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Cuvânt înainte, 

 

 

Strategia de dezvoltare a 

comunei noastre se constituie ca un 

instrument modern de administrare a 

comunității cu ajutorul căruia Consiliul 

local și Primăria Ocolis vor fi în 

măsură să asigure coerență acțiunilor 

lor.  

 

De asemenea, în procesul de 

absorbţie a fondurilor europene şi al 

finanaţărilor din alte surse interne şi 

externe, strategia de dezvoltare locală 

integrată cu documentaţiile de 

urbanism şi cele de planificare a bugetului local constituie baza justificării proiectelor, 

elementul de fond de la care începe să se contureze şi să se concretizeze proiectul. 

 

Un factor determinant în realizarea acestei strategii a fost consultarea 

populației, rezultatele acestui proces fiind extrem de importante pentru fundamentarea 

viziunii, obiectivelor și proiecte identificate ca fiind prioritare pentru comunitate. Și de 

aici încolo, avem convingerea că printr-o bună comunicare cu membrii comunității, 

vom avea susținerea în implementarea strategiei. Fiecare etapa, fiecare obiectiv va fi 

comunicat populației astfel încât să avem suportul și înțelegerea a ceea ce dorim să 

facem. 

 

Sunt convins că toți locuitorii comunei vor fii partenerii noștri în realizarea 

dorințelor noastre, ale tuturor, de a transforma comuna Ocolis într-o comunitate 

modernă, decentă și plină de viață.  
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Primarul dumneavoastră, 

Dr. JUCAN Alin Alexandru 

 

 

Prefaţă 

Strategia de dezvoltare a comunei Ocolis pentru perioada 2014 – 2020 prezintă 

cadrul în care administraţia locală va iniţia acţiunile pentru a crea condiţiile necesare 

dezvoltării viitoare a comunei, analizează situația existentă și relevă oportunitățile și 

amenințările, stabilește un set de obiective și propune proiecte pentru îndeplinirea 

acestora. 

Prin demersul de elaborare a strategiei de dezvoltare a comunei Ocolis pentru 

perioada 2014 – 2020 ne-am propus să identificăm nevoile comunității locale și să 

găsim cele mai fezabile soluții pentru satisfacerea acestora, lucru realizat prin 

consultarea populației. De asemenea, consultarea populației ne-a oferit șansa să 

identificăm nevoile reale ale comunității, ne-a asigurat că am identificat corect 

dorințele acesteia şi să trasăm scopurile şi obiectivele strategice potrivite și ne-a ajutat 

să construim o viziune de dezvoltare realistă. 

O asemenea viziune, pe care acum suntem în măsură să o prezentăm 

cetăţenilor comunei, are în vedere principalele direcţii de dezvoltare pe care comuna 

ar trebui să le urmeze. Aceste direcţii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regională 

şi naţională, dar şi directivelor, valorilor şi principiilor europene. 

Este foarte important ca efortul de elaborare a strategiei să fie urmat de 

asumarea publică şi conştientă a acesteia, astfel că acesta va face obiectul unei 

hotărâri a Consiliului Local al comunei Ocolis. De asemenea, comunitatea locală 

trebuie să adere conștient și în cunoștință de cauză la aceasta, în acest sens fiind 

absolut necesară punerea ei la dispoziția publicului larg. 

Strategia de dezvoltare a comunei Ocolis pentru perioada 2014 – 2020 se 

constituie într-un instrument modern de dezvoltare pe care administrația publică locală 

și comunitatea îl au la dispoziție pentru a realiza viziunea comună pe care și-au 

propus-o. 
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Introducere 

 
 

”Locurile cu probleme nu sunt doar cele ale căror 
principale activități sau sectoare economice au intrat 

în declin, ci toate cele care cred că ziua de mâine  
nu se va deosebi prea mult de ce de azi.”1 

Philip Kotler et all (2001) 
 
 

Strategia de dezvoltare a comunei Ocolis pentru perioada 2014 - 2020, a fost 

realizată pe o perioadă de șapte ani. Aceasta urmăreşte dezvoltarea durabilă prin 

valorificarea potenţialului local pentru a fi în concordanţă cu obiectivul general de 

dezvoltare pentru mediul rural cuprins în Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României, Orizonturi 2014-2020-2030. Acesta vizează pentru orizontul 

2020, „consolidarea structurilor din domeniul agroalimentar și silvic concomitent cu 

dezvoltarea economică și socială a zonelor rurale pentru reducerea în continuare a 

decalajelor și atingerea nivelului mediu actual de performanță al țărilor membre ale 

UE; afirmarea României ca element de stabilitate a securității alimentare în Europa de 

Sud-Est.”2 S-a avut în vedere de asemenea un al doilea obiectiv propus pentru în 

aceeași strategie pentru orizontul 2020 și anume ”constituirea la nivel regional, 

conform strategiilor de dezvoltare spațială, a sistemului policentric de arii funcționale 

urbane (aglomerări urbane) și de coridoare de urbanizare în lungul arterelor de 

transport de interes european (policentricitate de rețea).”3 

Prezentul document este realizat la solicitarea Primăriei comunei Ocolis din 

județul Alba și reflectă atitudinea locuitorilor cu privire la prioritățile de dezvoltare ale 

comunei pe următorii 7 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscută prin efectuarea unui 

sondaj aplicat locutorilor satelor componente ale comunei Ocolis. 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile 

actuale ale comunității și atingerea acestora în viitor. 

Auditul comunei Ocolis respectă și se conformează în desfășurarea sa cu 

documente legislative și de politică de dezvoltare de referință atât la nivel european, 

cât si național, regional și local. Dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunei Ocolis 

                                                 
1 Kotler, Philip; Haider, H. Donald; Rein, Irving (2001), Marketingul locurilor, București,Editura Teora, 
pag. 9 
2 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030, pag. 122 
3 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030, pag 128 
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trebuie să fie în contextul geo-strategic, instituțional, administrativ, economic, social și 

cultural european, iar obiectivele și prioritățile de acțiune ale acesteia trebuie 

construite în conformitate deplină cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii 

Europene și cu strategiile naționale de dezvoltare pentru perioada următoare.  

Viziunea de dezvoltare a comunei Ocolis trebuie să înglobeze materializarea în 

timp a unor politici benefice comunității locale și cetățenilor comunei, ca cetățeni 

europeni. Ocolis trebuie să se dezvolte ca și comună europeană, cu standarde de 

calitate aferente fiecărui domeniu cheie – infrastructură, industrie, agricultură, servicii 

publice și comerciale, resurse umane, asistență socială, educație, sănătate, siguranța 

cetățeanului etc, dar și să se integreze și să mobilizeze activ la nivel regional 

potențialul existent. Comuna Ocolis trebuie să se impună ca un actor județean, 

valorificând acest potențial în paralel cu inițierea, susținerea și materializarea unor 

demersuri de promovare și de identificare ale unor posibile resurse investiționale din 

surse publice și private în dezvoltarea sa. 

 

Legislația europeană 

Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuită 

Cartea Albă în domeniul Politicii Europene de Transport 2001 

Strategia Europa 2020 

Noua Strategie de Sănătate a Comunității Europene 

Carta Socială Europeană Revizuită 

Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeana 

Declarația Universală a Drepturilor Copilului 

Directiva pentru Tratament Egal 

Directiva pentru Securitate Socială 

Directiva Ocupațională pentru Securitate Socială  

European Charter of Local Self-Government 

 

Alte reglementări și documente comunitare relevante  

Regulamentul Consiliului Comunității Europene. 1260/1999 privind prevederile 

generale ale Fondurilor Structurale  

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor și Documentelor de 

Programare pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and 

Programming Documents)  
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Regulamentul Consiliului Comunității Europene nr. 1685/2000 privind reguli 

detaliate pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 în ceea ce privește 

eligibilitatea cheltuielilor aferente operațiunilor co-finanțate de către Fondurile 

Structurale  

Regulamentul Consiliului Comunității Europene nr. 1783/1999 privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională  

Regulamentul Consiliului Comunității Europene nr. 1784/1999 privind Fondul 

Social European  

Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor 

Structurale si de Coeziune in perioada 2007-2013, 2014-2020 

Proiectul Regulamentului Parlamentului European și Consiliului UE pentru 

Fondul Social European  

Proiectul Regulamentului Parlamentului European și Consiliului UE pentru 

Fondul European de Dezvoltare Regională 

Proiectul Regulamentului Parlamentului European și Consiliului UE pentru 

Fondul Social European  

 

Legislația națională 

Tratatul de Aderare al României și Bulgariei la Uniunea Europeană - 2005  

Programele Operaționale Sectoriale  

Programul Operațional Regional 

 

Transport 

Master Plan General de Transporturi 

Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de 

transport de interes național și European 

Programul prioritar de construcție a autostrăzilor din Romania și a drumurilor 

naționale cu patru benzi de circulație  

 

Educație 

Legea nr 1 din 2011 a educației naționale 

Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI)  

Strategia descentralizării învățământului pre-universitar 

Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu  
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Planul National de Acțiune pentru Ocupare  

Strategia Națională de Ocupare  

 

Sănătate 

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Asistența socială 

Legea nr. 292/ 2011 Legea asistenţei sociale 

Strategia națională în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului violenței în 

familie 

Planul național de acțiune pentru implementarea legislației în domeniul 

protecției drepturilor copilului 

Planul național de acțiune pentru prevenirea și combaterea traficului de copii 

Strategia națională de dezvoltare a serviciilor sociale 

Planul național de acțiune pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 

 

Alte norme legislative interne: 

Legea nr.215/ 2001 privind administrația publica locală cu modificările și 

completările ulterioare 

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. cu modificările și 

completările ulterioare 

Legislația serviciilor publice municipale 

Legislația privind finanțele publice locale 

 

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în strategiile 

naționale de dezvoltare, Primăria comunei Ocolis își va desfășura activitatea în 

următoarele direcții strategice de acțiune: 

1. Integrare europeană și dezvoltarea relațiilor internaționale; 

2. Educație și cultură; 

3. Protecție socială; 

4. Sănătate; 

5. IMM-uri și competitivitate 

6. Agricultură și dezvoltare rurală; 
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7. Infrastructură; 

8. Protecția mediului înconjurator; 

9. Turism și sport. 

Obiective strategice pentru dezvoltarea economico – socială a comunei în 

perioada 2014-2020 sunt : 

1. Dezvoltarea infrastructurii de bază; 

2. Dezvoltarea serviciilor publice; 

3. Întărirea coeziunii sociale si reducerea sărăciei; 

4. Regenerarea rurală și protecția mediului; 

5. Diversificarea activităților economice și creșterea competitivității; 

Condițiile pentru un succes în implementarea strategiei de dezvoltare a 

comunei Ocolis se bazează pe următoarele trei elemente: 

- acordul si susținerea planului de către cetățeni; 

- susținerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltării economice; 

- informarea permanentă a cetățenilor privind progresul implementării 

planului. 
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1. Cadrul natural, istoricul și relieful comunei Ocolis 

1.1. Aşezare geografică 

 

Regiunea Centru este situata in zona de centru (de unde ii provine si numele) 

a Romaniei, in interiorul marii curburi a Muntilor Carpati, pe cursurile superioare si 

mijlocii ale Muresului si Oltului, fiind strabatuta de meridianul 25◦ longitudine estica si 

paralela 46◦ latitudine nordica. Are o suprafata de 34 100 km2 si reprezinta 14,3 % din 

teritoriul tarii. Regiunea Centru ocupa pozitia a 5-a intre cele 8 regiuni de dezvoltare. 

