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Argument 

 

 Strategia de dezvoltare locală a comunei Gârbova, judeţ Alba, pentru perioada 2021 – 

2027 vine în întâmpinarea noului ciclu de programare a fondurilor europene pentru aceeaşi 

perioadă. 

Existenţa  strategiilor de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat pentru 

a aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă o comunitate, reprezintă, astfel, o 

condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase şi durabile. Dezvoltarea 

durabilă se realizează atunci când se răspunde nevoilor generaţiei actuale, fără a fi ameninţate 

cele ale generaţiilor viitoare. 

Prin elaborarea strategiei se oferă un cadru de lucru, astfel, după analiza nevoilor şi a 

perspectivelor fiecărei teme de interes local, se stabilesc obiective de dezvoltare şi se 

concretizează o serie de priorităţi şi măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor. Strategia de 

dezvoltare pune la dispoziţia autorităţilor publice locale un ghid în vederea îmbunătăţirii vieţii 

în comună. 

Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021-2027 își propune să antreneze toți 

actorii importanți,  cu  scopul  de  a  lua  decizii favorabile dezvoltării  locale,  pentru  a  fi 

valorificate toate posibilităţile și  resursele  locale,  pentru  a  se  atrage finanțări 

guvernamentale, europene şi internaţionale. 

Obiectivul principal(viziunea) al Strategiei de dezvoltare locală a comunei Gârbova, 

judeţ Alba, pentru perioada 2021 – 2027 îl reprezintă: ”Gârbova, o comună dinamică, ce-şi 

orientează acţiunile în vederea dezvoltării durabile a comunităţii, prin punerea în valoare a 

specificului local, în armonie cu dezvoltarea economiei, agriculturii şi turismului, sprijinirea 

educaţiei continue precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitori.” 
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Capitolul.I.      Analiza contextului european, național, regional şi  local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.  Context european 

În cadrul perioadei de programare 2021-2027 a UE, Politica de Coeziune a Uniunii 

Europene propune 5 priorități investiționale: 

❖ O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

❖ O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de 

la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice 

❖  O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

❖  O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

❖  O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

Obiectivele definite prin Strategia de inovare pentru perioada 2021-2027, a căror 

implementare va fi urmărită prin următorul program al UE de cercetare și inovare Orizont 

Europa 2021-2027: 

- Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare 

- Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior 

- Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare) 

Strategia de 

dezvoltare locală 

a comunei 

Gârbova  

Strategia U.E. 

Strategia 

României 

Strategia 

Regiunii  

Centru 

 



Strategia de dezvoltare locală, comuna Gârbova, judeţul Alba, pentru perioada 2021-2027 

 

6 
 

I.2.  Context naţional 

Adunarea Generală  a Organizaţie Naţiunilor Unite, de la New York, a adoptat în anul 

2015 un document istoric – Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, document la care a 

aderat şi România în caliate de stat membru al O.N.U. şi al Uniunii Europene. Concluziile 

Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE 

la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele 

membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Prin cele 17 obiective ale sale, documentul propune un viitor mai bun, pentru toţi 

cetăţenii și pentru generațiile viitoare. 

Aceste obiective, cu ținte clare pentru 2030, sunt:  

➢ OBIECTIVUL 1: FĂRĂ SĂRĂCIE 

Ţinte 2030: 

 • Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii 

• Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă  

• Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, 

reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente 

industriale sau evenimente climatice extreme. 

➢ OBIECTIVUL 2: FOAMETE ZERO 

Ţinte 2030 : 

• Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în 

anul 2014 

• Finalizarea cadastrului agricol 

• Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018 

• Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor 

de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite 

• Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone 

• Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole 

• Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor 

medicinale și fructelor de pădure în zona montană. 

• Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice 

în ceea ce priveşte originea geografică 

➢ OBIECTIVUL 3: SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE 

Ţinte 2030  
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• Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru 

promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri 

• Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și 

registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, 

pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și 

medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor 

• Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de 

col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și 

defavorizate 

• Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media 

UE 

• Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare 

vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, 

organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în 

domeniu, precum și alți factori interesați 

• Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care 

cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor 

• Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile 

• Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin 

prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale 

• Reducerea mortalității cauzate de boli cronice 

• Reducerea consumului de substanțe nocive 

➢ OBIECTIVUL 4: EDUCAȚIE DE CALITATE 

Ţinte 2030  

• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 

• Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să  îi fie oferită o mai 

mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de 

materii opționale 

• Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de 

viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-

violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă 

• Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor 

despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și 
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pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea 

percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă 

în școli 

• Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la 

folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional 

• Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de 

pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri 

• Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot 

parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de 

cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE 

• Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; 

continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe 

• Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv 

competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 

antreprenoriatul 

• Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor  

• Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare 

și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile 

➢ OBIECTIVUL 5: EGALITATE DE GEN 

Ţinte 2030: 

• Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe  

• Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și 

private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare 

• Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 

posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 

publică 

➢ OBIECTIVUL 6: APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE 

Ţinte 2030:  

• Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și 

agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii 

obiectivelor economiei circulare 

• Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui 

proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față  deficitului de apă 
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• Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă 

potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90% 

• Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate 

• Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și 

reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția 

apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură 

• Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, 

acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile 

➢ OBIECTIVUL 7: ENERGIE CURATĂ ȘI LA PREȚURI ACCESIBILE 

Ţinte 2030:  

• Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în vedea 

asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie 

la prețuri acceptabile 

• Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, 

transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale 

• Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a 

mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu 

scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile 

și stabile 

• Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de 

carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi 

• Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice 

în vederea atragerii investițiilor 

• Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în 

transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură 

➢ OBIECTIVUL 8: MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ 

Ţinte 2030: 

• Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține 

efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea 

principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației 

• Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea 

locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care 

încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces 

la servicii financiare 
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• Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea 

tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și 

utilizarea intensivă a forței de muncă 

• Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, 

turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică 

• Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul 

la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți 

➢ OBIECTIVUL 9: INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ 

Ţinte 2030: 

• Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv 

infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și 

bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți  

• Îmbunătățirea siguranței rutiere 

• Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor 

și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând 

măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora 

• Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în 

zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de 

cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere 

• Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor 

industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în 

cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare 

• Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare 

• Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, 

inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe 

➢ OBIECTIVUL 10: INEGALITĂȚI REDUSE 

Ţinte 2030: 

•Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii 

progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate  

• Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de 

vedere al indicatorilor dezvoltării durabile 

• Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care 

activează în domeniul drepturilor omului 

➢ OBIECTIVUL 11: ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE 
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Ţinte 2030: 

• Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii 

• Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și  alunecările de 

teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel 

funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului 

inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra 

ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ 

• Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile 

pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită 

nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate 

• Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare 

a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de 

dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială 

• Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic 

• Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului 

prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului  

• Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice 

periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului 

• Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a 

elementelor de peisaj din mediul urban și rural 

• Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, utilizarea 

și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole 

pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea  mediului 

➢ OBIECTIVUL 12: CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE 

Ţinte 2030: 

• Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă 

a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de 

parcurs 

• Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de 

consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și 

de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare 

• Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030 

• Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; 

lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până 
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în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, 

hârtie și carton 85%) 

• Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice 

până în 2023 și materialele textile până în 2025 

• Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate 

ambalajele până în 2024 

• Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile 

naționale și politicile europene 

➢ OBIECTIVUL 13: ACȚIUNE ÎN DOMENIUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Ţinte 2030: 

• Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și 

dezastre naturale 

• Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive 

de mare intensitate 

• Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea 

schimbărilor climatcie, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie  

• Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii 

reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor 

de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, 

în conformitate cu politicile UE 

➢ OBIECTIVUL 14: VIAȚĂ ACVATICĂ 

Ţinte 2030: 

• Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la 

activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți 

• Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin 

cooperare științifică sporită la toate nivelurile 

• Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de 

acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea,în limite 

rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului 

sportiv și de agrement 

• Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a resurselor 

acvatice vii 

➢ OBIECTIVUL 15: VIAȚA TERESTRĂ 

Ţinte 2030: 
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• Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în 

special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor 

hidrografice și zonelor umede 

• Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta 

Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial 

• Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul 

de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă 

• Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare dezvoltare de interes național 

și European pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului 

natural 

• Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului 

informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv 

la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier 

și a celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor 

forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul 

limitării impactului schimbărilor climatice 

• Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode 

tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural și 

reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea degradării 

solului 

• Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor 

afectate de deșertificare, secetă și inundații 

➢ OBIECTIVUL 16: PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE 

Ţinte 2030: 

• Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și 

procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție   

• Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului 

decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, 

limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea 

preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea 

dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice 

• Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe 

• Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor 
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• Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea 

recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată 

• Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile 

•  Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile 

• Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice 

centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru 

prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet 

(on-line). 

➢ OBIECTIVUL 17: PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 

Ţinte 2030: 

• Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în 

cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având 

ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030  

• Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului 

economic al României și încurajarea agenților economici români să investească, pe baze 

competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate 

• Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și 

Cooperare Economică 

• Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și 

internațional1 

Capitolul.I.3. Context regional 

Capitolul.I.3.1. Strategia de dezvoltare 2021 – 2027 a Regiunii Centru 

 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru urmărește concentrarea tematică în jurul 

obiectivelor majore stabilite la nivel european în cadrul Noii Politici de Coeziune pentru 

perioada 2021-2027: inovare, digitalizare, transformare economică, reducerea emisiilor de 

carbon și combaterea schimbărilor climatice, creșterea gradului de conectare prin dezvoltarea 

rețelelor de transport și de internet, incluziune socială princreșterea accesului la educație, 

ocupare și la servicii de sănătate de calitate și, nu în ultimul rând apropierea de nevoile concrete 

ale comunităților. 

 
1 Text prelucrat din sursa: Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei 2030 
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Viziunea care stă la baza Strategiei este ”Regiunea Centru să devină o regiune curată, 

atractivă pentru locuitorii săi și turism, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și 

inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea durabilă a resurselor să se afle în atenția 

fiecărui cetățean”2. 

Strategia se axează pe următoarele domenii strategice cu priorități specifice pentru 

fiecare domeniu: 

Domeniul Strategic 1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă 

Priorități specifice: 

P.1.1 Întărirea capacității administrative a autorităților publice locale în vederea implementării 

principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea cooperării la nivel microregional 

P.1.2 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional; dezvoltarea 

infrastructurii de internet, în mod special a infrastructurii de bandă largă 

1.2.1 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii regionale de transport 

pentru creșterea accesibilității localităților urbane și rurale la rețeaua națională de 

transport și la rețeaua TEN-T 

1.2.2 Dezvoltarea infrastructurii TIC, în mod special a infrastructurii de bandă largă și 

îmbunătățirea conectivității digitale în mediul urban și cel rural 

P.1.3 Consolidarea rolului și funcțiilor așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori 

importanți în asigurarea coeziunii teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe 

cunoaștere 

1.3.1 Sprijinirea mobilității urbane durabile 

1.3.2 Extinderea digitalizării serviciilor administrației publice locale și implementarea 

de soluții SMART City 

1.3.3 Creșterea coeziunii economice și sociale a orașelor prin implementarea de 

strategii de dezvoltare locală integrate la nivel de zone urbane marginalizate și prin 

sprijinirea acțiunilor de regenerare urbană 

1.3.4 Revitalizarea economică și socială a orașelor mici precum și a localităților urbane 

monoindustriale 

Domeniul strategic 2. Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare, inovare și 

specializare inteligentă 

Priorități specifice: 

 
2Sursa: Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 
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P.2.1 Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru o dezvoltare economică inteligentă 

P.2.2 Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale de afaceri, susținerea 

clusterelor și dezvoltarea rețelelor de cooperare economică 

P.2.3. Susținerea sectorului regional de cercetare-dezvoltare pentru o creștere economică 

inteligentă 

P.2.4 Creșterea gradului de internaționalizare a economiei și sectorului regional de CDI 

Domeniul Strategic 3 ,,Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate” 

Priorități specifice: 

P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a 

serviciilor şi accesului la educație la toate nivelurile 

3.1.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale și a procesului 

educational în acord cu nevoile actuale de competențe și cerințele pieței muncii 

3.1.2. Modernizarea infrastructurii și a procesului de educație în sistemul de învățământ 

profesional și tehnic 

3.1.3. Sprijinirea modernizării învățământului terțiar 

3.1.4. Digitalizarea educației și formării profesionale 

3.1.5. Creșterea accesului la educație a grupurilor dezavantajate social 

3.1.6. Stimularea participării adulților la educația continuă și dezvoltarea sistemului de 

învățare pe parcursul întregii vieți 

P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea pieței muncii 

3.2.1. Sprijinirea antreprenoriatului ca măsură de creștere a ocupării 

3.2.2. Sprijinirea accesului pe piața muncii a persoanelor din grupurile dezavantajate 

social 

3.2.3. Stimularea intrării tinerilor pe piața muncii 

3.2.4. Modernizarea mecanismului și diversificarea serviciilor de intermediere și 

plasare a forței de muncă 

3.2.5. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de formare profesională continuă 

3.2.6. Încurajarea mobilității geografice a forței de muncă 

3.2.7. Încurajarea menținerii pe piața muncii a lucrătorilor vârstnici 

P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea serviciilor acordate 

persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile 

3.3.1. Extinderea, construcția, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și dotarea 

infrastructurii sociale 
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3.3.2. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale integrate și a altor servicii 

adaptate nevoilor comunităților și persoanelor din grupuri vulnerabile 

3.3.3. Creșterea capacitații administrației și altor structuri publice și private de a furniza 

servicii de calitate și adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile 

P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și 

îmbunătățirea serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate 

3.4.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de sănătate de la 

nivel regional, județean şi local 

3.4.2. Creșterea accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile și 

comunitățile marginalizate 

3.4.3. Digitalizare și sprijin pentru cercetare, dezvoltare, inovare în sănătate 

3.4.4. Creșterea capacității instituționale a administrației publice, unităților medicale și 

organizațiilor specializate de a răspunde nevoilor de sănătate ale populației și a dezvolta 

un parteneriat pentru sănătate 

Domeniul Strategic 4 Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice 

Priorități specifice: 

P.4.1 Creşterea calităţii mediului înconjurător din așezările urbane și rurale din Regiunea 

Centru 

4.1.1 Infrastructura de mediu și servicii tehnico-edilitare 

4.1.2 Creșterea calității mediului în zonele urbane și peri urbane precum și în zone 

afectate de poluare istorică 

P.4.2 Creșterea eficienței utilizării energiei şi a altor resurse materiale 

4.2.1 Eficiența energetică în clădirile publice și rezidențiale 

4.2.2 Sisteme energetice inteligente, bazate pe un consum redus de energie și creșterea 

utilizării SRE și combustibililor alternativi 

4.2.3. Creșterea capacității actorilor din mediul public și privat de a contribui la tranziția 

către economia circulară 

P.4.3 Protejarea și conservarea biodiversității regionale 

P.4.4 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale 

Domeniul Strategic 5.Turism și patrimoniu cultural 

Priorități specifice: 

P.5.1.Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, 

valorificarea patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear 
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5.1.1 Conservarea, restaurarea și punerea în circuitul turistic a patrimoniului cultural-

istoric 

5.1.2 Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural 

5.1.3. Revigorarea turismului balnear și de sănătate 

P.5.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare și de agrement și 

îmbunătățirea serviciilor specifice 

5.2.1. Modernizarea infrastructurii regionale de cazare și dezvoltarea structurilor de 

primire turistică în zonele în care se înregistrează deficit de spații de cazare 

5.2.2. Modernizarea, extinderea și diversificarea infrastructurii de agrement și 

îmbunătățirea serviciilor specifice 

5.2.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii turistice pentru tineret 

5.2.4. Reabilitarea spațiilor cu destinație culturală și dezvoltarea infrastructurii culturale 

inovatoare 

P.5.3. Susținerea turismului de nișă, dezvoltarea activităților conexe turismului și 

integrarea activităților turistice 

5.3.1. Susținerea formelor de turism tematic și a celor de turism alternativ 

5.3.2. Sprijinirea activităților de promovare și informare ale organizațiilor de 

management al destinației 

5.3.3. Dezvoltarea activităților economice conexe turismului 

P.5.4. Asigurarea forței calificate de muncă în turism 

5.4.1. Atragerea și menținerea forței calificate de muncă în turism 

5.4.2. Pregătirea profesională inițială și formarea profesională continuă a forței de 

muncă în turism 

Domeniul strategic 6. Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura 

P.6.1. Eficientizarea sectorului agroalimentar și îmbunătățirea pregătirii profesionale a 

fermierilor 

P. 6.2. Susținerea activităților agricole în zonele montane 

P. 6.3. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic regional 

P.6.4. Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în 

localitățile rurale 

P.6.5. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale 
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P.6.6. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării 

comunitare3 

 

Capitolul I.4.  Context local. Scurta prezentare G.A.L. Ţara Secaşelor 

 

Teritoriul GAL Țara Secașelor se suprapune în mare parte Podişului Secaşelor.în două 

judeţe, Alba şi Sibiu. GAL Țara Secașelor cuprinde 111 parteneri, dintre care 25 parteneri 

publici: comunele BERGHIN, BUCERDEA GRÂNOASĂ, CÂLNIC, CENADE, CERGĂU, 

CIUGUD, CRĂCIUNELU DE JOS, CUT, DAIA 

ROMÂNĂ, DOŞTAT, GÂRBOVA, MIHALŢ, OHABA, 

ROŞIA DE SECAŞ , SÂNTIMBRU, ŞPRING, VALEA 

LUNGĂ, APOLDU DE JOS, LOAMNEŞ, LUDOŞ, 

PĂUCA, SLIMNIC, ŞURA MARE, ŞURA MICĂ şi oraşul 

OCNA SIBIULUI şi 69 parteneri privați, 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a 

teritoriului ,,Țării Secașelor” au fost stabilite 6 măsuri:: 

1. Măsura M1/6B- Dezvoltarea şi modernizarea 

satelor din Microregiunea Țara Secașelor 

2. Măsura M2/2A- Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară 

competitivă în Microregiunea Țara Secașelor 

3. Măsura M3/6A- Dezvoltarea activitatilor non-agricole în Microregiunea Ţara 

Secaşelor 

4. Măsura M4/5C- Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural la „energie 

verde”prin realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei 

5. Măsura M5/6B- Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara Secașelor 

6. Măsura M6/1A- Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în 

zona rurală din Microregiunea Țara Secașelor. 4 

 

 

 

 

 
3 Sursa: Strategia de dezvoltare 2021 – 2027 a Regiunii Centru 
4 Sursa: http://tarasecaselor.ro/ 
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Capitolul II.   Analiza socio-economicǎ a comunitǎții 

  

Capitolul II.1. Aşezarea geograficǎ 

 Din punct de vedere geografic, comuna Gârbova, 

judeţul Alba, este situată la poalele de nord ale Munților 

Sebeşului şi Cindrelului, în partea de Sud a Podişului 

Secaşelor, având coordonate geografice  45°51′03″ latitudine 

nordică şi 23°42′25″ longitudine estică. 

 Din punct de vedere administrativ comuna Gârbova este 

situată în partea sud-estică a judeţului Alba, la limita cu judeţul 

Sibiu. 

