș;
 Facilitează accesul în zona Parcului Natural Apuseni.
Lungime drum: 33,5 km
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POR
Buget estimat

15.106.081 Euro

Perioada de
implementare:

2015 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus
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Fișa de proiect I.11112

Titlul Proiectului

Modernizare DJ 108 H Pădurea Neagră şi DJ
191A Chiribiş

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Aleșd, Zona Marghita

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Asigură legătura din DN1 spre Parcul industrial Marghita.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POR
Buget estimat

14.255.631 Euro

Perioada de
implementare:

2015 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus
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Fișa de proiect I.11113

Titlul Proiectului

Amenajare trecere CF pe DJ 792 A Tinca

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Tinca

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Facilitează transportul de mărfuri și de călători.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Infrastructură la nivel județean.
Buget estimat

17.758 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus
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Fișa de proiect I.11114

Titlul Proiectului

Amenajare poduri pe DJ 709

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Tinca

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Facilitează accesul spre județul Arad.
Activități:
 Pod peste râul Crişul Negru pe DJ709 – km 81+342, 768.832 euro;
 Pod peste Canalul Colector pe DJ709– km 94+381, 383.289 euro.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Fonduri proprii.
Buget estimat

1.152.121 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Pod peste râul Crişul Negru pe DJ709 – Lucrare nouă - 0% intenţie
Pod peste Canalul Colector pe DJ709 – Lucrare nouă - 0% intenţie
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Fișa de proiect I.11115
Titlul Proiectului

Amenajare poduri pe DJ 767A, DJ 767E, DJ 767F,
DJ 767G

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Municipiului Oradea

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Facilitează accesul spre și dinspre municipiul Oradea.
Activitati:
 Pod peste râul Crişul Repede pe DJ 767G – km 1+007, 541.113 euro;
 Pod peste Vale pe DJ 767E – km 8+129, 103.713 euro;
 Pod peste Vale Locală pe DJ 767F – km 6+913, 101.459 euro;
 Pod peste râul Barcău pe DJ 767A – km 28+671, 315.649 euro;
 Pod peste Vale Locală pe DJ 767A – km 29+186, 90.186 euro;
 Pod peste Vale Locală pe DJ 767A – km 31+429, 90.186 euro.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI,Fonduri proprii.
Buget estimat

1.242.306 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Pod peste râul Crişul Repede pe DJ 767G – Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste Vale pe DJ 767E – Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste Vale Locală pe DJ 767F – Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste râul Barcău pe DJ 767A – Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste Vale Locală pe DJ 767A – Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste Vale Locală pe DJ 767A – Lucrare nouă - 0% intenţie;
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Fișa de proiect I.11116

Titlul Proiectului

Modernizare DJ 768A Căpîlna-Ginta

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona localităților Căpîlna-Ginta (km 8+560-22+590)

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Facilitează accesul spre județul Arad pe rută ocolitoare;
 Facilitează legătura cu traseul prioritar Salonta – Beiuș.
Lungime: 14,03 km
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Modernizarea satului romanesc.
Buget estimat

3.090.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Lucrare în continuare – 16,49; 14,03 km;
km 8+560-22+590, L=14,03 km (LC-16,49).
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Fișa de proiect I.11117

Titlul Proiectului

Modernizare DJ 797A Bicaciu-Ianoşda-DN79

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Salonta

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Facilitează accesului dinspre și către DN79.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Modernizarea satului romanesc.
Buget estimat

3.980.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Lucrare în continuare – 52,23; 17,1 km;
km 0+000-17+051, L=17,100 km (LC-52,23).
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Fișa de proiect I.11118

Titlul Proiectului

Modernizare DJ 795A Husasău de Tinca Mierlău-DJ 768

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Tinca (Km 0+000 la Km 5+600 și Km 10+100 la Km 11+450)

Obiectiv/activități principale:
Obiective:
 Facilitează legătura între zona Tinca și Hidișelu de Sus;
 Facilitează legătura cu Municipiul Oradea.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Modernizarea satului romanesc.
Buget estimat

1.550.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Lucrare în continuarea unei lucrări deja demarcate.
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Fișa de proiect I.11119

Titlul Proiectului

Amenajare poduri pe DJ 797

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Municipiului Oradea

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Facilitează accesul spre și dinspre Municipiul Oradea.
Activități:
 Pod peste Canalul Colector pe DJ 797 – km 14+548, 225.464 euro;
 Pod peste Canalul Colector pe DJ 797 – km 21+079, 202.918 euro;
 Pod peste Vale pe DJ 797 – km 34+767, 112.732 euro.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Infrastructură la nivel județean.
Buget estimat

541.113 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Pod peste Canalul Colector pe DJ 797 – Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste Canalul Colector pe DJ 797 – Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste Vale pe DJ 797 – Lucrare nouă - 0% intenţie.
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Fișa de proiect I.11120

Titlul Proiectului

Modernizare DC 82 Poiana Tasad - Bucuroaia

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona localității Drăgești

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Facilitează accesul spre DN 76.
Lungime drum: 3,9 km
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Local Copăcel

Surse potențiale de finanțare:
POR
Buget estimat
Perioada de
implementare:

1.950.000 Euro
2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.11121

Titlul Proiectului

Modernizare DC 20 Salard - si DC 19 Vaida Roșiori

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Sălard

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Facilitează accesul spre DN 19E , respective DN 19.
Lungime drum: 11,76 km
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Local Sălard



Consiliul Local Roșiori

Surse potențiale de finanțare:
POR
Buget estimat
Perioada de
implementare:

5.880.000 Euro
2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.11122

Titlul Proiectului

Modernizare DJ 767D Vîrciorog-DJ 764

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Vîrciorog

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Asigură legătura cu traseul prioritar Beiuș – Aleșd.
Lungime: 2,100 km
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Modernizarea satului românesc.
Buget estimat

1.280.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic.

263

Fișa de proiect I.11123
Titlul Proiectului

Amenajare poduri pe DJ 764C, DJ 764D, DJ
764H

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona turistică Șuncuiuș, Parc Natural Apuseni

Obiectiv/activități principale:
Principalele poduri de amenajat:
 Pod peste pârâul Meziad pe DJ 764C – km 9+229, 135.278 euro;
 Pod peste râul Crişul Repede pe DJ 764D – km 9+034, 586.206 euro;
 Pod peste pârâul Beiuşele pe DJ 764H – km 3+407, 67.639 euro.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Infrastructură la nivel județean.
Buget estimat

789.123 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Pod peste pârâul Meziad pe DJ 764C – Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste râul Crişul Repede pe DJ 764D – Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste pârâul Beiuşele pe DJ 764H – Lucrare nouă - 0% intenţie.
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Fișa de proiect I.11124
Titlul Proiectului

Modernizare și lucrări de consolidare pentru
alunecare de teren pe DJ 767C Dobrești –
Luncasprie

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Dobrești - Lunca Sprie

Obiectiv/activități principale:
Obiective:
 Facilitează accesul în traseul prioritar Beiuș – Aleșd;
 Consolidare alunecare de teren.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Infrastructură la nivel județean.
Buget estimat

1.127.320 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.11125

Titlul Proiectului

Modernizare DJ 709 Talpoş

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Talpoș, Zona Salonta – Beiuș

Obiectiv/activități principale:
Obiective:
 Facilitează legătura cu județul Arad;
 Facilitează legătura cu traseul prioritar Salonta – Beiuș.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Modernizarea satului românesc.
Buget estimat

1.360.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic.
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Fișa de proiect I.11126

Titlul Proiectului

Modernizare DJ 709E Ghiorac - Arpăşel şi DJ
709A Batăr-Belfir

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Salonta

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Facilitează legătura cu județul Arad;
 Asigură legătura între DN 79 și traseul prioritar Salonta – Beiuș.
Lungime drum: 25,114 km
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POR
Buget estimat

11.160.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.11127

Titlul Proiectului

Modernizare DC 7 Voivozi - Șilindru – DN 19 D

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Drumul Național Săcueni – Letavertes (de la Km 4+800 la Km 15+900)

Obiectiv/activități principale:
Obiective:
 Asigură legătura cu DN 19;
 Facilitează tranzitul în afara granițelor țării.
Lungime drum: 11,100 km
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POR
Buget estimat

4.440.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.11128
Titlul Proiectului

Amenajari de poduri și lucrări de consolidare
alunecări de teren pe traseul Beiuș – Aleșd –
Marghita

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Beiuș – Aleșd – Marghita
Teritoriu vizat
Obiectiv/activități principale:
Principalele amenajări de poduri și lucrări de consolidare:
 Alunecare de teren pe DJ 764 – Rosia, 983.274 euro;
 Alunecare de teren pe DJ 108H din DN1H-Budoi, 190.289 euro;
 Pod peste râul Bistra pe DJ 108H – km 5+454, 124.005 euro;
 Pod peste râul Bistra pe DJ 191A– km 9+743, 225.464 euro;
 Pod peste râul Bistra pe DJ 191A– km 10+458, 225.464 euro;
 Pod peste pârâul Fânaţelor pe DJ 191B – km 0+617, 180.371 euro;
 Pod peste râul Bistra pe DJ 191B – km 21+231, 180.371 euro;
 Pod peste Vale Varviz pe DJ 191B – km 24+132, 135.278 euro;
 Pod peste Vale Varvizel pe DJ 191B – km 26+473, 135.278 euro;
 Pod peste râul Roşia pe DJ 764 – km 8+841, 473.474 euro;
 Pod peste râul Roşia pe DJ 764 – km 14+186, 270.557 euro;
 Pod peste râul Roşia pe DJ 764 – km 15+937, 248.010 euro.
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean Bihor
Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Modernizarea satului românesc.
Buget estimat

3.371.835 Euro

Perioada de
implementare:

2014 - 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Alunecare de teren pe DJ 764 - Rosia - Lucrare nouă, Proiect Tehnic;
Alunecare de teren pe DJ 108H din DN 1H-Budoi - Lucrare nouă, Proiect Tehnic;
Pod peste râul Bistra pe DJ 108H - Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste râul Bistra pe DJ 191A - Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste râul Bistra pe DJ 191A - Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste pârâul Fânaţelor pe DJ 191B - Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste râul Bistra pe DJ 191B - Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste Vale Varviz pe DJ 191B - Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste Vale Varvizel pe DJ 191B - Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste râul Roşia pe DJ 764 - Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste râul Roşia pe DJ 764 - Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste râul Roşia pe DJ 764 - Lucrare nouă - 0% intenţie.
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Fișa de proiect I.11129

Titlul Proiectului

Amenajare poduri peste vale pe DJ 767

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Tileagd - Sâmbăta

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Asigură legătura cu DN 76.
Activități:
 Pod peste Vale pe DJ 767 – km 11+165, 90.186 euro;
 Pod peste Vale pe DJ 767 – km 24+547, 90.186 euro.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Infrastructură la nivel județean.
Buget estimat

180.371 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Pod peste Vale pe DJ 767 – Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste Vale pe DJ 767 – Lucrare nouă - 0% intenţie.
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Fișa de proiect I.11130
Titlul Proiectului

Amenajare poduri pe DJ 108I

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Aștileu

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Asigură legătura între zona turistică Șuncuiuș și zona Tileagd;
 Facilitează tranzitul pe D 108 I.
Activități:
 Pod peste râul Crişul Repede pe DJ 108I – km 1+017, 552.387 euro;
 Pod peste Vale pe DJ 108I – km 33+355, 90.186 euro.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Infrastructură la nivel județean.
Buget estimat

642.573 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Pod peste râul Crişul Repede pe DJ 108I – Lucrare nouă - 0% intenţie;
Pod peste Vale pe DJ 108I – Lucrare nouă - 0% intenţie.
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Fișa de proiect I.11131

Titlul Proiectului

Construirea centurii orașului Marghita

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:



Teritoriu vizat

Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord Vest
2014 – 2020
Legătura cu Autostrada Transilvania

Zona Marghita (Viișoara, Chet, Petreu, Chiribiș)

Obiectiv/activități principale:
Obiective:
 Asigură legătura cu Autostrada Transilvania;
 Fluidizarea traficului prin oraș.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI
Buget estimat

12.760.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.11132

Titlul Proiectului

Construirea centurii oraşului Valea lui Mihai

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:


Teritoriu vizat

Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord Vest
2014 – 2020

Zona orașului Valea lui Mihai

Obiectiv/activități principale:
Obiective:
 Asigură legătura dintre județul Bihor și județul Satu Mare;
 Asigură legătura cu DN 19.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POST
Buget estimat

11.760.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.