Prin pozitia sa geografica, realizeaza conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni de 

dezvoltare, inregistrandu-se distante aproximativ egale din zona ei centrala pana la 

punctele de trecere a frontierelor. 

 
 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regiunea Centru 
 

  Lipsit de campii propriu-zise, relieful Regiunii Centru cuprinde parti insemnate 

din cele trei ramuri ale Carpatilor Romanesti (aproape jumatate din suprafata regiunii), 

zona colinara a Podisului Transilvaniei si zona depresionara de contact intre zona 

colinara si cea montana. 

 

 

Judeţe 

Alba 

Brasov 

Covasna 

Harghita 

Mures 

Sibiu 

Suprafaţă 34.100 km² 

Populaţie 

- 2010 

- Densitate 

Locul 2 

2.524.000 

74loc/km² 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C5%A3ele_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suprafa%C5%A3%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Popula%C5%A3ie
http://ro.wikipedia.org/wiki/2002
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Caracteristicile Regiunii Centru 

 

Economia Regiunii Centru are o structura echilibrata, cu un o pondere inca 

importanta a industriei si un sector tertiar in dezvoltare rapida. In anul 2008, Produsul 

Intern Brut/ locuitor in Regiunea Centru, exprimat la Paritatea de Cumparare Standard 

(unitate de valuta conventionala care exclude influenta diferentelor de pret dintre tari), 

era de 11250 euro (44,8% din media Uniunii Europene).  

 

Profilul industrial al regiunii este dat de industriile de constructii de masini, 

prelucrarea metalelor, chimica, farmaceutica, materialelor de constructii, lemnului, 

extractiva, textila si alimentara. Specificul industrial este mai pronuntat in judetele 

Brasov si Sibiu, judete cu importante traditii industriale. Bogatele resurse naturale 

existente in regiune, in special cele de gaze naturale si sare, au stat la baza dezvoltarii 

industriei chimice. In anul 2007, in Regiunea Centru s-au obtinut 42,2% din volumul de 

gaze naturale extrase la nivel national si 40,8% din productia nationala de 

ingrasaminte chimice. Industriile de prelucrare a lemnului valorifica importantul 

potential silvic al regiunii. Astfel, in Regiunea Centru se obtin 46% din productia 

nationala de cherestea si aproximativ 20% din cea de mobilier.  

 

Agricultura se afla la inceputul unui lung si dificil proces de modernizare si 

restructurare, menit sa conduca la eficientizare si la valorificarea mai buna a 

importantului potential agricol al regiunii. Conditiile de clima, relief si sol influenteaza 

intr-o masura importanta dezvoltarea agriculturii. Culturile de plante tehnice si de 

cartofi si practicarea zootehniei dispun de cele mai favorabile conditii naturale in 

regiunea noastra. In anul 2008 , Regiunea Centru detinea 33% din productia nationala 

de sfecla de zahar, 27% din cea de cartofi si 19% din septelul de ovine al Romaniei. 
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Sectorul serviciilor are o contributie importanta la formarea P.I.B., avand o 

dezvoltare semnificativa in ultimii ani. Domeniile care au inregistrat cele mai mari 

cresteri sunt transporturile (in special transporturile rutiere si cele aeriene), 

telecomunicatiile, sectorul financiar-bancar si de asigurari, turismul. Reteaua rutiera 

masura, la sfarsitul anului 2008, 10714 km, din care 2788 km sunt drumuri 

modernizate, iar cea de cale ferata avea o lungime totala de 1337 km. Atat 

infrastructura de transport rutier cat si cea de transport feroviar necesita lucrari ample 

de reabilitare si modernizare.  

 

Turismul este unul din cele mai dinamice sectoare economice, care insa nu a 

atins nivelul de dezvoltare cerut de importantul potential turistic al regiunii. In anul 

2009, Regiunea Centru a reusit sa atraga 1,1 milioane turisti cazati in structurile de 

primire turistica, fiind a doua regiune a tarii ca destinatie turistica. Principalele forme 

de turism practicate in Regiunea Centru sunt turismul montan, turismul balnear, 

turismul cultural si agroturismul.  

 
Accesul la informație și dinamica fenomenului de urbanizare din ultimul timp a 

atras după sine o creștere a gradului de dezvoltare din majoritatea orașelor din județ. 

În expresia gradului de dezvoltare la nivelul Regiunii Centru o componentă de bază o 

reprezintă și mediul rural în care trăiește 40,6% din populația totală a regiunii (potrivit 

datelor statistice din 2009). Indicatorul sintetic care pune cel mai bine în evidență 

nivelul de dezvoltare la nivel unitate administrativ – teritorială rurală este Indicele 

Dezvoltării Comunelor (IDC), a cărui expresie matematică este compusă dintr-o serie 

de indicatori selectați pentru 4 domenii:  

 infrastructura de locuire,  

 resurse publice,  

 capitalul economic individual-familial și  

 capitalul uman condiționat de vârstă.  

  Operând în baza conceptului de sărăcie comunitară potrivit căruia o comună 

este cu atât mai puțin dezvoltată cu cât la nivelul ei se înregistrează o probabilitate mai 

mare de consum redus de bunuri publice sau private. 

 
Valoarea Indicelui de Dezvoltare Umană (IDU ) la nivelul județelor Regiunii Centru comparativ cu 

IDU la nivel regional și național 

ROMANIA 0,821 

Regiunea Centru 0,814 

Judetul Alba 0,822 

Judetul Brasov 0,876 

Judetul Covasna 0,795 

Judetul Harghita 0,816 

Judetul Mures 0,824 

Judetul Sibiu 0,857 

Valorile IDU la nivelul județelor Regiunii Centru în anul 2008, calculate pe baza metodologiei utilizate de PNUD 

 (Sursa datelor: Institutul Național de Statistică) 
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 Comuna Ocolis este situata in depresiunea cu acelasi nume, la 460 m 

altitudine, in zona de conflict a raului Ocolis cu Ariesul. Comuna constituie punctul de 

plecare spre Cheile Runcului si ale Pociovalistei. Accesul in localitatile Ocolis si 

Vidolm se face de pe DN 75. Accesul spre satul Lunca Larga se face pe DN 75, iar 

apoi mai departe pe DJ 750 G Ocolis, in continuarea caruia se parcurge apoi DC 184 

(DC 89) Runc-Lunca Larga. Pe drumurile clasificate DJ 750 G si DC 184 se poate 

circula in conditii bune.  

 

 

 
 

Harta – Comuna Ocolis 

 
 
Se afla in partea de nord a judetului Alba, pe DN 75, la 100 de km de Alba Iulia 

si 20 de km de orasul Baia de Aries. Partial este situata in Muntii Trascaului si Muntele 

Mare. 

 

  Are in componenta patru sate situate pana la granita cu Judetul Cluj. 

   

Vecinatatile teritoriului administrativ al comunei sunt: 

- La nord : Judetul Cluj 

- La sud - vest : Comuna Rimetea 

- La vest si sud: Comuna Posaga  
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Harta judetului Alba si localizarea comunei Ocolis 
 

 

 

Cai de comunicatie.  

Accesul spre localitati 

Calea de comunicatie majora care strabate teritoriul Comunei Ocolis este DN 75. 

Traseul este urmatorul: limita Judetului Bihor – Arieseni – Albac – Cimpeni – Salciua 

de Jos - Ocolis – limita Judetului Cluj. 

Accesul in localitatile Ocolis si Vidolm se face de pe DN 75. 

Accesul spre satul Lunca Larga se face pe DN 75 – Ocolis, iar mai departe pe DJ 
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750G Ocolis, in continuarea caruia se parcurge apoi DC 184 (DC 89) – Runc – Lunca 

Larga. 

Originea asezarilor 

Locuirea teritoriului dateaza inca din neolitic si se continua in perioada antica. 

Un tezaur dacic descoperit la Posaga dovedeste ca aici a existat o comunitate de 

dacogeti destul de puternica. Tezaurul a fost descoperit pe terotoriul satului Coltesti, 

comuna Posaga si consta din mai multe fibule care sut expuse in prezent la 

Kunsthistorisches Museum din Viena. 

  Descendenta actualilor locuitori din ramura dacica este sustinuta de 

cercetatorul Vasile Netea in lucrarea "Muntii Apuseni. Muzeu istoric si panteon al 

poporului roman", publicata in 1977. El sustine, fara sa demonstreze stiintifica, fatul ca 

in costumul traditional din Ocolis, se regasesc elemente din vechiul port al dacilor. 

 

Dupa cucerirea romana 

            Dupa razboaiele daco-romane, Dacia devine provincie romana pana la 

retragerea din timpul imparatului Aurelian din 275-276 d.Hr. Reteaua de orase si de 

sate romane este foarte densa si coerenta, ceea ce schimba radical fata Daciei. In 

orase sunt instalate garnizoane militare romane pentru paza provinciei. De asemenea, 

sunt adusi colonisti din toate regiunile Imperiului Roman. In zona Muntilor Apuseni vin 

colonisti illyri, deja specializati in exploatarea aurului. Prezenta colonistilor illyri este 

confirmata de o serie de tablite cerate descoperite la Rosia Montana. Se poate 

presupune ca si pe teritoriul de astazi al comunei Ocolis au ajuns cativa spalatori de 

aur illyri, sau de alta origine. Descoperiri arheologice par sa confirme aceasta prezenta 

– fie chiar si sporadica – a colonistilor romani.  