 Teritoriul administrativ al comunei este format din satele 

Gîrbova(satul de reşedinţă), Cărpiniş(6,7 km de satul de 

reşedinţă) şi Reciu(6 km de satul de reşedinţă). Comuna se 

învecineaza la Nord cu Băile Miercurea Sibiului(judeţ Sibiu), 

la Nord-Est cu oraşul Miercurea Sibiului(judeţ Sibiu), la sud cu comuna Jina(judeţ Sibiu), la 

Sud-Est cu comuna Poiana Sibiului(judeţ Sibiu), în Sud-Vest cu comuna Săsciori(judeţ Alba) 

iar în Vest cu comuna Câlnic(judeţ Alba).  

 Localitatea Gârbova se află la o distanţă de 41 de kilometrii de Municipiul Alba Iulia, 

reşedinţa de judeţ, la 24 de kilometrii de Municipiul Sebeş, la 55 de kilometrii de Municipiul 

Sibiu, la 173 de de kilometrii de Municipiul Cluj Napoca, la 283 de km de Municipiul Oradea 

şi la 321 km de Municipiul Bucureşti. 

 Căile de acces în comună sunt: 

- Drumul Judeţean 106 F – drum ce face legătura între DN 1 şi localitatea Gârbova 

- Drumul comunal 50, între Gârbova şi limita cu judeţul Sibiu 

Distanţa până la Autostrada A1 este de 12 km. 

Cea mai apropiată cale ferată este la Băile Miercurea Sibiului, iar cel mai apropiat 

aeroport este la Sibiu.  
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Capitolul II.2. Scurt istoric 

Pe teritoriul Gârbovei de azi au fost găsite numeroase urme ale așezărilor străvechi, 

încă din comuna primitivă. Descoperirile datate de acum 5 – 7000 ani, cele 30 de piese din 

piatră şlefuită, se găsesc în Muzeul Satului. Se consideră că în această depresiune ar fi existat 

cea mai veche așezare omenească de pe Valea Gîrbovei a cărei dispariţie poate fi legată de 

năvălirile popoarelor migratoare sau de conflictul dintre băștinași și coloniștii sași din Gîrbova 

și Dabâca. 

Vestigii din epoca bronzului: instrumente, podoabe, şi ceramică; o parte din ele 

aflându-se la Muzeul Brukenthal din Sibiu. 

Din perioada daco-romană, pe lângă numeroasele descoperiri, cea mai importantă este 

cetatea din vatra satului ce aparținea de Legiunea XIII Gemina cu garnizoana în Apulum. 

Se presupune că cetatea din pădurea satului Gârbova ar fi o cetate străveche a romanilor, 

care trebuiau să se apere împotriva destrămării obștilor lor străvechi și deposedării de pământ 

de către regalitatea arpadiană, pentru a le ceda nobilimii feudale. 

Satul Gîrbova își trage numele din limba slavona veche, pe săsește comunei îi spune 

“Urwegen”, iar pe ungurește “Szasz-orbo”. ceea ce se traduce  aproximativ prin “ridicătură de 

pământ” sau “regiune deluroasă”. 

Prima mențiune documentară despre satul Gîrbova se face in anul 1096, când episcopul 

romano-catolic Laurențiu de Milcov făcea o invitație către grănicerii secui din Orbo să participe 

la sedința în Catedrala din Milcov, unde urmau să adopte măsuri pentru pregătirea unui război 

de apărare contra unor adversari ai creștinismului. 

Sașii au fost chemați de regele Ungariei Geza I (1141-1161) în calitate de oaspeți cu rol 

de a apăra granițele voievodatului de invazii din partea populațiilor asiatice. Cercetările recente 

au dus la concluzia că originea sașilor este din Flandra, Renania, Franconia, chiar Bavaria. 

Organizarea politico-administrativă a comunei Gîrbova s-a definitivat în timp pe 

structuri asemănătoare cu cele ale comunităților germane, la care s-au adăugat elemente ale 

autohtonilor români. 

În anul 1210 se face cea dintâi mențiune documentară despre români în sudul 

Transilvaniei, iar alta mai documentată într-un document din 31 mai 1291. Documentul arăta 

că satul Gârbova avea maeștri pricepuți, cu statut de oameni liberi și egali între ei. 
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În anii 1333-1336, Gârbova avea circa 50-52 gospodării. Din această perioadă datează 

biserica din Deal, ridicată ca cetate în stil romanic. 

Secolele XVI și XVII au fost pentru satul Gîrbova deosebit de tulburi, fiind marcate de 

lupte şi devastări ale satului. 

În timpul revoluției din anul 1848, românii din Gîrbova, au îndeplinit misiunea 

strategică de a ține liberă comunicația Sibiu-Deva-Munții Apuseni, iar o parte din ei au luptat 

alături de armata imperială. 

Capitolul.II.3.   Suprafaţa 

Suprafaţa totală a comunei Gârbova este de 5779 hectare, ocupată în majoritate de teren 

agricol(64.09% din totalul suprafeţei comunei), având următoarea distribuţie a fondului funciar 

după modul de folosinţă: 

 

Date prelucrate din sursa: Primăria comunei Gârbova 

La nivel de comună structura terenurilor neagricole se prezintă astfel: 

 
                                                                                    Date prelucrate din sursa: Primăria comunei Gârbova 
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Suprafaţa locuibilǎ 

Suprafaţa (aria) locuibilǎ desfǎşuratǎ (totalǎ) reprezintǎ suma suprafeţelor destinate 

pentru locuit a tuturor locuinţelor sau spaţiilor de locuit din clǎdiri.  

 Suprafaţa locuibilă a comunei, la finele anului 2019, în comună era de 40096 mp arie 

desfăşurată din care 40052 mp aparţin sectorului privat. 

 Intravilanul existent, în suprafaţă de 180.79 ha reprezintă 3.13% din teritoriul 

administrativ al comunei, cu următoarea zonificare funcţională: 

 

` 

 

Capitolul II.4. Reţeaua hidrografică 

Reţeaua hidrografică de suprafaţă este dominată de Secaşul Mare şi de afluenţii 

acestuia, principalii fiind Valea Gârbova, Valea Chipeşii şi Valea Reciu. 

Apele subterane sunt slab reprezentate, mult influenţate de precipitaţii şi de volumul 

apelor de suprafaţă, pânza freatică se găseşte în zona de luncă la 2-5 metrii adâncime şi în zona 

de deal la 7- 8 metrii adâncime. 

Importantă pentru dezvoltarea localităţii este existenţa izvoarelor cu apă sărată pe 

teritoriul comunei. 
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Capitolul.II.5. Clima 

Poziţia geografică în cadrul depresiunii şi a dealurilor mărginaşe, particularităţile 

geografice şi vegetaţia condiţionează nivelele elementare climatice şi se reflectă în diversitatea 

aspectelor climatice şi microclimatice de pe cuprinsul comunei Gârbova. Astfel se pot observa 

aspecte climatice ce caracterizează zona de depresiune precum şi cele caracteristice zonei de 

deal. 

Clima este temperat continentală, specifică 

înălţimilor între 300 şi 600m. 

Precipitaţiile medii multianuale sunt de 600 mm, 

cele mai mari cantităţi fiind primăvara, toamnă şi în timpul 

ploilor torenţiale de vară. 

Vânturile: vânturile de culoar şi brizele de munte. 

Radiaţia solară se situează între 1500-1550 kWh/m2, valori atractive pentru investitorii 

în energie. 

Capitolul.II.6. Vegetaţia 

Vegetaţia este cea specifică zonei de luncă şi de deal, dominante fiind pajiştile, cu 

vegetaţie specifică.  

Păduri: gorun, carpen şi fag. 

Capitolul.II.7. Fauna 

Fauna este bogată, regăsim mamifere(mistreţ, lup, vulpe, căprioară, iepure, râs, viezure 

etc), păsări(ciocănitoare, cuc, fazan, bufniţă, şoim, turturica, cioară, găinuşa de alun, etc) şi 

peşti(mreana şi bibanul). 

Capitolul.II.8. Solurile                    

Pe teritoriul comunei regăsim soluri brune de pădure şi soluri aluvionare în zona de 

luncă, de fertilitate în general medie. 

Resurse ale subsolului: zăcăminte de sare şi nisipuri şi pietrişuri. 

Terenurile degradate şi neproductive reprezintă 3.92% din totalul suprafeţei comunei.  
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Conform PATJ Alba, pe teritoriul comunei circa 10 ha sunt predispuse la alunecări de 

teren; circa 0.5 ha pe pârâul Gârbova, în zona localităţii Gârbova,cu eroziuni de maluri şi circa 

20 de ha expuse la văi torenţiale. Zonele cu alunecări de teren din satul Reciu, au afectat mai 

demult biserica din sat. 

Capitolul II.9. Populaţia 

 

 Populaţia stabilǎ si structura demografică 

 

 Populaţia stabilă după domiciliu la 1 ianuarie 2020 era de 2098 locuitori, cu o distribuţie 

echilibrată pe sexe, 1045 persoane de sex masculin şi 1053 persoane de sex feminin. 

 Populaţia după domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referinţă reprezintă numǎrul 

persoanelor cu cetǎţenie românǎ şi domiciliu pe teritoriul României, delimitat dupǎ criterii 

administrativ-teritoriale.  

 Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară cǎ are locuinţa principală, 

trecută în actul de identitate (CI, BI), aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative 

ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ţine cont de reşedinţa obisnuită, de 

perioada şi/sau motivul absenţei de la domiciliu.

 

        Date prelucrate din sursa: Institutul Naţional de Statisticǎ 

Structura populaţiei pe criterii de varstă şi sex se prezintǎ astfel: 

1992 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020

Total 2139 2157 2156 2113 2168 2130 2117 2109 2098

Femei 1076 1098 1108 1084 1105 1077 1071 1064 1053

Barbati 1063 1059 1048 1029 1063 1053 1046 1045 1045
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Grupa de varstă Masculin Feminin Total 

0 – 19 ani 274 245 519 

20 – 29 ani 149 130 279 

30 – 39 ani  163 160 323 

40 – 49 ani 159 153 312 

50 – 59 ani 137 131 268 

peste 60 ani 163 234 397 

Total populaţie 1045 1053 2098 

        Date prelucrate din sursa: Institutul Naţional de Statisticǎ 

În grupa de vârstă "85 ani şi peste" avem un total de 40 persoane din care 12 persoane 

de sex masculin şi 28 de sex feminin. 

 

Date prelucrate din sursa: Institutul Naţional de Statisticǎ 

Miscarea naturală a populaţiei 

 Născuţi vii la nivelul comunei: 

 Născut-viu - este un produs al concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul 

mamei, independent de durata sarcinii şi care, dupǎ această separare, prezintă un semn de viaţă 

(respiraţie, activitate cardiacǎ, pulsaţii ale cordonului ombilical sau contracţii musculare 

dependente de voinţă).   Vârsta medie a mamei la prima naştere în mediu rural este de 24,4 ani 

iar vârsta medie a mamei la toate naşterile este de 26,8 ani. 

 Evoluţia numǎrului născuţilor vii pe perioada 1990 – 2019 conform datelor furnizate 

de Institutul National de Statistică: 

25%

13%

15%
15%

13%

19%

Ponderea grupelor de vârstă în total populaţie

0-19 ani

20-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-59 ani

peste 60 ani



Strategia de dezvoltare locală, comuna Gârbova, judeţul Alba, pentru perioada 2021-2027 

 

27 
 

 

Date prelucrate din sursa: Institutul Naţional de Statisticǎ 

Rata natalitǎţii: 

 Rata de natalitate - reprezintǎ nǎscuţii vii dintr-un an calendaristic, care revin la 1000 

locuitori la 1 iulie din anul respectiv.   

Evoluţia ratei natalităţii în comuna Gârbova comparativ cu evoluţia ratei natalităţii, în 

mediu rural, pentru Regiunea Centru şi judeţul Alba, conform datelor furnizate de Institutul 

Naţional de Statistică: 

Ani 2017 2018 2019 

Regiunea Centru 11,5 11,1 10,7 

Judeţul Alba 8,8 8,3 8,3 

Gârbova 11,4 12,69 12,74 

 

Se constată o rată a natalităţii, în 2018 şi 2019 mai mare decât rata natalităţii, în mediu 

rural, în Regiunea Centru şi judeţul Alba. 

Rata de fertilitate reprezintă numărul născuţilor vii dintr-un an raportat la populaţia 

feminină de 15 - 49 ani. Rata de fertilitate în comuna Gârbova, în anul 2019 a fost de 53,04 

mai mare decât rata de fertilitate din mediu rural în judeţul Alba(37) şi decât rata de fertilitate 

din mediu rural din Regiunea Centru(44,9). 

Decese: 

 Decedat - persoana căreia i-au încetat definitiv funcţiile vitale dupǎ trecerea unui timp 

oarecare de la naştere.  

 Situaţia numărului deceselor pe perioada 1990 – 2019, conform datelor furnizate de 

Institutul Naţional de Statistică: 
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Date prelucrate din sursa: Institutul Naţional de Statisticǎ 

 Se constată o rată a mortalităţii de 11,80, la nivelul anului 2019, mai mică decât rata 

mortalităţii în mediu rural în Regiunea Centru(12,4) şi decât rata mortalităţii în mediu rural în 

Judeţul Alba(14,2). Rata de mortalitate se exprimă în decese la 1000 locuitori, pe perioada unui 

an. 

Sporul natural al populaţiei: 

 Sporul natural al populaţiei - indicator care masoarǎ diferenţa algebricǎ între numǎrul 

nǎscuţilor vii şi cel al morţilor din rândul unei populaţii determinate, într-o perioadǎ de timp 

anumitǎ.  

 

Date prelucrate din sursa: Institutul Naţional de Statisticǎ 

Situaţia căsătoriilor şi a divorţurilor în comună: 

Anul Număr căsătorii Număr divorţuri 

2000 9 1 

2005 12 3 

2010 9 1 

2015 13 1 

2016 8 5 

2017 17 1 
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2018 13 4 

2019 15 - 

Date prelucrate din sursa: Institutul Naţional de Statisticǎ 

 

Miscarea migratorie a populaţiei 

 

Date prelucrate din sursa: Institutul Naţional de Statisticǎ 

Forţa de muncǎ 

  Populaţia în vârstă de muncă, în comuna Gârbova este de 1 444 persoane, din care  688 

persoane de sex feminin şi 756 persoane de sex masculin 

Populaţia activǎ civilǎ caracterizeazǎ oferta potenţialǎ de forţǎ de muncǎ şi gradul de 

ocupare a populaţiei cuprinzând populaţia ocupatǎ civilǎ şi şomerii înregistraţi.  

Situaţia şomerilor la nivelul comunei Gârbova, judeţul Alba se prezintă astfel: 

 Perioada 

2017 2018 2019 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2020 

Total 14 21 16 34 16 18 18 19 19 19 22 21 21 26 34 

Masculin 8 9 9 19 8 8 11 12 12 12 15 15 12 14 19 

Feminin 6 12 7 15 8 10 7 7 7 7 7 6 9 12 15 

Date prelucrate din sursa: Institutul Naţional de Statisticǎ 

Numărul mediu al salariaţilor cuprinde persoanele angajate cu contract de muncă / 

raport de serviciu pe durata determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii sezonieri, 

managerul sau administratorul).  
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Date prelucrate din sursa: Institutul Naţional de Statisticǎ 

 Structura etnică şi confesională 

 Conform ultimului recensământului majoritatea locuitorilor sunt români (86,68%). 

Principalele minorități sunt cele de romi (7,76%) și germani (2,15%). Pentru 3,27% din 

populație nu este cunoscută apartenența etnică. 

  Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (80,63%), dar 

există și minorități de penticostali (7,37%), creștini după evanghelie (5,41%) și evanghelici 

(1,85%). Pentru 3,27% din populație nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

 

Capitolul II.10. Economia 

 Pe teritoriul comunei Gârbova îşi au sediul principal 102 agenţi economici, ce au 

realizat la nivelul anului 2019 o cifră de afaceri de 64 108 164 lei şi un profit total de 2 282 

894 lei, cifră de afaceri în creştere faţă de anul 2018(când s-a înregistrat o cifră de afaceri de 

62 513 960 lei) şi faţă de anul 2017 (când s-a înregistrat o cifră de afaceri de 57 175 867 lei). 

 Din punct de vedere al formei de organizare avem o societate pe acţiuni, 68 de societăţi 

cu răspundere limitată, 6 întreprinderi individuale, 26 de persoane fizice autorizate şi o 

întreprindere familială. 

 Din punct de vedere al distribuţiei pe localităţi componente, majoritatea agenţilor 

economici(77) îşi au sediu în localitatea de reşedinţă a comunei, 18 agenţi economici îşi au 

sediul în localitatea Reciu şi 7 agenţi economici în Cărpiniş. 

 Putem afirma faptul că economia comunei are un profund caracter agricol având în 

vedere faptul că aproape 80%  din cifra de afaceri la nivel de comună provine din activităţi de 

tip agricol, respectiv 50 570 964 lei. Următorul sector de activitate ca importanţă, sector ce 
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reprezintă aproape 14.5% din cifra de afaceri la nivel de comună, îl reprezintă transportul rutier 

de mărfuri, cu o cifră de afaceri totală la nivelul anului 2019 de 9 232 630 lei. Activităţile de 

comerţ reprezintă 2,723,100 lei adică 4.25% din cifra de afaceri realizată. De asemenea mai 

sunt agenţi aconomici în domeniul hotelier, al lucrărilor de instalaţii, fabricarea mobilei, 

activităţi de arhitectură, baruri etc. 

 Pe teritoriul comunei îşi mai desfăşoară activitatea 18 agenţi economici cu sedii 

secundare în comună, în domenii de comerţ, hotelier, baruri, construcţii, agricultură etc. Dintre 

aceştia avem şi o societate cooperativă şi o farmacie. 

 

 Capitolul II.11. Agricultura  

 Suprafaţa totală agricolă a comunei este de 3 704 hectare teren, cu următoarea 

distribuţie după modul de folosinţă: 1938 ha arabil, 1143 ha păşuni, 530 ha fâneţe şi 93 ha vii. 