273

Fișa de proiect I.11133

Titlul Proiectului

Refacere şi consolidare DN 19B; DN 19 SăcueniSuplacu de Barcău

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
 Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord Vest
2014 – 2020
 Legătura cu Autostrada Transilvania

Teritoriu vizat

Zona Săcueni - Suplacu de Barcău
Obiectiv/activități principale:
Obiective:
 Va crește traficul rutier, vor fi îmbunătățite elementele geometrice ale traseelor, putând fi mărită viteza
de circulație pe anumite sectoare, va fi îmbunătățită siguranța circulației rutiere, toate acestea
conducând la scăderea numărului de accidente;
 Se realizează legătura cu Autostrada Transilvania.
Aplicant și potențiali parteneri:


CNADR

Surse potențiale de finanțare:
CNADR.
Buget estimat

25.450.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.11134

Titlul Proiectului

Reabilitare DN 19 E - DN 19 (Biharia) – Chiribiș
(DN 19B)

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:


Teritoriu vizat

Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord Vest
2014 – 2020

Zona Chiribiş - Biharia

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Va crește traficul rutier, vor fi îmbunătățite elementele geometrice ale traseelor, putând fi mărită viteza
de circulație pe anumite sectoare, va fi îmbunătățită siguranța circulației rutiere, toate acestea
conducând la scăderea numărului de accidente.

Aplicant și potențiali parteneri:


CNADR

Surse potențiale de finanțare:
CNADR.
Buget estimat

6.090.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.11135
Titlul Proiectului

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de
transport transfrontalier HU - RO

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
 Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord Vest
2014 – 2020

Zona HU-RO

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Asigura legătura dintre Romănia și Ungaria.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
Programul de Cooperare Transfrontalieră HU-RO.
Buget estimat

90.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.11136

Titlul Proiectului

Construirea centurii oraşului Ștei

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
 Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord Vest
2014 – 2020

Orașul Ștei, Zona Beiuş-Ştei-Lunca

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Fluidizarea traficului prin oraș.
Lungime: 27,23 km
Aplicant și potențiali parteneri:


CNADR

Surse potențiale de finanțare:
POS Transport.
Buget estimat

117.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect aprobat de Comisia Europeană.
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Fișa de proiect I.11137
Titlul Proiectului

Construirea centurii oraşului Aleșd

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
 Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord Vest
2014 – 2020

Orașul Aleșd (Nord și Sud)

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Fluidizarea traficului prin oraș; Centura ar contribui şi la dezvoltarea turismului, deoarece din zonă
se face accesul dinspre Oradea (deci inclusiv pentru turiştii din Ungaria, Cehia, Slovacia şi Polonia)
către obiective precum Stâna de Vale, Arieşeni-Vârtop, Moneasa, Padiş, Remeţi, Peştera Urşilor,
Boga, Meziad, Chişcău etc.
Lungime:
Aleşd Sud 9,143 km
Aleşd Nord 7,695 km
Total = 16,83 km
Aplicant și potențiali parteneri:


CNADR

Surse potențiale de finanțare:
POS Transport
Buget estimat

89.990.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect aprobat de Comisia Europeană.
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Fișa de proiect I.11143
Titlul Proiectului

Construcția unui coridor de dezvoltare sub
forma unui inel de centură

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul
strategic
I:
Dezvoltarea
infrastructurii publice din județ
Obiectivul
specific:
Modernizarea
infrastructurii publice din județ
Măsura: 1.1.1 Modernizarea infrastructurii de
transport rutier
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
 Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord Vest
2014 – 2020

Teritoriu vizat

Zona Metropolitană Oradea

Obiectiv/activități principale:
Creșterea masei demografice din zona urbană funcțională respectiv asigurea nevoile de mobilitate
ale cetățenilor în regiune:

Inelul de centură se va compune din trei tronsoane astfel:
 Tronson I – ieșire Biharia DN 19 spre Oradea – DN 1 la limita administrativ teritorială dintre
Borș și Oradea, cu o lungime de aprox. 4,5 km
 Tronson II – DN1 zona Figoexpres - girația Calea Sîntandreului, cu o lungime de aprox. 9
km
 Tronson III – Girație Calea Sîntandreiului-Nojorid-Sînmartin-Oșorhei-DN 1, cu o lungime
de aprox. 25 km.

Aplicant și potențiali parteneri:



Municipiul Oradea, Consiliul Județean Bihor, CNADR

Surse potențiale de finanțare:

POR/POS-T
Buget estimat

75.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.):

Proiect propus
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Fișa de proiect I.1121
Titlul Proiectului

Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare
la Aeroportul Oradea

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.2 Modernizarea infrastructurii de
transport aerian
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Metropolitană Oradea

Obiectiv/activități principale:
Obiective:
 Asigurarea condițiilor optime și de siguranță necesare decolării și aterizării aeronavelor de capacitate
medie;
 Creșterea capacității de operare prin asigurarea condițiilor optime de aterizare – decolare pentru
categoria de aeronave de capacitate medie și mare și trecerea aerodromului într-o categorie superioară
care să respecte standardele O.A.C.I.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POS Transport.

Buget estimat

29.327.250 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect propus. Referințe – Strategia de dezvoltare și modernizare a Aeroportului Oradea.
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Fișa de proiect I.1122
Titlul Proiectului

Construire, extindere și modernizare terminale de
pasageri la Aeroportul Oradea

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.2 Modernizarea infrastructurii de
transport aerian
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Metropolitană Oradea

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Extinderea și modernizarea capacității de procesare a pasagerilor și bagajelor cu 50% față de situația
existentă.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POS Transport.

Buget estimat

43.191.531 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect propus. Referințe – Strategia de dezvoltare și modernizare a Aeroportului Oradea.
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Fișa de proiect I.1123
Titlul Proiectului

Gard inteligent si drum perimetral la Aeroportul
Oradea

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.2 Modernizarea infrastructurii de
transport aerian
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Metropolitană Oradea

Obiectiv/activități principale:
 Asigurarea cerințelor internaționale privind siguranța și securitatea traficului de pasageri și marfă.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POS Transport.
Buget estimat

3.552.003 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2016

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect propus. Referințe – Strategia de dezvoltare și modernizare a Aeroportului Oradea.
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Fișa de proiect I.1124

Titlul Proiectului

Turn de control la Aeroportul Oradea

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
publice din județ
Măsura: 1.1.2 Modernizarea infrastructurii de
transport aerian
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Metropolitană Oradea

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Necesar pentru operarea în bune condiții a terminalului de pasageri.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POS Transport.
Buget estimat

889.049 Euro

Perioada de
implementare:

2015 – 2016

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus. Referințe – Strategia de dezvoltare și modernizare a Aeroportului Oradea.
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Fișa de proiect I.1131

Titlul Proiectului

Facilități și căi de circulație pentru bicicliști
dedicate traficul de tranzit local

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
de transport în județ
Măsura: 1.1.3. Dezvoltarea modalităților de transport
alternativ și sporirea siguranței circulației
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Dezvoltarea de trasee pentru transport alternative;
 Promovarea ciclismului.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii.
Buget estimat

5.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2015 – 2016

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.1132

Titlul Proiectului

Măsuri de creștere a siguranței circulației pe
drumurile județene și comunale din județul Bihor

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.1. Modernizarea infrastructurii
de transport în județ
Măsura: 1.1.3. Dezvoltarea modalităților de transport
alternativ și sporirea siguranței circulației
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 creșterea siguranței circulației pe drumurile județene și comunale din județul Bihor.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii.
Buget estimat

300.000 Euro

Perioada de
implementare:

2019 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.

285

Fișa de proiect I.1141
Titlul Proiectului

Modernizarea infrastructurii de transport feroviar
pe
ruta
Cluj-Oradea-Episcopia
Bihor
(electrificare)

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Modernizarea infrastructurii de
transport în județ
Măsura: 1.1.4. Modernizarea infrastructurii de
transport feroviar
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Importanța implementarii acestui proiect este strâns legată de intensitatea traficului feroviar din
județul Bihor (poartă de intrare/ieșire către vest), dar și a vitezei reduse de deplasare.
 Rute care trebuiesc urgent modernizate:
 Electrificare cale ferată pe ruta Oradea – Cluj Napoca;
 Electrificare cale ferată pe ruta Oradea – Debrecen;
 Electrificare cale ferată pe ruta Oradea – Bekescsaba.
Aplicant și potențiali parteneri:


Ministerul Transporturilor - CFR

Surse potențiale de finanțare:
POS Transport/ Buget național.
Buget estimat

1.240.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.1211
Titlul Proiectului

Investiții de reabilitare și extindere a
infrastructurii de utilități publice – apă –
canalizare, în special în UAT-urile cu resurse
turistice

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Dezvoltarea infrastructurii
rețelelor
Măsura: 1.2.1. Extinderea și modernizarea rețelelor
tehnico-edilitare din județ
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Parcului Natural Apuseni

Obiectiv/activități principale:
 Contribuie la dezvoltarea turistică a zonei prin îmbunătățirea condițiilor de cazare din zona Parcului
Natural Apuseni.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PNDI. Infrastructură la nivel județean.

Buget estimat

10.300.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.1212

Titlul Proiectului

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă
și apă uzată în județul Bihor

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.2. Dezvoltarea infrastructurii
rețelelor
Măsura: 1.2.1. Extinderea și modernizarea rețelelor
tehnico-edilitare din județ
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată:
 Proiecte prioritare:
APA REGIO
IERWATER (studii tehnice realizate prin proiectul HURO/1101/167/1.3.2. (Continuarea
proiectelor din etapa 2007 – 2013)
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POS Mediu Axa 2.

IERWATER – 1.000.000 Euro
Buget estimat
APA REGIO - 103.000.000 Euro
Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus
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Fișa de proiect I.1213

Titlul Proiectului

Realizarea unei rețele de telecomunicații între
regiunea Bekes și județul Bihor

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.2. Dezvoltarea infrastructurii
rețelelor
Măsura: 1.2.1. Extinderea și modernizarea rețelelor
tehnico-edilitare din județ
Încadrarea în strategii regionale / naționale:

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Modernizarea infrastructurii de telecomunicații.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
HU-RO
Buget estimat

292.493 Euro

Perioada de
implementare:

2014

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.1311

Titlul Proiectului

Extinderea rețelei de servicii sociale furnizate
persoanelor tinere / adulte cu dizabilități și
vârstnicilor

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific 1.3.: Modernizarea infrastructurii
din domeniul social
Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii fizice din
domeniul social
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
 Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
la nivelul județului Bihor

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
Un set de 2 proiecte:
 Un proiect este parte din Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul județului Bihor
(Obiectiv Operațional 1.1, Acțiunile a) – g)) și cuprinde măsurile de dezvoltare și modernizarea a
infrastructurii sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bihor, pentru perioada 2014-2016 – 2.700.000 Euro;
 Un proiect se referă la Construire și dotare ateliere protejate destinate integrării socio-profesionale a
tinerilor/adulților cu dizabilități (finanțat de Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice pintr-un protocol de colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale) – proiect
gestionat de CJRAE – 500.000 Euro.
Aplicant și potențiali parteneri:







Consiliul Județean Bihor;
DGASPC Bihor;
CJRAE Bihor;
Unități de învățământ special;
ONG-uri;
Consilii Locale.

Surse potențiale de finanțare:
FEDR, FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

3.200.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Set de proiecte propuse – de consultat Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale Bihor și CJRAE
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Fișa de proiect I.1312

Titlul Proiectului

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Extinderea rețelei de servicii sociale de tip
rezidențial destinate copiilor

Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific 1.3.: Modernizarea infrastructurii
din domeniul social
Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii fizice din
domeniul social
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
 Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
la nivelul județului Bihor

Județul Bihor

Teritoriu vizat

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul este parte din Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul județului Bihor
(Obiectiv Operațional 1.2, Acțiunile a) – b)) și cuprinde măsurile de dezvoltare și modernizarea a
infrastructurii sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bihor, pentru perioada 2014-2016.
Aplicant și potențiali parteneri:




DGASPC Bihor;
ONG-uri;
Consilii Locale.