  Astfel, dintr-un loc neprecizat din satul Ocolis provine o moneda de bronz din 

secolele II-III. 

  La Vidolm s-au facut o suma de descoperiri arheologice mai importante. In 

primul rand, s-au descoperit monede romane de secol II-III. In al doilea rand, langa 

raul Aries au fost observate urme ale spalarii nisipului aurifer.  

  Din aceasta zona provin si o secure din fier, de epoca romana, precum si 

caramizi si olane romane, materiale ce indica existenta unei asezari.  

  Aceste descoperiri romane sunt mentionate de istoricul Dumitru Popa in cartea 

"Villae, vici, pag3. Asezarile rurale romane din Dacia intracarpatica".  

  Pe baza descoperirilor arheologice putem afirma ca in epoca romana exista pe 

teritoriul de astazi al comunei Ocolis cel putin o asezare omeneasca, un sat, ai carui 

locuitori se ocupau – cel mai probabil in afara de agricultura si cresterea animalelor – 

cu spalarea nisipurilor aurifere din Aries.  

  Daca e sa parasim acum domeniul descoperirilor arheologice pentru domeniul 

legendelor, trebuie sa mentionam ca in traditia orala din Ocolis se spune ca in locul 

numit Grohotele Cioprii ar fi existat in perioada romana mine de aur. Aurul s-a 

exploatat (prin spalarea nisipurilor aurifere) pe teritoriul comunei Ocolis cel putin pana 

in anul 1560, conform unui document citat de Pal Binder in articolul „Geografia istorica 

a Muntilor Apuseni”, publicat in revista Apulum. 
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  Avand in vedere structurile de organizare din Transilvania medievala, se poate 

presupune ca satul Ocolis (probabil deja intemeiat) ar fi putut face parte din 

voievodatul lui Gelu, ca zona de granita. Statutul de zona de granita reiese din 

toponimele din hotarul satului Ocolis. Astfel, doua locuri din hotar se cheama Presaca 

(unul inspre satul Ocolisel, celalalt langa stancile de la Vulturese). Acest toponim 

trimite la intariturile care delimitau in epoca medievala diferitele formatiuni politice. 

Presacile erau intarituri realizate cu valuri de pamant si palcuri de padure (lat. 

indagines). De asemenea, intrarea in sat a fost dintotdeauna desemnata cu numele de 

origine maghiara Vama, ceea ce iarasi trimite la statutul de frontiera pe care localitatea 

pare sa-l fi avut. Stim din Cronica lui Anonymus ca voievodatul lui Gelu era strabatut 

de cel putin un rau din nisipurile caruia se extragea aur: acest rau nu e altul decat 

Ariesul. Dupa ce ungurii il inving pe Gelu, Transilvania intra – cel putin teoretic – in 

componenta regatului ungar. 

 

Organizarea administrativa in sec XV si dupa 

               In veacul al XV-lea, Ocolisul era situat pe platoul de la Agre. Foarte probabil, 

satul era alcatuit din case de lemn acoperite cu paie, asemanatoare cu colibele cu o 

singura incapere si tinda, stranse in jurul unei biserici cu arhitectura similara cu cea 

care se afla astazi in satul Lunca Larga, poate ceva mai redusa ca dimensiuni. Vagi 

urme ale acestei biserici se mai gasesc pe platoul de la Dealul Varaticului. in fruntea 

satului statea un cneaz, care avea atributii judecatoresti si militare si care conducea 

adunarea de „oameni buni si batrani” care aveau diferite atributii in organizarea vietii 

de obste. 

  Conform cu lucrarea istoricului Stefan Pascu, "Voievodatul Transilvaniei", 

Ocolisul era centrul unei obsti de sate, un fel de punct de polarizare locala a vietii 

politice romanesti din zona. Din subordinea Ocolisului faceau in acea vreme satele: 

Filea, Plaiuri, Deleni, Micesti, Aiton, Padureni, Craiesti (sate cu cnezi), Iara, Surduc, 

Agris, Saliste, Sacel (sate fara cnezi). Numarul populatiei din Ocolis era destul de 

mare, dat fiind ca la inceputul veacului al XV-lea se constata un fenomen de roire, 

frecvent in lumea satului romanesc medieval. Cand populatia dintr-un sat devenea 

prea numeroasa, o parte din locuitori se desprindeau de consatenii lor si plecau sa 

intemeieze un nou sat. In cazul ocolisenilor, o parte din ei au pus bazele satului      

  Ocolisul Mic (astazi Ocolisel), de cealalta parte a masivului Varvuiata, intre 

1419 (Poss. Oklos) si 1426, cand apar in documente numele de Naghaklos (Ocolisul 

Mare) si Kysaklos (Ocolisul Mic) sub care cele doua sate vor fi cunoscute timp de vreo 

cateva sute de ani. 

 

Perenitatea ortodoxiei 

Dupa includerea Transilvaniei in Imperiul Habsburgic, in aceasta provincie cu 

populatie majoritar romaneasca a inceput un razboi intre austriecii catolici si ungurii 

care trecusera in marea lor majoritate la protestantism. Incercarile de convertire a 

romanilor la calvinism, facute in veacul al XVII-lea, au ramas fara prea mare ecou, 

ceea ce i-a determinat pe austrieci –prin intermediul calugarilor iezuiti– sa incerce 

atragerea romanilor inspre catolicism. Aceasta incercare a fost incununata de mai mult 
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succes, deoarece s-a gasit varianta mixta, de compromis, a greco-catolicismului. Daca 

in unele sate de pe Valea Ariesului sunt (mai bine-zis erau) greco-catolici destul de 

numerosi, la Ocolis nu este nici unul, in ciuda unei incercari de trecere la greco-

catolicism facuta de preotii satului la sfarsitul veacului XVIII (1780).  

Protopopul de Posaga, Ioan Aron, impreuna cu cei doi preoti renegati au venit 

sa preia biserica din Ocolis pe seama greco-catolicilor. Se povesteste insa ca toti 

satenii, in frunte cu cantorii si crasnicii, i-ar fi asteptat pe tradatori in fata bisericii, 

interzicandu-le sa intre si declarand ca ei sunt romani de lege greco-orientala, ceea ce 

a facut ca incercarea de unire cu Biserica Romei sa ramana fara consecinte pe termen 

lung.  

  Puternica comunitate ortodoxa din Ocolis isi construieste in veacul al XVIII-lea o 

biserica de lemn (dupa 1726), mutata in satul Cacova Ierii cu ocazia construirii actualei 

biserici, desavarsita in 1910. 

  Din anul 1714 dateaza o conscriptie urbariala de mare importanta pentru 

intelegerea vietii si a structurii sociale a Ocolisului. Astfel, in respectiva conscriptie 

apar deja principalele nume de familie care se intalnesc si azi la locuitorii din sat 

(Berindei, Borfota, Borna, Brata, Branzei, Cimoca, Cocian, Coia, Cora, Corb, Coruta, 

Crisan, Curseu, Dan, Duma, Gaia, Giurgiu, Ioanici, Manciu, Micu, Mihut, Munteanu, 

Neamt, Poca, Popa, Popeiu, Radut, Rafaila, Sbanca, Turca, Terfea), lucru semnificativ 

in ceea ce priveste stabilitatea populatiei. Sigur ca existau adeseori casatorii 

exogame, dar acestea se faceau intotdeauna pe o baza care nu a variat foarte mult 

cel putin in ultimele trei secole. In conscriptia din 1714 sunt inclusi 116 capi de familie, 

ceea ce ar insemna ca in Ocolis traiau intre 500 si 600 de persoane. 

 

Participarea ocolisenilor la rascoala lui Horea 

Tulburarile din zona Ocolisului sunt numeroase. Preotul ortodox Dumitru, dupa 

afirmatiile istoricului Stefan Metes, se implica activ in luptele duse de romani impotriva 

grofilor. Populatia din Ocolis participa la distrugerea si incendierea mai multor 

resedinte nobiliare unguresti. In 9-10 noiembrie 1784, o parte desprinsa din oastea lui 

Closca, intarita cu salciuani, posagani, ocoliseni, prada curtile contelui Sigismund 

Torotzkai din Salciua de Jos, Rimetea (Trascau) si Coltesti (Sangeorzul Trascaului). 

Mobilizarea ocolisenilor dureaza toata luna noiembrie, asa incat ii gasim implicati in 

uciderea vagmistrului (Wachtmeister) Bernath, petrecuta intre Ramet si Ponor. 

Rascoala este urmata de o represiune extrem de sangeroasa. Locuitorii satelor 

rasculate urmau sa poarte cusute pe spatele tundrelor furci taiate din panura alba, sub 

pedeapsa de 50 de bate: semn infamant, care aduce aminte si de alte practici 

condamnabile de acest tip, mult prea frecvente in istoria omenirii. Toti cei asupra 

carora planeaza banuieli ca ar fi participat la rascoala sunt anchetati (uneori sumar), 

torturati si de multe ori executati de autoritatile habsburgice. 

 

Organizarea sociala locala in sec XIX 

Primul document important din secolul al XIX-lea relativ la viata din Ocolis este 

Conscriptia bisericilor si a preotilor neuniti cu Roma din 1805. Acest document se 

poate inscrie in seria documentelor similare din secolul XVIII si reliefeaza importanta 
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comunitatii ortodoxe din Ocolis, care este desemnata ca ecclesia per se, ca biserica 

de sine statatoare, independenta de orice alta biserica. In aceasta perioada, in Ocolis 

traiau 227 de familii, iar in Runc 159 (cu tot cu vaduve). Daca socotim numarul 

membrilor unei familii la 5, Ocolisul si Runcul impreuna aveau aproape 2000 de 

locuitori la inceputul secolului al XIX-lea. 