 Structura suprafeţelor agricole pe principalele culturi, la finele anului 2020, se prezintǎ 

astfel: 

  Cultura 

Suprafaţǎ 

recoltatǎ 

(hectare) 

Producţia 

(tone) 

Cereale pentru boabe 234 1046 

 Grâu comun de toamnă 50 175 

Triticale  de toamnă 18 54 

Triticale de primăvară 1 2 

Porumb boabe 160 800 

Orzoaică de primăvară 5 15 

Leguminoase pentru boabe 2 2 

 Fasole boabe 2 2 

Plante uleioase 29 4000 

 Floarea soarelui 12 2000 

Soia boabe 17 2000 

Plante industriale 1.59  - 
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Cartofi 13 15000 

Legume 4 45000 

Plante de nutreţ 458 3516 

Păşuni naturale în folosinţă 1143.61 17 000 

Fâneţe naturale în folosinţă 525.05 7800 

Vii pe rod 70.15 390 

 

Efectivele de animale ale populaţiei la sfârşitul anului 2020 în comuna Gârbova : 

Bovine 160 

Porcine 400 

Ovine  8000 

Cabaline 50 

Găini 2000 

                               Sursa: Medic veterinar 

  Producţia medie la hectar pentru sectorul vegetal, în judeţul Alba, conform datelor 

furnizate de Direcţia pentru Statistică Alba: 

Nr.crt. Cultura 
Prod.medie 

Kg/ha 

1 Grâu  4628 

2 Orz şi Orzoaică 3300 

3 Ovăz 2951 

4 Porumb boabe 7411 

5 Fasole boabe 1279 

6 Mazăre boabe 1254 

7 Floarea soarelui 2612 

8 Sfeclă de zahăr 49373 

9 Tutun 684 

10 Cartofi 19505 

11 Tomate 16933 

12 Varză 19921 

13 Ceapă uscată 15965 

14 Pepeni verzi şi galbeni 15125 

15 Furaje perene 14397 

16 Furaje verzi anuale 20404 
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 Preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2020, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 236/19.11.2019:  

Denumirea produsului Preţ mediu lei/kg  /  lei/l 

Cereale 

Grâu 0.6 

Porumb 0.5 

Soia 1.1 

Orz  0.6 

Orzoaică 0.55 

Triticale 0.5 

Ovăz 0.55 

Plante oleaginoase 

Floarea soarelui 1.1 

Rapiţă 1.1 

Legume 

Varză 1.5 

Ceapă 2 

Morcov 2.5 

Tomate 3.5 

Ardei 4 

Castraveţi 2.5 

Fasole boabe 8 

Fasole verde 6 

Fructe 

Mere 1.4 

Prune 2 

Pere 3.5 

Struguri 2.5 

Piersici 3.5 

Cireşe 8.5 

Caise 4.5 

Carne în viu 

Porc 6.5 

Vită 6.5 

Pasăre 6 

Oaie 5.5 

Peşte 16 

Carne tăiată carcasă 

Porc 11 

Vită 12 

Pasăre 9 

Oaie 11 

Produse lactate 

Lapte 1.5 

Brânzeturi 17 

Smântână 15 

Telemea 15 

Miere 25 
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Ouă 0.5 

Furaje: 

Fân iarbă 0.2 

Masă verde iarbă 0.05 

Lucernă fân  0.4 

Lucernă masă verde 0.06 
Sursa: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

Capitolul II.12. Infrastructura 

 Capitolul II.12.1.   Infrastructura rutierǎ şi feroviarǎ 

 Accesul în comuna Gârbova este este facilitat de DJ 106 F – drum ce face legătura între 

DN 1 cu localitatea Gârbova şi de DC50, între Gârbova şi limita cu judeţul Sibiu. Lungimile 

drumurilor la nivel de comună, la finele anului 2020 sunt 16.675 km drumuri judeţene, 13.9 

km drumuri comunale şi 56.77 km drumuri vicinale.  

 Starea infrastructurii rutiere la nivel de comună este bună, drumurile fiind modernizate. 

 Cea mai apropiată cale ferată este la Băile Miercurea Sibiului. 

 Capitolul II.12.2.  Alimentarea cu apǎ 

Lungimea totalǎ a reţelei simple de distribuţie a apei potabile reprezintǎ lungimea 

tuburilor şi conductelor instalate pe teritoriul localitǎţii respective, pentru transportul apei 

potabile de la conductele de aducţiune sau de la staţiile de pompare, pânǎ la punctele de 

branşare a consumatorilor. 

 La nivelul comunei Gârbova lungimea totalǎ a reţelei simple de distribuţie a apei 

potabile este de 18.9 km. Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor este de 55 de 

mii metri cubi/an, din care 21 de mii de metrii cubi pentru uz casnic.  

Reţeaua de apă potabilă se întinde în toate localităţile aparţinătoare şi satisface nevoile 

populaţiei. 

Capitolul II.12.3.  Sistemul de canalizare 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare reprezintă lungimea canalelor 

(tuburilor) prin care se colectează şi se evacuează apele reziduale (menajere, industriale, etc.) 

şi a celor provenite din precipitaţii de pe teritoriul localităţii cu canalizare publică. 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare pe teritoriul comunei Gârbova este 

de 9.1 km, se întinde în toate localităţile aparţinătoare şi satisface nevoile populaţiei. 
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 Capitolul II.12.4.  Alimentarea cu gaze 

Pe teritoriul comunei Gârbova nu există reţea de distribuţie a gazelor naurale. Ĭn 

general, pentru încălzirea locuinţelor se utilizează combustibil solid, în sobe sau centrale 

proprii, iar pentru gătit, butelii de aragaz. 

În vederea dezvoltării reţelei de gaze naturale pe teritoriul comunei, autorităţile publice 

locale au în implementare în parteneriat cu comuna Pianu, judeţul Alba proiectul „Înfiinţare 

sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Pianu şi în comuna Gârbova”. 

 

Capitolul II.12.5.  Alimentarea cu energie electrică 

Comuna dispune de reţea de energie electrică pe în toate satele componente, reţea ce 

asigură necesarul şi asigură rezervele pentru dezvoltarea viitoare. Nu sunt înregistrate 

întreruperi ale curentului, alimentarea cu energie electrică se efectuează la parametrii normali.  

 Se au în vedere proiecte de obţinere a energiei electrice din surse regenerabile. 

 

Capitolul II.12.6.  Reţele de telecomunicaţii 

 Reţelele existente de telefonie fixă satisfac cererea actuală de comunicaţii. Extinderea 

reţelelor de telefonie cu fibră optică, îngropate, reprezintă o soluţie optimă pentru calitatea şi 

siguranţa comunicaţiilor, cât şi pentru estetica comunei. 

 De asemenea, pe teritoriul comunei Gârbova, există acoperire din partea furnizorilor de 

servicii de telefonie mobilă şi internet. 

 Serviciile poştale sunt asigurate de Poşta din Gârbova, ce-şi are sediul în localitatea de 

reşedinţă a comunei. 

 

 Capitolul II.13  Sănătatea 

 Pe teritoriul comunei există un dispensar medical uman ce deserveşte întreaga comună, 

dispensar în care îşi desfăşoară activitatea un medic de familie precum şi dispensar veterinar 

deservit de un medic veterinar şi doi tehnicieni. În localitatea Gârbova există o farmacie umană.  

 Personalul sanitar mediu la nivel de comună este de 5 persoane. 

 Pe teritoriul comunei nu există cabinet stomatologic. 

 

  



Strategia de dezvoltare locală, comuna Gârbova, judeţul Alba, pentru perioada 2021-2027 

 

36 
 

Capitolul II.14.  Învăţământ 

 

 Potrivit Raportului privind starea învăţământului în comuna Gârbova în anul şcolar 

2019-2020 pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea 5 unităţi de învăţământ: Şcoala 

Gimnazială Gârbova(clase de la clasa pregătitoare până la clasa  VIII), Şcoala Primară 

Cărpiniş(clasa pregătitoare până la clasa IV)  şi trei Grădiniţe cu Program Normal în localităţile 

Gârbova, Cărpiniş şi Reciu. 

 Şcoala Gimnazială Gârbova, GPN Gârbova, Şcoala Primară, GPN Cărpiniş şi GPN 

Reciu au autorizaţie sanitară de funcţionare. Baza materială a unităţilor de învăţământ este bună 

şi chiar foarte bună. Dispun de un laborator AEL cu calculatoare legate la internet, laptopuri şi 

videoproiectoare, deţin o sală de sport şi un teren sintetic. 

 Transportul elevilor de la Reciu şi Cărpiniş s-a realizat cu microbuzul şcolar care se 

afla în stare tehnică bună. 

 Situaţia cu elevii pe unităţile de învăţământ, pentru anul şcolar 2019-2020:  

Unitatea şcolară 

Elevi înscrişi la 

începutul anului 

şcolar 

Elevi la sfârşitul anului 

şcolar 

Şcoala Gârbova 154 152 

Şcoala Cărpiniş 8 8 

GPN    Gârbova                                                       44 44 

GPN  Reciu                                                         8 8 

GPN     Cărpinis                                                      11 9 

TOTAL ELEVI 225 221 

Sursa: Raport privind starea învăţământului în comuna Gârbova în anul şcolar 2019-2020 

 Din punct de vedere al personalului didactic avem 16 titulari, 4 suplinitori calificaţi şi 

2 suplinitori necalificaţi. Dintre aceştia 11 au Gradul I, 3 au Gradul II, 5 persoane sunt cu 

Definitivat iar 2 persoane sunt debutanţi/fără pregătire. 

 Promovabilitatea la nivel de comună este de 100%: 

Unitatea scolară Rămaşi la sfârşit de an Procent 

Şcoala Primară Cărpiniş 8 100% 

Şcoala Garbova CP-IV 84 100% 
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Şcoala Garbova V-VIII 68 100% 

TOTAL 160 100% 

     Sursa: Raport privind starea învăţământului în comuna Gârbova în anul şcolar 2019-2020 

 

 Capitolul II.15. Cultura 

Lista Monumentelor Istorice (LMI) a fost realizată în 2010, după care a fost actualizată 

în anul 2015. Actuala listă este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind 

aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei Monumentelor Istorice 

dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. 

Obiective de pe teritoriul comunei Gârbova înscrise în LMI: 

❖ Biserica "Adormirea Maicii Domnului” din satul Cărpiniş, înscrisă în LMI cu numărul 

AB-II-m-A-00195, monument de categoria A, monument ce datează din sec. XVII; 

❖ Bazilica romanică -"Bergkirche" (ruine) din satul Gârbova, monument de categoria A, 

înscrisă în LMI cu numărul AB-II-m-A-00223, monument ce datează din sec. XIII; 

❖ Cetatea Urieşilor -Alte Burg (ruine), din satul Gârbova, monument de categoria B, 

monument ce datează din sec XIII -XIV, înscrisă în LMI cu numărul AB-II-m-B-00224; 

❖ Cetatea Greavilor, din satul Gârbova, monument de categoria A, datează din sec. XIII -

XVI, înscrisă în LMI cu numărul AB-II-a-A-00222; 

❖ Donjon, azi turn-clopotniţă, din satul Gârbova, monument de categoria A, datează din 

sec. sec. XIII -XVI, înscris în LMI cu numărul AB-II-m-A-00222.01; 

❖ Incintă fortificată din satul Gârbova ce datează din sec. XIII -XVII, înscris în LMI cu 

numărul AB-II-m-A-00222.02, monument de categoria A 

❖ Ansamblul bisericii evanghelice din satul Reciu, sec. XIII -XVIII, înscris în LMI cu 

numărul AB-II-a-B-00267, monument de categoria B 

❖ Biserica evanghelică din sat Reciu; sec. XIII, înc. Sec. XV, transf. 1801, înscrisă în LMI 

cu numărul AB-II-m-B-00267, monument de categoria B 

❖ Zid de incintă din sat Reciu, datează din 1737, înscris în LMI cu numărul AB-II-m-B-

00267, monument de categoria B 
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Instituţii de cultură: 

Muzeu etnografic, din localitatea Gârbova, comuna Gârbova, strada Văii, nr. 452 unde 

regăsim costume populare, instrumentarul de lucru pentru confecţionarea acestora precum şi 

elemente de interior a caselor ce creează imaginea complexă asupra funcţionalităţii şi 

esteticului în gospodăriile din satele tradiţionale. Un loc aparte îl ocupă în spaţiul expoziţional 

ceramica, reprezentată de vasele smălţuite atât în interior cât şi în exterior, culoarea 

predominantă fiind verde închis(ulcioarele, cânceele, cănile cu gură bilobată, cănile de bere, 

dar şi vase de dimensiuni mai mari, cu două torţi şi capac). 

 Pe teritoriul comunei regăsim 4 cămine culturale , 2 în satul Gârbova şi câte unul în 

celelalte localităţi. 

 Locaşe de cult pe teritoriul comunei: 

 În localitatea Gârbova există o biserică ortodoxă, una evanghelică , una pentru creştini 

după evanghelie si una de penticostali. 

 În localitatea Cărpiniş regăsim o biserică ortodoxă cu hramul Maicii Domnului şi una 

de creştini după evanghelie. 

 Biserica Adormirea Maicii Domnului din Cărpiniş a fost 

construită în anul 1778 în incinta cimitirului ortodox, În 1900, 

biserica era înzestrată cu un nou iconostas, frumos sculptat, din 

lemn de tei, împodobit cu icoane pictate de Ion Zaicu. De 

asemenea, biserica a fost împodobită cu fresca semnată de 

pictorul Sava Hențea.5 

 În localitatea Reciu regăsim o biserică ortodoxă şi una evanghelică. 

 Biserica evanghelică din Reciu comuna 

Gârbova, județul Alba a fost construită în secolul 

XIII, cu transformări și modificări ulterioare 

(începutul sec.XV, 1801). Ansamblul bisericii 

evanghelice care cuprinde și zidul de incintă, ridicat 

 
5 Sursa: https://maps123.net 
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în 1737, figurează pe lista monumentelor istorice: cod LMI AB-II-a-B-00267. Unul dintre 

clopotele bisericii a fost realizat în 1400.6 

 Pe teritoriul comunei sunt 5 cimitire. 

 Capitolul II.16. Turism 

 Pe teritoriul comunei există mai multe unităţi de cazare ce oferă turiştilor facilităţi de 

cazare, masă, piscină, wi-fi, locuri de joacă pentru copii precum şi posibilitatea de a desfăşura 

diverse activităţi gen karaoke etc. 

 Evoluţia capacităţii de cazare turistică la nivel de comună pe perioada 2010 – 2020: 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Locuri 

28 28 38 34 38 38 58 61 61 55 

Date prelucrate din sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 Înnoptări ale turiştilor pe teritoriul comunei, pe perioada 2010 – 2020: 

Anul 

2010 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

 
                                                                 UM: Numar 

Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar 

 
37 313 173 446 1596 2981 1461 1646 1514 

 
Date prelucrate din sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

 

 

 

 

 

 
6 Sursa: Wikipedia 
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Capitolul II.17 Mediu 

Capitolul II.17.1.  Factorul de mediu aer 

Legea privind calitatea aerului înconjurător prevede măsuri la nivel naţional privind 

definirea şi stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului destinate să evite şi să prevină 

producerea unor evenimente dăunătoare 

şi să reducă efectele acestora asupra 

sănătăţii umane şi a mediului dar şi 

evaluarea calităţii aerului pe întreg 

teritoriul ţării pe baza unor metode şi 

criterii comune, stabilite la nivel 

european. 

Legea prevede obţinerea 

informaţiilor privind calitatea aerului 

pentru a sprijini procesul de 

combatere a poluării aerului şi a 

disconfortului cauzat de acesta precum şi pentru a monitoriza pe termen lung tendinţele şi 

îmbunătăţirile rezultate în urma măsurilor luate la nivel naţional şi european. 

Ĭntrucât la nivelul comunei Gârbova nu există staţii de monitorizarea a calităţii aerului 

şi având în vedere amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Alba, o să considerăm  

relevante valorile provenite de la staţia cea mai apropiată, respectiv staţia „AB 2”, situată în 

Sebeş Str. M.Kogalniceanu (Şcoala Generală nr.4) . 

Indicatorii ce se determină la staţia de monitorizare a calităţii aerului  „AB 2” sunt: 

SO2, NOx, CO, O3, PM10, Pb, Cd, Ni, As, COV. Potrivit Raportului de mediu, pentru 

indicatorul PM10(particule în suspensie) datele statistice arată că în anul 2019 valoarea limită 

zilnică de 50 μg/mc, pentru determinările gravimetrice, a fost depăşită de  49 ori la stația AB2. 

Particulele în suspensie, din atmosferă, sunt poluanți ce se transportă pe distanţe lungi, 

proveniţi din cauze naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de 

către vânt, erupţii vulcanice etc. sau din surse antropice precum: arderile din sectorul energetic, 

procesele de producţie (industria metalurgică, industria chimică etc.),şantierele de construcţii, 

transportul rutier, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi municipale, sisteme de încălzire 

Sursa:   Raport preliminar privind calitatea aerului înconjurător  
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individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi etc.7Pentru ceilalţi indicatori nu 

au fost înregistrate depăşiri. 

 

Capitolul II.17.2.  Factorul de mediu apă 

Resursele naturale de apă reprezintă rezervele de apă de suprafață și subterane ale unui 

teritoriu care pot fi folosite pentru diverse scopuri. Bazinul hidrografic Mureş include în 

totalitate judeţele Mureş şi Alba şi parţial judeţele Harghita, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, 

Sibiu, Arad şi Braşov. Reţeaua hidrografică din cadrul bazinului hidrografic Mureş are 

densitate strâns legată de zonalitatea verticală a condiţiilor fizico-geografice. Reţeaua de râuri 

cu densitate mică, sub 0,3 km/km2, corespunde regiunilor de câmpie şi dealuri, iar cea cu 

densitate mare corespunde regiunilor muntoase, unde creşte până la 1-1,20 km/km2. Pe 

teritoriul judeţului Alba, bazinul hidrografic Mureş are o suprafaţă de 6233 km2 , ceea ce 

reprezintă aproximativ 21,9% din suprafaţa totală a bazinului hidrografic şi deserveşte 373710 

locuitori. Potrivit Raportului privind starea factorilor de mediu pe anul 2019 în judeţul Alba, 

anul 2019 a fost un an normal în ceea ce privește cuantumul resursei de apă totale provenită 

din râurile interioare, stocul mediu anual fiind aproximativ egal cu valoarea medie multianuală. 

Apele subterane sunt slab reprezentate, mult influenţate de precipitaţii şi de volumul 

apelor de suprafaţă, pânza freatică se găseşte în zona de luncă la 2-5 metrii adâncime şi în zona 

de deal la 7- 8 metrii adâncime. 

Potrivit PATJ Alba, teritoriul comunei Gârbova se încadrează în zone cu precipitaţii 

peste 600l/an, fără arii afectate de inundaţii datorate revărsării unui curs de apă. 

Capitolul II.17.3.  Factorul de mediu sol 

Factorii de degradare a solului sunt eroziunea, compactarea, deficitul de elemente 

nutritive(N, P, K), gleizarea şi pseudogleizarea, scoaterea din circuitul agricol etc 

Județul Alba dispune de un potențial agricol semnificativ. Solurile se încadrează în 

clasa de fertilitate medie și în mai mică măsură în clasa de fertilitate ridicată, iar condițiile de 

climă permit cultivarea majorității cerealelor, furajelor, legumelor și plantelor tehnice. 