Surse potențiale de finanțare:
FEDR, FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

600.000 Euro

Perioada de
implementare:

2013-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Set de proiecte în derulare – de consultat Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale Bihor.
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Fișa de proiect I.1313

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Modernizarea infrastructurii educaționale din
județul Bihor, inclusiv învățământul special

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific 1.3.: Modernizarea infrastructurii
din domeniul social
Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii fizice din
domeniul social
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
Un set de 3 proiecte:
 Un proiect vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale bihorene în funcție de
nevoile identificate de Inspectoratul Școlar Județean, începând cu anul 2016. Proiectul va presupune
identificarea structurilor beneficiare precum și elaborarea documentației tehnice necesare (studii de
fezabilitate etc.) – 2.600.000 Euro;
 Un alt proiect vizează “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de Județean de
Resurse și Asistență Educațională Bihor (CJ RAE)” – 130.000 Euro
 Un al III-lea proiect vizează învățământul special – 4.000.000 Euro
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean Bihor;

CJ RAE;

Inspectoratul Școlar Județean Bihor;

Consilii Locale.
Surse potențiale de finanțare:
FEDR, FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

6.730.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiecte nedepuse.
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Fișa de proiect I.1314

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de
sănătate din județul Bihor

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific 1.3.: Modernizarea infrastructurii
din domeniul social
Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii fizice din
domeniul social
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
Proiectul vizează dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate din județul Bihor. (spitale și clinici) şi
înfiinţarea punctelor de prim – ajutor în zonele aglomerate turistic sau fără acoperire medicale corespunzătoare
(construcţii clădiri noi, reabilitare clădiri existente, achiziţii de echipamente moderne în domeniile medicale)
în zona transfrontalieră, pe ambele părţi ale frontierei, pentru tratarea pacienţilor. (Continuarea şi extinderea
unor proiecte demarate în etapa 2007 – 2013 din zona transfrontalieră în domeniul sănătăţii)
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor, Consilii Locale, Instituții deconcentrate de la nivelul de județului Bihor

Surse potențiale de finanțare:
HU - RO
Buget estimat

2.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2016-2019

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):

Proiect nedepus.
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Fișa de proiect I.1315

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Dotarea cu echipamente și utilaje a bazelor
operaționale a Inspectoratului pentru Situații de
Urgență Bihor

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific 1.3.: Modernizarea infrastructurii
din domeniul social
Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii fizice din
domeniul social
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:


Proiectul vizează dotarea cu echipamente și utilaje a bazelor ISU Bihor precum și dotarea locațiilor
acestei instituții conform unei concepții de dotare cu echipamente și tehnică de intervenție.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor

Surse potențiale de finanțare:
FEDR.
Buget estimat

18.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2016-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):

Proiect nedepus.
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Fișa de proiect I.1411

Titlul Proiectului

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor
publice (spitale, şcoli, clădiri administrative) prin
utilizarea resurselor alternative de energie verde şi
prin reabilitare termică.

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.4. Creșterea eficienței
energetice la nivelul județului
Măsura: 1.4.1. Dezvoltarea proiectelor de reducere a
consumului de energie
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
Obiectiv:
 Utilizarea surselor de energie alternativă. Reabilitarea unor clădiri publice din zona transfrontalieră
cu impact major asupra eficienţei energetice
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
HU-RO
Buget estimat

3.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.1412

Titlul Proiectului

Educare și informare
responsabil de energie

Teritoriu vizat

privind

consumul

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.4. Creșterea eficienței
energetice la nivelul județului
Măsura: 1.4.1. Dezvoltarea proiectelor de reducere a
consumului de energie
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:


Educarea și informarea cetățenilor privind utilizarea surselor de energie alternative și consumul
responsabil de energie.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect I.1421
Titlul Proiectului

Implementarea proiectelor de valorificare a
resurselor geotermale prin parteneriat public
privat

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: Creșterea eficienței energetice la
nivelul județului
Măsura: 1.4.2. Valorificarea resurselor regenerabile
din județ
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:


Valorificarea resurselor geotermale în vederea dezvoltării turismului prin utilizarea instrumentului
de Parteneriat Pubilc - Privat.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
FEDR, Fonduri proprii.

Buget estimat

2.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2015-2018

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect propus
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Fișa de proiect I.1422

Titlul Proiectului

Instalarea sistemelor de energie termică din surse
regenerabile, pentru clădirile instituțiilor publice

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.4. Creșterea eficienței
energetice la nivelul județului
Măsura: 1.4.2. Valorificarea resurselor regenerabile
din județ
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

județul Bihor

Obiectiv/activități principale:


Utilizarea surselor de energie alternativă pentru clădirile instituțiilor publice din județul Bihor.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
FEDR, Fonduri proprii.
Buget estimat

3.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 – 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus
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Fișa de proiect I.1423

Titlul Proiectului

Realizarea unui parc energetic regenerabil în
Săcueni

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor:
Obiectivul strategic I: Dezvoltarea infrastructurii
publice din județ
Obiectivul specific: 1.4. Creșterea eficienței
energetice la nivelul județului
Măsura: 1.4.2. Valorificarea resurselor regenerabile
din județ
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor, localitatea Săcueni

Obiectiv/activități principale:


Valorificarea resurselor energetice regenerabile, în localitatea Săcuieni, judeţul Bihor.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor;



ADI ECOLAND BIHOR;



Consiului Local Săcueni.

Surse potențiale de finanțare:
POS CCE.
Buget estimat

15.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2015 - 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect propus.
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Competitivitate economică
Fișa de proiect C.2111

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Inventarierea și
promovarea ofertei
de
terenuri/active/facilități și oportunități de investiții
către potențiali investitori prin instrumente de
comunicare adecvate (pagina web, materiale de
promovare etc.)

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.1.: Dezvoltarea mediului de
afaceri
Măsura: 2.1.1. Atragerea de investitori
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul presupune inventarierea avantajele competitive ale județului și realizarea, pe baza acestora,
a unei strategii de marketing ce vizează potențialii investitori. Strategia va cuprinde activități de
promovare și informare cu privire la oportunitățile de a face afaceri din Bihor și va inventaria și evalua
infrastructura de afaceri disponibilă pentru aceasta.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor;



Structuri Asociative la Mediului de Afaceri.

Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

50.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):

Proiect nedepus.
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Fișa de proiect C.2112

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.1.: Dezvoltarea mediului de
Participarea la misiuni și vizite internaționale
afaceri
pentru identificarea de investitori
Măsura: 2.1.1. Atragerea de investitori
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
Teritoriu vizat
Obiectiv/activități principale:
 Participarea la misiuni și vizite internaționale pentru identificarea de investitori.
Această activitate trebuie strâns corelată cu investițiile în parcuri industriale preconizate în planul de activități
al strategiei. Astfel, se vor avea în vedere misiuni și vizite internaționale menite să atragă investitori pentru
popularea parcurilor industriale dezvoltate în diferite locații ale județului precum și specializarea zonei și a
parcului respectiv. Domeniile economice prioritare cuprind industria TIC și ale ramuri ale industriei
prelucrătoare (ex. industria mobilei, industria alimentară, industria maselor plastice și a cauciucului ș.a.).
Aplicant și potențiali parteneri:



Consiliul Județean Bihor;
Structuri Asociative la Mediului de Afaceri.

Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2015-2019

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):

Proiect nedepus.
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Fișa de proiect C.2113

Titlul Proiectului

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Dezvoltarea unei reţele de târguri cu participare
naţională şi internaţională

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.1.: Dezvoltarea mediului de
afaceri
Măsura: 2.1.1. Atragerea de investitori
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
‐

Teritoriu vizat

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Dezvoltarea mediului de afaceri prin crearea unei reţele de târguri cu participare naţională şi
internaţională.
Aplicant și potențiali parteneri
Consiliul Județean Bihor, Consilii Locale, Structuri Asociative ale Mediului de Afaceri
Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii

Buget estimat

200.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):

Proiect nedepus.
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Fișa de proiect C.2121
Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Construirea unui parc industrial în zona Tileagd

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.1.: Dezvoltarea mediului de
afaceri
Măsura: 2.1.2. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Tileagd

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul de dezvoltare a unui parc industrial are ca scop atragerea de firme de producție în județ
precum și retenția agenților economici deja prezenți și punerea la dispoziție de dotări și facilități în
funcție de nevoile specifice ale acestora. Parcul va viza – fără a se limita la - domenii industriale
precum fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice, echipamentelor electronice și optice
sau alte ramuri ale industriei prelucrătoare (ex. mase plastice / produse din cauciuc, mobilier ș.a.);


Construirea unui parc industrial este complementar cu proiectul privind Inventarierea și promovarea
ofertei de terenuri/active/facilități și oportunități de investiții către potențiali investitori și se va
implementa în corelație cu acesta. Un alt aspect îl reprezintă participarea Consiliului Județean Bihor
într-un tip de activitate generatoare de venituri la bugetul acestuia.
Aplicant și potențiali parteneri:




Consiliul Județean Bihor;
Consiliul Local Tileagd;
Structuri asociative ale Mediului de Afaceri.

Surse potențiale de finanțare:
Parteneriat Public-Privat, FEDR, FEADR, Fonduri private
Buget estimat

6.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect C.2122

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Construirea unui parc industrial la Beiuș

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.1.: Dezvoltarea mediului de
afaceri
Măsura: 2.1.2. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona orașului Beiuș

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul de dezvoltare a unui parc industrial are ca scop atragerea de firme de producție în județ
precum și retenția agenților economici deja prezenți și punerea la dispoziție de dotări și facilități în
funcție de nevoile specifice ale acestora. Parcul va viza cu prioritate domenii industriale precum
industria alimentară sau a mobilei, precum și alte ramuri industriale sau de servicii;


Construirea unui parc industrial este complementar cu proiectul C.2111 (Inventarierea și promovarea
ofertei de terenuri/active/facilități și oportunități de investiții către potențiali investitori) și se va
implementa în corelație cu acesta. Un alt aspect îl reprezintă participarea Consiliului Județean Bihor
într-un tip de activitate generatoare de venituri la bugetul acestuia.
Aplicant și potențiali parteneri:




Consiliul Județean Bihor;
Consiliul Local Beiuș;
Structuri Asociative ale Mediului de Afaceri.

Surse potențiale de finanțare:
Parteneriat Public-Privat, FEDR, FEADR, Fonduri private.
Buget estimat

6.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect C.2123

Titlul Proiectului

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Construirea unui parc industrial la Marghita

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.1.: Dezvoltarea mediului de
afaceri
Măsura: 2.1.2. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Teritoriu vizat

Zona orașului Marghita

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul de dezvoltare a unui parc industrial are ca scop atragerea de firme de producție în județ
precum și retenția agenților economici deja prezenți și punerea la dispoziție de dotări și facilități în
funcție de nevoile specifice ale acestora;


Parcul va viza cu prioritate – dar fără a se limita la - domenii industriale precum industria de textile,
confecții și încălțăminte, industria alimentară sau alte ramuri industriale sau de servicii;



Construirea unui parc industrial este complementar cu proiectul privind Inventarierea și promovarea
ofertei de terenuri/active/facilități și oportunități de investiții către potențiali investitori și se va
implementa în corelație cu acesta. Un alt aspect îl reprezintă participarea Consiliului Județean Bihor
într-un tip de activitate generatoare de venituri la bugetul acestuia.

Aplicant și potențiali parteneri:




Consiliul Județean Bihor;
Consiliul Local Abram;
Structuri Asociative ale Mediului de Afaceri.

Surse potențiale de finanțare:
Parteneriat Public-Privat, FEDR, FEADR, Fonduri private.
Buget estimat

6.000.000 EUR

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect C.2124

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Dezvoltarea de noi incubatoare de afaceri și
creșterea impactului celor existente în județul
Bihor

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.1.: Dezvoltarea mediului de
afaceri
Măsura: 2.1.2. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul surprinde importanța incubatoarelor de afaceri în generarea de afaceri mici și mijlocii cu
scopul de a consolida mediul economic local. În același timp, se pune accent pe serviciile oferite de
către incubatoarele de afaceri precum și pe rolul acestora în a facilita și susține afacerile în primii ani
de activitate ale acestora;


Proiectul poate colabora cu business angels din județul Bihor pentru a facilita procesul de dezvoltare
și creștere al afacerii precum și crearea de relații de colaborare între firmele cu un istoric în județ și
agenții economici la început de drum.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor;



Structuri Asociative ale Mediului de Afaceri.

Surse potențiale de finanțare:
FEDR, FSE.
Buget estimat

2.000.000 EUR

Perioada de
implementare:

2014-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect C.2125

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Construirea unui parc sau platforme industriale
în microregiunea Valea Ierului

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.1.: Dezvoltarea mediului de
afaceri
Măsura: 2.1.2. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor, zona Valea Ierului

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul de dezvoltare a unui parc industrial are ca scop atragerea de firme de producție în județ
precum și retenția agenților economici deja prezenți și punerea la dispoziție de dotări și facilități în
funcție de nevoile specifice ale acestora;


Parcul va viza cu prioritate – dar fără a se limita la - domenii industriale precum industria de textile,
confecții și încălțăminte, industria alimentară sau alte ramuri industriale sau de servicii;



Construirea unui parc industrial este complementar cu proiectul privind Inventarierea și promovarea
ofertei de terenuri/active/facilități și oportunități de investiții către potențiali investitori și se va
implementa în corelație cu acesta. Un alt aspect îl reprezintă participarea Consiliului Județean Bihor
într-un tip de activitate generatoare de venituri la bugetul acestuia.

Aplicant și potențiali parteneri:



Consiliul Județean Bihor;
Structuri Asociative ale Mediului de Afaceri.