  Un registru de nasteri din perioada 1813-1852, pastrat in arhiva Bisericii 

Ortodoxe din Ocolis, da o imagine destul de clara a organizarii sociale. Societatea era 

diferentiata in mai multe stari (ca sa nu spunem neaparat clase), iar indicii de stare 

sociala erau dati uneori in limba romana, alteori in latina, din pricina constrangerilor 

administrative habsburgice: miser-sarac, servus, arator-plugar, agricola, vinicola, faur-

cauaci, morar, lingurar, carbunar, cantor, campanator-crasnic, preot. Conform cu acest 

registru de nasteri, se poate afirma ca personalitatea cea mai importanta a satului in 

aceasta perioada este preotul, dat fiind ca era una dintre putinele persoane 

alfabetizate din comunitatea locala. 

 

Revolutia de la 1848 

Cel mai important eveniment din secolul XIX, la scara intregii Transilvanii 

ramane Revolutia de la 1848-1849. In contextul acestui an revolutionar, Ocolisul isi 

regaseste importanta geo-strategica pe care o va fi avut in Evul Mediu. Dat fiind ca 

este primul sat pur romanesc de pe Valea Ariesului si ca in apropiere existau doua 

puncte strategice pe care ungurii le controlau (Iara, Rimetea-Coltesti), Ocolisul s-a 

bucurat de o atentie speciala din partea trupelor lui Avram Iancu. Pe firul Ariesului 

puteau sa vina soldatii unguri din Turda, iar pe la Iara si pe la Rimetea (Trascau) 

puteau sosi trupe unguresti dinspre Cluj respectiv dinspre Aiud, care urmau sa faca 

jonctiunea la Buru, ceea ce l-a determinat pe Avram Iancu sa-l trimita in zona pe unul 

dintre cei mai fideli oameni ai sai, preotul Simion Balint din Rosia Montana, care si-a 

instalat tabara chiar in Ocolis la inceputul anului 1849.  

  Dupa revolutie, o parte din locuitorii satului Runc trec dincolo de Cheile 

Runcului, intr-o regiune unde nu se aflau decat colibe pentru animale, si pun bazele 

satului Lunca Larga, caruia i se construieste si o biserica in 1859. Se incheie astfel 

miscarile de populatie care dau comunei Ocolis configuratia pe care o are pana in ziua 

de astazi. 

 

1.2. Suprafaţa comunei Ocolis 

Suprafata totala a acomunei este de 8579 hectare 

2299 ha 
 

426 ha 
 

1726 ha 
 

           911 ha 
 

3063 ha 
 

Teren  
neproduc

tiv 

Teren  
arabil 

Pasuni Fanete 
Teren  

agricol total 

 Teren agricol total: 3063 ha 

 Teren neproductiv: 2299 ha 

 Teren arabil: 426 ha 
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 Pasuni: 1726 ha 

 Fanete: 911 ha 

In prezent, As. Composesorat Ocolis detine 1166, 58 ha padure si    206, 31 ha teren 
agricol. De asemenea, As. Composesorat Runc – Lunca Larga detine    458,29 ha 
padure si 267, 25 ha teren agricol. 
Biserica Ortodoxa Ocolis – 34,5 ha 
Biserica Ortodoxa Runc – Lunca Larga – 28,41 ha 
Biserica Ortodoxa Vidolm – 51, 93 ha 
 

1.3. Reţea hidrografică 

  Reteaua colectoare este data de pârul Ocolis si afluentii sai. Pârul Ocolis nu a 

secat niciodata în raport cu afluentii sai, mai ales cei din zonele necalcaroase, iar pe o 

distanta de aproximativ 5 km ce strabate satul Vidolm trece râul Aries. 

In ansamblul ei, reteaua hidrografica apartine bazinelor Muresului si Somesului. 

Ariesul colecteaza apele de pe versantul sudic, sud-estic, estic si nord-estic (vaile 

Bistra, Bistricioara, Valea Mare, Valea Caselor, Lupsa, Sartas, Salciuta, Posaga 

Ocolisul, Ocoliselul, Valea Ierii cu afluentii ei) iar Somesul Rece de pe versantul vestic 

si nord-vestic (Valea Ursului, Irisoara, Sateanu, Fagetu, Negruta, Paltinita, Caprita, 

Bârlogu, Râsca). Regimul hidrografic reflecta conditiile climatice specifice, 

înregistrându-se frecvente viituri iarna si o scurgere maxima primavara. 

 

1.4. Climă 

 În general, clima zonei este continental moderata. Predomina influenta 

circulatiei vestice care aduce mase de aer umed si influentele sudice si sud vestice ce 

aduc mase de aer tropical. Este prezenta o circulatie nordica si nord- estica ce permite 

patrunderea aerului rece de origine polara sau arctica. 

  Clima zonei este influentata de Muntele Mare, reprezentat printr-un climat de 

munte cu anumite nuantari ce decurg din pozitia masivului fata de circulatia 
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atmosferica dominanta si masivele muntoase învecinate. Situat mai estic în cadrul 

Apusenilor, masivul Muntele Mare este "ecranat" de Muntii Bihor si Vladeasa, ce 

"fortifica" Apusenii spre vest. Ca urmare, cantitatea medie anuala de precipitatii este 

redusa (circa 1000 mm) în comparatie cu cea din M.Bihor si Vladeasa (1200 - 1300 

mm/an). 

 Circulatia generala a maselor de aer este din sector vestic. Aceasta circulatie 

explica si amplitudinile termice anuale mai mici decât în Carpatii Meridionali sau 

Carpatii Orientali. Aceeasi influenta vestica determina caderea unor cantitati mai mari 

de precipitatii În vestul masivului si pe versantii cu expozitie vestica. 

  Pe culmile înalte, la peste 1600 m, temperatura medie anuala se situeaza în 

jurul valorii de 2 grade Celsius, pentru ca la poale sa se ridice la 7-8 grade Celsius. În 

luna ianuarie, pe culmi, temperatura medie este de -5 grade Celsius, la poale -l grad 

Celsius pe versantii vestici si sud-vestici si -3 grade Celsius pe cei nordici si nord-

estici. În luna iulie, temperatura medie este de 10-11 grade Celsius pe culmi, iar la 

poale 17-18 grade Celsius pe versantii nordici si nord-estici si 17-19 grade Celsius pe 

versantii cu expozitie sudica si vestica. 

 

1.5. Relieful, solul, structura geologică a teritoriului comunei Ocolis 

  În aceasta zona, formatiunile cristalofiliene hercinice sunt reprezentate de 

calcare cristaline. Învelisul sedimentar este reprezentat prin depozite de vârsta 

mezozoica care apartin jurasicului superior reprezentat prin calcare noduloase care 

trec pe verticala la calcare în placi, calcare masive si calcare recifale, cretacicului 

reprezentat prin sisturi argiloase slab metamorfozate, microconglomerate si gresii, 

apartinând cretacicului inferior respective depozite conglomeratice si grezoase de 

vârsta cretacic superior. 

 

Din punct de vedere geografic, Comuna Ocolis este situata pe vaile Ariesului si 

Ocolisului (afluent pe stanga al Ariesului), in partea nordica a Judetului Alba, partial in 

Muntii Trascaului si partial in Muntele Mare, masive despartite de cursul mijlociu al 

raului Aries. De asemenea, in parte, comuna este situata in mica depresiune a 

Ocolisului, sculptata in cadrul culoarului Ariesului. 

 

Muntii Trascaului 

  Muntii sunt dispusi între Valea Ampoiului la sud si Valea Racilor sau Turenilor, 

la nord, nordul lor fiind dispus în judetul Cluj, iar restul masivului se afla în judetul Alba. 

Fara sa atinga înaltimea întâlnita în alte grupe ale Carpatilor României, Muntii 

Trascaului reprezinta, totusi, o unitate extrem de diversificata ca peisaj, cu un 

remarcabil potential turistic, doar în parte valorificat pâna in prezent. În ciuda faptului 

ca au înaltimi sub 1 400 m, ei apar destul de impunatori, mai ales când sunt priviti din 

Culoarul Muresului, de unde-si dezvaluie un profil crenelat, cu acel aer de atragatoare 

salbaticie.  

Muntii Trascaului reprezinta o unitate montana care compenseaza lipsa urmelor 

glaciare, a piscurilor semete, cu alte valente — cu nimic mai prejos ca importanta — 
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dintre care am aminti micro-relieful periglaciar, bine reprezentat aici. Atractia turistica 

pe care o exercita acest masiv consta, poate, tocmai din neasteptata lor complexitate 

si diversitate peisagistica.Fara îndoiala, un rol important în definirea trasaturilor 

cadrului natural al Trascaului îl are relieful carstic, bine reprezentat, ce cuprinde 

întreaga gama de forme specifice, ce se impun, mai totdeauna, cu multa personalitate 

în peisaj. In plus, integrarea acestui tip de relief în cadrul morfologiei dezvoltate pe 

celelalte roci — sedimentare, magmatice si metamorfice — se face într-o armonie 

peisagistica desavârsita.  

In nordul si in sudul acestei unitati montane asezarile apar doar pe vai si în 

cadrul depresiunilor, in partea centrala a Muntilor Trascaului satele si catunele urca 

pâna sus pe coama lor, risipindu-se pe crestele muntilor. Natura a înzestrat spatiul 

carpatic al Trascaului cu numeroase locuri interesante nu numai din punct de vedere 

stiintific, dar si turistic, numele unora având deja o mare rezonanta, precum cheile 

Turzii, Turenilor, Râmetului, Galditei, Întregaldelor, Cetii, Aiudului, Ampoitei. De 

asemenea, masivele calcaroase Bedeleu si Ciumerna, Coltii Trascaului si Piatra Cetii, 

pesterile Huda lui Papara, Poarta Zmeilor, Bisericuta, Liliecilor, marea dolina 

Vânatara, o serie de defilee ca cele ale Arietului, Iarei, Hatdatelor etc., pentru a nu 

aminti decât câteva dintre ele. 

 Existenta unei retele optime de drumuri — situate fie la periferia perimetrului 

montan al Trascaului, fie directionate spre inima acestuia, unele dintre ele reusind sa-l 

traverseze — la care se adauga un adevarat paienjenis de poteci, faciliteaza accesul 

spre cele mai îndepartate si izolate puncte de interes turistic.  