 
7 Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2019 în judeţul Alba 
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Utilizarea îngrăşămintelor naturale, în perioada 2012-2019, la nivelul judeţului Alba 

prezintă un trend aşcendent, iar mesajul APM Alba 

este ca „... fiecare producător agricol să aplice 

recomandările privind modul de utilizare a 

diferitelor tipuri de îngrăşăminte chimice sau 

organice şi să cunoască foarte bine condiţiile şi 

perioadele de aplicare ale acestora. Aceste 

cunoştinţe, alături de evaluarea corectă a 

cantităţilor de nitraţi din sol permite producătorului agricol să optimizeze raportul între 

costurile suportate pentru îngrăşăminte şi valoarea producţiei obţinute, în condiţii de protecţie 

a mediului.”8 

Principalele acțiuni ce trebuiesc întreprinse pentru ameliorarea calităţii a solurilor sunt: 

- Redarea în circuitul agricol a unor terenuri degradate de activităţii miniere; 

- Folosirea raţională a îngrăşămintelor chimice şi naturale, cu scopul îmbunătăţirii 

calităţii solurilor şi prevenirii poluării solurilor şi apelor; 

- Ameliorarea stării de reacţie a solurilor şi stabilirea necesarului de amendamente; 

- Managementul produselor organice reziduale provenite din activităţi agricole; 

- Lucrări pentru utilizarea cât mai judicioasă a resurselor de sol din judeţ, în contextul 

unor etici ecologice şi al principiului dezvoltării durabile; 

- Refacerea ecologică a unor soluri afectate de poluarea cu petrol şi apă sărată; 

- Programelor pentru lucrări de îmbunătăţirii funciare, agro-pedo-ameliorative şi de 

investiţii în agricultură, precum şi organizarea şi sistematizarea teritoriului agricol, înfiinţarea 

plantaţiilor de pomi, vie, amenajarea de păşuni, sere, solarii, amenajamente silvice şi piscicole.9 

 

Capitolul II.17.4 Managementul deşeurilor 

Scopul declarat al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a UE este acela de a acţiona pentru 

o îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele 

 
8 Sursa:Raportul privind starea factorilor de mediu pe anul 2019, în judeţul Alba 
9 Sursa:Raportul privind starea factorilor de mediu pe anul 2019, în judeţul Alba 
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viitoare. Dar acest lucru nu se poate obţine decât în cadrul unor comunităţi capabile să utilizeze 

resursele în mod raţional şi eficient şi să descopere potenţialul ecologic al economiei, asigurând 

prosperitate, protecţia mediului şi coeziune socială. Cu toate progresele realizate în ultimii ani, 

este o realitate că România are încă o economie bazată pe consumul intensiv de resurse, o 

societate şi o administraţie aflate încă în cautarea unei viziuni unitare şi un capital natural 

afectat de riscul unor deteriorări ce pot deveni ireversibile. 

Pe fondul scăderii şi alterării continue a resurselor naturale şi a necesităţii conservării 

acestora, este necesară reevaluarea opţiunilor privind gestionarea deşeurilor de origine 

antropică, creşterea gradului de valorificare a acestora şi reducerea cantităţilor de deşeuri care 

trebuie eliminate. În acest sens se impune aplicarea ierarhiei deşeurilor punând accent pe 

prevenirea generării deşeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea şi valorificarea, în timp 

ce depozitarea deşeurilor trebuie să reprezinte ultima opţiune disponibilă care determină cel 

mai ridicat nivel de pierdere şi alterare a resurselor. 

În acest sens Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor propune ca România să 

devină o „societate a reciclării” prin: 

- prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deşeurilor în conformitate cu ierarhia 

deşeurilor; 

- încurajarea prevenirii generării deşeurilor şi reutilizarea pentru o mai mare eficienţă a 

resurselor; 

- dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în vederea 

promovării reciclării   de înaltă calitate; 

- dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor şi instalaţilor de reciclare şi valorificare cu 

randament ridicat de extragere şi reutilizare a materiei prime din deşeuri; 

- susţinerea recuperării energiei din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi reciclate; 

- reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare. 

Creşterea utilizării resurselor şi generarea deşeurilor sunt strâns legate de creşterea 

economică şi creşterea prosperităţii. Utilizarea crescută a resurselor pentru a alimenta creşterea 

economică ridică probleme în asigurarea aprovizionării şi a randamentelor sustenabile şi 

gestionarea impactului asupra mediului în ceea ce priveşte capacităţile de absorbţie a 
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ecosistemelor. Deşeurile sunt o resursă potenţială deoarece mai multe fluxuri de deşeuri 

reprezintă materiale  care pot fi refolosite, reciclate sau 

recuperate. 

Aproximativ patru tone de deşeuri pe cap de 

locuitor sunt generate în fiecare an în ţările membre ale UE. 

  

Fiecare cetăţean european aruncă în medie 520 de 

kg de deşeuri menajere pe an şi această cifră este estimată 

să crească. Consumul ridicat de resurse creează presiuni 

asupra mediului, în sensul epuizării resurselor 

neregenerabile, utilizării intensive a resurselor regenerabile, precum şi  asupra producţiei, 

consumului şi producerii de deşeuri. 

Volumul de deşeuri eliminat poate fi privit ca reprezentând un indicator de eficienţă a 

utilizării resurselor într-o societate, deoarece generarea în exces a deşeurilor este legată de 

ineficienţa proceselor de producţie, durabilitatea scăzută a produselor puse pe piaţă şi modelele 

necorespunzătoare de consum. 

Principalele probleme de mediu generate de deşeurile existente  sunt : 

– degradarea terenurilor prin depozitarea la întamplare a deşeurilor de orice tip; 

– poluarea solului, subsolului şi freaticului, precum şi a apelor de suprafațǎ, pe cursurile 

vǎilor care servesc ca “zone de depozitare” pentru locuitorii localităţilor aparținǎtoare; 

– mirosuri neplǎcute şi numǎrul mare de insecte şi rozǎtoare; 

– poluarea aerului, solului şi a apelor subterane prin degajarea de agenți nocivi şi 

substanțe poluante; 

– degradarea esteticǎ a teritoriului localitǎților. 

Operatorul economic care gestionează colectarea deşeurilor în comuna Gârbova este 

S.C. Soma S.R.L. cu sediul în Sibiu. În anul 2020 s-a colectat o cantitate de 600 tone deşeuri 

din comună. 
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 Cap.II.18.  Administraţia publică locală 

  Cap.II.18.1.  Structură 

 

 

 

Cap.II.18.2.  Buget 

 Date prelucrate din sursa: Primăria Comunei Gârbova 

 Din totalul de 6 251.28 mii lei total venituri, 2 616.26 reprezintă venituri proprii şi  

3 818.26 mii lei reprezentă venituri curente.  

1317.74

386.75

1319.75

432.8
283.71

2358.02

75

Structura veniturilor pe anul 2021(mii lei)

Impozite pe venit Impozite si taxe pe proprietate

Impozite si taxe pe bunuri si servicii Venituri din proprietate

Vanzari de bunuri si servicii Subventii

Sume primite de la UE
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 Date prelucrate din sursa: Primăria Comunei Gârbova 

 Excedentul în sumă de 321 500 lei din anii precedenţi a fost distribuit ca sursă de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

Cap.II.18.3.  Ordinea publică 

 Ordinea publică pe teritoriul comunei este asigurată de doi agenţi ai Poliţiei Rurale, 

sediul Poliţiei fiind în localitatea Gârbova. Nu se remarcă o infracţionalitate deosebită. 

  

Cap.II.18.4.  Asistenţă socială 

 În cadrul Primăriei Gârbova este un compartiment specializat ce asigură  asistenţa 

socială. Asistaţi sociali la nivel de comună: 12 familii cu alocaţie pentru susţinerea familiei, 13 

familii cu ajutor social, 16 indemnizaţii pentru persoanele cu handicap grav şi 5 asistenţi 

personali ai persoanelor cu handicap grav.  

 De asemenea există şi cămin pentru persoane în vârstă. 

Cap.II.18.5.  S.V.S.U 

 La nivelul comunei Gârbova s-a constituit Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, format 

din 14 membri cu rol de acţiune în caz de inundaţii, gheţuri şi poluări accidentale. 

 Prin Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale s-au 

desemnat agentul de inundaţii precum şi atribuţiile acestuia, s-au stabilit atribuţiile 

1698.76

65.1
356

56.5

139
596

959
322

240

2140.42

Structura cheltuielilor pe anul 2021(mii lei)

Autoritati executive Ordine publica si siguranta nationala

Invatamant Sanatate

Cultura, recreere si religie Asigurari si asistenta sociala

Locuinte, servicii si dezvoltare personala Protectia mediului

Agricultura, silvicultura, piscicultura Transporturi
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Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, măsurile de intervenţie,  s-a 

întocmit Schema fluxului informaţional pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei, s-a întocmit 

inventarul cu stocul de materiale, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace de transport disponibile. 

 

Cap. III. Analiza S.W.O.T. 

Cap. III.1.  Analiza S.W.O.T. pentru resurse umane 

PUNCTE TARI   PUNCTE SLABE 
• Populaţia prezintă o distribuţie 

echilibrată pe sexe; 

• Rata de natalitate mai mare decât rata 

natalităţii, în mediu rural, în Regiunea 

Centru şi în judeţul Alba; 

• Rata de fertilitate în anul 2019 a fost de 

53,04 mai mare decât rata de fertilitate 

din mediu rural în judeţul Alba şi decât 

rata de fertilitate din mediu rural din 

Regiunea Centru 

• Rata  mortalităţii, mai mică decât rata 

mortalităţii în mediu rural în Regiunea 

Centru şi decât rata mortalităţii în 

mediu rural în Judeţul Alba 

• Spor natural al populaţiei în trend 

crescător; 

• Numărul stabilirilor cu reşedinţa în 

localitate depăşeşte numărul plecărilor 

cu reşedinţa din localitate; 

• Numărul mediu al salariaţilor în 

comună este în creştere uşoară; 

• Posibilitatea de aprovizionare cu 

produse alimentare de bază; 

• Existenţa serviciului de asistenţă 

socială 

• Existenţa căminului de bătrâni; 

• Numărul populaţiei este în uşoară 

scădere; 

• Posibilitatea de aprovizionare cu unele 

produse nealimentare 

 



Strategia de dezvoltare locală, comuna Gârbova, judeţul Alba, pentru perioada 2021-2027 

 

48 
 

• Nivel scăzut de infracţionalitate; 

• Numărul căsătoriilor depăşeşte 

semnificativ numărul divorţurilor la 

nivel de comună. 

• Existenţa dispensarului uman şi a 

cabinetului veterinar 

• Existenţa farmaciei pe teritoriul 

comunei 

OPORTUNITǍŢI AMENINŢǍRI 
• Creşterea numărului de locuri de muncă 

la nivel de comună prin atragerea 

investitorilor, oferirea de facilităţi 

acestora şi crearea premizelor pentru 

dezvoltarea de afaceri noi; 

• Dezvoltarea serviciilor de tip social; 

• Stimularea tinerilor pentru dezvoltarea 

de afaceri pe teritoriul comunei; 

• Organizarea de cursuri de 

antreprenoriat; 

• Organizarea de seminarii în parteneriat 

cu societăţi de consultanţă pentru 

informarea populaţiei privitor la 

accesarea fondurilor europene; 

• Organizarea de cursuri de calificare şi 

formare profesională; 

• Oferirea de facilităţi tinerilor căsătoriţi; 

 

• Migrarea tinerilor către zona urbană; 

• Fenomenul de emigrare; 

• Fenomenul de îmbătrânire al populaţiei; 

• Zone apropiate atractive pentru 

populaţiei prin prisma ofertei de locuri 

de muncă  şi a condiţiilor de viaţă 
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Cap. III.2.  Analiza S.W.O.T. pentru economie 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• existenţa unui bogat capital natural şi 

antropic; 

• bogăţia tradiţiilor şi a obiceiurilor, 

vast capital cultural 

• potenţial bun zootehnic şi agricol; 

• existenţa infrastructurilor de apă, 

canalizare şi electricitate pe teritoriul 

comunei; 

• sistem rutier bun; 

• oameni muncitori, cu spirit de 

iniţiativă; 

• tradiţie în practicarea meşteşugurilor, 

agriculturii şi creşterii animalelor, 

tradiţie în producerea de coniac; 

• convieţuirea cu comunitatea de saşi; 

• existenţa firmelor mari ce desfăşoară 

activităţi agricole; 

• mulţi întreprinzători locali s-au 

orientat către producţia de coniac; 

• existenţa unităţilor de cazare; 

• apropierea de autostradă şi de 

aeroportul de la Sibiu; 

• activităţi diversificate la nivel de 

comună; 

• cifră de afaceri bună a agenţilor 

economici ce-şi desfăşoară 

activitatea pe teritoriul comunei; 

• existenţa izvoarelor de apă sărată pe 

teritoriul comunei; 

 

• greutate în accesarea fondurilor 

europene; 

• populaţia în scădere, fenomenul de 

îmbătrânire al populaţiei; 

• migrarea tinerilor către zone urbane 

şi emigrarea; 

• practicarea agriculturii de 

subzistenţă; 
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OPORTUNITǍŢI AMENINŢǍRI 

• punerea în valoare a tradiţiei în 

producerea coniacului, dezvoltarea 

unui brand al comunei în jurul 

coniacului, capitalului cultural şi al 

produselor locale; 

• punerea în valoare a izvoarelor de 

apă sărată; 

• dezvoltarea activităţilor de 

procesare; 

• dezvoltarea reţelei de gaze naturale 

pe teritoriul comunei; 

• valorificarea fructelor de pădure, a 

ciupercilor şi a plantelor medicinale. 

• instabilitatea mediului economic; 

• legislaţia în schimbare; 

• venituri reduse obţinute din 

agricultură; 

• acces îngreunat pe anumite pieţe; 

• întârzierea subvenţilor; 

• migrarea tinerilor către zona urbană; 
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Cap. III.3.  Analiza S.W.O.T. pentru agricultură 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• tradiţie în cultivarea plantelor şi în 

creşterea animalelor; 

• existenţa firmelor mari ce practică 

competitiv agricultura pe teritoriul 

comunei; 

• producţii bune obţinute la nivel de 

comună; 

• 227 ha reprezintă terenuri degradate 

şi neproductive;  

• practicarea agriculturii de 

subzistenţă; 

• fărâmiţarea suprafeţelor agricole; 

• lipsa unităţilor de procesare a 

produselor agricole; 

 

OPORTUNITǍŢI AMENINŢǍRI 
• atragerea de fonduri în vederea 

dezvoltării şi modernizării 

exploataţilor agricole precum şi 

pentru înfiinţarea altora noi; 

• atragerea de fonduri în vederea 

dezvoltării unui sistem de irigaţii; 

• dezvoltarea activităţilor de procesare; 

• orientarea către culturi eficiente din 

punct de vedere economic; 

• utilizarea responsabilă a 

îngrăşămintelor; 

• lucrări de reintroducere în circuitul 

agricol a terenurilor degradate şi 

neproductive; 

• asigurarea culturilor agricole; 

• dezvoltarea de asociaţii ale 

producătorilor locali; 

• interesul scăzut al tinerilor pentru 

agricultură şi migrarea către alte 

sectoare ale economiei; 

• fenomenul de îmbătrânire al 

populaţiei; 

• venituri reduse obţinute din 

agricultură; 

• acces îngreunat pe unele pieţe, 

probleme în desfacerea produselor 

agricole; 

• întârzierea subvenţiilor pentru 

agricultori; 
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Cap. III.4  Analiza S.W.O.T. pentru învăţământ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

• unităţile şcolare deţin autorizaţie sanitară 

de funcţionare; 

• existenţa transportului şcolar  

• grad bun de promovabilitate 

• procurarea manualelor la cererea 

profesorilor după consultarea lor; 

• preocupări constante pentru 

îmbunătăţirea rezultatelor; 

• auxiliarele curriculare existente în şcoală 

sunt folosite; 

• pregătire suplimentară/ consiliere pentru 

elevii; 

• existenţa unor elevi cu probleme integraţi 

în învăţământul de masă; 

• parteneriate pentru pregatirea 

suplimentara a elevilor  

• prezenţa bună la examenele nationale; 

 

• lipsa de interes şi motivaţie a unor elevi; 

• legăturile şcoală-elev-familie sunt 

deficitare, părinţii nu se implică 

corespunzător în educarea copiilor şi 

participă doar sporadic la şedinţe, 

lectorate, etc. 

• procentul de promovabilitate la 

examenele nationale este de 31% 

• numărul populaţiei este în uşoară scădere 

OPORTUNITǍŢI AMENINŢǍRI 

• atragerea de surse de finanţare în vederea 

dotării instituţiilor şcolare; 

• atragerea de surse de finanţare pentru 

susţinerea copiilor ce provin din medii 

defavorizate; 

• atragerea de surse de finanţare în vederea 

specializării cadrelor didactice; 

• colaborarea cu comunitatea locală şi cu 

organizaţii non-profit; 

• situaţia financiară precară a unor familii; 

• mulţi elevi de etnie rromă refuză să se 

formeze profesional; 

• slabă supraveghere a copiilor datorită 

crizei de timp a părinţilor cauzată de 

situaţia economică; 

• datorită veniturilor foarte mici ale 

părinţilor, unii elevi sunt reţinuţi de la 

şcoală de aceştia pentru a-i ajuta la 

muncile agricole. 
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• proiecte de conştientizare a părinţilor 

privind rolul lor de principal partener 

educaţional al şcolii 

participarea la programe de e-Twinning 
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Cap. III.5.  Analiza S.W.O.T. pentru infrastructură şi mediu 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• existenţa infrastructurilor de apă, 

canalizare şi electricitate pe teritoriul 

comunei; 

• sistem rutier bun, apropierea de 

autostradă şi de aeroportul de la 

Sibiu; 

• existenţa farmaciei; 

• funcţionarea dispensarului medical; 

• existenţa locaşelor de cult şi a 

cimitirelor; 

• existenţa SVSU; 

• existenţa şcolilor şi a căminelor 

culturale; 

• existenţa serviciilor de tip social şi a 

căminului de bătrâni; 

• există acoperire din partea 

furnizorilor de telefonie mobilă şi 

internet în grade diferite; 

• reţeaua de telefonie fixă acoperă 

nevoile actuale; 

• stare bună a factorilor de mediu; 

 

• nu se realizează colectarea selectivă a 

deşeurilor 

• lipsă cabinet stomatologic 

• lipsa reţelei de gaze naturale; 

• lipsa capele mortuare în fiecare 

localitate; 

• lipsa parc pentru copii; 

• lipsa unei săli de sport; 

OPORTUNITǍŢI AMENINŢǍRI 
• dezvoltarea infrastructurii de gaze 

naturale pe teritoriul comunei 

• atragerea de fonduri în vederea 

întreţinerii şi dezvoltării 

infrastructurii existente; 

• obţinerea energiei electrice din surse 

de energie regenerabilă şi alternativă 

•  uzura în timp a reţelelor, atât 

datorată utilizării cât şi din punct de 

vedere al uzurii morale; 

• utilizarea îngrăşămintelor în 

agricultură; 

• factorii de eroziune a solului 
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• extinderea infrastructurilor existente 

în zonele de dezvoltare 

 

CAPITOLUL IV Consultarea populaţiei 

 CAP.IV.1. Chestionarul 

CHESTIONAR CONSULTAREA POPULAȚIEI PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ  

1. Locuiţi în satul/comuna _________________________ 

 

2. În care dintre categoriile următoare vă regăsiţi?  

a. Patron 

b. Salariat 

c. Agricultor 

d. Şomer 

e. Pensionar 

f. Beneficiar de ajutor social 

g. Elev/ student 

h. Alta _________________________________ 

 

3. Care este principala sursă de venit? 

a. Salar 

b. Profit 

c. Agricultură 

d. Pensie 

e. Ajutor social 

f. Rentă 

g. Alta (care)____________________________ 

 

4. Care este nivelul studiilor dumneavoastră? 

a. Primare ( I- IV ) 

b. Gimnaziale ( I- VIII ) 

c. Şcoala profesională  

d. Liceu 

e. Şcoală postliceală 

f. Universitare 

 

5. Vă rugăm să ne spuneţi dacă aţi solicitat sprijinul autorităţilor locale (primărie ) în ultimii 2 ani, 

pentru o problemă din satul d-voastră? 

• Da 

• Nu 

Dacă da, treci la întrebarea următoare, dacă nu, sari peste ea. 