Surse potențiale de finanțare:
Parteneriat Public-Privat, FEDR, FEADR, Fonduri private.
Buget estimat

20.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2015-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus

307

Fișa de proiect C.2211

Titlul Proiectului

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Sprijinirea educației antreprenoriale

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.2.: Dezvoltarea serviciilor de
sprijin pentru afaceri
Măsura 2.2.1. Educația și promovarea
antreprenorilor
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Teritoriu vizat

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul anticipează măsurile de încurajare a micilor antreprenori. Activități importante din cadrul
proiectului includ:
 Seminarii si ateliere de lucru pentru elaborarea unor planuri de afaceri la nivel de liceu și universități;
 Concurs cele mai bune planuri de afaceri, cu posibilitatea de a primi un grant pentru start up
 Gala Tinerilor Antreprenori.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor;



Camera de Comerț;



ONG-uri de profil;


Unități de Învățământ.
Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

1.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2019

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus.

308

Fișa de proiect C.2212

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Identificarea și promovarea de cazuri de succes de
antreprenori din județ

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.2.: Dezvoltarea serviciilor de
sprijin pentru afaceri
Măsura 2.2.1. Educația și promovarea
antreprenorilor
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor, localități/comunități selectate în cadrul proiectului

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul presupune activități de monitorizare a aplicațiilor depuse în ultimii 10 ani pe schemele de
tineri antreprenori/ ajutoare de minimis / alte grant-uri care încurajează IMM-urile și identificarea
unor exemple de succes care să reflecte o paletă largă.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor;



Structuri Asociative ale Mediului de Afaceri;

 CCIB.
Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii, FSE.
Buget estimat

50.000 EUR

Perioada de
implementare:

2014, 2016, 2018, 2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus.

309

Fișa de proiect C.2221

Titlul Proiectului

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Dezvoltarea de servicii de asistență în înființarea
de întreprinderi și accesarea de finanțări

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.2.: Dezvoltarea serviciilor de
sprijin pentru afaceri
Măsura 2.2.2. Asistență pentru întreprinzători
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Teritoriu vizat

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul anticipează măsurile de încurajare a micilor antreprenori. Activități importante din cadrul
proiectului includ: consiliere asupra fondurile disponibile privind afacerile de tip start-up, existența
incubatoarelor de afaceri, pașii pentru formarea afacerilor. Mai mult, un aspect important rămâne
promovarea opțiunii de a fi un mic antreprenor care răspunde nevoilor comunității locale.
Aplicant și potențiali parteneri:
 Structuri Asociative ale Mediului de Afaceri;
 CCIB.
Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2017

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus.

310

Fișa de proiect C.2222

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Dezvoltarea de servicii de asistență pentru
întreprinzători în domeniul agricol, prin
elaborarea de analize ale arealurilor de
favorabilitate şi a rentabilităţii diferitelor culturi
agricole din județ

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.2.: Dezvoltarea serviciilor de
sprijin pentru afaceri
Măsura 2.2.2. Asistență pentru întreprinzători
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul va presupune un studiu de oportunitate privind pretabilitatea culturilor în județul Bihor,
analiză comparativă a zonării făcute înainte de anii ’90 și rentabilitatea culturilor din ultimii 5 ani,
evoluția prețurilor pentru culturile agricole. Este recomandat să fie elaborate strategii de mobilizare a
micilor producători pentru a fi prezentate oportunitățile unor culturi alternative față de prezent și
posibilitățiile de asociere.
Aplicant și potențiali parteneri:




Consiliul Județean Bihor;
Direcția Agricolă Bihor;
Camera Agricolă Bihor.

Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii, FSE.

Buget estimat

200.000 EUR

Perioada de
implementare:

2014-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus.

311

Fișa de proiect C.2223

Titlul Proiectului

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Facilitarea parteneriatelor pentru grupuri de
producători și/sau proprietari ai terenurilor
agricole în vederea exploatării la scară a
produselor specifice zonei

Obiectivul strategic II: Creșterea competitivității
economice
Obiectivul specific 2.2.: Dezvoltarea serviciilor de
sprijin pentru afaceri
Măsura 2.2.2. Asistență pentru întreprinzători
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Teritoriu vizat

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul va viza facilitarea înțelegerii mecanismului de tip cluster, urmărind integrarea a cât mai mulți
actori cu o activitate parte din etape complementare ale lanțului de valoare;
 Un aspect important este reprezentat de procesul de tranziție post-lohn, și oferirea de servicii de
asistență pentru identificarea și stabilirea de parteneriate cu designeri, producători de accesorii, entități
care pot facilita consolidarea rand-ului produselor locale etc.
Aplicant și potențiali parteneri:





Camera Agricolă;
DADR Bihor;
Structuri Asociative ale Mediului de Afaceri;
CCIB.

Surse potențiale de finanțare:
FEDR, FSE.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus.

312

Turism
Fișa de proiect T.3111

Titlul Proiectului

Elaborarea unor concepte de valorificare a
destinațiilor turistice de importanță națională și
internațională din județul Bihor (Oradea, Băile
Felix, 1 Mai, zona Munților Apuseni, Valea
Ierului)

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.1.: Dezvoltarea serviciilor de
turism în județ
Măsura 3.1.1. Promovarea turistică
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
Proiectul are ca obiective:
 Îmbunătățirea managementului integrat pentru destinațiile turistice din județul Bihor;
 Creșterea contribuției sectorului de turism la PIB-ul județean.
Activități vizate:
1. Facilitarea elaborării unor concepte de valorificare a destinațiilor turistice de importanță națională din
județul Bihor alături de actorii relevanți (administratori, custozi, antreprenori, lideri ai comunității
locale). Un scenariu pentru destinații ar fi: munții Apuseni, parcul natural Cefa,stațiunile Băile Felix/
1 Mai. Adițional s-ar putea dezvolta concepte de valorificare în funcție de tematici: Bihorul
Meșteșugurilor, Bihorul Religios, Bihorul Minier, Bihorul de Aventură etc;
2. Asistență tehnică pentru managementul integrat al acestor destinații și corelarea cu documentațiile de
amenajarea teritoriului specifice (PUZ/PATZ, după caz).
Arealul munților Apuseni desemnat "Destinaţie Europeană de Excelenţă" în anul 2009, partea din rețeaua
EDEN, are acces la multe exemple de bună practică din alte țări europene.
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean;
 Parteneri potențiali: Consiliile locale;
 Administrația Parcului Natural Apuseni;
 Serviciul Județean Salvamont – SALVASPEO Bihor;
 Fundația Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihor;
 Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă – Bihor (CAPDD Bihor);
 Custozi Arii Naturale Protejate.
Surse potențiale de finanțare:
FEDR, HURO, Bugetele Locale, Fonduri proprii.
Buget estimat

1.000.000 Euro

Perioada de
Grad de prioritizare
***
2014-2016
implementare:
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect propus

313

Fișa de proiect T.3112

Titlul Proiectului

Elaborarea brandului și promovarea serviciilor
turistice din zona turistică a Munților Apuseni

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.1.: Dezvoltarea serviciilor de
turism în județ
Măsura 3.1.1. Promovarea turistică
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Munților Apuseni

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul vizează:
 sprijinirea consolidării brandului Apuseni, spre a reflecta spectaculoasă diversitate a zonei;
 promovarea ofertei turistice din zonă și a serviciilor integrate.


Arealul munților Apuseni desemnat "Destinaţie Europeană de Excelenţă" în anul 2009, partea din
rețeaua EDEN, are acces la multe exemple de bună practică din alte țări europene.

Aplicant și potențiali parteneri:






Consiliul Județean Bihor;
Parteneri potențiali;
Consiliile locale;
Administrația Parcului Natural Apuseni;
Agenți Economici din Turism.

Surse potențiale de finanțare:
FEDR, HURO, Bugetele Locale, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2015-2016

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect propus.

314

Fișa de proiect T.3113
Titlul Proiectului

Elaborarea brandului și promovarea serviciilor
turistice din zona turistică Oradea - Băile Felix / 1
Mai / Valea Ierului

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.1.: Dezvoltarea serviciilor de
turism în județ
Măsura 3.1.1. Promovarea turistică
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Oradea - Băile Felix / 1 Mai / Valea Ierului

Obiectiv/activități principale:




Proiectul vizează:
sprijinirea consolidării brandului pentru zona Oradea - Băile Felix / 1 Mai și zona Văii Ierului, pentru
a reflecta diversitatea patrimoniului cultural și natural, precum și a potențialului terapeutic/recreativ;
promovarea ofertei turistice din zonă și a serviciilor integrate.

Aplicant și potențiali parteneri:




Consiliul Județean Bihor;
Parteneri potențiali: Consiliile Locale;
Agenți Economici din Turism.

Surse potențiale de finanțare:
FEDR, HURO, Bugetele Locale, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2016-2018

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect propus.

315

Fișa de proiect T.3114

Titlul Proiectului

Participarea la târguri de turism internaționale
împreună cu antreprenorii locali

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.1.: Dezvoltarea serviciilor de
turism în județ
Măsura 3.1.1. Promovarea turistică
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul are ca obiectiv:
Creșterea gradului de atractivitate a județului Bihor ca destinație turistică (atât intern, cât și în
străinătate).




Activități vizate:
Susținerea participării antreprenorilor locali din domeniul turismului la târgurile de turism
naționale/internaționale;
Diseminarea informațiilor privind oferta turistică/de agrement prin infrastructura deja existentă de
centre de informare turistică/antreprenori de profil.

Aplicant și potențiali parteneri:




Consiliul Județean Bihor;
Parteneri potențiali: Consiliile Locale;
Agenți Economici din Turism.

Surse potențiale de finanțare:
FSE, HURO, Bugetele Locale, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2017-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect propus.

316

Fișa de proiect T.3115

Titlul Proiectului

Promovarea schimburilor de experienţă
internaţionale

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.1.: Dezvoltarea serviciilor de
turism în județ
Măsura 3.1.1. Promovarea turistică
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul are ca obiectiv:
Creșterea gradului de atractivitate a județului Bihor ca destinație turistică (atât intern, cât și în
străinătate).


Activități vizate:
 Susținerea schimburilor de experiență internaționale;
 Diseminarea informațiilor privind oferta turistică/de agrement prin infrastructura deja
existentă de centre de informare turistică/antreprenori de profil.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor;



Parteneri potențiali: Agenți Economici din Turism.

Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii.
Buget estimat

25.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect propus.

317

Fișa de proiect T.3116

Titlul Proiectului

Realizarea Muzeului Satului la Băile 1 Mai

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.1.: Dezvoltarea serviciilor de
turism în județ
Măsura 3.1.1. Promovarea turistică
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor, zona Băile 1 Mai

Obiectiv/activități principale:


Facilitarea dezvoltării culturale a zonei prin realizarea Muzeului Satului la Băile 1 Mai.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor.

Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii.
Buget estimat

1.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2018-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.

318

Fișa de proiect T.3117

Titlul Proiectului

Realizarea Muzeului Satului în microregiunea
Valea Ierului

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.1.: Dezvoltarea serviciilor de
turism în județ
Măsura 3.1.1. Promovarea turistică
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor, microregiunea Valea Ierului

Obiectiv/activități principale:


Facilitarea dezvoltării culturale a zonei prin realizarea Muzeului Satului în microregiunea Valea
Ierului.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor.

Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii.
Buget estimat

1.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2018-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.

319

Fișa de proiect T.3121
Titlul Proiectului

Facilitarea formării unei platforme a agenților
economici în turism și dezvoltarea împreună de
produse turistice complexe

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.1.: Dezvoltarea serviciilor de
turism în județ
Măsura 3.1.2 Diversificarea serviciilor turistice din
județ
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:


Asocierea cu a agenții economici în turism în scopul formării unei platforme și dezvoltarea împreună
de produse turistice complex.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor;



Agenți Economici din Turism.

Surse potențiale de finanțare:
Consiliul Județean Bihor, Fonduri proprii, Fonduri private.
Buget estimat

30.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.

320

Fișa de proiect T.3122
Titlul Proiectului

Dezvoltare bază hipică în microregiunea Valea
Ierului

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.1.: Dezvoltarea serviciilor de
turism în județ
Măsura 3.1.2 Diversificarea serviciilor turistice din
județ
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor, microregiunea Valea Ierului

Obiectiv/activități principale:




Microregiunea Văii Ierului poate reprezenta un mediu propice pentru dezvoltarea ecoturismului şi a
turismului activ, în special turism ecvestru. Pe fondul potenţialului turistic identificat este de dorit
sprijinirea iniţiativelor de creare a unei baze ecvestre prin dezvoltarea infrastructurii şi turismului legat
de hipism.
Implementarea strategiei elaborate în cadrul proiectului HURO/0901/144 (Continuarea proiectelor din
etapa 2007 – 2013)

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor;



Consilii Locale;



Agenți Economici Interesați.

Surse potențiale de finanțare:
Bugetele locale, Fonduri proprii, Fonduri private, HU-RO
Buget estimat

300.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus

321

Fișa de proiect T.3211
Titlul Proiectului

Conceperea și marcarea/semnalizarea și
amenajarea de trasee turistice în județul Bihor

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.1. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Teritoriu vizat

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:


Conceperea și marcarea/semnalizarea și amenajarea de trasee turistice în județul Bihor.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor;



Administraţia Parcului Natural Apuseni;



Salvamont;



ONG-uri de profil;



Consilii Locale.