 

Muntele Mare 

  Este situat în Carpatii Occidentali, în partea de nord-est a Muntilor Apuseni. Din 

punct de vedere administrativ, Muntele Mare se gaseste pe teritoriul judetelor Cluj si 

Alba.  

  Masivul Muntele Mare constituie zona cea mai veche a muntilor Apuseni. 

Impreuna cu Muntii Bihor si Muntii Vladeasa, formeaza pivotul orografic al Apusenilor, 

dominând zonele înconjuratoare (Valea Ariesului, depresiunea Iara - Vlaha - 

Savadisla, depresiunea Huedin). Nota dominanta a reliefului este data de larga 

desfasurare a suprafetelor de nivelare, reprezentate de culmi cu aspect de platou, si 

de vaile, adesea cu caracter de defileu (V. Iara, V. Somesului Rece etc.). Urmele 

evolutiei îndelungate a acestor munti sunt concretizate prin prezenta celor trei 

suprafete de nivelare sincrone celor din Carpatii Meridionali: Farcas - Cârligati (la 1600 

- 1800 m altitudine), de o planitate remarcabila, Marisel - Maguri (1000 -1300 m), cu 

multe asezari risipite de tip crâng, si Fenes (600 - 800 m), mai putin dezvoltata. Fiind 

înconjurat de zone depresionare joase si vai adânci, Muntele Mare pare mai înalt si 

mai masiv decât este în realitate. Altitudinea maxima se înregistreaza în Vf. Muntele 

Mare, care cu cei 1826 m este al treilea ca înaltime în Apuseni, dupa Cucurbata Mare 

(1849 m) si Vladeasa (1836 m). 

  Substratul geologic al acestor munti prezinta o mare complexitate litologica si 

structurala. Fundamentul acestui masiv îl constituie rocile cristaline vechi, al caror grad 

de metamorfozare creste dinspre periferie spre zonele centrale. Aceste roci 
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metamorfice sunt reprezentate în principal din sisturi cloritoase si sericitoase, gnaise, 

filite, amfibolite etc. În axul acestui fundament cristalin a fost injectata o puternica 

masa de granite sub forma unui batolit imens, cunoscut sub denumirea de Granitul de 

Muntele Mare.  

Pe latura sudica si sud-estica îsi fac aparitia si rocile sedimentare de diferite 

vârste. Dispunerea unei bare de calcare carbonifere în partea de SE, coroborata cu 

actiunea de eroziune exercitata de factorii externi, a dus la aparitia unor abrupturi si 

creste calcaroase spectaculoase (Scarita - Belioara, Vulturesele, Leurda - Leasu) 

precum si unor pitoresti sectoare de chei (Cheile Runcului, Cheile Pociovalistei, Cheile 

Posegii etc.). 

  

1.6. Vegetaţia şi fauna 

Vegetatia naturala este reprezentata de pasuni si vegetatie forestiera: fag, 

gorun , molid, brad, mesteacan, carpen. 

  Vegetatia prezinta o evidenta etajare pe verticala. Se succed de la poale spre 

culmi paduri de stejar si gorun, paduri de fag, mai sus amestec de foioase cu molid, 

apoi molidisuri si în final etajul subalpin. Pajistile alpine propriu-zise lipsesc, fiind 

suplinite de pajisti subalpine primare si secundare, cu caracter de "poieniri", alcatuite 

în principal din rogoz alpin, parusca, tuporisca, rugina si tufe de ienupar pitic. În acest 

segment al Muntilor Apuseni exista elemente de mare interes din punct de vedere 

botanic. 

  Padurile intinse care imbraca muntii din zona comunei adapostesc numeroase 

specii de animale salbatice: lupul, mistretul, iepurele, vulpea, caprioara, veverita. 

Dintre pasari, in regiunile calcaroase, se intalnesc destul de frecvent presura de 

stanca, mierla de piatra si fluturasul de stanca, o adevarata perla printre pasari. 

 

 

1.7. Resursele subsolului 

Resursele naturale sunt substanțe care apar în mod natural dar în forma lor 

relativ nemodificată. O materie este considerată o resursă naturală atunci când 

activitățile primare asociate cu aceasta sunt extragerea și purificarea, ele fiind opuse 

creației. Mineritul, extragerea petrolului, pescuitul și silvicultura sunt în general 

considerate industrii ale resurselor naturale, în timp ce agricultura nu. 

 

Resursele naturale sunt de obicei clasificate în: 

 resurse regenerabile; 

 resurse neregenerabile. 

Resursele regenerabile sunt în general resursele vii (pești, păduri, de exemplu), 

care pot să se refacă dacă nu sunt supravalorificate. Resursele regenerabile pot să se 

refacă și pot fi folosite pe termen nelimitat dacă sunt folosite rațional. Odată ce 

resursele regenerabile sunt consumate la o rată care depășește rata lor naturală de 

refacere, ele se vor diminua și în cele din urmă se vor epuiza. Rata care poate fi 
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susținută de o resursă regenerabilă este determinată de rata de refacere și de 

mărimea disponibilului acelei resurse. Resursele naturale regenerabile ce nu sunt vii 

includ solul, apa, vântul, mareele și radiația solară. 

 

Resursele pot, de asemenea sa fie clasificate pe baza originii lor ca fiind: 

 resurse biotice, derivate din animale și plante; 

 resurse abiotice, derivate din pământ, aer, apă, ș.a.m.d.; resursele minerale și 

energetice sunt de asemenea resurse abiotice, unele sunt derivate din natură. 

 

Structura petrografică complexă pusă în evidenţă printr-un mozaic al 

formaţiunilor geologice face ca subsolul judeţului să dispună de resurse variate în 

cantităţi apreciabile altele mai rare dar de o valoare deosebită. În evoluţia geologică 

îndelungată fiecare etapă şi-a lăsat amprenta prin numeroase tipuri genetice ale 

substanţelor minerale utile. Bine reprezentat şi de valoare deosebită magmatismul 

neogen s-a manifestat în Munţii Apuseni prin trei cicluri, îl regăsim materializat prin 

andezitele de la faţa băii, dacitele de la Roţia Montană, andezitele de la Breaza şi 

bazaltele de la detunata la fel sedimentele din Depresiunea Transilvaniei, cu 

zăcămintele de sare şi gaze naturale.  

În zona Muntilor Apuseni – judetul Alba întâlnim:  

 zăcăminte aurifere la Baia de Arieş şi Roşia Montană 

 zăcăminte polimetalice: Baia de Arieş, Almaşu Mare;  

 zăcăminte cuprifere: Roşia Poieni, Bucium-Izbita;  

 Telururi auroargentifere: Baia de Arieş;  

 Minerale argiloase rezultate din alterarea hidrotermală a vulcanitelor 

Cârnic (Roşia Montană);  

Formaţiunile cristaline, sedimentarul şi magmatismul au generat o serie de 

minerale utile precum şisturi verzi, pegmatite, gresii senoniene, gresii şi conglomerate 

cretacice, calcare, dolomite, argile, bazalte, dacite, cuartite, amfibolite, nisipuri, şi 

pietrişuri ce servesc ca materie primă în construcţii în industria ceramică sau chimică. 

Sunt răspândite aproape pe toată suprafaţa zonei montane şi se exploatează din 

cariere. Nisipurile şi pietrişurile se exploatează din albiile râurilor. 

Pe lângă resursele exploatabile se mai întâlnesc şi altele ce ar putea face 

obiectul unor viitoare exploatări ca:  

 exploatarea unor structuri de adâncimi: Baia de Arieş, Bucium şi Almaşu 

Mare;  
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 minerializaţii de sulfuri (Cu, Pn, Zn) de pa Valea Ciorii;  

 cercetarea şi valorificarea aluviunilor aurifere de pe văi;  

 valorificarea substanţelor argiloase din masivul Cârnic şi Cetate (Roşia 

Montană);  

 valorificarea sulfurilor de cupru şi a metalelor rare din Munţii Bihorului; * 

valorificarea nisipurilor cuarţoase ponţiene de la Lopadea Nouă – Ocna 

Mureş şi a cuarţului (98% Si 02) de la Sălciua, Vadu Moţilor şi Baia de 

Arieş; 

  Valorificarea pe plan local a ivirilor de ape minerale de la Crăciunelu de 

Jos şi Ocna Mureş, apoi Lopadea Nouă, Tiur (Blaj) Cenade. 

 

2. Demografie 

2.1. Caracteristicile generale ale populaţiei comunei Ocolis 

 

 Populatia comunei Ocolis este in prezent de 723 de locuitori.  

  Densitatea este de 11 locuitori/ km².  

 

  Varsta populatiei este imbatranita, datorita ponderii mari a celor in varsta de 

peste 65 de ani. Rata natalitatii este in continua scadere, intr-un ritm mediu anual de 

25 de locuitori. Rata mortalitatii este in continua crestere, inregistrandu-se in medie 29 

de decese pe an. De zeci de ani, populatia comunei este in continua scadere. Iata 

cateva statistici care atesta acest lucru. 

 

  Spre exemplu, la 1 iulie 2000, populatia comunei Ocolis era de 827 locuitori, din 

care 409 femei si 418 barbati. In perioada 1989 – 2000, sporul natural negativ si 

migratia interna negativa au determinat o scadere a populatiei cu 263 locuitori, ceea 

ce inseamna o diminuare cu 29 de locuitori pe an. Din anul 1966 pana in 1977, 

numarul locuitorilor scade de la 1656 la 1412, o scadere in medie de 24 locuitori pe 

an. De asemenea, o scadere asemanatoare (25 locuitori pe an) se inregistreaza in 

perioada 1979 – 1989. Acest lucru inseamna o scadere de la 1322, la 1090 locuitori. 

 

1966-1977 1979-1989 1989-2000 

- 144 locuitori 
 

- 232 locuitori 
 

- 263 locuitori 
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 Daca in medie, in zona rurala a Judetului Alba se manifesta o relativa 

stabilizare a populatiei, in cazul comunei Ocolis se continua procesul de diminuare 

demografica. Relevanta in acest sens este diminuarea populatiei satelor comunei in 

perioada 1977 – 1992.  