 

6. De câte ori? 

a. O dată 

b. De două ori 

c. De mai multe ori 
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7. Menţionaţi o situaţie pentru care aţi solicitat sprijinul autorităţilor locale? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Situaţia a fost rezolvată:  

a. Da 

b. Nu 

c. Parţial 

 

8. Daţi o notă de la 1 la 10 (în care 1 reprezintă deloc, iar 10 foarte mult) pentru modul în care 

autorităţile locale se implică în rezolvarea problemelor comunei: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Cine credeţi că trebuie sa se implice  în rezolvarea problemelor locale/comunei dumneavoastră 

(nu se citesc răspunsurile)? 

a. Primăria 

b. Primarul 

c. Consilierii 

d. Angajaţii primăriei 

e. Preotul 

f. Cetățenii 

g. Instituţiile judeţene 

h. Altcineva ________________ 

 

10. Consideraţi că ar trebui să se schimbe ceva pentru ca dumneavoastră personal să trăiți mai bine  

• Da 

• Nu 

Dacă da, treci la întrebarea următoare, daca nu, sari peste ea. 

  

11. Ce anume? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

12. Enumeraţi cele mai importante 3 probleme ce trebuie rezolvate în satul dumneavoastră:  

1 ___________________________________________ 

2 ___________________________________________ 

3 ___________________________________________ 

13. Enumeraţi cele mai importante 3 probleme ce trebuie rezolvate în comuna dumneavoastră:  

1 ___________________________________________ 

2 ___________________________________________ 

3 ___________________________________________ 
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14. Nominalizaţi două persoane în care aveţi încredere să vă reprezinte pe plan local într-un comitet 

de dezvoltare social-economică (care să vă susţină dorinţele):  

1 _________________________ 

2 _________________________ 

 

15.  Care este situatia satului dumneavoastră în ceea ce priveşte: 

 

  Foarte 

bună 

Bună  Proastă  Foarte 

proastă 

Nu 

știu/ 

Nu pot 

aprecia 

1. Accesul la surse de apă potabilă 1 2 3 4 9 

2. Alimentarea cu energie electrică 1 2 3 4 9 

3. Starea drumurilor interne sau care leagă comunitatea cu 

exteriorul 

1 2 3 4 9 

4. Accesul la servicii de sănătate (dispensar, medic de 

familie, etc) 

1 2 3 4 9 

5. Accesul copiilor la servicii de educaţie (grădinițe, şcoli, 

etc) 

1 2 3 4 9 

6. Accesul la servicii sociale pentru persoane 

dezavantajate 

1 2 3 4 9 

7. Accesul la mijloacele de transport în comun 1 2 3 4 9 

8. Accesul la telefon funcţional 1 2 3 4 9 

9. Accesul la informaţie (radio, TV, presa scrisă, 

bibliotecă, etc) 

1 2 3 4 9 

10. Posibilităţile de petrecere a timpului în localitatea Dvs 1 2 3 4 9 

11. Starea spaţiilor destinate activităţilor cultural-sportive 1 2 3 4 9 

12. Curăţenia şi îngrijirea localităţii 1 2 3 4 9 

13. Veniturile obţinute din agricultură 1 2 3 4 9 

14. Posibilitatea de a obţine venituri şi din alte surse 

(activităţi productive) 

1 2 3 4 9 

15. Posibilitatea de a vă aproviziona cu alimente de bază 1 2 3 4 9 

16. Posibilitatea de a vă cumpăra produse nealimentare 1 2 3 4 9 

 

16. Câţi membri are familia/gospodăria dumneavoastră? ____ 

 

17. Care este venitul mediu lunar net pe familia/gospodăria      d-voastră?  

_________________________ 

 

18. Vârsta: _______ 

 

19. Religia:  __________________ 

 

20. Sex:  M      F  
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21. Statutul dumneavoastră marital 

a. Necăsătorit 

b. Căsătorit 

c. Divorţat 

d. Văduv 

Vă mulțumesc, 

Nr. telefon(optional): 

Nr. imobil:  

 

 CAP. IV.2.     Analiza chestionarelor 

 

S-a realizat un eşantion aleatoriu cuprinzând un număr de 149 de persoane cu domiciliul 

în comuna Gârbova. Aceştia au fost chestionaţi cu privire la gradul de dezvoltare al localităţii, 

nivelul de cunoaştere și informare asupra aspectelor economico-sociale din comunitatea 

respectivă, precum și nivelul de așteptări ale populaţiei în ceea ce privește dezvoltarea 

localității, aşteptările locuitorilor pe tema abordată şi totodată încrederea manifestată în 

capacitatea de performanță a administraței publice locale. Toţi cei chestionaţi şi-au manifestat 

încrederea că prin informațiile furnizate răspunzând întrebărilor din chestionar, vor contribui 

la îmbunătăţirea condiţiilor de locuire și la creșterea nivelului de trai, odată cu dezvoltarea și 

modernizarea localității. 

Chestionarul cuprinde un număr de 20 de întrebări, având variabile independente, 

întrebări cu variante pre-definite de răspuns, întrebări semi-deschise, deschise, care oferă 

posibilitatea respondenţilor de a face completări proprii şi în finalul chestionarului, tot cu titlu 

de confidențialitate, li se cere acestora numărul de telefon și numărul imobilului în care 

locuiesc. 

Variabilele independente au fost introduse în chestionar din dorinţa de a afla câteva 

caracteristici ale populaţiei cărora se adresează activităţile proiectului şi implicit ale 

persoanelor care manifestă un interes direct și sporit în problematica dezvoltării localității. 

Printre întrebările cuprinse în chestionar am considerat relevante următoarele variabile : 

categoria socio-profesională, principala sursă generatoare de venit, vârsta, sexul 

respondenţilor, structura etnică, confesiunea, statutul marital, nivelul lor de pregătire, 

încrederea în autoritatea locală și implicarea acesteia în rezolvarea problemelor locale. 

Din punct de vedere al categoriei socio-profesionale avem 11 patroni, 57 salariaţi, 11 

agricultori, 11 şomeri, 34 pensionari, 10 beneficiari de ajutor social, 12 elevi/studenţi, un liber 



Strategia de dezvoltare locală, comuna Gârbova, judeţul Alba, pentru perioada 2021-2027 

 

59 
 

profesionist şi o persoană casnică. O persoană nu şi-a declarat categoria socio-profesională. 

Principala sursă de venit o reprezintă salariul pentru 57 de persoane, profitul pentru 11 

persoane, agricultura pentru 11 persoane, pensia pentru 34 persoane, ajutorul social pentru 10 

persoane, ajutorul de şomaj renta pentru 2 persoane pentru 4 persoane şi alte surse pentru 11 

persoane. Trei persoane nu şi-au declarat sursa de venit. 

Din punct de vedere al studiilor persoanelor chestionate, 15 sunt absolvenţi de şcoală 

primară, 27 de şcoală gimnazială, 42 de şcoală profesională, 43 de liceu, 3 persoane de 

postliceală, 18 de studii universitare şi o persoană nu şi-a declarat nivelul de studii. 

Întrebaţi fiind dacă au solicitat sprijinul autorităţilor locale în ultimii 2 ani pentru o 

problemă din satul lor 54 de persoane au răspuns afirmativ, 94 persoane negativ şi o persoană 

s-a abţinut. 

47% din cei care au declarat că au solicitat sprijinul autorităţilor locale l-au solicitat de 

mai multe ori; 35% de două ori iar restul o singură dată. 

68% consideră că problema pentru care au solicitat sprijinul a fost rezolvată,  19% 

consideră că a fost rezolvată doar parţial iar restul consideră că problema nu a fost rezolvată. 

Problemele pentru care au solicitat sprijin sunt diverse: închiriere buldoexcavator, 

cosirea şanţurilor şi a văii, a zonelor verzi, schimbare neon, desfundare şanţuri, amplasare 

pubele gunoi pe spaţiu public, lemne de foc, angajare, desfundare rigole, acces teren sintetic, 

reabilitare infrastructură rutieră etc. 

Rugaţi fiind să acorde o notă de la 1 la 10 pentru felul în care autorităţile publice locale 

se implică în rezolvarea problemelor comunei situaţia răspunsurilor se prezintă astfel: 
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 Două persoane s-au abţinut în a atribui note pentru felul în care autorităţile publice 

locale se implică în rezolvarea problemelor comunei. 

 La întrebarea „Cine credeţi că trebuie sa se implice  în rezolvarea problemelor 

locale/comunei dumneavoastră”(întrebare la care nu s-au citit variante de răspuns), 

respondenţii au menţionat în principal Primăria, urmată de angajaţii primăriei, consilieri, 

Primar şi cetăţeni. 

 Dintre respondenţi, 102 de persoane consideră că nu ar trebui să se schimbe ceva ca 

dânşii să trăiască mai bine iar 47 de persoane consideră că da, ar trebui să se schimbe ceva ca 

dânşii să trăiască mai bine. Aceştia din urmă ar dori în special mai multe locuri de muncă(64% 

din cei ce au raspuns afirmativ), urmat de introducerea gazului 8%, o mai bună implicare a 

cetăţenilor în viaţa comunităţii (5%), apa (5%), relaţii mai bune între oameni(5%) şi cu mai 

puţine menţionări: un parc de relaxare, canalul, creşterea salariilor, mai multe magazine etc. 

 Pentru cele trei problemele menţionate de respondenţi ca necesar a fi rezolvate în satul 

în care locuiesc, datorită diferenţelor dintre localităţi, am ales să le analizăm individual pentru 

fiecare localitate în parte. 

Localitatea 
Procent menţionări în numărul total al răspunsurilor 

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Alte probleme 

Gârbova Introducerea 

gazului 21.4% 

Apa şi 

iluminatul 

public, fiecare 

cu 16.4% 

Crearea de noi 

locuri de muncă 

13.6% 

Capelă (5.7%), 

lemne (4.3%), 

şcoala(3.6%), 

reabilitare drum la 

vie, canal, 

reabilitare drumuri 

comunale şi 

vicinale, teren 

sport 

Cărpiniş Apa 35.5% Introducerea 

gazului 25% 

Parc de joacă 

copii, dispensar 

medical  şi canalul 

12.5% fiecare  

- 

Reciu Iluminat public 

26% 

Rigole 22% Introducere gaz, 

parc de joacă 

copii; fiecare cu 

17% 

Asfalt, semnele, 

internet şi canal; 

fiecare cu 4.3% 

 

 Întrebaţi fiind care sunt cele mai importante trei probleme ce consideră necesar a fi 

rezolvate la nivel de comună, a rezultat următoarea ierarhizare : 
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Problema 

P
ro

ce
n

t 

m
en

ţi
o
n

ă
ri

 

Problema 

P
ro

ce
n

t 

m
en

ţi
o
n

ă
ri

 

Introducerea gazului 39.2% Mai multe activităţi culturale 1.1% 

Iluminat stradal 13.6% Reabilitare drumuri 1.1% 

Spaţiu de joacă copii 10.2% Amenajare drum la vie 

F
ie

ca
re

 s
u
b
 1

%
 Lemne pentru foc 6.8% Lipsă bancomat 

Zonă cu wi-fi gratuit  4.5% Curtea grădiniţei 

Mai multe locuri de muncă 3.4% Drumurile vicinale 

Capelă 3.4% Întreţinere izvoare apă 

Teren sport 2.8% Orarul autobuzelor 

Parc de relaxare 2.2% Starea unor trotuare 

Mai multe coşuri de gunoi 1.7% 

 Ştrandul 1.7% 

Rigole 1.1% 

 

 Rugaţi fiind să nominalizeze două persoane în care au încredere să-i reprezinte pe plan 

local, situaţia principalelor răspunsuri e următoarea: 50 menţionări pentru „primar şi 

viceprimar”, 15 menţionări pentru „primar şi consilier primar”, 8 menţionări pentru „primar şi 

consilieri”, 5 menţionări pentru „primar” singur, 3 menţionări pentru „viceprimar şi consilieri” 

etc. 

 Respondenţii văd situaţia din localităţile lor, în ceea ce priveşte următoarele teme de 

interes, astfel: 

  

Localitatea Gârbova 

Foarte 

bună 

Bună Proastă Foarte 

proastă 

Nu 

știu/ 

Nu pot 

aprecia 

1. Accesul la surse de apă potabilă 74.4% 20% 2.4% 1.6% 1.6% 

2. Alimentarea cu energie electrică 60.8% 31.2% 4% 2.4% 1.6% 

3. Starea drumurilor interne sau care leagă 

comunitatea cu exteriorul 
39.2% 54.4% 3.2% 0.8% 2.4% 

4. Accesul la servicii de sănătate (dispensar, 

medic de familie, etc) 
35.2% 57.6% 3.2% 2.4% 1.6% 
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5. Accesul copiilor la servicii de educaţie 

(grădinițe, şcoli, etc) 
30.4% 63.2% 4.8% 0.8% 0.8% 

6. Accesul la servicii sociale pentru persoane 

dezavantajate 
20.8% 62.4% 10.4% 2.4% 4% 

7. Accesul la mijloacele de transport în comun 20.8% 65.6% 10.4% - 3.2% 

8. Accesul la telefon funcţional 17.6% 64.8% 8.8% 3.2% 5.6% 

9. Accesul la informaţie (radio, TV, presa scrisă, 

bibliotecă, etc) 
20% 64% 11.2% 3.2% 1.6% 

10. Posibilităţile de petrecere a timpului în 

localitatea Dvs 
20% 57.6% 18.4% 2.4% 1.6% 

11. Starea spaţiilor destinate activităţilor cultural-

sportive 
17.6% 68.8% 9.6% 1.6% 2.4% 

12. Curăţenia şi îngrijirea localităţii 15.2% 71.2% 6.4% 5.6% 1.6% 

13. Veniturile obţinute din agricultură 14.4% 64.8% 12.8% 2.4% 5.6% 

14. Posibilitatea de a obţine venituri şi din alte 

surse (activităţi productive) 
16.8% 64% 12% 3.2% 4% 

15. Posibilitatea de a vă aproviziona cu alimente 

de bază 
23.2% 64% 8% 2.4% 2.4% 

16. Posibilitatea de a vă cumpăra produse 

nealimentare 
24% 60% 8% 4% 4% 

 

 

  

Localitatea Cărpiniş 

Foarte 

bună 

Bună Proastă Foarte 

proastă 

Nu 

știu/ 

Nu pot 

aprecia 

1. Accesul la surse de apă potabilă 25% 62.5% 12.5% - - 

2. Alimentarea cu energie electrică 25% 75% - - - 

3. Starea drumurilor interne sau care leagă 

comunitatea cu exteriorul 
12.5% 87.5% - - - 

4. Accesul la servicii de sănătate (dispensar, 

medic de familie, etc) 
- 87.5% 12.5% - - 

5. Accesul copiilor la servicii de educaţie 

(grădinițe, şcoli, etc) 
- 100% - - - 

6. Accesul la servicii sociale pentru persoane 

dezavantajate 
- 100% - - - 

7. Accesul la mijloacele de transport în comun - 87.5% 12.5% - - 
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8. Accesul la telefon funcţional - 100% - - - 

9. Accesul la informaţie (radio, TV, presa scrisă, 

bibliotecă, etc) 
- 87.5% - 12.5% - 

10. Posibilităţile de petrecere a timpului în 

localitatea Dvs 
- 87.5% - 12.5% - 

11. Starea spaţiilor destinate activităţilor cultural-

sportive 
- 87.5% - - 12.5% 

12. Curăţenia şi îngrijirea localităţii - 87.5% 12.5% - - 

13. Veniturile obţinute din agricultură - 87.5% 12.5% - - 

14. Posibilitatea de a obţine venituri şi din alte 

surse (activităţi productive) 
- 87.5% 12.5% - - 

15. Posibilitatea de a vă aproviziona cu alimente 

de bază 
- 87.5% 12.5% - - 

16. Posibilitatea de a vă cumpăra produse 

nealimentare 
- 87.5% 12.5% - - 

 

 

  

Localitatea Reciu 

Foarte 

bună 

Bună Proastă Foarte 

proastă 

Nu 

știu/ 

Nu pot 

aprecia 

1. Accesul la surse de apă potabilă 62.5% 37.5% - - - 

2. Alimentarea cu energie electrică 50% 50% - - - 

3. Starea drumurilor interne sau care leagă 

comunitatea cu exteriorul 
25% 75% - - - 

4. Accesul la servicii de sănătate (dispensar, 

medic de familie, etc) 
31.25% 68.75% - - - 

5. Accesul copiilor la servicii de educaţie 

(grădinițe, şcoli, etc) 
18.75% 81.25% - - - 

6. Accesul la servicii sociale pentru persoane 

dezavantajate 
18.75% 81.25% - - - 

7. Accesul la mijloacele de transport în comun 18.75% 81.25% - - - 

8. Accesul la telefon funcţional 18.75% 75% 6.25% - - 

9. Accesul la informaţie (radio, TV, presa scrisă, 

bibliotecă, etc) 
12.5% 87.5% - - - 

10. Posibilităţile de petrecere a timpului în 

localitatea Dvs 
12.5% 75% 12.5% - - 
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11. Starea spaţiilor destinate activităţilor cultural-

sportive 
6.25% 62.5% 18.75% - - 

12. Curăţenia şi îngrijirea localităţii 6.25% 87.5% 6.25% - - 

13. Veniturile obţinute din agricultură - 93.75% 6.25% - - 

14. Posibilitatea de a obţine venituri şi din alte 

surse (activităţi productive) 
6.25% 87.5% 6.25% - - 

15. Posibilitatea de a vă aproviziona cu alimente 

de bază 
6.25% 93.75% - - - 

16. Posibilitatea de a vă cumpăra produse 

nealimentare 
6.25% 87.5% 6.25% - - 

 

 Din punct de vedere al religiei 120 persoane sunt ortodoxi, 19 penticostali, 5 baptişti 

iar 5 persoane nu s-au exprimat din acest punct de vedere. 

 Din punct de vedere al sexului, 75 persoane sunt de sex masculin şi 74 de persoane de 

sex feminin. Din punct de vedere al statusului marital, 24 persoane sunt necăsătorite, 101 

persoane căsătorite, 5 persoane divorţate, 15 persoane văduve iar 4 persoane nu s-a exprimat 

în acest sens. 

 

CAPITOLUL V.  Viziunea şi direcțiile strategice de intervenție 

Capitolul V.1. Viziunea 

Gârbova, o comună dinamică, ce-şi orientează acţiunile în vederea dezvoltării durabile 

a comunităţii, prin punerea în valoare a specificului local, în armonie cu dezvoltarea economiei, 

agriculturii şi turismului, sprijinirea educaţiei continue precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă pentru locuitori. 

 

Capitolul V.2. Direcţiile strategice de intervenţie. Plan operaţional. 

Obiectivele principale ale strategiei: 

 1. Crearea premizelor pentru dezvoltarea armonioasă a economiei, agriculturii şi 

a turismului; 

 2. Creşterea calităţii vieţii în comuna Gârbova, judeţul Alba şi menţinerea unui 

mediu de viaţă sănătos; 
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 3. Furnizarea de servicii de calitate în educaţie, punerea în valoare a patrimoniului 

cultural şi natural, promovarea sportului; 

 4. Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi combaterea excluziunii sociale. 