Surse potențiale de finanțare:
FEDR.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2016

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
A se consulta anexa 1din materialul transmis de către Serviciul Județean Salvamont – SALVASPEO Bihor cu
descrierea exactă a peșterilor ce ar putea fi amenajate.
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Fișa de proiect T.3212
Titlul Proiectului

Amenajarea peşterilor și altor situri naturale cu
potențial turistic ridicat și includerea acestora în
circuitul turistic

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.1. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul are ca obiective:
• Diversificarea obiectivelor pentru turism/agrement și sporirea gradului de siguranță pentru publicul țintă;
• Punerea în valoare a patrimoniului natural.
 Activități vizate:
1.
Amenajarea a cel puțin 30 de peșteri și realizarea replici în muzee și centre turistice;
Bihorul are în acest moment singura rețea speoturistică din România. Rețeaua include Peştera Urșilor, Peştera
Meziad, Peştera cu Cristale din mina Farcu, Peştera Ungurelui-Șuncuiuș, Peştera Vadul Crișului. Potențialul
de amenajare viitoare a unei rețele de peșteri turistice în Bihor poate ajunge până în 2020 la 30 de peșteri, din
care 10 pentru turism speologic și 20 pentru speoturism. Peșterile de top vizate sunt Cetățile Ponorului-Padiș,
Complexul Vărășoaia - Boga, Secătura-Câmpani, Vântului-Șuncuiuș (cea mai mare din România), Focul Viu
-Padiș, Ciur Ponor-Roșia, Ponoraș-Bratca. Bihorul are unele din cele mai importante peșteri cu vestigii
arheologice preitorice din Europa, unele unice cum este Coliboaia (Picturi rupestre de 36 000 de ani). Acestea
trebuie protejate și puse în valoare prin realizarea de replici în muzee și centre turistice. Pietroasa, Câmpani,
Roșia, Buntești, Budureasa, Pomezeu, Beiuș, Ștei, Vașcău, Aleșd, Carpinet sunt câteva din localitățile ce pot
beneficia de aceste centre;
2.
Asistență tehnică pentru consiliile locale pentru actualizarea hărților turistice, amplasarea
panourilor informative despre trasee, facilitarea pregătirii ghizilor locali etc.
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean Bihor;
 Consilii Locale;
 Serviciul Județean Salvamont – SALVASPEO Bihor;
 Fundația Euroregiunea Bihor- Hajdu Bihor;
 Administrația Parcului Natural Apuseni;
 Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă – Bihor (CAPDD Bihor);
 Custozi Arii Naturale Protejate.
Surse potențiale de finanțare:
FEDR, HURO, Bugetele locale, Fonduri proprii.
Buget estimate (EUR)
3.000.000 Euro
Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
A se consulta și anexa 1 din materialul transmis de către Serviciul Județean Salvamont – SALVASPEO Bihor
cu descrierea exactă a peșterilor ce ar putea fi amenajate.
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Fișa de proiect T.3213
Titlul Proiectului

Amenajarea de trasee pentru turism de aventură
(de tip via ferata, canyoning, escaladă ș.a.)

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.1. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul are ca obiectiv:
Îmbunătățirea infrastructurii pentru turism/agrement și sporirea gradului de siguranță pentru publicul
țintă;
 Activități vizate:
1.
Amenajarea a cel puțin 15 trasee turistice care să includă cel puțin una sau mai multe
funcțiuni precum: camping, via ferrata, canioning, alpinism/escaladă, schi de tură, sporturi nautice;
2.
Asistență tehnică pentru consiliile locale pentru omologarea traseelor și a infrastructurii
conexe (camping, punct de informare turistică etc.).
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean Bihor
 Consilii Locale;
 Serviciul Județean Salvamont – SALVASPEO Bihor;
 Fundația Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihor;
 Administrația Parcului Natural Apuseni;
 Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă – Bihor (CAPDD Bihor);
 Custozi Arii Naturale Protejate.
Surse potențiale de finanțare:
FEDR, HURO, Bugetele Locale, Fonduri proprii.
Buget estimat

1.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2016

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
A se consulta anexa 1 din materialul transmis de către Serviciul Județean Salvamont – SALVASPEO Bihor
cu descrierea exactă a traseelor ce ar putea fi amenajate.
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Fișa de proiect T.3214

Titlul Proiectului

Amenajarea de trasee de cicloturism, traseul
drumul Vinului în microregiunea Valea Ierului

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.1. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:


Amenajarea de trasee de cicloturism;



Accesul turiștilor din zona transfrontalieră la obiectivele de interes turistic și economic din regiunea
Valea Ierului.


Aplicant și potențiali parteneri:





Administrația Parcului Natural Apuseni;
Serviciul Județean Salvamont – SALVASPEO Bihor;
ONG-uri de profil;
Consilii Locale.

Surse potențiale de finanțare:
FEDR.
Buget estimate (EUR)

400.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect T.3215

Titlul Proiectului
Sistem de management eficient pentru situri
Natura 2000 din Regiunea Nord Vest și Vest:
siturile Natura 2000 ROSCI 0267 Valea Roşie,
ROSCI 0347 Pajiştea Fegernic, Situl ROSCI0084
Ferice - Plai, Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii
Bihorului – Codru Moma” și ROSCI0200 Platoul
Vascău
Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.1. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor – situri Natura 2000

Obiectiv/activități principale:
 Realizarea unui sistem de management eficient pentru situri Natura 2000 din Regiunea Nord Vest și
Vest, cu referire la siturile Natura 2000 ROSCI 0267 Valea Roşie, ROSCI 0347 Pajiştea Fegernic,
Situl ROSCI0084 Ferice - Plai, Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma” și
ROSCI0200 Platoul Vascău
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POS Mediu.
Buget estimat

4.149.200 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2018

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect T.3216
Titlul Proiectului

Managementul conservativ al siturilor Natura
2000 aflate în custodia Muzeului Ţării Crişurilor –
ROSCI 0008 Betfia, ROSCI0098 Lacul Peţea şi
ROSCI0240 Tăşad.

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.1. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:


Managementul conservativ al siturilor Natura 2000 aflate în custodia Muzeului Ţării Crişurilor –
ROSCI 0008 Betfia, ROSCI0098 Lacul Peţea şi ROSCI0240 Tăşad.


Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor - Muzeul Țării Crișurilor

Surse potențiale de finanțare:
POS Mediu, Axa 4.
Buget estimat

689.957 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect depus.
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Fișa de proiect T.3217
Titlul Proiectului

Amenajare infrastuctură de mediu în ariile
protejate din Bihor şi Hajdu Bihar

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.1. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:


Amenajare infrastuctură de mediu în ariile protejate din Bihor şi Hajdu Bihar, dezvoltarea și
continuarea proiectelor anterioare.

Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor;



Consilii Locale.

Surse potențiale de finanțare:
POS Mediu
Buget estimat

3.700.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect depus.
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Fișa de proiect T.3218
Titlul Proiectului

Reabilitare mlaştini din microregiunea Văii
Ierului

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.1. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor, microregiunea Văii Ierului

Obiectiv/activități principale:
 Microregiunea Văii Ierului găzduieşte diverse habitate naturale de interes, alături de specii de floră şi
faună. Un argument în plus ce atestă importanţa biodiversităţii din zonă este prezenţa ariilor protejate
naturale precum „Campia Careiului” ROSCI 0020, „Câmpia Nirului – Valea Ierului” ROSPA0015,
„Câmpia Ierului” – ROSCI 0021. Se resimte nevoia unor acţiuni de management conservativ al
siturilor Natura 2000 menţionate. În vederea conservării biodiversităţii specifice zonei se vor avea în
vedere iniţiative de reabilitare a zonelor mlăştinoase specifice Văii Ierului şi acţiuni menite a spori
gradul de conştientizare a problemelor de mediu în rândul populaţiei. Aceste acţiuni pot fi făcute şi în
parteneriat cu comunităţile maghiare de dincolo de graniţă care se confruntă cu probleme similare,
optând astfel pentru o abordare comună a problemelor de mediu.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POS Mediu.
Buget estimat

2.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2015-2016

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect T.3219

Titlul Proiectului

Construirea infrastructurii care să deservească
echipele SJS-SBh (baze Salvamont)

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.1. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor (Padiș, Vadu Crișului, Stâna de Vale)

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul isi propune constituirea în teritoriu a infrastructurii care să deservească echipele SJS-SBh,
respectiv reţeaua de baze şi puncte Salvamont amplasate în zonele de concentrare turistică. Dintre cele
4 zone în care existenţa acestor baze este demult o necesitate stringentă, practic numai la Vărtop există
un proiect finalizat. La Vadu Crişului construcţia bazei Salvamont a fost suspendată datortă lipsei de
fonduri, cu toate că lucrările au demarat, din co-finanţarea asigurată de Consiliul Judeţean Bihor.
Actualmente soarta proiectului e incertă. Actualmente soarta proiectului e incertă. Şi pentru celelalte
2 locaţii, Stâna de Vale şi Padiş, se impune promovarea unor proiecte noi. În mod special zona Padiş,
zona cea mai „fierbinte” sub aspectul numărului de accidente/incidente, unde, datorită modernizării
DJ 273, traficul turistic s-a intensificat deja semnificativ. Sunt deja semne că acest trafic va fi prezent
şi în sezonul de iarnă, aspect care până acum nu exista. Fenomenul se va accentua odată cu finalizarea
porţiunii de joncţiune cu sectorul DJ 273 care vine dinspre Huedin – jud. Cluj permiţând accesul facil
atât al turiştilor cazaţi în Doda Pilii, Ic Ponor, Beliş-Fântânele, locaţii care au o mare capacitate de
cazare ocupată aproape permanet cât şi al celor care vin dinspre Cluj Napoca, pe DN 1 / E60 , practic
din majoritatea judeţele din zona centrală, estică, nord-estică şi sud-estică a ţării. O situaţie
asemănătoare va fi în zona Stâna de Vale prin modernizările de drumuri de acces direct dinspre DN 1
/ E60 şi DN 76 / E 79.
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean Bihor
Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii, PNDI.
Buget estimat

400.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
La Vadu Crişului construcţia bazei Salvamont a fost suspendată datortă lipsei de fonduri, cu toate că
lucrările au demarat, din co-finanţarea asigurată de Consiliul Judeţean Bihor.
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Fișa de proiect T.3221
Titlul Proiectului

Inventarierea și documentarea siturilor de interes
patrimonial / turistic din județ

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.2. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu construit
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul are ca obiectiv:
Îmbunătățirea management-ului asupra siturilor de interes patrimonial/turistic.
Activități vizate:
 Vizite pe teren pentru determinarea stării de conservare a obiectivelor de interes patrimonial/turistic;
 Compilarea unei liste integrate( ce include și informații despre amplasarea geografică) a tuturor
obiectivelor de interes patrimonial/turistic, coroborând informațiile existente din lista obiectivelor
culturale clasate cu listele obiectivelor de importanță locală și națională utilizate de către antreprenorii
de turism sau managerii culturali.
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean Bihor;
 Parteneri potențiali: Consiliile locale;
 Direcția Județeană de Cultură;
 Muzeul Țării Crișurilor;
 Universitatea Oradea;
 Fundația Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihor;
 Administrația Parcului Natural Apuseni;
 Custozi Arii Naturale Protejate.
Surse potențiale de finanțare:
FEDR, HURO, Bugetele Locale, Fonduri proprii.
Buget estimate (EUR)

10.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014 -2018

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect propus.
Monografia anuală a județului Bihor include informații utile.
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Fișa de proiect T.3222
Titlul Proiectului

Reabilitare şi amenajarea siturilor de patrimoniu
construit cu scopul introducerii acestora în
circuite turistice (biserici de lemn, biserici de
piatră din sec XII-XII,
conace)/implementareastrategiei elaborate în
cadrul proiectului HURO/0901/144. (Continuarea
proiectelor din etapa 2007 – 2013)
Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.2. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu construit
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul are ca obiectiv:
Reabilitare şi amenajarea siturilor de patrimoniu construit cu scopul introducerii acestora în circuite turistice
(biserici de lemn, biserici de piatră din sec XII-XII, conace)/implementareastrategiei elaborate în cadrul
proiectului HURO/0901/144. (Continuarea proiectelor din etapa 2007 – 2013).
 Activități vizate:
1.
Contribuție la reabilitarea obiectivelor de patrimoniu, în special a bisericilor de lemn din Surduc,
Bucuroaia, Stâncești, Brădet, Lazuri de Beiuș, Tărcăița, Totoreni, Hidiștelul de Jos, Păușa, Valea Neagră de
Jos);
2.
Introducerea obiectivelor reabilitate în circuitul turistic (actualizarea hărților turistice, amplasarea de
panouri informative,comunicare/colaborare cu antreprenorii din sector).
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean Bihor;
 Consilii Locale;
 Direcția Județeană de Cultură;
 Muzeul Țării Crișurilor;
 Fundația Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar.
Surse potențiale de finanțare:
FEDR, HURO, Bugetele Locale, Fonduri proprii.
Buget estimate (EUR)