 

In procente, diminuarea populatiei arata astfel: 

- Satul Ocolis – 40 % 

- Satul Lunca Larga – 58 % 

- Satul Runc – 28 % 

- Satul Vidolm – 52 % 

 

Daca urmarim structura pe sexe si varste intre anii 1999, 1992 si 1977 

observam tendinta de dezichilibrare a raportului barbati / femei, iar principala cauza 

este migratia de la sat la oras. Daca in 1977 proportia intre sexe era aproape egala, in 

1992 grupa de varsta peste 65 de ani apare feminizata. Migratia sat-oras a inclus in 

special efective de barbati. Excedentul feminin la grupa de varsta peste 65 de ani se 

explica si prin fenomenul supramortalitatii masculine. 

 

  

 Locuitori ai comunei Ocolis – judetul Alba 

Ambele sexe Feminin Pondere Masculin Pondere 

Nr. Nr. % Nr. % 

1997 1035 489 47.25 546 52,75 

2002 827 403 48,73 424 51,27 

2011 654 322 49,24 332 50,76 

 

 Structura populației după limba maternă păstrează gradul de omogenitate 

caracteristic populației stabile a comunei Ocolis. Astfel, peste 99,7% din populație 

declară că limba română este limba maternă, foarte puțini(sub o jumătate de procent 

declară că limba romani este limba maternă), dclara alte limbi materne. 

 

Structura etnică a populaţiei în comuna Ocolis la RPL 2011 

Etnia Număr persoane % faţă de total 

Români 652 99,70 

Maghiari 2 0,30 

Romi (Ţigani)   

Evrei   

Alta etnie   
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 Din punct de vedere confesional, situația este similară celei precedente, 

99,24% din populația stabilă a comunei Ocolis fiind de religie ortodoxă. Restul de 0,76 

% din populație sunt de alta religie. 

 

Structura confesională a populaţiei în comuna Ocolis la RPL 2011 

Confesiunea/Religia Număr persoane % faţă de total 

Ortodoxă 649 99,24 

Romano-catolică   

Penticostală   

Greco-catolică   

Baptistă   

Adventistă de ziua a Şaptea   

Creştină după Evanghelie   

Creştină de rit vechi   

Evanghelică   

Altă religie 5 0,76 

Fără religie   

 

 Structura populației după limba maternă păstrează gradul de omogenitate 

caracteristic populației stabile a comunei Ocolis. Astfel, 100% din populație declară că 

limba română este limba maternă. 

 

Structura populaţiei după limba maternă în comuna Ocolis la RPL 2011 

Limba maternă Număr persoane % faţă de total 

Română 654 100 

Maghiară   

Rromanes (Ţigănească)   

Alta limbă maternă   
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Grupe de vârstă Populația pe sexe și vârstă în comuna Ocolis la RPL 2011 

Ambele sexe Bărbaţi Femei 

Număr persoane Număr persoane Număr persoane 

Sub 15 ani 80 46 34 

15 - 59 ani 383 161 222 

60 ani şi peste 191 125 66 

Total 654 332 322 

 

 

2.2 Mișcarea naturală a populației în comuna Ocolis 

 

                Definiţiile evenimentelor demografice sunt în concordanţă cu principiile şi 

recomandările Comisiei de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite:  

 născut-viu este produsul concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul 

mamei, independent de durata sarcinii şi care, după această separare, prezintă 

un semn de viaţă (respiraţie, activitate cardiacă, pulsaţii ale cordonului 

ombilical sau contracţii musculare dependente de voinţă);  

 născut-mort este produsul concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul 

mamei după o durată a sarcinii de cel puţin 28 săptămâni şi care, după această 

separare, nu prezintă nici un semn de viaţă;  

 decedată este persoana căreia i-au încetat definitiv funcţiile vitale după 

trecerea unui timp oarecare de la naştere;  

 căsătoria reprezintă uniunea dintre un bărbat şi o femeie, încheiată în 

concordanţă cu legislaţia ţării, în scopul întemeierii unei familii şi din care 

rezultă drepturi şi obligaţii între cei doi soţi, precum şi ale acestora faţă de 

copii;  
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 divorţul reprezintă desfacerea unei căsătorii încheiate legal, printr-o hotărâre 

definitivă a organelor judecătoreşti, a ofiţerului de stare civilă sau a unui notar 

public. Datele se referă la acţiunile de divorţ pentru care desfacerea căsătoriei 

a fost admisă.  

 Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul 

persoanelor decedate, în anul de referinţă.  

 Durata medie a vieţii reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un 

nou-născut, dacă ar trăi tot restul vieţii în condiţiile mortalităţii pe vârste din 

perioada de referinţă. 

 

 Sporul natural prezintă valori negative si impreuna cu migratia interna care 

deasemeni prezinta valori negative,  au determinat o scadere a populatiei comunei. 

  Scăderea populaţiei la nivelul judeţului se va datora menţinerii unui deficit al 

naşterilor în raport cu numărul deceselor (spor natural negativ), la care se adauga 

soldul cumulat al migraţiei interne şi externe. Judeţul Alba este afectat în cea mai 

mare măsură de creşterea soldului migrator raportat la populaţiei (rata medie anuală 

de peste 3‰). 

Astfel, datorită caracteristicilor populației ce și-a stabilit domiciliul sau reședința 

în comună în această perioadă, natalitatea a scazut. 

Populaţia tânără scade accentuat în proporţii de 40-65%, cele mai accentuate 

scăderi înregistrându-se în judeţul Alba (explicabilă prin combinaţia de factori: 

reducerea efectivelor de femei la vârsta reproducerii pe baza pierderii de efectiv de 

femei prin migraţie internă şi externă). 

 

2.3 Migraţia populaţiei 

 

                Migraţia internă reprezintă schimbările de domiciliu şi stabilirile temporare 

de reşedinţă în altă localitate decât cea de domiciliu, în interiorul graniţelor ţării. 

Schimbarea domiciliului s-a înregistrat în cazul persoanelor pentru care organele de 

poliţie au înscris noul domiciliu în cartea de identitate şi în fişa de evidenţă a 

persoanei. Începând cu anul 1992, sunt cuprinse şi schimbările de domiciliu dintr-un 

sector în altul al Municipiului Bucureşti. Nu sunt incluse schimbările de domiciliu în 
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interiorul aceleiaşi localităţi sau în acelaşi sector, şi nici dintr-un sat în altul, în cadrul 

aceleiaşi comune.  

                  Migraţia internaţională reprezintă schimbarea domiciliului în altă ţară şi 

respectiv, din altă ţară în România. Datele cu privire la emigranţi se referă la cetăţenii 

români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate. Aceste date au provenit exclusiv din 

surse administrative. Fenomenul de emigrare din România este subevaluat, din cauza 

inexistenţei unei surse de date care să ofere informaţii despre totalitatea persoanelor 

care părăsesc România pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, cu sau fără schimbarea 

domiciliului. Datele cu privire la imigranţi se referă la cetăţenii din altă ţară care şi-au 

stabilit domiciliul în România.  

                  Soldul migraţiei internaţionale reprezintă diferenţa dintre numărul 

imigranţilor şi cel al emigranţilor, în anul de referinţă. 

   

 Au venit în localitate 

- De la oras - 3 

- Din alt sat – 4 

 Au plecat din localitate  

- în mediu urban - 8 

- în alt sat - 5 

- într-o alta tara - 31 persoane 

Populatia plecata în strainatate  

Datele au fost obtinute si prelucrate în urma unui recesamânt organizat de 

primarie pe plan local în acest scop, cu operatori care au mers pe teren în fiecare 

gospodarie si au identificat persoanele plecate si locul de destinatie. 

 

Tara de destinatie 
Sex 

M F 

Spania 5 6 

Italia 10 5 

Grecia 1 1 

Belgia 2 1 

TOTAL 18 13 

Indicele migratiei totale este de 3,53 %  
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3. Forţa de muncă 

3.1 Populaţia activă și populația ocupată 

 

 Populaţia ocupată civilă cuprinde, potrivit metodologiei balanţei forţei de 

muncă, toate persoanele care, în anul de referinţă, au desfăşurat o activitate 

economico-socială aducătoare de venit, cu excepţia cadrelor militare şi a persoanelor 

asimilate acestora (personalul din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul Roman de Informaţii), a salariaţilor organizaţiilor politice, obşteşti şi a 

deţinuţilor.  

Populaţia activă (persoanele active) - din punct de vedere economic - 

cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care furnizează forţa de muncă 

disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii; include populaţia ocupată şi şomerii.    

Populaţia ocupată cuprinde, conform metodologiei “Cercetării statistice asupra 

forţei de muncă în gospodării“, toate persoanele de 15 ani şi peste, care au desfăşurat 

o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră1) în 

perioada de referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de 

salarii, plată în natură sau alte beneficii. Începând din anul 2011, lucrătorii pe cont 

propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi care lucrează în agricultură sunt consideraţi 

persoane ocupate doar dacă sunt proprietarii producţiei agricole (nu neapărat şi ai 

pământului) obţinute şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:  

a) producţia agricolă este destinată, fie şi măcar în parte, vânzării sau 

schimbului în natură (troc);  

b) producţia agricolă este destinată exclusiv consumului propriu dacă 

aceasta reprezintă o parte substanţială a consumului total al gospodăriei. 

 

Tabel situatie actuala populatie activa – inactiva a comunei Ocolis 

DENUMIRE  INDICATOR TOTAL MASCULIN FEMININ 

Populația activă, din care: 398 214 184 

Persoane ocupate 380 200 180 

Șomeri în căutarea altui loc de 

munca 

6 6 - 

Șomeri în căutarea primului loc 12 8 4 
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de munca 

Populația inactivă, din care: 256 138 118 

Elevi/ studenți 86 45 41 

Pensionari 110 93 17 

Casnice 60 - 60 

Întreținute de alte persoane - - - 

Întreținute de stat sau organizații 

private 

- - - 

Persoane cu altă situație 

economică 

- - - 

 

 

 Şomerii, conform definiţiei internaţionale a Biroului Internaţional al Muncii 

(BIM), sunt persoanele de 15-74 ani, care în perioada de referinţă îndeplinesc 

simultan următoarele condiţii:  

 nu au loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul 

obţinerii unor venituri;  

 sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele patru 

săptămâni diferite metode active pentru a-l găsi (înscrierea la 

agenţii de ocupare a forţei de muncă sau la agenţii particulare de 

plasare, acţiuni pentru începerea unei activităţi pe cont propriu, 

publicarea de anunţuri, apel la prieteni, rude, colegi, sindicate 

etc);  

 sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, 

dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.  