Principalele domenii de intervenţie în care autorităţile publice locale îşi vor concentra 

resursele în vederea îndeplinirii viziunii propuse prin strategie sunt: 

 1. Dezvoltarea economiei, a agriculturii şi a turismului 

 2. Infrastructură locală şi utilităţi 

 3. Educaţie, cultură şi sport  

 4. Sănătate şi social  

 5. Protecţia mediului 

 

 

 V.2.1. Direcţia de dezvoltare economie, agricultură şi turism 

Scurtă încadrare în context: Politica de coeziune a UE 2021-2030 are ca prioritate 

investiţională transformarea economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. 

 Obiectivul 8 al Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă are ca una dintre ţinte 

promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea 

locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care 

încurajează formarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii. 

 Programul Naţional de Reformă  vizează promovarea inovării şi îmbunătăţirea mediului 

de afaceri, prin dezvoltarea antreprenoriatului şi a serviciilor suport pentru firme (incubatoare 

de afaceri şi acceleratoare) pentru a contribui la supravieţuirea şi dezvoltarea firmelor pe piaţă. 

Toate Programele de Dezvoltare Regională propun priorităţi sau măsuri dedicate 

sprijinirii IMM-urilor precum: promovarea inovării şi îmbunătăţirea mediului de afaceri, 

sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, 

consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării. 

Agenda 2030 prevede în domeniul agriculturii creșterea gradului de valorificare a 

producției agricole autohtone; creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției 
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agricole; menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a 

plantelor medicinale și fructelor de pădure precum şi menținerea tradițiilor locale prin creșterea 

numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce priveşte originea geografică. 

Turismul își pune amprenta în mod hotărâtor asupra economiei mondiale, datorită 

potențialului său economic și de ocupare a forței de muncă, precum și implicațiilor sale sociale 

și de mediu.         

Obiective specifice:  

❖ Crearea unui brand al comunei Gârbova, în jurul coniacului, cetăţii, tradiţiilor  

şi promovarea acestuia. 

Acţiuni:  

- sprijin pentru crearea unei asociaţii a producătorilor de coniac la nivel de 

comună; 

- organizarea unui festival al coniacului la nivel de comună, pe o perioadă de 

minim două zile, cu invitarea şi a altor producători regionali şi naţionali; în jurul 

cetăţii, cu vizite la obiectivele de patrimoniu din zonă, organizarea de mese cu 

mâncăruri specifice, dansuri, obiceiuri, parada portului popular şi cazare pe 

teritoriul comunei, atât la pensiuni cât şi în case tradiţionale; 

- promovare susţinută în media; 

- valorificarea meşteşugurilor locale; 

- valorificarea potenţialului izvoarelor de apă sărată; 

- stabilirea de parteneriate cu actori regionali şi naţionali în vederea unei mai 

bune recunoaşteri a comunei, participarea la târguri şi evenimente; 

❖ Atragerea de investitori 

Acţiuni:  

- pregătirea unui portofoliu de terenuri pretabile pentru investitori, prinse în 

P.U.G. ca şi zonă de dezvoltare, cu utilităţi şi căi de acces; 

  - deschidere în soluţionarea problemelor agenţilor economici; 

❖ Dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivel de comună 

Acţiuni:  

- acţiuni de informare a cetăţenilor asupra surselor de finanţare disponibile; 

- sprijin pentru obţinerea actelor necesare proiectelor; 

- parteneriate cu societăţi de consultanţă   
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Implementarea va avea ca efecte :  

- o mai bună recunoaştere a comunei, dezvoltarea unei identităţi distincte; 

- creşterea numărului investitorilor în comună; 

- diversificarea activităţilor la nivel de comună; 

- dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

 - creşterea numărului turiştilor ce vizitează comuna; 

 - dezvoltarea infrastructurii de turism pe teritoriul comunei; 

 - o mai bună exploatare a patrimoniului cultural; 

 - orientarea activităţilor agricole către sectorul de procesare; 

 - creşterea randamentului exploataţilor agricole 

 - orientarea către culturi eficiente din punct de vedere economic; 

 - un procent ridicat de ocupare a forţei de muncă; 

 - acces facil pe alte pieţe 

Indicatorii de rezultat  pentru aceste proiecte sunt : număr anual vizitatori, piaţă agro 

alimentară realizată, număr cetăţeni consiliaţi în accesarea fondurilor europene, număr proiecte 

realizate,număr de investitori atraşi, număr de investiţii noi, etc. 

 Beneficiarii acestor proiecte : întreaga comunitate, investitorii, persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă şi turiştii.  

 Surse de finanţare: fonduri proprii, FEADR, PNDL, CNI, programe naţionale şi 

internaţionale, alte surse 
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 PORTOFOLIU DE PROIECTE ECONOMIE, AGRICULTURĂ ŞI TURISM 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

Proiectului propus 

Termen 

de 

implementa

-re 

Instituţia 

responsabilă 
Parteneri 

Stadiu 

proiect 
Actiuni 

   Surse de 

finanţare 

1.  

Dezvoltarea zonei  

agro - industriale prin 

atragerea de noi investitori 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova 

Persoane 

fizice sau 

juridice 

interesate 

Idee 

proiect 

  - identificare zone 

pretabile pentru 

investiţii 

  -realizarea unui 

portofoliu de astfel de 

zone 

  - promovarea către 

Camere de Comerţ, 

Asociaţii ale 

oamenilor de afaceri, 

etc. 

Investiţii private 

şi fonduri prin 

Autoritatea 

Naţională pentru 

Întreprinderi Mici 

şi Mijlocii; 

FEADR; alte 

surse 

2.  
Amenajarea unei pieţe 

agroalimentare 
2021-2027 

Primăria 

Gârbova 

producătorii 

locali 

Idee 

proiect 

- identificare locaţie; 

- SF, PT, execuţie 

CNI, FEADR, 

fonduri europene, 

fonduri proprii 

3.  

Sprijinirea concretă a 

locuitorilor pentru 

accesarea de fonduri 

europene  

2021-2027 
Primăria 

Gârbova 

consultanţi, 

persoane 

interesate 

Idee 

proiect 

- identificare 

parteneri; 

- stabilire 

responsabili; 

- parteneriate 

 

Surse proprii, 

proiecte 

europene, etc 

4.  

Amenajarea unor 

spaţii(tarabe) pentru 

promovarea produselor 

tradiţionale  

2021-2027 
Primăria 

Gârbova 
comercianţi 

Idee 

proiect 

- identificare locaţii; 

- achiziţie 

-amplasare 
Buget local,  
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5.  

Valorificare tradiţiilor şi a 

meşteşugurilor prin 

înfiinţarea unor firme de 

profil 

2021-2027 
Agenţii 

economici 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

 - identificarea 

meşteşugurilor 

specifice, 

- înfiinţare societăţi 

- calificare personal 

  

Fonduri proprii, 

FEADR; alte 

surse 

6.  

Dezvoltarea turismului 

rural prin accesarea  

surselor de finanţare 

2021-2027 
Agenţii 

economici 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

- identificare surse 

- întocmire 

documentaţii 

-avizare 

-execuţie lucrări 

FEADR; alte 

surse 

7.  
Punerea în valoare a 

izvoarelor de apă sărată 
2021-2027 

Agenţii 

economici 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

- identificare surse 

- întocmire 

documentaţii 

-avizare 

-execuţie lucrări 

FEADR; alte 

surse 

8.  
Dezvoltare bază de 

agrement în comună 
2021-2027 

Primăria 

Gârbova ,PPP 

orice 

persoane şi 

instituţii 

interesate 

Idee 

proiect 

- identificare teren 

- SF şi PT 

- execuţie lucrări 

FEADR; alte 

surse 

9.  

Realizare unităţi 

de procesare a laptelui, 

cǎrnii şi a fructelor 

2021-2027 
Agenţii 

economici 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

- identificare surse 

- întocmire 

documentaţii 

-avizare 

-execuţie lucrări 

FEADR; alte 

surse 

10.  

Creearea de facilităţi 

pentru spaţii care să 

permită depozitarea, 

uscarea, condiţionarea,  

ambalarea şi refrigerarea 

produselor agricole 

2021-2027 
Agenţii 

economici 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

- identificare surse 

- întocmire 

documentaţii 

- avizare 

-execuţie lucrări 

FEADR, alte 

surse 
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11.  
Sprijinirea familiilor tinere 

în vederea organizării de 

gospodării viabile 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

ONG-uri, 

orice 

persoane sau 

instituţii 

interesate 

Idee 

proiect 

- selecţie familii ce 

necesită sprijin 

- acordare sprijin 

Surse proprii, 

FEADR, alte 

surse 

12.  

Stimularea întreprinderilor 

mici şi mijlocii pentru 

valorificarea 

mesteşugurilor tradiţionale 

şi a artizanatului, creearea 

unor noi locuri de muncă 

2021-2027 
Agenţii 

economici 

Primăria 

Gârbova , 

AJOFM 

Idee 

proiect 

- identificare 

oportunităţi; 

- identificare surse 

- întocmire 

documentaţii 

- avizare 

-execuţie lucrări 

Buget Local , 

FEADR, alte 

surse 

13.  

Crearea de unităţi care să 

ofere servicii de croitorie, 

reparaţii încălţăminte, 

coafor -frizerie, reparaţii 

electronice 

2021-2027 
Agenţii 

economici 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

- identificare 

oportunităţi; 

- identificare surse 

- întocmire 

documentaţii 

- avizare 

-execuţie lucrări 

FEADR, alte 

surse 

14.  
Parteneriate regionale 

pentru aplicarea strategiilor 

de dezvoltare judeţene 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

Consiliul 

Judeţean, 

Autorităţi 

Publice 

Locale, alte 

instituţii şi 

persoane 

juridice, 

ONG-uri 

Idee 

proiect 

- identificare 

potenţiali parteneri 

- stabilire parteneriat 

- dezvoltarea de 

programe comune 
Surse proprii, 

ONG, alte surse 

15.  

Elaborarea documentaţiilor 

pentru obţinerea de fonduri 

pe diferite programe de 

dezvoltare a zonelor rurale 

2021-2027 
Agenţii 

economici 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

- identificare 

oportunităţi; 

- identificare surse 

- întocmire 

Surse proprii, 

ONG, alte surse 
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documentaţii 

- avizare 

-execuţie lucrări 

16.  
Sprijinirea firmelor locale 

în asigurarea resurselor 

umane  

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

Şcoala, 

formatori 

profesionali 

Idee 

proiect 

 - organizarea de 

cursuri de calificare 

Buget local, 

POCU, alte surse 

17.  

Dezvoltarea unui brand 

comun al zonei, care să 

includă coniacul,produsele 

agricole, serviciile şi 

turismul 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

Agenţii 

economici, 

ONG-uri, 

orice 

persoane 

interesate 

Idee 

proiect 

- identificare 

responsabili 

- acţiuni 

Buget local,alte 

surse 

18.  
Valorificarea potenţilului 

turistic prin introducerea 

într-un traseu turistic 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

orice 

persoană sau 

instituţie 

interesata 

Idee 

proiect 

- identificare 

responsabili 

- parteneriate 

FEADR; surse 

private; buget 

local; alte surse 

de finanaţare 

19.  

Subvenţionarea culturilor 

agricole pentru suprafeţe 

mai mari de 1 ha. 

2021-2027 Proprietarii  APIA 
În 

derulare 
- 

Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie în 

Agricultură 

20.  

Organizarea unor cursuri 

de pregătire pentru 

reorientarea fermierilor 

către domenii agricole cu 

cerinţă pe piaţă 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

Fermierii, 

formatorii 

profesionali 

Idee 

proiect 

 - recrutare persoane 

 - organizare cursuri 

FEADR, Formare 

profesională, ONG-

uri; Furnizori 

privaţi de formare 

profesională; Oficiul 

de Consultanţă 

Agricolă din cadrul 

Direcţiei Agricole 
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pentru Dezvoltare 

Rurală 

21.  

Proiecte pentru acces la 

energie electrică, 

alimentare cu apă, 

canalizare şi staţii de 

epurare a exploataţilor 

agricole 

2021-2027 
Administratorii 

exploataţiilor  

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

 - SF şi PT 

 - lucrări 
FEADR 

22.  
Crearea unui grup de 

producători 
2021-2027 

Producătorii 

locali 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

 - stabilire responsabili 

 - stabilire parteneri 

Fonduri proprii, alte 

surse 

23.  

Realizarea de împăduriri  

pe suprafeţele unde s-au 

realizat explotări în vederea 

refacerii fondului forestier 

2021-2027 

Proprietarii de 

suprafeţe 

pădure 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

 - stabilire necesar puiet 

 - plantare 

fonduri de mediu; 

alte surse 

24.  

Îmbunătăţirea calitativă a 

pajiştilor prin lucrări de 

întreţinere, utilizare de 

îngrăşăminte naturale etc. 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

Proprietarii 

de teren 

Idee 

proiect 

 - studiu 

 - lucrări 

Surse proprii, 

fonduri de mediu, 

alte surse 

25.  

Creşterea randamentului şi 

extinderea creşterii de 

animale prin achiziţii de 

rase superioare, 

2021-2027 
Proprietarii de 

animale 
Furnizorii 

Idee 

proiect 
 - selectie, achiziţie 

Surse proprii, 

FEADR 
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construirea de adăposturi 

moderne cu utilităţi 

26.  
Înfiinţarea unei ferme 

piscicole 
2021-2027 

Persoane 

interesate 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

 - SF si PT 

 - execuţie lucrări 

Buget Local , 

FEADR, alte surse 

27.  

Sprijin şi consultanţă 

profesională pentru 

întreprinzătorii agricoli 

2021-2027 
Firme de 

consultanţă 

Primăria 

Gârbova, 

agricultorii  

Idee 

proiect 

 - identificare doritori 

 - acordarea de 

consultanta in scrierea 

si implementarea de 

proiecte 

Surse proprii, 

FEADR, alte surse 

28.  

Studiu de evaluare 

pedologică a suprafeţelor 

agricole 

2021-2027 

Agenţii 

economici, 

proprietarii de 

terenuri 

OSPA 
Idee 

proiect 
 - elaborare studiu 

Surse proprii, 

fonduri de mediu, 

alte surse 

29.  

Diversificarea culturilor 

agricole, cu orientare cǎtre 

culturile eficiente economic 

plante medicinale,arbuşti 

fructiferi,etc 

2021-2027 

Agenţii 

economici, 

proprietarii de 

terenuri 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

 - elaborare studii 

- diversificare culturi 

Fonduri proprii , 

FEADR,, alte surse 
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V.2.2.Direcţia de dezvoltare „Infrastructurǎ localǎ şi utilitǎţi” 

 Scurtă încadrare în context: Obiectivul 11 al Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 

prevede printre altele asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii. 

 Obiective specifice: 

❖ Asigurarea condiţiilor decente de viaţă pentru toţi cetăţenii comunei şi de dezvoltare 

pentru agenţii economici 

Acţiuni: 

- racordarea locuinţelor şi a agenţilor economici la reţeaua de gaze naturale; 

 - extinderea reţelei de gaze naturale în zona destinată investitorilor; 

 - realizare Plan Urbanistic General; 

 - realizare sistem de iluminat stradal ecologic; 

❖ Îmbunătăţirea şi mentenanţa sistemului rutier 

Acţiuni: 

- asfaltarea porţiunilor de drum rămase neasfaltate; 

 - execuţia de rigole şi şanţuri; 

 - realizarea de marcaje pe drumuri; 

 - reabilitare drumuri vicinale; 

 - reabilitare şi extindere poduri şi podeţe 

❖ Îmbunătăţirea serviciilor de utilitate publică la nivel de comună 

Acţiuni: 

- realizare sistem de supraveghere video a comunei; 

- modernizarea şi dotarea căminelor culturale; 

- dezvoltarea unei pieţe agroalimentare – a unei zone de vânzare a produselor; 

- înscrierea pe platforme gen www.ghiseul.ro, dezvoltarea de servicii online; 

http://www.ghiseul.ro/
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- transparenţă şi promptitudine în serviciile oferite de autorităţile publice locale 

cetăţenilor; 

- îmbunătăţirea sistemului de transport public local 

Implementarea acestora va avea ca efecte: 

 - creşterea calitǎţii vieţii locuitorilor, în termeni de confort, igienǎ şi siguranţǎ în folosirea 

 infrastructurii de transport, apǎ şi apǎ uzatǎ, energie electricǎ, respectiv a celei de gaze naturale;  

 - creearea premizelor pentru dezvoltarea activităţilor economice şi a turismului în comună; 

 - reducerea costurilor cu iluminatul public - protecția mediului; 

 - reducerea costurilor cu reparaţii şi combustibili datorate stǎrii carosabilului din comunǎ; 

 - reducerea poluǎrii cu deşeuri menajere  corelativ cu creşterea cantitǎţii de deşeuri 

colectate selectiv. 

 Indicatorii de rezultat  pentru aceste proiecte sunt :km de drum reabilitat, km de drum 

asfaltat, km de trotuare amenajate, km de reţea de apă, km de reţea de canalizare, staţie de epurare, 

pubele publice amplasate, instituţii modernizate, etc 

 Beneficiarii acestor proiecte : întreaga comunitate şi persoanele aflate în tranzit, turiştii. 

 Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: Programul Național 

privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale şi Urbane, Programul Operaţional Sectorial de Mediu, 

Programul Național de Dezvoltare Ruralǎ, Asistența SSE, bugetul de stat, bugetul local, alte surse. 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE PENTRU INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ ŞI UTILITĂŢI 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

Proiectului propus 

Termen 

de 

implementa

-re 

Instituţia 

responsabi-

lă 

Parteneri 
Stadiu 

proiect 
Acţiuni Surse de finanţare 

30.  

Înfiinţare sistem 

inteligent de 

distribuţie gaze 

naturale în comuna 

Pianu şi în comuna 

Gârbova judeţul Alba 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova   
Comuna Pianu 

În 

derulare 

- SF şi PT 

- execuţie 

 Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 

31.  

Modernizare 

infrastructură rutieră 

în comuna Gârbova, 

judeţul Alba 

Termen 

finalizare 

02.02.2022 

Primăria 

Gârbova   
- 

În 

derulare 

- SF şi PT 

- execuţie 

Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 

32.  
Modernizare staţii de 

autobuz 
2021-2027 

Primăria 

Gârbova   
- 

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie 

Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 

33.  

Modernizarea 

sistemului de iluminat 

stradal în comuna 

Gârbova judeţul Alba 

 

Termen 

finalizare 

19.01.2024 

Primăria 

Gârbova  
- 

În 

derulare 

 - SF şi PT 

- lucrări 

Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 
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34.  

Reactualizarea 

Planului Urbanistic 

General şi al 

Regulamentului local 

Termen 

finalizare 

10.12.2021 

Primăria 

Gârbova 
CJ Alba 

În 

derulare 

- documentaţii 

- avize 

Consiliul Judeţean Alba, 

alte surse 

35.  

Extinderea reţelei de 

electricitate în 

comuna Gârbova, 

judeţul Alba 

2021-2022 
Primăria 

Gârbova   
- 

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie 

Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 

36.  

Extinderea reţelei de 

apă în comuna 

Gârbova, judeţul Alba 

2021-2022 
Primăria 

Gârbova   
- 

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie 
PNRR, FEADR, alte surse 

37.  

Extinderea reţelei de 

canalizare în comuna 

Gârbova, judeţul Alba 

2021-2022 
Primăria 

Gârbova   
- 

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie 
PNRR, FEADR, alte surse 

38.  