3.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
Muzeul Țării Crișurilor a elaborat mai multe studii/referate asupra stării de conservare a obiectivelor de
patrimoniu din județul Bihor, și in mod special asupra stării bisericilor de lemn.
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Fișa de proiect T.3223
Titlul Proiectului

Amenajarea unor exploatări miniere şi
introducerea acestora în circuite turistice

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.2. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu construit
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Amenajarea unor exploatări miniere şi introducerea acestora în circuite turistice
(ex : minele de bauxită din Munţii Pădurea Craiului) şi conacelor din Aleşd,
Arpăşel, Balc, Cadea, Ciocaia, Diosig, Gheghie, Săcueni, Şimian, Târguşor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul are ca obiective:
1. Valorificarea patrimoniului industrial;
2. Diversificarea bazei economice pentru fostele zone miniere.
 Activități vizate:
1. Elaborarea unui studiu asupra posibilităților de refuncționalizare și modernizarea a fostelor exploatări
miniere și introducerea acestora în circuit;
2. Marcarea fostelor exploatări miniere, crearea unor puncte de bellevedere și introducerea obiectivelor în
circuitul turistic (actualizarea hărților turistice, amplasarea de panouri informative,comunicare/colaborare cu
antreprenorii din sector). Ulterior, se pot realiza și investiții suplimentare în amenajarea propriu-zisă a
minelor care se pretează la acest tip de refuncționalizare.
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean Bihor
 Parteneri potențiali:
 Consiliile locale, Direcția Județeană de Cultură, Muzeul Țării Crișurilor, Universitatea Oradea,
Fundația Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar.
Surse potențiale de finanțare:
FEDR, HURO, Bugetele Locale, Fonduri proprii.
Buget estimate (EUR)

500.000 Euro

Perioada de
implementare:

2016-2019

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):

Proiect propus.
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Fișa de proiect T.3224
Titlul Proiectului

Reabilitarea cabanei Vadu Crișului și a
dependințelor și introducerea acesteia în circuitul
turistic

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.2. Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu construit
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Vadu Crișului

Obiectiv/activități principale:

1.

Proiectul are ca obiective:
Punerea în valoare a infrastructurii de turism existente și a imobilelor aflate în patrimoniul public al
CJ Bihor;
2. Dezvoltarea și diversificarea activităților de turism din zonă.
 Activități vizate:
1. Reabilitarea cabanei Vadu Crișului și a dependințelor, precum și a punctului de informare de la
peștera Vadu Crișului;
2. Introducerea cabanei Vadu Crișului în circuitul turistic (actualizarea hărților turistice, amplasarea de
panouri informative, comunicare/colaborare cu antreprenorii din sector);
3. Amenajarea căilor de acces către cabana/peștera Vadu Crișului ( în acest moment traseele din zonă
sunt neîntreținute, turiștii folosesc șina de tren pentru acces);
4. Asistență tehnică pentru elaborarea unui plan de sustenabilitate financiară pentru Cabana/Peștera
Vadu Crișului și pentru diversificarea bazei de venituri a Consiliului Județean Bihor.
Aplicant și potențiali parteneri:






Consiliul Județean Bihor;
Parteneri potențiali: Primăria Vadu Crișului;
Serviciul Județean Salvamont – SALVASPEO Bihor;
Fundația Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihor;
Administrația Parcului Natural Apuseni.

Surse potențiale de finanțare:
FEDR, HURO, Bugetele Locale, Fonduri proprii.
Buget estimat

2.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect propus.
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Fișa de proiect T.3231
Titlul Proiectului

Susținerea comercializării produselor tradiționale
prin soluții online și prin promovarea târgurilor
de meșteșugări

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.3. Promovarea tradițiilor județului Bihor
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul își propune susținerea comercializării produselor tradiționale prin soluții online și prin
promovarea târgurilor de meșteșugări.
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean Bihor;
 Parteneri potențiali: Muzeul Țării Crișurilor;
 Centru Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale;
 Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă – Bihor (CAPDD Bihor);
 Fundația Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihor.
Surse potențiale de finanțare:
FEDR, HURO, Bugetele Locale, Fonduri proprii.
Buget estimat

80.000 Euro

Perioada de
implementare:

2015-2016

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect T.3232
Titlul Proiectului

Deschiderea unui magazin pentru promovarea
tradițiilor și meșteșugurilor

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.3. Promovarea tradițiilor județului Bihor
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor
Teritoriu vizat
Obiectiv/activități principale:
 Proiectul are ca obiective:
1. Asigurarea unui punct de vânzare/prezentare pentru meșteșugurile locale și a infrastructurii de
creație (cuptoare, spații pentru sculptat etc.) în zona Vadu Crișului. Zona Vadu Crișului
concentrează mai multe fluxuri de turiști (tranzit Oradea-Cluj-Napoca, punct de plecare pentru
trasee turistice/ activități de agrement, a beneficiat de investiții conexe pentru dezvoltarea
sectorului de turism și are o tradiție în meșteșuguri specifice zonei);
2. Creșterea sustenabilității activităților de meșteșug și artizanat.
 Activități vizate:
1.
Amenajarea unui centru de vânzare/prezentare utilizând imobilele aflate în patrimoniul public al
consiliului local;
2.
Utilizarea rețelelor existente de meșteșugari, artizani, artiști formate de către Muzeul Țării Crișurilor,
Centru Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Centrul pentru Arii Protejate şi
Dezvoltare Durabilă – Bihor (CAPDD Bihor) în procesul de design al spațiului (necesar dotări, organizare
spațiu), de promovare a existenței spațiului și a facilităților oferite pentru desfacerea produselor locale și
organizarea demonstrațiilor specifice;
3.
Curs de formare pentru meșteșugari/artizani cu tematica care să includă: interacțiunea cu clienții,
asigurarea unui stoc de produse permanent, noțiuni de sustenabilitate financiară.
4. Curs de design pentru meșteșugari/artizani și designeri tineri în vederea îmbunătățirii funcționalității și
atractivității produselor locale (finisare, utilizare, împachetare);
5.
Identificarea de animatori locali, care să mențină legătura directă și periodică cu meșteșugarii/artizanii.
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean Bihor;
 Primăria Vadu Crișului;
 Consiliile locale interesate;
 Muzeul Țării Crișurilor;
 Centru Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale;
 Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă – Bihor (CAPDD Bihor);
 Fundația Euroregiunea Bihor- Hajdu Bihor.
Surse potențiale de finanțare:
FEDR, HURO, Bugetele Locale, Fonduri proprii.
Buget estimat
200.000 Euro
Perioada de
implementare:

2014-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect propus
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Fișa de proiect T.3233
Titlul Proiectului

Dezvoltarea unei şcoli de meşteri populari la
Cadea

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.3. Promovarea tradițiilor județului Bihor
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Dezvoltarea unei şcoli de meşteri populari la Cadea.
Aplicant și potențiali parteneri:



Consiliul Județean Bihor;
Consiliul Local Cadea.

Surse potențiale de finanțare:
Buget Național, Consiliul Județean Bihor, Bugeul Local, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2015-2018

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect T.3241
Titlul Proiectului

Susținerea centrelor de formare profesională care
să ofere perfecționări solicitate în turism, în
special în turismul montan

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.4. Susținerea programelor de educație și
promovare pentru comunitatea locală
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Susținerea centrelor de formare profesională care să ofere perfecționări solicitate în turism, în
special în turismul montan.
Aplicant și potențiali parteneri:




ONG-uri de profil;
Consilii Locale;
Instituții de Învățământ.

Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-20118

Grad de
prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus
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Fișa de proiect T.3242
Titlul Proiectului

Sprijinirea unor campanii de voluntariat în
amenajări turistice – marcarea de trasee,
igienizare, promovare turistică ș.a. - pentru a
sprijini implicarea comunităților locale în
prezervarea și protejarea obiectivelor de
patrimoniu

Teritoriu vizat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic III: Valorificarea potențialului
turistic al județului
Obiectivul specific 3.2.: Prezervarea și valorificarea
obiectivelor de patrimoniu natural și a celui construit
Măsura 3.2.4. Susținerea programelor de educație și
promovare pentru comunitatea locală
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Aplicant și potențiali parteneri:
 Sprijinirea unor campanii de voluntariat în amenajări turistice – marcarea de trasee, igienizare,
promovare turistică ș.a. - pentru a sprijini implicarea comunităților locale în prezervarea și
protejarea obiectivelor de patrimoniu.





ONG-uri de profil;
Consilii Locale;
Instituții de Învățământ.

Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2018

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă etc):
Proiect nedepus.
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Capacitate administrativă
Fișa de proiect A.4111

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Elaborarea unei strategii de management integrat
al serviciilor sociale la nivelul județului Bihor

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.1.: Dezvoltarea serviciilor
publice
Măsura: 4.1.1 Creșterea calității și diversificarea
serviciilor
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
 Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord Vest
2014 – 2020

Teritoriu vizat

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul anticipează măsurile de descentralizare la nivelul României și presupune integrarea la nivel
județean a nevoilor sociale/de sănătate/etc cu scopul de a crește eficiența financiară și instituțională a
sectorului public. Corelarea măsurilor diverselor diverselor instituții din județ va oferi posibilitatea și
unei abordări multi-nivel, recomandată în contextual strategic 2014-2020.
Aplicant și potențiali parteneri:
 DGASPC Bihor;

Instituții Deconcentrate la Nivel de Județ;

ONG-uri.
Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2016-2018

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect A.4112
Titlul Proiectului

Extinderea și diversificarea serviciilor de sănătate
și de educație adresate grupurilor vulnerabile –
parteneriat public-privat

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor
Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.1.: Dezvoltarea serviciilor
publice
Măsura: 4.1.1 Creșterea calității și diversificarea
serviciilor
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
 Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord Vest
2014 – 2020

Teritoriu vizat

Județul Bihor, localități/comunități selectate în cadrul proiectului

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul presupune activități de intervenție și mobilizare comunitară prin implicarea membrilor
grupurilor vulnerabile în proiecte de dezvoltare locală cu scopul de stimula participarea în proiectele
de interes colectiv și de a oferi exemple de bună practică la nivelul local;
 Comunitățile vizate pot fi identificate pe baza unor consultări publice și a unor sesiuni de lucru între
DGASPC și societatea civilă bihoreană. Proiectul poate presupune extinderea rețelei de servicii
sociale furnizate în domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor din zone de excluziune socială,
precum și extinderea rețelei de servicii sociale furnizate în domeniul orientării profesionale.
Obiective:
1. Facilitarea formării structurilor de societate civilă la nivelul grupurilor vulnerabile din județ;
2. Sprijinirea formelor de parteneriat și comunicare între diverși factori interesați la nivel local, în
cadrul unui exercițiu colectiv de dezvoltare comunitară;
3. Dezvoltarea comnităților vulnerabile prin activități de tip bottom-up.
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean Bihor prin DGASPC Bihor în parteneriat cu ONG-uri de profil din județ
Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

360.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2018

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect A.4113

Titlul Proiectului

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Dezvoltarea centrului social de la Popeşti şi Nucet

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.1.: Dezvoltarea serviciilor
publice
Măsura: 4.1.1 Creșterea calității și diversificarea
serviciilor
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Teritoriu vizat

Județul Bihor, UAT Popești și UAT Nucet

Obiectiv/activități principale:
 Cuprinde măsuri de dezvoltare, eficientizare și diversificare a serviciilor prestate în cadrul Centrului
social de la Popeşti şi a centrului social de la Nucet în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale Bihor elaborată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bihor, pentru perioada 2014-2016.
Aplicant și potențiali parteneri:
 Consiliul Județean Bihor;
 DGASPC Bihor.
Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

200.000 Euro

Perioada de
implementare:

2019-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Set de proiecte în derulare sau nedepuse – de consultat Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale Bihor.
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Fișa de proiect A.4121

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Adoptarea unui sistem geografic informațional
pentru gestionarea bazelor de date cu caracter
teritorial și creșterea eficienței și operativității
procedurilor administrative dar și distribuția către
factorii interesați din județ

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.1.: Dezvoltarea serviciilor
publice
Măsura 4.1.2. Adoptarea de instrumente și
tehnologii pentru eficientizarea serviciilor publice
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul va presupune un studiu de oportunitate pentru a identifica cea mai eficientă modalitate de
implementare, având în vedere proiectele complementare deja derulate sau în derulare la nivelul
județului.
Aplicant și potențiali parteneri:



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;
Consilii Locale.