 Rata de activitate reprezintă raportul dintre populaţia activă şi populaţia totală 

în vârstă de 15-64 ani, exprimat procentual.  

 Rata de ocupare reprezintă raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia 

totală în vârstă de 15-64 ani, exprimat procentual.  

 Rata şomajului reprezintă raportul dintre numărul şomerilor şi populaţia 

activă, exprimat procentual. 
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Domenii de activitate aducatoare de venit in comuna Ocolis 

STATUTUL PROFESIONAL TOTAL MASCULIN FEMININ 

Salariați 87 39 48 

Întreprinzători  privați 26 21 5 

Lucrători pe cont propriu 29 29 - 

Membri ai unor societăți 

agricole/cooperatiste 

- - - 

Lucrători familiali în 

gospodărie proprie 

238 111 127 

Altă situație - - - 

Nedeclarat - - - 

 

              Se observa o scadere drastica a populatiei angajate in campul muncii pe 

teritoriul comunei fapt care duce la implementarea unor masuri imediate de incurajare 

a creearii de locuri de munca. 

 

3.2 Şomajul4 

  

 Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele care îndeplinesc cumulativ 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea 

forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, ori 

alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în 

vederea obţinerii unui loc de muncă. 

 Conform legislaţiei în vigoare, calitatea de şomer o are persoana care 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi   

până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;  

b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru   

prestarea unei munci;  

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din  

                                                 
4 În momentul aparitiei de noi date statistice, analizele legate de populație și forța de muncă vor putea fi 
actualizate. 
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activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de 

referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare; 

Indicatorul social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de 

muncă, denumit în continuare indicator social de referinţă, reprezintă unitatea 

exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, suportate din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în 

cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, cât şi în vederea stimulării anumitor 

categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum şi a angajatorilor pentru a 

încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă. Valoarea indicatorului 

social pentru anul 2011 este de 500 lei;  

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă  

s-ar găsi un loc de muncă. 

 

Asimilaţi şomerilor sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă şi care nu au 

putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ şi care 

îndeplinesc următoarele condiţii:  

 sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 

ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se 

încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; 

 sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoanele cu handicap în 

vârstă de minim 16 ani care nu au reuşit să se încadreze în muncă 

potrivit pregătirii profesionale.  

Rata şomajului înregistrat reprezintă raportul dintre numărul şomerilor 

(înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă) şi populaţia activă civilă 

(şomeri + populaţie ocupată civilă, definită conform metodologiei balanţei forţei de 

muncă).  

  Rata locurilor de muncă vacante reprezintă raportul dintre numărul locurilor de 

muncă vacante şi numărul total al locurilor de muncă (ocupate şi vacante, exclusiv 

cele blocate sau destinate numai promovării în interiorul întreprinderii sau instituţiei), 

exprimat procentual. 

 In momentul actual, comuna, conform datelor oferite de Primaria Ocolis, 

are in evidenta un numar de 6 persoane – someri in cautarea unui alt loc de 
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munca (toti de sex masculin) si un numar de 12 persoane – in cautarea primului 

loc de munca (8 de sex masculin si 4 de sex feminin). 

4. Activităţi economice 

 

4.1. Investiţii existente 

 

Economia comunei s-a bazat de-a lungul timpului pe creșterea animalelor și 

exploatarea lemnului. Acum lucrurile s-au mai schimbat și dacă industria nu a reușit să 

pătrundă decât foarte puțin, totusi activitatea economica s-a diversificat, la ora actuala 

existand pe teritoriul comunei, peste 10 agenti economici in toate formele de 

organizare( SRL, PFA, etc) .  

Momentan se incearca transformarea unei parti a terenurilor din Ocolis  in 

terenuri intravilane, pentru constructii viitoare, posibile facilitati de cazare de lunga 

durata, iar în zonele cu construcţii noi se va începe amenajarea drumurilor, montarea 

stâlpilor pentru energia electrică.  

 Conform datelor obtinute de ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului) 

pe teritoriul comunei au sediul sau puncte de lucru circa 10 agenti economici, cu 

activitati in comert, servicii si agricultura (in secial cresterea animalelor). 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire agent economic si 

adresa sediu 

Adresa punct de 

lucru 

Activitate autorizata 

1 ADELA RUNC SRL SAT. 

RUNC,COMUNA 

OCOLIS, NR. 

13,ALBA 

4673-Comert cu ridicata al 

materialului lemnos si materiale 

de constructii 

2 GIURGESCU ILEANA PFA SAT. RUNC, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

33,ALBA 

4711-Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate cu 

vanzare produse alimentare, 

bauturi si tutun 

3 BUSCAT DEVELOPMENT SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

152-154, ALBA 

4110-Dezvoltare (promovare ) 

imobiliara 

4 SC NELY&EUGENIA NICE 

DRL 

SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

4711-Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate cu 

vanzare produse alimentare, 

http://www.imopedia.ro/bucuresti/terenuri-de-vanzare-in-domnesti-555025-0-pagina-0.html
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156,ALBA bauturi si tutun 

5 RADUT VASILE PFA SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

187,ALBA 

0141 – Cresterea bovinelor de 

lapte 

6 SC ALIADA COMPANY SRL SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

157,ALBA 

4711-Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate cu 

vanzare produse alimentare, 

bauturi si tutun 

7 SC ACVA PROD ALBA SRL SAT. LUNCA 

LARGA, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

26B, ALBA 

0322-Acvacultura in ape dulci 

8 SC BOGDAN & STEFAN 

CONSTRUCT SRL 

SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

100A, ALBA 

1623-Fabricarea altor elemente de 

dulgherie si tampolarie, pentru 

constructii 

9 SC GIM IMPEX SRL SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS, 155, 

ALBA 

5211- 5212 -  comert cu 

amanuntu si Materiale 

constructii 

10 BOCSA  ANA CATALINA PFA SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS,.  

ALBA 

4711-Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate cu 

vanzare produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 

 

4.2. Agricultură 

4.2.1 Exploatări agricole organizate  

 Solurile comunei sunt puternic acide, nefavorabile culturilor agricole, dar 

propice padurilor si fanetelor naturale.  

Denumire indicator 

/ an  

1997 2002 2011 

Suprafaţa agricolă - ha 3056 3056 3056 

Suprafaţa arabilă - ha 426 426 426 

Suprafaţa-livezi şi pepiniere 

pomicole-ha 

- - - 

Suprafaţa-vii şi pepiniere viticole-ha - - - 

Suprafaţa-păşuni-ha 1716 1716 1716 
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 Teren neproductiv: 2299 ha 

 Teren arabil: 426 ha 

 Pasuni: 1726 ha 

 Fanete: 911 ha 

Masini si utilaje agricole: 

 23 tractoare 

 10 motocositoare 

 7 semanatori 

 

4.2.2 Exploatări zootehnice organizate  

 

  Zootehnia este un domeniu în care se pot realiza investiţii în amenajarea de 

centre de tăiere, abatorizare, a unor centre de colectare şi valorificare a produselor de 

origine animală: lapte, lâna, piei.  

 

Denumire indicator / an 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Bovine-total-la sfârşitul 
anului-capete 

1019 1020 996 990 1085 1150 994 

Bovine în gospodăriile 
populaţiei-la sfârşitul anului 

1019 1020 996 990 1085 1150 994 

Porcine-total-la sfârşitul 
anului-capete 

236 238 245 253 131 111 121 

Porcine în gospodăriile 
populaţiei-la sfârşitul anului 

236 238 245 253 131 111 121 

Ovine-total-la sfârşitul 
anului-capete 

2900 2800 1378 1320 759 649 669 

Ovine în gospodăriile 
populaţiei-la sfârşitul anului 

2900 2800 1378 1320 759 649 669 

Păsări-total-la sfârşitul 
anului-capete 

3350 3300 3300 3250 2790 4490 4290 

Păsări în gospodăriile 
populaţiei-la sfârşitul anului 

3350 3300 3300 3250 2790 4490 4290 

Producţia de 
carne(sacrificări)-total-tone 
gr-vie 

23 24 26 103 110 127 168 

Producţia de lapte de vacă 
şi bivoliţă-total hl. fizic 

8560 8400 8790 8900 9100 9790 13012 

Producţia de lână-Kg. Fizic 6300 6280 7000 5500 3900 1000 1200 

Producţia de ouă-mii buc. 291 283 275 246 212 195 232 

 

  Pe langa fermele traditionale de bovine , porcine, ovine, etc, pot fi amenajate 

ferme de: melci, iepuri, struţi, porumbei.  
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Situaţia efectivelor de animale de la nivelul comunei, conform recensamantului 

agricol din anul 2010,  se prezintă astfel:   

 

Bovine – 627  

Porcine – 295 

Ovine – 241 

Pasari – 1569 

Cai – 19 

Familii de albine          –            144 

 

Păşunea ocupă o suprafaţă de 1726 ha.  

 

4.2.3 Exploatări piscicole organizate 

Nu exista la momentul elaborarii prezentei strategii. 

    

4.2.4 Silvicultură şi vânătoare 

 

 La nivelul comunei, conform Legii 18/1991, au fost improprietarite: 

   -  226 persoane fizice, cu o suprafata totala de 186 ha padure 

 In urma aplicarii Legii 1/2000, situatia este urmatoarea: 

- 140 persoane fizice – 108, 9 ha 

- 2 composesorate – 667,1 ha 

- 3 biserici – 116,75 ha 

- Primaria – 153,7 ha 

- 1 composesorat agricol - 200,697 ha 

 Prin aplicarea Legii 247/2005, au fost improprietarite: 

- 29 persoane fizice, cu 42,28 ha 

- 2 composesorate – 1229,99 ha 

- 2 biserici – 4,94 ha 

 

In prezent, As. Composesorat Ocolis detine 1166, 58 ha padure si    206, 

31 ha teren agricol. 