Modernizare cămine 

culturale în comuna 

Gârbova, judeţul Alba 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova   
- 

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie 

Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 

39.  

Construire capelă 

mortuară în comuna 

Gârbova, judeţul Alba 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova   
- 

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie 

Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 

40.  

Realizarea de trame 

pietonale în comuna 

Gârbova, judeţul Alba 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova   
- 

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie 

Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 

41.  
Amenajarea de 

drumuri vicinale 
2021-2027 

Primăria 

Gârbova   
- 

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie 

FEADR, Buget local, 

PNDL,CNI, fonduri 

europene, alte surse 
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42.  

 

Reabilitare drumuri 

comunale  

2022-2027 
Primăria 

Gârbova   
- 

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie 

Buget local, FEADR, 

PNDL,CNI, fonduri 

europene, alte surse 

43.  
Construire rigole şi 

podeţe în comună 
2021-2027 

Primăria 

Gârbova 
-  

În 

derulare 

- SF şi PT 

- execuţie lucrări 

Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 

44.  
Ĭntăbulare drumuri de 

exploatare 
2021-2027 

Primăria 

Gârbova 
- 

În 

derulare 

Ridicări topografice 

şi întăbulare 

, Fonduri nerambursabile, 

buget propriu 

45.  

Amenajare şi 

modernizare drumuri 

de exploatare 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova 
- 

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie lucrări 

Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 

46.  
Amenajare trotuare 

pietonale 
2021-2027 

Primăria 

Gârbova  
- 

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie 

Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 

47.  
Execuție rigole și 

şanturi 
2021-2027 

Primăria 

Gârbova  
- 

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie 

Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 

48.  

Realizarea unei zone 

de dezvoltare agro - 

industrialǎ 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

Agenţii 

economici 

Idee 

proiect 

- identificare teren 

pretabil 

- SF şi PT 

- execuţie lucrări 

Buget local, 

PNDL,CNI,FEADR, fonduri 

europene, alte surse 
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49.  

Construirea unor 

reţele de piste de 

biciclete și role 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  
- 

Idee 

proiect 

- identificare 

terenuri pretabile 

- SF şi PT 

- execuţie lucrări 

PNRR, FEADR,Buget local, 

PNDL,CNI, fonduri 

europene, alte surse 

50.  

Amenajarea unui 

traseu pentru 

concursuri de ATV, 

offroad etc 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

Cluburi, orice 

persoane 

interesate 

Idee 

proiect 

- identificare teren 

- stabilire traseu 

- execuţie 

FEADR,Buget local, 

PNDL,CNI, fonduri 

europene, alte surse 

51.  

Implementarea unui  

sistem de 

supraveghere video a 

comunei 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  
Poliţia 

Idee 

proiect 

- stabilire necesar 

- amplasare sistem 

FEADR,Buget local, 

PNDL,CNI, fonduri 

europene, alte surse 

52.  

Cursuri de instruire a 

funcţionarilor publici 
2021-2027 

Primăria 

Gârbova  

Formatori 

profesionali 

Idee 

proiect 

- selecţie 

- instruire 
PNRR, alte surse 

53.  
Cadastrarea apelor 2021-2027 Apele Române 

Primăria 

Gârbova 

Idee 

proiect 

- măsurători 

- documentaţii 
PNRR, alte surse 

54.  

Implementarea 

Registrul Electronic 

Național de 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova 
ANCPI 

Idee 

proiect 

 - implementare 

sistem 
Buget local, alte surse 
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Nomenclatură 

Stradală 
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V.2.3.Direcţia de dezvoltare „Educaţie, culturǎ şi sport” 

 Scurtă încadrare în context: Obiectivul 4 al Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă 

prevede extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot 

parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de 

cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE iar 

Obiectivul 3 al aceluiaşi document punctează asigurarea accesului universal la servicii de 

informare, educare şi consiliere pentru promovarea prevenţiei şi adoptarea unui stil de viaţă fară 

riscuri. 

 Domeniul strategic 5 al Strategiei de dezvoltare 2021-2027 al Regiunii Centru prevede 

conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric şi valorificarea 

patrimoniului turistic natural. 

 Obiectivele specifice: 

❖ Dezvoltarea şi modernizarea  infrastructurii  de învăţǎmânt la standarde europene; 

Acţiuni: 

- Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente şcolare, didactice şi IT; 

- Participarea la programe de educaţie nonformală; 

- Participarea la programe europene pentru educaţie eTwinning 

❖ Promovarea valorilor şi a identităţii culturale, pastrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor; 

Acţiuni: 

- dotare şi modernizare cămine culturale; 

- înfiinţarea unui ONG ce se promoveze valorile locale; 

- organizarea de evenimente locale cu tematică culturală şi a zilelor comunei; 

- promovarea cetăţii şi a monumentelor 

❖ Promovarea sportului 

Acţiuni:  

- promovarea sportului ca factor esenţial de creştere a calităţii vieţii 

- crearea premizelor pentru diversificarea activităţilor sportive la nivel de comună 
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Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

 • existenţa unor condiţii optime pentru procesul de educaţie şi instruire a tinerilor din 

comunǎ; 

 • asigurarea condiţiilor pentru desfǎşurarea de activitǎţi culturale; 

 • asigurarea standardelor minimale de recreere şi agrement pentru populaţia comunei, în 

special a tinerilor; 

 • creşterea nivelului de informare şi de cultură al cetăţenilor; 

 • dezvoltarea de parteneriate cu diverse entităţi; 

 • creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; 

 • o stare de sănătate mai bună pentru locuitori; 

 • consolidarea unui „portofoliu” de obiceiuri şi tradiţii ale comunei, care sǎ fie transmise 

mai departe generaţiilor tinere. 

 Indicatorii de rezultat  pentru aceste proiecte sunt : şcoli modernizate, dotări 

achiziţionate, număr programe derulate, bază sportivă construită şi dotată, centrul cultural, târguri 

organizate, kilometrii de pistă constuită 

 Beneficiarii acestor proiecte sunt elevii, sportivii şi întreaga comunitate. 

 Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDL, CNI, 

Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane, bugetul de stat (Fondul de Mediu, Administraţia Fondului Cultural Naţional), alte 

programe naționale, bugetul local, granturi etc 
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PORTOFOLIU DE PROIECTE  PENTRU EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI SPORT 

Nr. 

Crt 

Denumirea 

Proiectului propus 

Termen 

de 

implementa

-re 

Instituţia 

responsabilă 
Parteneri 

Stadiu 

proiect 
Acţiuni Surse de finanţare 

1.  

Dotare şi 

modernizare unităţi 

de învăţământ 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova 
Şcoala 

În 

derulare 

- SF şi PT 

- execuţie lucrări 

- dotare 

PNRR, fonduri europene 

şi naţionale 

2.  

Dezvoltarea unor 

programe de 

informare cu privire 

la beneficiile 

activităţilor sportive 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

ONG-uri, 

Cluburi 

Sportive, 

alte 

persoane 

interesate 

Idee 

proiect 

- identificare persoane 

interesate 

- desfăşurarea de 

programe 

Buget Local, ONG-uri, 

Ministerul Culturii și 

Identității Naționale, alte 

surse 

3.  

Dezvoltarea unor 

programe de educare 

pentru toate 

categoriile de vârstă 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

Şcoala, 

ONG-uri, 

orice 

persoane 

sau instituţii 

interesate 

Idee 

proiect 

 

- identificare persoane 

interesate 

- desfăşurarea de cursuri 

Buget Local, ONG-uri, 

Ministerul Culturii și 

Identității Naționale, alte 

surse 
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4.  

Susţinerea 

activităţilor de 

identificare a 

potenţialilor 

parteneri din Statele 

Donatoare 

anterior/în timpul 

pregătirii proiectului, 

respectiv dezvoltarea 

de parteneriate în 

vederea depunerii, 

spre finanţare, a 

proiectelor culturale.  

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  
- 

Idee 

proiect 

- identificare potenţiali 

parteneri 

- accesare proiecte 

culturale 

- implementare proiecte 

culturale 

Grant – Finanţări pentru 

iniţierea / dezvoltarea de 

parteneriate pentru 

promovarea diversităţii în 

artă şi cultură 

5.  

Creare bază sportivă 

în comună și terenuri 

multifuncţionale 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

Cluburi 

sportive, 

alte instituţii 

Idee 

proiect 

- identificare teren 

- SF şi PT 

- execuţie lucrări 

- dotare 

PNDL, CNI, buget local, 

direcţia de sport 

6.  
Modernizare centru 

cultural 
2021-2027 

Primăria 

Gârbova  

Ministerul 

Culturii şi 

Cultelor, 

alte instituţii 

şi persoane 

interesate 

Idee 

proiect 

- identificare teren 

- SF şi PT 

- execuţie lucrări 

- dotare 

- angajare personal 

Buget Local, ONG-uri, 

Ministerul Culturii și 

Identității Naționale, alte 

surse 

7.  

Realizarea de târguri 

de artă, schimburi 

culturale între 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

Ministerul 

Culturii şi 

Cultelor, 

alte instituţii 

Idee 

proiect 

 - stabilire responsabili 

- parteneriate 

- desfăşurarea activităţilor 

Buget Local, ONG-uri, 

Ministerul Culturii și 

Identității Naționale, alte 

surse 



Strategia de dezvoltare locală, comuna Gârbova, judeţul Alba, pentru perioada 2021-2027 

 

85 
 

diferite regiuni ale 

ţării 

şi persoane 

interesate 

8.  
Programe culturale  

reprezentative 
2021-2027 

Primăria 

Gârbova  

Ministerul 

Culturii şi 

Cultelor, 

alte instituţii 

şi persoane 

interesate 

Idee 

proiect 

 - identifcare programe  

- stabilire parteneriate 

- derulare programe 

Buget Local, Ministerul 

Educației şi Cercetǎrii, 

alte surse 

9.  
Organizarea anuală 

a „Zilelor comunei” 
2021-2027 

Primăria 

Gârbova  

orice 

persoane şi 

instituţii 

interesate 

în 

derulare 

 - stabilire calendar, 

promovare şi desfăşurare 

activităţi 

Buget local, sponsorizări, 

alte surse 

10.  

Dotarea cabinetelor  

şcolare cu aparatură 
2021-2027 Şcoala 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

 - realizare necesar 

- dotare 

PNRR,Buget Local,  

Ministerul Educației şi 

Cercetǎrii, alte surse 

11.  
Construire creşă în 

comuna Gârbova 
2021-2027 Şcoala 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

 - SF, PT, execuţie 

- dotare 
PNRR, alte surse 

12.  Păstrarea tradiţiilor  2021-2027 
Primăria 

Gârbova  
locuitorii 

Idee 

proiect 

- realizarea de evenimente 

cu specific local 

Administraţia Fondului 

Cultural Naţional ,Surse 

proprii, Ministerul 

Culturii și Identității 

Naționale, alte surse 
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13.  

Ofertă de seminarii 

de popularizare şi 

educaţie pentru elevi 

şi tineri în domeniul 

Flora şi fauna zonei, 

Cultura mediului 

ambiant, geologie, 

pomicultură, 

apicultură,  

hidrologie, 

meteorologie etc. 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

Şcoala, alte 

instituţii şi 

ONG-uri 

Idee 

proiect 

- stabilire persoane 

responsabile 

- crearea unui portofoliu 

variat de seminarii  

- stabilire locaţii 

- desfăşurare propriu zisă 

Buget Local, Ministerul 

Educației şi Cercetǎrii, 

alte surse 

14.  
Programe de educaţie 

non-formalǎ 
2021-2027 

Şcoala, 

Traineri 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

 - identificare persoane 

interesate 

- desfăşurarea de 

programe 

Buget Local, Ministerul 

Educației şi Cercetării,  

alte surse 

15.  

Crearea unor trasee 

de biciclete, ATV, 

offroad etc 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

orice 

persoane 

sau instituţii 

interesate 

Idee 

proiect 

- identificare teren 

- SF şi PT 

- execuţie lucrări 

Buget local, PNDL,CNI, 

alte surse 

16.  

Participarea la 

Programul Erasmus 

+ 

2021-2027 Şcoala părinţii 
Idee 

proiect 

 

- 
Surse proprii, alte surse  

17.  

Participarea la 

programe europene 

pentru educaţie, 

eTwinning etc 

2021-2027 Şcoala 
Primăria 

Gârbova 

Idee 

proiect 

 

- 

Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și 

Formării Profesionale 
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V.2.4.Direcţia de dezvoltare „Sǎnǎtate şi social” 

 Scurtă încadrare în context: Politica de Coeziune a UE 2021-2027 are ca prioritate 

investiţională „O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale şi 

sprijinirea......incluziunii sociale şi a accesului egal la sistemul de sănătate.” 

 Obiectivul 3 al Agendei 2030 are ca una din ţinte asigurarea accesului universal la servicii 

de informare şi consiliere pentru promovarea prevenţiei şi adoptarea unui stil de viaţă fără riscuri. 

Obiectivele specifice:  

❖ Îmbunǎtǎţirea serviciilor medicale oferite cetǎțenilor comunei  

Acţiuni:  

- modernizare şi dotare dispensar medical; 

- dezvoltarea unui cabinet stomatologic la nivel de comună 

❖ Îmbunǎtǎţirea serviciilor de tip social oferite cetǎțenilor comunei  

Acţiuni:  

 - Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de tip social;  

 - Integrarea minorităţilor în viaţa comunităţii 

❖ Dezvoltarea capitalului uman 

Acţiuni: 

- Cursuri de calificare a personalului din instituţiile publice; 

- Cursuri de calificare pentru cetăţeni în diferite domenii; 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

 • Îmbunǎtǎţirea calitǎții vieții şi creşterea speranței de viațǎ; 

• O gestionare eficientǎ a resurselor umane la nivelul comunei, creşterea nivelului de 

calificare al populaţiei din comunǎ şi dezvoltarea de abilităţi și competenţe în alte domenii; 
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• Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor autoritǎţii locale şi a agenţilor economici 

în ceea ce priveşte pregǎtirea de proiecte cu finanţare nerambursabilǎ; 

• Asigurarea condiţiilor normale de viaţǎ pentru persoanele cu nevoi sociale; 

•  Oferirea de condiții bune de muncǎ populaţiei active pentru a nu migra spre alte zone; 

• Dezvoltarea de abilitati și competenţe în alte domenii; 

• Integrarea persoanelor din categorii sociale dezavantajate 
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PORTOFOLIU DE PROIECTE PENTRU SĂNĂTATE ŞI SOCIAL 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

Proiectului propus 

Termen 

de 

implemen-

tare 

Instituţia 

responsabi-

lă 

Parteneri 
Stadiu 

proiect 
Acţiuni Surse de finanţare 

55.  

Dotare şi 

modernizare 

dispensar medical 

2022-2027 
Primăria 

Gârbova  
Medicii 

Idee 

proiect 

- necesar,  

- achiziţii 

PNRR, fonduri europene şi 

naţionale 

56.  

Organizarea de 

cursuri de calificare 

şi perfecţionare 

profesională în 

comună 

(administrator 

pensiune, chelner, 

barman, bucătar, 

apicultor, fermier, 

tâmplar, fierar etc) 

2021-2027 
Formatorii 

profesionali 

Primăria 

Gârbova , 

AJOFM, 

ONG-uri 

Idee 

proiect 

- identificare locaţie 

- identificare 

persoane interesate 

- identificare 

formatori 

- cursuri 

AJOFM, POCU  

57.  

Organizarea de 

cursuri de 

specializare pt. 

scrierea de proiecte, 

achiziţii publice, 

management etc 

2021-2027 
Formatorii 

profesionali 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

- identificare locaţie 

- identificare 

persoane interesate 

- identificare 

formatori 

- cursuri 

POCU, PODCA 
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58.  

Cursuri de calificare 

a personalului din 

instituţiile publice 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

Formatorii 

profesional

i 

Idee 

proiect 

 - calificare personal 
Buget local, POCU, 

PODCA 

59.  

Perfectionarea 

pregǎtirii 

profesionale a 

fermierilor 

2021-2027 
Formatorii 

profesionali 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

- identificare locaţie 

- identificare 

persoane interesate 

- identificare 

formatori 

- cursuri 

FEADR; alte surse 

60.  

Programe de 

consultare, 

informare şi educare 

a cetăţenilor 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

orice 

persoane 

sau 

instituţii 

interesate 

Idee 

proiect 

- identificare locaţie 

- identificare 

persoane interesate 

- identificare 

formatori 

- cursuri 

Buget local, ONG-uri, alte 

surse 

61.  

Acţiuni de 

conştientizare a 

populaţiei cu privire 

la imporţanta 

comunicării dintre 

administraţie  şi 

cetăţeni 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

orice 

persoane 

sau 

instituţii 

interesate 

Idee 

proiect 

- identificare 

persoane  

responsabile 

 

- desfăşurarea de 

acţiuni 

Buget local, alte surse 

62.  

Activităţi pentru 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă 

pentru persoanele de 

etnie romă şi 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

orice 

persoane 

sau 

Idee 

proiect 

- identificare 

persoane 

responsabile 

POCU, Fondul Social 

European, Agenţia 

Naţională pentru Romi 
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integrarea acestora instituţii 

interesate 

- parteneriate 

- desfăşurarea de 

acţiuni 

63.  

Realizarea unui 

parteneriat public 

între administraţia 

locală, societăţile 

comerciale şi 

cetăţeni. 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

orice 

persoane 

sau 

instituţii 

interesate 

Idee 

proiect 

 - identificare 

potenţiali parteneri 

- stabilire condiţii  

parteneriat 

Buget local, alte surse 

64.  

Programe de 

educaţie nonformalǎ 

pentru toate 

categoriile de vârstǎ 

2021-2027 

Furnizori de 

servicii de 

educaţie 

Primăria 

Gârbova  

Idee 

proiect 

- identificare 

persoane 

responsabile 

- desfăşurarea de 

programe 

Buget local, POCU, alte 

surse 

65.  
Realizare cabinet 

stomatologic  
2021-2027 

Primăria 

Gârbova  
Medicii  

Idee 

proiect 

- SF şi PT 

- execuţie lucrări 

- angajare personal 

Buget local şi Buget de stat 

66.  

Asigurarea 

sprijinului pentru 

înfiinţarea unui 

ONG care sǎ activeze 

în domeniul social 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova  

orice 

persoane 

sau 

instituţii 

interesate 

Idee 

proiect 

- identificare 

persoane interesate 

- acordarea de 

consultanţă 

Buget local, ONG-uri, alte 

surse 

67.  

Incluziune socială, 

combaterea sărăciei 

şi a discriminării 

2021-2027 
Primăria 

Gârbova 
- 

Idee 

proiect 

- Identificare 

grup ţintă; POCU 
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- acţiuni 
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V.2.5.Direcția de dezvoltare „Protecţia mediului” 

 Scurtă încadrare în context: Obiectivul 15 al Agendei 2030 are printre altele ca ţinte 

asigurarea conservării ecosistemelor, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori 

capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă; tranziția către o 

economie circulară prin abordări complementare ce implică metode tradiționale și tehnologii de 

ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural și reducerea dependenței de 

fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea degradării solului precum şi restaurarea 

terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de inundații. 