Surse potențiale de finanțare:
PO DCA, Fonduri proprii.
Buget estimat

150.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2016

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus
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Fișa de proiect A.4122

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Adoptarea de sisteme informatice pentru plata
taxelor și impozitelor

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.1.: Dezvoltarea serviciilor
publice
Măsura 4.1.2. Adoptarea de instrumente și
tehnologii pentru eficientizarea serviciilor publice
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul va viza proiecte similare derulate în România (www.ghiseul.ro) și va identifica cele mai
bune soluții de implementare pentru localitățile din județul Bihor.
Aplicant și potențiali parteneri:



Consiliul Județean Bihor;
Consilii Locale.

Surse potențiale de finanțare:
PO DCA, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus
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Fișa de proiect A.4123

Titlul Proiectului

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Facilitarea realizării cadastrului digital în vederea
îmbunătățirii datelor disponibile și serviciilor
aferente pentru cetățeni, societăți comerciale,
organizații non-guvernamentale și alte instituții
publice

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.1.: Dezvoltarea serviciilor
publice
Măsura 4.1.2. Adoptarea de instrumente și
tehnologii pentru eficientizarea serviciilor publice
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Teritoriu vizat

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul presupune îmbunătățirea serviciilor instituționale printr-o mai bună gestiune a datelor și
informațiilor cu privire la cadastru, colectate și procesate la nivel de județ. Odată colectate,
informațiile trebuie stocate într-o manieră în care să fie ușor disponibile publicului și a altor actori
interesați.
Aplicant și potențiali parteneri:



Consiliul Județean Bihor;
Consilii Locale.

Surse potențiale de finanțare:
PO DCA, Fonduri proprii.
Buget estimat

1.800.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2016

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect A.4131

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Actualizarea planului de amenajare a teritoriului
județean (PATJ Bihor)

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.1.: Dezvoltarea serviciilor
publice
Măsura 4.1.3. Îmbunătățirea funcției de planificare
strategică
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Actualizarea planului de amenajare a teritoriului județean (PATJ Bihor).
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
PO DCA, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2016-2018

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect A.4132

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Elaborare PATZ pentru Munții Apuseni, Valea
Ierului (zona din județul Bihor)

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.1.: Dezvoltarea serviciilor
publice
Măsura 4.1.3. Îmbunătățirea funcției de planificare
strategică
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Zona Munților Apuseni – Parcul Natural, Valea Ierului

Obiectiv/activități principale:
 Elaborare PATZ pentru Munții Apuseni, Valea Ierului (zona din județul Bihor).
Aplicant și potențiali parteneri:




Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) - filiala Bihor;
Administrația Parcului Natural Apuseni;
Consilii Locale.

Surse potențiale de finanțare:
PO DCA, Fonduri proprii
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect în curs de implementare, parțial
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Fișa de proiect A.4133

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Sprijinirea Asociațiilor de Dezvoltare
Intercomunitară și a Grupurilor de Acțiune
Locală

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.1.: Dezvoltarea serviciilor
publice
Măsura 4.1.3. Îmbunătățirea funcției de planificare
strategică
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul presupune facilitarea și susținerea activă a inițiativelor de asociere la nivelul județului prin
întâlniri de lucru organizate periodic, informare și consultanță cu privire la oportunitățile de finanțare,
întâlniri de networking cu structuri similare din România etc.
Aplicant și potențiali parteneri:



Consilii Locale;
ADI-uri.

Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii
Buget estimat

30.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus
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Fișa de proiect A.4134

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Contractarea de asistență tehnică pentru
diversificarea bazei de venituri proprii

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.1.: Dezvoltarea serviciilor
publice
Măsura 4.1.3. Îmbunătățirea funcției de planificare
strategică
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Contractarea de asistență tehnică pentru diversificarea bazei de venituri proprii.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus
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Fișa de proiect A.4141

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Implementarea sistemului de management
integrat al deșeurilor în județul Bihor (SMID
Bihor)

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.1.: Dezvoltarea serviciilor
publice
Măsura 4.1.4. Supervizarea aplicării legislației de
mediu
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Continuarea implementarii sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bihor (SMID
Bihor).
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
POS Mediu, Axa 2.
Buget estimat

54.903.134 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2015

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect în curs de implementare
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Fișa de proiect A.4142

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Program de promovare a educației pentru
protecția mediului

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.1.: Dezvoltarea serviciilor
publice
Măsura 4.1.4. Supervizarea aplicării legislației de
mediu
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Proiectul vizează diseminarea informațiilor și creșterea gradului de conștientizare a populației cu
privire la problematici de mediu specifice județului Bihor. În completare, proiectul presupune și
promovarea colectării selective și reducerea nivelului de deșeuri produse atât de utilizatori individuali
– gospodării – cât și agenți economici.
Aplicant și potențiali parteneri:




Consiliul Județean Bihor;
Consilii locale;
Inspectoratul Școlar Bihor prin instituții de învățământ.

Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii.
Buget estimat

50 000 Euro

Perioada de
implementare:

2015-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):

Proiect nedepus.
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Fișa de proiect A.4211

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Asistență tehnică pentru primării privind
creșterea performanței funcției de urbanism și
planificare a dezvoltării teritoriale

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.2.: Creșterea capacității
administrative
Măsura 4.2.1. Dezvoltarea capitalului uman
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Asistență tehnică pentru primării privind creșterea performanței funcției de urbanism și planificare a
dezvoltării teritoriale.
Aplicant și potențiali parteneri:




Consiliul Județean Bihor;
Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) - filiala Bihor;
Consilii Locale.

Surse potențiale de finanțare:
PO DCA, Fonduri proprii.
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2016-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus.
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Fișa de proiect A.4212

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Formare pentru personalul din serviciile publice
de asistență socială în vederea îmbunătățirii
gestionării grupurilor vulnerabile

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.2.: Creșterea capacității
administrative
Măsura 4.2.1. Dezvoltarea capitalului uman
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Formare pentru personalul din serviciile publice de asistență socială în vederea îmbunătățirii
gestionării grupurilor vulnerabile.
Aplicant și potențiali parteneri:



Consiliul Județean Bihor prin DGASPC;
Consiliile Locale prin Serviciile de Asistență Socială.

Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii
Buget estimat

400.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2019

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus
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Fișa de proiect A.4213

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Sprijinirea asocierii UAT-urilor din din judeţul
Bihor pe zona transfrontalieră

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.2.: Creșterea capacității
administrative
Măsura 4.2.1. Dezvoltarea capitalului uman
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Sprijinirea asocierii UAT-urilor din din judeţul Bihor pe zona transfrontalieră.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii
Buget estimat

100.000 Euro

Perioada de
implementare:

2019-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus
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Fișa de proiect A.4221

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Inițierea unei structuri administrative pentru
promovarea turismului în județ

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.2.: Creșterea capacității
administrative
Măsura 4.2.1. Promovarea parteneriatelor și
colaborării inter-instituționale în județ
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Inițierea unei structuri administrative pentru promovarea turismului în județ.
Aplicant și potențiali parteneri:





Consiliul Județean Bihor;
Consiliile Locale;
Firme din domeniul turismului;
Meșteșugari, etc.

Surse potențiale de finanțare:
Fonduri proprii.
Buget estimat

30.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect nedepus
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Fișa de proiect A.4222

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
județului Bihor

Titlul Proiectului

Crearea unui fond de micro-finanțare a proiectelor
pentru îmbunătățirea capacității administrative a
sectorului neguvernamental

Teritoriu vizat

Obiectivul strategic IV: Dezvoltarea serviciilor
publice și a capacității administrative
Obiectivul specific 4.2.: Creșterea capacității
administrative
Măsura 4.2.1. Promovarea parteneriatelor și
colaborării inter-instituționale în județ
Încadrarea în strategii regionale / naționale:
-

Județul Bihor

Obiectiv/activități principale:
 Crearea unui fond de micro-finanțare a proiectelor pentru îmbunătățirea capacității administrative a
sectorului neguvernamental.
Aplicant și potențiali parteneri:


Consiliul Județean Bihor

Surse potențiale de finanțare:
FSE, Fonduri proprii.
Buget estimat

1.000.000 Euro

Perioada de
implementare:

2014-2020

Grad de prioritizare

***

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc):
Proiect anual implementat de Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte din cadrul CJ Bihor, pe baza
Legii nr. 350/2005, Ordinului nr. 130/2006 şi programul privind acordarea sprijinului financiar pentru
unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în condiţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 82/2001.
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Anexe
Anexa 1: Lista organizaţiilor participante la întâlniri şi vizite de consultare
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Organizaţii cu care au avut loc întâlniri/discuţii directe

Data întâlnirii

Direcţii din cadrul Consiliului Judeţean Bihor: Direcţia Economică, Direcţia
Tehnică, Direcţia Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Autoritatea
Judeţeană de Transport, Instituţia Arhitectului Şef
Prefectură Bihor - Compartimentul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale
Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor
Inspectoratul Şcolar Bihor
ADR Nord Vest, Birou judeţean Bihor
Muzeul Țării Crişurilor
Administraţia Parcului Natural Apuseni
Parcul Industrial Euro Business Oradea, Primăria Oradea
Primăria Oradea / Zona Metropolitană Oradea
Biroul de Cooperare Transfrontalieră HU - RO
Primăria Ştei
Primăria Vaşcău
Primăria Beiuş
Primăria Aleşd
Primăria Auşeu
Primăria Municipiului Marghita
Primăria Salonta
Primăria Avram Iancu
Primăria Săcueni
Habitat pentru Umanitate
Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă – Bihor (CAPDD Bihor)
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Universitatea din Oradea
Facultatea de Geografie, Universitatea din Oradea
Fundaţia Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar
Direcţia Agricolă Bihor
Asociaţia Firmelor Bihorene
CarpaticFUN
Regia Autonomă Aeroportul Oradea
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
Coaliţia STRONG
Fundaţia Ruhama
Fundaţia Therranova
Petrom – Diviza Nord Vest (Suplacu de Barcău)
Administrația Bazinală de apă Crișuri
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Bihor

04.09 2013
11.07.2013
10.07.2013
10.07.2013
11.07.2013, 02.09.2013
08.07.2013, 03.09.2013
11.07.2013
10.07.2013
11.07.2013
08.07.2013
08.07.2013
08.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
12.07.2013
08.07.2013
03.09.2013
4.09 2013
03.09.2013
04.09 2013
04.09 2013
04.09 2013
02.09 2013
03.09 2013
02.09 2013
03.09 2013
03.09.2013
11.07.2013
12.07.2013
04.09 2013
02.09 2013
04.09 2013

La organizaţiile de mai sus se adaugă instituţiile/organizaţiile şi firmele participante la cele patru
întâlniri consultative pe temele competitivitatea economică, calitatea vieţii, capacitate administrativă şi
patrimoniu şi turism organizate în iulie 2013.
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Anexa 2. Evoluţia PIB în cadrul Regiunii Nord Vest
Teritoriu
de
referinţă
Bihor
BistritaNasaud
Cluj

PIB (mil lei)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4.686

5.864

7.353

8.007

9.475

11.489

13.423

12.751

13.345

1.696

2.242

2.716

3.424

4.086

4.976

5.948

6.028

5.644

5.901

7.639

9.712

11.505

13.559

18.021

20.400

20.326

21.164

Maramures

2.579

3.278

4.290

4.834

5.932

7.013

8.141

8.220

8.483

Satu Mare

2.265

2.859

3.631

4.006

4.700

5.342

6.308

6.182

6.186

Salaj

1.313

1.833

2.151

2.547

3.054

3.884

4.419

4.393

4.469

18.439

23.715

29.853

34.323

40.806

50.724

58.639

57.900

59.293

152.017

197.428

247.368

288.955

344.651

416.007

514.700

501.139

523.693

Regiunea
NORDVEST
TOTAL România

Sursă date: INS Tempo

Anexa 3. Topul judeţelor în funcţie de PIB (2010)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Teritoriu de referinţă
TOTAL - România
Municipiul București
Timiș
Constanța
Cluj
Prahova
Brașov
Argeș
Iași
Dolj
Bihor
Ilfov
Bacău
Arad
Sibiu
Galați
Mureș
Dambovița
Suceava
Gorj
Hunedoara

PIB (mil lei)
523693,3
118716,80
25378,10
21183,40
21164,40
18200,30
17741,00
16601,70
16122,80
13482,80
13345,40
12862,40
12134,60
11549,80
11547,60
10962,70
10861,70
10248,90
9959,90
9731,60
9396,80

Nr (cont.)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Teritoriu de referinţă
Maramureș
Buzău
Vâlcea
Neamț
Olt
Caraș-Severin
Brăila
Satu Mare
Harghita
Vrancea
Bistrița-Năsăud
Teleorman
Botoșani
Călărași
Giurgiu
Ialomița
Vaslui
Sălaj
Tulcea
Mehedinți

PIB (mil lei)
8483,10
7820,90
7361,80
7190,30
7077,60
6658,60
6223,80
6186,30
5855,30
5747,60
5644,40
5585,60
5464,80
5382,20
5274,20
4821,90
4796,60
4468,90
4401,10
4287,40
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21

Alba

9275,40

42

3839,10
Sursă date: INS

Covasna

Anexa 4. Balanţa comerţului exterior (2012) pe categorii de produse
Volumul
exporturilor
(mii eur)

Volumul
importurilor
(mii eur)

1.121.664

983.033

344.641

107.491

Mărfuri și produse diverse

112.238

44.316

Materii textile și articole din acestea

105.172

118.138

Animale vii și produse animale

46.888

48.571

Metale comune și articole din acestea

43.461

108.448

Produse alimentare, băuturi, tutun

39.781

112.422

Produse vegetale

39.008

51.501

Mijloace de transport

33.963

52.501

Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea

26.078

115.389

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe

24.730

72.871

Produse de lemn, plută și împletituri din nuiele

22.910

21.871

19.092

36.208

10.628

98.541

9.709

14.382

5.289

29.332

Categorie bunuri
Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de
reprodus sunetul și imaginil
Incălțăminte, pălării, umbrele și articole similare

Pastă de lemn, deșeuri de hârtie sau de carton; hârtie și carton și
articole din acestea
Piei crude, piei tăbăcite, blanuri și produse din acestea
Instrumente și aparate optice, fotografice, cinematografice, de masura,
de control sau precizie
Articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă și din alte materiale
similare
Grasimi și uleiuri animale sau vegetale

3.045

6.843

Alte produse nenominalizate în altă parte

1.118

1.837

Produse minerale

1.088

16.263
Sursă date: INS
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Anexa 5. Detalierea categoriilor de arii protejate declarate la nivel naţional şi judeţean
din judeţul Bihor
Categoriile de arii protejate (dintre cele declarate la nivel naţional):
 3 monumente naturale geologice şi geomorfologice: Pietrele Galbenei, Piatra Bulzului,
Izbucul intermitent de la Călugări
 18 monumente naturale speologice: Gheţarul Focul Viu PN-F – Parc Apuseni, Avenul
Borţigului – Parc Apuseni, Avenul Câmpeneasa cu Izbucul Boiu, Peşterea Ciurului Ponor,
Peşterea Ciurului Izbuc, Peşterea Osoiu, Peştera Urşilor Chişcău – Parc Apuseni, Peştera
Vântului, Peştera lui Micula – Parc Apuseni, Peştera Gălăseni, Peşterea Vacii, Peştera
Grust, Peştera Igrita, Peştera Farcu, Peştera Topliţa, Peştera din Piatra Ponorului, Peştera
Smeilor de la Onceasa, Complexul Carstic din Valea Ponorului, Sistemul Carstic Peştera
Cerbului – Avenul cu Vacă
 1 rezervaţie naturalǎ geologicǎ şi geomerfologicǎ: Groapa Ruginoasă Valea Seacă – Parc
Apuseni
 3 rezervaţii naturale speologice: Peştera Meziad; Peştera Urşilor, Peştera cu Apă din Valea
Leşului
 13 rezervaţii naturale botanice: Vârful Buteasa, Molhasurile din Valea Izbucelor, Fâneaţa
Izvoarelor Crişul Pietros, Fâneaţa Valea Roşie, Pădurea cu narcise din Oşorhei, Vârful
Cârligaţi – Parc Apuseni, Pârâul Petea, Dealul Pacău, Poiana cu narcise de la Goronişte,
Piatra Grăitoare, Valea Iadului, Păşunea cu Corynephorus de la Voievozi, Complexul
hidrografic Valea Rece
 16 rezervaţii naturale mixte: Cetăţile Ponorului PN-F – Parc Apuseni, Valea Galbenei –
Parc Apuseni, Valea Sighiştelului – Parc Apuseni, Pietrele Boghii – Parc Apuseni,
Săritoarea Bohodeiului – Parc Apuseni, Cetatea Rădesei – Parc Apuseni, Poiana Florilor –
Parc Apuseni, Platoul Cartis Padiş – Parc Apuseni, Depresiunea Balileasa – Parc Apuseni,
Groapa de la Bârsa – Parc Apuseni, Vârful Biserica Moţului – Parc Apuseni, Platoul Cartis
Lumea Pierdută, Ferice Plai şi Hoancă, Defileul Crişul Repede, Defileul Crişului Negru la
Borz, Lacul Cicoş
 8 rezervaţii naturale paleontologic: Gruiul Pietrii, Calcarele tortoniene de la Miheleu, Locul
fosilifer de pe Dealul Şomleului, Calcarele tortoniene de la Tăşad, Locul fosilifer din Valea
Lionii – Pestis, Lentila 204 Brusturi Cornet, Calcarele cu hippuriţi din Valea Crişului,
Locul fosolifer de la Corniţel
 2 rezervaţii naturale zoologice: Colonia de păsări de la Pădurea Rădvari, Izvoarele
mezotermale.
Categoriile de arii protejate declarate la nivel judeţean:
 1 rezervaţie naturalǎ zoologicǎ;
 1 rezervaţie naturalǎ geologicǎ şi geomorfologicǎ:
 11 rezervaţii naturale botanice (parcurile dendrologice).
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Anexa 6. Clădiri aflate în proprietatea Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor
propuse pentru reabilitare energetică

Nr. Clădiri propuse pentru reabilitare din punct de vedere al eficienței energetice
crt. aflate în proprietatea Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Imobilul 313 str. Armatei Române, nr. 1/A, Oradea
Imobil 425 Sediu Administrativ şi Ansamblu Rezidenţial, str. Universităţii, nr. 4,
Oradea
Imobil 425 Centrul de Orientare, Mediere şi Formare Profesională pentru Tineri
din jud. Bihor, str. Universităţii, nr. 4, Oradea
Imobil Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea, Calea Aradului, nr. 2, Oradea
Imobil 594 Spitalul Judeţean de Urgenţă, str. Traian Blajovici, nr. 2, Oradea
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa „Crişana” al judeţului Bihor, str.
Adevărului, nr. 8, Oradea
Liceul Tehnologic „Ioan Bococi” Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 42
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr.
48
Liceul Tehnologic “George Bariţiu” Oradea, Str. G. Bariţiu, nr. 9
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Cristal” Oradea, Str. Menumorut, nr. 41
Muzeul Memorial Iosif Vulcan, Oradea, str. Iosif Vulcan, nr. 16
Muzeul Memorial Aurel Lazăr
Muzeul Satului din Staţiunea „Băile 1 Mai”, loc. Haieu, jud. Bh.
Teatrul ”Regina Maria” și Teatrul ”Szigligeti Szinhaz”, Oradea, Piaţa Regele
Ferdinand I, nr. 6
Filarmonica de Stat Oradea, Şcoala de Artă „Francisc Hubic” Oradea, str.
Moscovei, nr. 5
Hanul Arborele Verde, Teatrul ”Regina Maria” și Teatrul ”Szigligeti Szinhaz”,
str. Vasile Alecsandri, nr. 10
Biblioteca Filiala Băile Felix, com. Sînmartin, Băile Felix
Centrul Militar Județean Bihor, Oradea, str. Dunărea, nr. 2
Centru de Plasament nr. 1 Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 3
Centru de Plasament nr. 2 Oradea, str. Feldioarei, nr. 13
Apartament, Oradea, str. Italiană, nr. 37
Centru de Plasament de tip Familial Modul Casa Noastră, str. Ioan Buşiţia, nr. 1,
Oradea
Aeroportul Oradea, Calea Aradului
Clădire birouri Consiliul Județean Bihor, str.I.C. Brătianu, nr. 8, Oradea
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Cristal” Oradea, str. Menumorut, nr.14
Imobil Fosta Policlinica de adulti nr.1, Oradea, str. Republicii, nr. 35
Casa de Asigurări de Sănătate, Șoseaua Borșului, nr. 4
Centru de plasament de tip familial Trinitata, Oradea, str. Înfrăţirii nr. 34
Centru de plasament de tip familial Iepuraşii, Oradea, str. Biruinţei nr. 20
Centru de plasament de tip familial Pasărea Măiastră, str. Gheorghe Pop de
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Băseşti nr. 14/A
Centru de plasament de tip familial Peştişorul Auriu, Oradea, str.M-șal
Al.Averescu nr.31
Centru de plasament de tip familial Steaua Norocoasă, Oradea, str. Thomas Morus
nr. 39
Centru de plasament de tip familial Frankfurt, Oradea, str.Kalman Rimanoczy
nr.40
Muzeul „Ţării Crişurilor” Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A
Incubator de Afaceri Euroregional, str. Armatei Române nr.1/A
Centrul Naţional de Informare Turistică Oradea, str. Patrioţilor nr. 2
Casă „INIMIOARELE”, Oradea, str. Calea Bihorului nr. 98C
Casă „ALBĂSTRELE”, Oradea, str. Cornului nr. 22
Casă de tip familial pentru copii cu handicap „PITICII”, Oradea, str. Cornului nr.
22
Casă „CIUPERCUŢELE”, Oradea, str. Făcliei nr. 24/B
Casă tip familial pentru copii cu handicap „GHIOCEII”, Oradea, str. Nojoridului
nr. 37
Casă „BUBURUZELE”, Oradea, str. Filatov nr. 5/A
Casă de tip familial pentru copii cu handicap „MUGURAŞII”, Oradea, str.
Pădurii nr. 5/C
Casă „FLUTURAŞII”, Oradea, str. Piscului nr. 11/B
Casă de tip familial „MIRACOLE”, Oradea, str. Șanțului nr. 25
Casă de tip familial „LICURICII”, Oradea, str. Șanțului nr. 25
Serviciul Județean de Ambulanță Bihor, Oradea, str. Sucevei nr. 24
Universitatea din Oradea, Oradea, str. Universităţii, nr. 4
Universitatea din Oradea, Oradea, str. Traian Blajovici, nr. 2
Imobil, Oradea, str. Calea Aradului nr.2
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Anexa nr. 7. Clădiri aflate pe raza județului Bihor propuse pentru reabilitare energetică

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Denumire proiect

UAT

Reabilitare termică Secţia TBC A Spitalului Orăşănesc Aleşd
Reabilitare termica si energetia Sediu Primarie
Reabilitare termica Cămin Cultural Boianu Mare
Reabilitare termica Camin Cultural Pagaia
Reabilitare termica cladiri dispensar uman
Reabilitare termica Gradinita cu program normal Boianu Mare
Scoala gimnaziala Inv Galgau Iosif Pagaia
Scoala primara Boianu Mare
Reabilitare termică clădire sediu primărie
Reabilitare termică Cămin cultural Mişca
Reabilitare termică grădiniţă şi bibliotecă
Reabilitare termică
Clădirea şcolii de pe strada Libertăţii nr. 33
Clădirea primăriei de pe strada Libertăţii nr. 1
Reabilitare termică a blocurilor din Comuna Sânmartin
Reabilitare termică, izolarea pereţilor exteriori a sediului primăriei comunei
Şimian
Reabilitare termică, izolarea pereţilor exteriori a şcolii cu clasele I-IV Şimian
Modernizarea, extinderea şi reabilitarea termică a grădiniţei de copii ŞimianNou
Reabilitare termică a infrastructurii educaționale din localitatea Valea lui
Mihai
Reabilitarea termică a sediului Primăriei Valea lui Mihai
Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din localitatea Valea lui Mihai
12 clădiri: 5P+4, 7 P+1
Înființarea unui parc fotovoltaic de 1,5 Mw în localitatea Valea lui Mihai
Producerea energiei termice prin biomasă pentru instituții publice (școlile și
clădirile sedii al Primăriei)
Producerea apei calde prin panouri solare, pentru instituții publice (școlile și
clădirile sedii al Primăriei)
Realizarea pistelor interurbane pentru bicicliști
Realizarea unei rețele de stații self-service de închiriere de biciclete
Realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea prospectării zăcământului de
apă geotermală
Creșterea confortului termic și a capacității de producție a energiei termice
din apă geotermală pentru 55% din populația orașului Valea lui Mihai prin
realizarea forajelor de adâncime, realizarea unei centrale geotermale,
realizarea conductelor de transport apă termală

Aleşd
Comuna Boianu Mare
Comuna Boianu Mare
Comuna Boianu Mare
Comuna Boianu Mare
Comuna Boianu Mare
Comuna Boianu Mare
Comuna Boianu Mare
Chişlaz
Chişlaz
Chişlaz
Chişlaz
Săcuieni
Săcuieni
Sânmartin
Şimian
Şimian
Şimian
Valea lui Mihai
Valea lui Mihai
Valea lui Mihai
Valea lui Mihai
Valea lui Mihai
Valea lui Mihai
Valea lui Mihai
Valea lui Mihai
Valea lui Mihai
Valea lui Mihai
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