Obiective specifice: 

❖ Îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie 

cu mediul; 

 Acţiuni:  

- Stabilirea de colaborǎri și parteneriate cu ONG-uri active pe probleme de mediu; 

- Măsuri de ecologizare a terenurilor degradate şi redarea lor în fondul funciar; 

- Elaborarea unui studiu privind zonele de risc şi măsuri adecvate pentru înlăturarea 

factorilor de risc; 

- Conservarea solului şi protecţia împotriva eroziunii şi poluării; 

- Investiţii în surse regenerabile de energie; 

- Elaborarea planurilor de intervenţie şi prevederea unor măsuri speciale pentru 

evitarea accidentelor de mediu; 

- Stabilirea unui program de inventariere, analizare, diseminare a deciziilor locale 

privind capitalul natural şi protecţia mediului. 

 

❖ Atingerea unui grad ridicat de raționalitate în problemele de mediu; 

 Acţiuni: 

 -Participarea la seminarii în scopul diseminării şi informării comnităţii cu privire la 

oportunităţi de finanţare, eligibilităţi, opinii, obiective comunitare; 
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 -Elaborarea unor broşuri specifice fiecărui tip de proiect finanţat pentru mediu şi educaţie 

ecologică, prin acţiuni şi obiective şi diseminarea acesteia în comunitate; 

 - Implicarea comunității în problemele de mediu; 

 -Înfiinţarea de ONG-uri pe probleme de mediu; 

 -Dezvoltarea unui Grup de Lucru Comunitar la nivel local cu rol de analiză şi diseminare 

a deciziilor de mediu. 

 Implementarea va avea ca efecte o gestionare coordonată a problemelor de mediu la nivel 

de comună şi o mai bună conştientizare a cetăţenilor asupra efectelor problemelor de mediu asupra 

calităţii vieţii precum şi implicarea acestora. 

 Indicatorii de rezultat pentru aceste proiecte sunt: studii efectuate, măsuri identificate şi 

luate în vederea prevenirii accidentelor de mediu; suprafaţa de teren redată fondului funciar; ONG 

de mediu înfiinţat; număr de seminarii, sistem fotovoltaic realizat,  etc. 

 Beneficiarii acestor proiecte : generaţiile existente şi viitoare.   

 Sursele de finanțare pentru implementare acestor proiecte sunt Programul Operațional 

Mediu, ONG-uri și alte surse 
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 PORTOFOLIUL DE PROIECTE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

Nr. 

Cr

t. 

Denumirea 

Proiectului propus 

Termen 

de 

implem

enta-re 

Instituţia 

responsabilă 
Parteneri 

Stadiu 

proiect 
Acţiuni Surse de finanţare 

1. 1

. 

Stabilirea unui program 

de inventariere, 

analizare, diseminare a 

deciziilor locale privind 

capitalul natural şi 

protecţia mediului 

2021-

2027 

Primăria 

Gârbova  

APM 

Alba, 

ONG-uri 

mediu, 

persoane 

interesate 

Idee 

proiect 

- stabilire persoane 

responsabile 

- stabilire parteneriate 

- elaborare program 

 

Surse proprii, ONG-uri, 

alte surse 

2.  
Iluminat stradal 

ecologic 

2021-

2027 

Primăria 

Gârbova 
APM 

In  

derulare 
- SF şi PT 

- execuţie lucrări 
P.O. Mediu,alte surse 

3. 3

. 

Dezvoltarea unui Grup 

de Lucru Comunitar la 

nivel local cu rol de 

analiză şi diseminare a 

deciziilor de mediu 

2021-

2027 

Primăria 

Gârbova  

APM 

Alba, 

ONG-uri 

mediu, 

persoane 

interesate 

Idee 

proiect 

- stabilire persoane 

responsabile 

- stabilire atribuţii 

Surse proprii, ONG-uri, 

alte surse 

4. 4

. 

Înfiinţarea de ONG-uri 

pe probleme de mediu 

2021-

2027 

persoane 

fizice sau 

juridice  

Primăria 

Gârbova ; 

APM  

Idee 

proiect 

- identificare persoane 

interesate 

- înscrierea în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor 

- elaborarea de programe 

Surse proprii, alte surse 
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- desfăşurarea de acţiuni 

5. 5

. 

Elaborarea unor broşuri 

specifice fiecărui tip de 

proiect finanţat pentru 

mediu şi educaţie 

ecologică, 

prin acţiuni şi obiective 

şi diseminarea acesteia 

în comunitate 

2021-

2027 

Primăria 

Gârbova  

APM 

Alba, 

ONG-uri 

mediu, 

persoane 

interesate 

Idee 

proiect 

- stabilire persoane 

responsabile 

- parteneriate 

- elaborare broşuri 

- diseminare broşuri 

 

Surse proprii, APM, 

ONG-uri, alte surse 

6. 6

. 

Participarea la seminarii 

în scopul diseminării şi 

informării comnităţii cu 

privire la oportunităţi de 

finanţare, eligibilităţi, 

opinii, obiective 

comunitare 

2021-

2027 

Primăria 

Gârbova  

APM 

Alba, 

ONG-uri 

mediu, 

persoane 

interesate 

Idee 

proiect 
- organizare seminarii 

- participare 

Surse proprii, APM, 

ONG-uri, alte surse 

7. 7

. 

Crearea bazei de date 

interactivă cu privire la 

competenţe, 

responsabilităţi, timpi de 

reacţie, modele şi 

structuri funcţionale 

eficiente 

2021-

2027 

Primăria 

Gârbova  

ISU,APM 

Alba, 

ONG-uri 

mediu, 

persoane 

interesate 

Idee 

proiect 

- stabilire responsabili 

- stabilire parteneriate 

- elaborare bază de date 

Surse proprii, ONG-uri, 

alte surse 

8. 8

. 

Elaborarea planurilor 

de intervenţie şi 

prevederea unor măsuri 

speciale pentru evitarea 

accidentelor de mediu 

2021-

2027 

Primăria 

Gârbova  

APM,ISU, 

ONG-uri 

mediu, 

persoane 

interesate 

Idee 

proiect 

- stabilire responsabili 

- parteneriate 

- elaborare bază de date 

Surse proprii, ONG-uri, 

alte surse 
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9. 9

. 

Studiu privind zonele de 

risc şi măsuri adecvate 

pentru înlăturarea 

factorilor de risc 

2021-

2027 
APM,ISU  

Primăria 

Gârbova, 

ONG-uri 

mediu, 

persoane 

interesate 

Idee 

proiect 

- stabilire responsabili 

- parteneriate 

- elaborare studiu 

- aplicare măsuri 

Surse proprii, ONG-uri, 

alte surse 

10. 1
0

. 

Măsuri de ecologizare a 

terenurilor degradate şi 

redarea lor în fondul 

funciar 

2021-

2027 

proprietarii 

terenurilor  

OSPA, 

Primăria 

Gârbova 

Idee 

proiect 

- stabilire responsabili 

- parteneriate 

- implementare măsuri 

Surse proprii, alte surse 

11. 1
1

. 

Conservarea solului şi 

protecţia împotriva 

eroziunii, 

2021-

2027 

Primăria 

Gârbova  

proprieta-

rii 

terenuri-

lor 

Idee 

proiect 

- stabilire responsabili 

- parteneriate 

- identificare şi 

implementare măsuri 

Buget local, PO Mediu; 

alte surse de finanţare 
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Capitolul VI.  Monitorizare şi evaluare 

Strategia de dezvoltare a comunei Gârbova, judeţul Alba este un document de planificare 

strategică pentru perioada 2021– 2027 ce doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor 

decizii locale corecte şi coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a comunei în 

deplin acord cu voinţa cetăţenilor şi cu direcţiile de dezvoltare locale, regionale, naţionale şi 

europene şi reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare al comunei cu rol în 

orientarea dezvoltării economico – sociale şi în accesarea fondurilor Uniunii Europene.  

 Ca orice instument eficient de management, Strategia de dezvoltare a comunei Gârbova  

este dinamică şi adaptabilă oportunităţilor ce se ivesc, urmând a fi receptivă schimbărilor şi 

conjucturilor, precum şi legislaţiei în vigoare, dar păstrând totuşi direcţiile strategiilor de 

dezvoltare regională şi naţională, dar şi directivelor, valorilor şi principiilor europene. Proiectele 

ce se propun a fi implementate vor fi accesate şi funcţie de disponibilitatea surselor de finanţare şi 

de apariţia unori alte potenţiale surse de finanţare. 

 În vederea supravegherii şi monitorizării implementării strategiei se va desemna o persoană 

sau se va forma un comitet de monitorizare. 

 Persoana sau Comitetul va urmării implementarea Strategiei de dezvoltare locală, funcţie 

de indicatorii de rezultat identificaţi pentru fiecare proiect şi va oferii recomandări şi soluţii 

conform situaţiei la momentul respectiv pentru îmbunătăţirea Planului Operaţional. 

 

Listă abrevieri 

GAL  Grup de acţiune locală 

APM  Agenţia pentru Protecţia Mediului 

CAEN   Clasificarea activitatilor din economia natională 

S.R.L.   Societate cu răspundere limitată 

S.A.  Societate pe acţiuni 
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AJOFM  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă  

UE  Uniunea Europeană 

SDD  Strategia de Dezvoltare Durabilă 

SEE  Spaţiu Economic European 

ISU  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

POCU  Program Operaţional Capital Uman 

APM  Agenţia pentru Protecţia Mediului 

ISU  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

LMI  Lista Monumentelor Istorice 

ONU  Organizaţia Naţiunilor Unite 

ONG  Organizaţie Non Guvernamentală 

OSPA  Oficiu de Studii Pedologice și Agrochimice 

AFCN  Administraţia Fondului Cultural Naţional 

PO  Program Operaţional 

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

PNDL   Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

P.A.T.J. - Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean 

PUG  Plan Urbanistic General 

S.W.O.T. Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 

ORC  Oficiul Registrului Comerţului 

FSE  Fondul Social European 

AFM  Administraţia Fondului de Mediu 

DALI  Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie 
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SF  Studiu de fezabilitate 

PT  Proiect tehnic 

PNRR  Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 

GNP  Grădiniţa cu Program Normal 

 

Bibliografie: 

Politica de coeziune UE 2021-2027 

Strategia de inovare pentru perioada 2021-2027 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 

Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru 

Strategia de dezvoltare a judeţului Alba 

Strategia de dezvoltare GAL Ţara Secaşelor 

Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilităţi 

Raport anual  privind starea mediului în judeţul Alba, anul 2019 

Planul Urbanistic General al comunei Gârbova, judeţul Alba 

Lista monumentelor istorice, judeţul Alba 

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 
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Anexa 1 Lista agenţilor economici cu sediul pe teritoriul comunei Gârbova 

 

NR. DENUMIRE TIP LOCALITATE CAEN 

PRINCIPAL 

1.  LEONES AGENT DE ASIGURĂRI SRL Gârbova 6622 

2.  GROIOMI ARUAL SRL Gârbova, 5630 

3.  DN AGRAR APOLD SRL Gârbova 0141 

4.  ATELIER CONLAN SRL Reciu 2511 

5.  DE GELDER INVESTMENTS SRL Gârbova 2030 

6.  MARY PRAJITURI SRL Gârbova 1071 

7.  LUTSCH ELECTRONICS SRL Gârbova 2640 

8.  HANCIU FARM SRL Gârbova 0142 

9.  CORNEA VALERIA "RECIU" PFA Reciu 0150 

10.  DORU ALEX RADU SRL Cărpiniş 4322 

11.  DAMY AXENT SRL Gârbova 4619 

12.  PLITEA ILIE "ELENA"  II Gârbova 4120 

13.  DYL SMART TRANS  SRL-D Gârbova 4941 

14.  MUNTCONSTRUCT HOUSE  S.R.L. Gârbova 4120 

15.  LINZEN  SRL Gârbova 4511 

16.  BARB J. ILIE  PFA Gârbova 4399 

17.  CÎLNICEAN RADU PETRU  PFA Gârbova 0141 

18.  COLUMBUS SPEDITION  SRL-D Gârbova 4941 

19.  LUFRETI  SRL Gârbova 5510 

20.  AGROTRANS CÎLNICEAN S.R.L. SRL Gârbova 4941 

21.  MATTER ARTHUR  SRL Gârbova 0111 

22.  UTILAJ-TRANSPORT  SA Reciu 4399 

23.  WEST TOTAL SUPORT  SRL Cărpiniş 4120 

24.  FĂŢAN IOAN "GÂRBOVA"  PFA Gârbova 2562 

25.  BÂRSAN DUMITRU MIHAI  PFA Gârbova 0162 

26.  ADINELA PAM  SRL Gârbova 4632 

27.  MIC COMIMPEX  SRL Gârbova 4711 

28.  VASY CAFFE  SRL Reciu 5630 

29.  GROZAV IOAN "COM"  PFA Gârbova 4782 

30.  AGRO PREST COSTEL  SRL Reciu 0161 

31.  BÂRSAN MIHAI MIHNEA  PFA Gârbova 0111 

32.  DUMITRESCU I. LIDIA  PFA Gârbova 8299 

33.  VITICOLA GÂRBOVA  SRL Gârbova 0113 

34.  FRAMUS SRL Reciu 0111 

35.  GLOBAL ICE TRADING  SRL Gârbova 4619 

36.  CRAMA ILIA  SRL Gârbova 5630 

37.  ALBU RENOVĂRI  SRL Gârbova 4120 

38.  SALUD Y SABOR  SRL Gârbova 4617 
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NR. DENUMIRE TIP LOCALITATE CAEN 

PRINCIPAL 

39.  BARB I. MARIUS EUGEN  PFA Gârbova 4339 

40.  AGRO TRANSILVANIA  SRL Gârbova 0111 

41.  NEGREA C. GHEORGHE  PFA Gârbova 4520 

42.  GHEORGHEOIU IOAN  II Reciu 1610 

43.  LA CACCIA IN TRANSILVANIA  SRL Gârbova 7721 

44.  ADELUX BUSINESS  SRL Gârbova 4759 

45.  SIMINA MARIA  PFA Cărpiniş 4711 

46.  LIVADA CU NUCI - GOLD  SRL Gârbova 0125 

47.  NEL STIL CONSTRUCT  SRL Gârbova 4120 

48.  RADU NICOLAE "ŞANU-PLAST"  PFA Gârbova 2512 

49.  AMBAVIS GÎRBOVA SRL Gârbova 8292 

50.  MARIAN MONICA PFA Reciu 9602 

51.  MECANIC SHOP  SRL Reciu 2932 

52.  FRĂSINEL ANDREI  PFA Reciu 0149 

53.  ZORFIE IULIANA  PFA Gârbova 9103 

54.  IULIA SERV  SRL Gârbova 8121 

55.  ISTRATE - SCHMIDT IOAN  PFA Gârbova 3312 

56.  FĂŢAN IOAN  PFA Gârbova 4339 

57.  LAZUR KAVARA  SRL Gârbova 4941 

58.  ARAMĂ MARTONY  SRL Gârbova 4724 

59.  BIZALOM  SRL Gârbova 5530 

60.  STERCA DUMITRU SANDU  PFA Cărpiniş 4711 

61.  NICO RAFAEL  SRL Gârbova 4120 

62.  TES ELECTRIC TIMS  SRL Gârbova 4321 

63.  MANIU I. IOAN  PFA Gârbova 4941 

64.  RADU G. SIMONA  PFA Gârbova 9602 

65.  NACIU DORIN VASILE  II Reciu 4334 

66.  SYSUROALWOOD  SRL Gârbova 3109 

67.  BARB I. VASILE  PFA Gârbova 4332 

68.  CONINSTAL SEBEŞ  SRL Reciu 4322 

69.  OTTO TRANS SRL Gârbova 4941 

70.  HANCIU IOAN CRISTIAN  PFA Gârbova 0150 

71.  MADERAS EXPRESS TRANSILVANIA  SRL Reciu 4673 

72.  EVO SMART CONSULT  SRL Gârbova 4941 

73.  CORNEA VALY & VASY  SRL Reciu 4711 

74.  CÂRJA RODICA SABINA  II Reciu 4776 

75.  COS & RAMO CONSTRUCT  SRL Gârbova 4752 

76.  J & S ONION' S AGRI  SRL Gârbova 8292 

77.  MARTIN BIOFRUCT  SRL Cărpiniş 1107 

78.  AVANTI PROMOTOR  SRL Gârbova 1071 

79.  AGROMANLAND  SRL Gârbova 0111 

80.  LOB ARCH  SRL-D Cărpiniş 7111 

81.  DN AGRAR HOLDING  SRL Gârbova 0111 



Strategia de dezvoltare locală, comuna Gârbova, judeţul Alba, pentru perioada 2021-2027 

 

103 
 

NR. DENUMIRE TIP LOCALITATE CAEN 

PRINCIPAL 

82.  EMI  SRL Gârbova 4120 

83.  LAZĂR A. ANA MARIA  II Gârbova 4719 

84.  MITRU SPEDITION SRL Gârbova 4941 

85.  DN AGRAR CÂLNIC  SRL Gârbova 0111 

86.  PRESECAN NICOLAE  PFA Gârbova 4334 

87.  LINZEN SPEDITION  SRL Gârbova 4941 

88.  NACIU DORIN CONSTRUCT  SRL Reciu 4120 

89.  TONYLUC PROIECT  SRL Reciu 3312 

90.  GROZAV MIRCEA ''CONS''  PFA Gârbova 4399 

91.  SERVICE CBI & YOA  SRL Gârbova 4520 

92.  ALBU SIMONA MARIA  PFA Gârbova 8559 

93.  NACIU MARIA IOANA  PFA Reciu 9602 

94.  VONINA LOGISTIC  SRL Gârbova 4941 

95.  CĂMARA BOIEREASCĂ SEBEŞ  SRL Gârbova 4711 

96.  URWEGEN BURG  SRL Gârbova 1101 

97.  RAZEPHIRE  SRL Gârbova 8622 

98.  NEDELA I. ANDREI PAUL  IF Gârbova 0149 

99.  WEINGUT-AM WALD  SRL Gârbova 0121 

100.  LIVEX SPEDITION  SRL Gârbova 4941 

101.  ADM ADRIAN CONSTRUCT  SRL-D Gârbova 4120 

102.  TUDOR I. MARIA DORINA  II Cărpiniş 5520 

 

Explicaţii coduri CAEN: 

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de 

seminţe oleaginoase 

0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 

0121 - Cultivarea strugurilor 

0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 

0141 - Creşterea bovinelor de lapte  

0142 - Creşterea altor bovine 

0149 - Creşterea altor animale 

0150 - Activităţi în ferme mixte   

0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 

0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patisserie 
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1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 

1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape 

îmbuteliate 

1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului 

2030 - Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii 

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 

2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum 

2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 

2562 - Operaţiuni de mecanică general 

2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 

3312 - Repararea maşinilor 

4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

4321 - Lucrări de instalaţii electrice 

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

4339 - Alte lucrări de finisare 

4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 

4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 

4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 

4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor 

sanitare 

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun 

4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

nealimentare 
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4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine 

specializate 

4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru 

vopsit, în magazine specializate 

4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic 

n.c.a., în magazine specializate 

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor 

de companie şi a hranei 

pentru acestea, în magazine specializate 

4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, 

chioşcuri şi pieţe 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar 

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

6622 - Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări 

7111 - Activităţi de arhitectură 

7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportive 

8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

8292 - Activităţi de ambalare 

8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.  

8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată 

9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic 

9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 
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