  De asemenea, As. Composesorat Runc – Lunca Larga detine    458,29 ha 

padure si 267, 25 ha teren agricol. 
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Biserica Ortodoxa Ocolis – 34,5 ha 

Biserica Ortodoxa Runc – Lunca Larga – 28,41 ha 

Biserica Ortodoxa Vidolm – 51, 93 ha 

4.3. Turism  

4.3.1 Resursele de turism  

 

  Cheile Runcului, situate pe valea Ocolisului, între satele Lunca Larga 

si Runc, cu versanti semeti, cu tancuri si arcade. Relieful acestor chei este un 

relief deosebit de pitoresc, cu pereti inalti si pitoresti, valea Runcului facand 

loc prin masivul calcaros Vulturesa, a creat aceste minunate peisaje,care 

sunt completate de fauna si animalele salbatice din zona, pesterile 

neexploatate, varful Cheilor Runcului si cel al Cheilor Pociovalistei iti reda 

imagini unice. Din varful estic Talve se vede pana la Carierea Rosia Poieni, 

toata comuna Ocolis cu satele aferente, Comuna Posaga, comuna Iara, 

Masivul Bedeleu etc.  

Drumul de la Turda sau Alba, spre Cheile Runcului se face pe Dn74, 

pana la intrarea in comuna Ocolis, de aici pana la intrarea in Cheile 

Runcului e drum asfaltat, pe chei e drum de tara. Cheile Runcului si Cheile 

Pociovalistei sunt o rezervație complexă, constituită din forme de relief 

pitorești, o asociație de abrupturi prăpăstioase, creste, turnuri, țancuri și 

hornuri. 
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Cheile Pociovalistei, situate pe valea omonima, amonte de satul 

Runc, pe traseul marcat cu triunghi albastru, chei odinioara mai salbatice, 

astazi strabatute de un drum forestier. 

  Cheile Posagii, situate pe valea Posegii, amonte de schitul Posaga, 

prezentând spectaculoase verticale, tancuri si creste, grohotisuri si vâlcele si 

adapostind doua fenomene carstice de exceptie - izbucurile Bujor si Feredeu. 

  Rezervatie naturala complexa, având ca suport ansamblul geomorfologic 

pitoresc cu formele caracteristice reliefului calcaros: abrupturi, creste, turnuri si ogase 

prapastioase; totodata contine si unele specii de plante rare. 

  In drumul ce serpuieste spre inima Muntilor Apuseni se dezvaluie un peisaj 

spectaculos: o vale marginita de stanci abrupte,cu creste si turnuri. 

   

 

4.3.2 Tipuri de turism practicate 

 

 Cele trei componente ale utilizării timpului liber – turism, receere, agrement – au 

o deosebită importanță pe teritoriul regiunii. Mai ales la sfârșit de săptămănă, 

numeroși locuitori ai municipiilor se îndreaptă spre locurile cu peisaj atrăgător și 
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reconfortant. Bineințeles acestora li se adaugă și un însemnat număr de locuitori din 

alte orașe și județe ale țării ce sunt în trecere, precum și turiști străini. Varietatea 

peisajului, cu pădurile sale bogate și apele situate de-a lungul văilor, cu satele pitorești 

și cu monumentele istorice ce se întâlnesc, constituie o sursă de mare și permanentă 

atracție, de petrecere plăcută a timpului liber de scurtă durată. Însă, cu toata 

solicitarea crescândă a celor dornici de a-și petrece timpul liber în mijlocul naturii, 

amenajările și dotările nu sunt încă pe măsura necesităților și posibilităților. 

În comuna Ocolis principalele tipuri de turism practicate sunt turismul rural, 

turismul de tranzit, turismul cultural, turismul de week-end. 

 

 

Turismul rural 

Dacă în occident universul și mediul rural a devenit de mult o amintire, călătorul 

în România are acum posibilitatea de a descoperi astfel de locuri în care ciobanii care 

își duc turmele de oi pe pășunile din munți, de a vedea focurile câmpenești care se 

aprind în preajma satelor, de a asista la mulsul oilor și  pregătitul brânzeturilor, de a 

întâlni pe ulițele înguste ale satelor, se pot auzi sunete ”ciudate”: câinii care latră, 

mugetul vacilor care se întorc de la pășune, gâștele și rațele din curțile țăranilor. 

Turistul poate să fie nu numai un simplu oaspete dar si un participant la activitățile 

cotidiene ale gospodăriei sau la obiceiurile și ritualurile păstrate în comunitățile rurale 

și care sunt practicate în anumite perioade ale anului. 

Arhitectura tradițională din zonă a fost in parte păstrată, astfel că doar 

elementele arhitecturale enumerate la începutul capitolului despre turism la 

subcapitolul ”Resursele de turism” se pot constitui în atracții turistice din punct de 

vedere arhitectonic. 

Multe din locuințele noi finalizate sau aflate încă în fază de construcție pot fi 

transformate în structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare. Unele dintre ele pot 

fi valorificate prin introducerea lor în circuitul turistic ca structuri pentru turiștii care 

doresc un confort mai ridicat decât oferă celelalte structuri de primire cu funcțiuni de 

cazare din prezent. 
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Turismul cultural 

Lista monumentelor istorice din comuna Ocolis 

Comuna Ocolis are un patrimoniu cultural-istoric și etnofolcloric de valoare care 

îi poate conferi atractivitate turistică. Există valori de patrimoniu cultural de interes 

național și internațional, între care se remarcă: biserici, monumente și ansambluri de 

arhitectură și de artă și monumente naturale. 

Tezaurul etnografic si folcloric local nu este foarte bine păstrat existând 

elemente care pot fi valorificate din punct de vedere turistic.. 

Numărul turiștilor străini în turismul cultural religios a crescut cu 28,5%. 

Aspectele problematice cu care se confrunta acest tip de turism sunt legate de 

infrastructura de acces la siturile arheologice, monumentele de arhitectură învechită și 

insuficiența sau lipsa spațiilor de parcare dotate cu puncte de informare și promovare 

a obiectivului cultural. 

 Accesarea unor fonduri pentru remedierea acestor probleme este o conditie 

obligatorie pentru dezvoltarea din punct de vedere turistic a zonei. 

 

Turismul de week-end 

Apropierea relativa de municipiul Cluj – Napoca, Turda,  precum si de 

municipiile judetului Alba, conferă comunei Ocolis o serie de oportunități, una dintre 

ele fiind turismul de scurtă distanță și scurtă durată sau turismul de week-end. 

Criza economică din ultimii ani a condus la schimbarea comportamentului de 

consum turistic. Astfel, durata sejurului a scăzut pentru marea masă a turiștilor și, 

implicit, distanțele pe care aceștia sunt dispuși să le parcurgă. De asemenea, nivelul 

costurilor dispuși să le aibă pentru petrecerea unui concediu este mult mai mic decât 

acum câiva ani. 

De aceea, distanța mică, potențialul lor peisagistic și atractivitatea turistică, 

conferă comunei Ocolis, un potențial real pentru practicarea acestui tip de turism. În 

condițiile în care se vor dezvolta în această zonă și facilități de agrement care să 

mărească atractivitatea zonei, aceasta se poate transforma într-un pol de atractivitate. 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare a comunei Ocolis, județul  Alba                                       
2014-2020 

49 

 

 

 

4.4. Alte activităţi economice  

4.4.1. Agenți economici (activități neagricole) 

  

   Economia comunei Ocolis este una putin diversificată deși pentru mult timp 

principala ocupaţie a locuitorilor a fost exclusiv agricultura, respectiv creşterea 

animalelor. 

 Printre ocupaţiile de bază ale locuitorilor se numără:  

 Creşterea animalelor (ovine, bovine, porcine, păsări).  

 Exploatarea lemnului 

 

 

 

 

 

 

 

5 Echiparea teritoriului 

5.1 Infrastructura rutieră şi/sau feroviară 

 

Calea ferată îngustă care traversează o parte din Munții Apuseni, în lungime de 

94 km, între orașele Turda și Abrud a luat ființă între anii 1910-1912 (numită 

“mocăniță” datorită faptului că unii localnici din zonă erau cunoscuți și sub numele de 

“mocani”). Mocănița s-a dat în funcțiune oficial la data de 20 iunie 1912 și a fost 

scoasă din uz în anul 1998. În anul 2006 porțiunea Mocăniței de pe teritoriul județului 

Alba a fost înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Alba, elaborată de 

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010 (cod: AB-II-a-B-

20914) sub numele “Ansamblul Calea Ferată Îngustă Abrud-Vidolm“. 

 Linia îngustă avea în anul 1956 un număr de 21 de stații, din care 4 gări 

(Turda, Baia de Arieș, Câmpeni, Abrud) și 17 halte: Turda-Transbordare, Mihai 

Viteazu, Cornești, Moldovenești, Buru, Ocolișel, Vidolm, Ocoliș, Poșaga, Sălciua, 

Brăzești, Sartăș, Hădărău, Lupșa, Mușca, Bistra și Roșia Montană. Între Turda și 

Cîmpeni au fost 22 de treceri la nivel cu cale ferată, cu și fără barieră. În ultimii ani pe 

această rută circulau zilnic (dus-întors) 3 trenuri: un accelerat (cu 2 clase) și 2 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Apuseni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Abrud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mocani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:AB-II-a-B-20914
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:AB-II-a-B-20914
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baia_de_Arie%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Abrud
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personale (cu 2 clase).  

Trenul accelerat parcurgea cei 94 km în cca 5 ore și 30 minute (oprind în numai 

6 stații), iar cele personale în cca 6 ore și 30 minute (oprind în toate stațiile). Mocănița 

oprea însă și între stații, când pasagerii ocazionali făceau semne cu mâna. În anul 

2014 Ministerul Culturii a declarat „Mocănița“ pe întreg traseul său (Turda-Abrud) drept 

monument istoric. Se preconizează prin aceasta, pe baza unor ajutoare din partea UE, 

repunerea în circulație a Mocăniței în următorii ani. 

  

Căi rutiere de interes judeţean 

Din Turda urcăm pe valea Arieşului, pe şoseaua DN 75, după 20 de km 

ajungem la ramificaţia drumului spre Aiud, prin Rîmetea şi Cheile Poienii. După încă 1 

km ajungem la ramificaţia spre Băişoara - Luna de Sus(pe valea Ierii). Continuînd pe 

şoseaua DN75 după 6,5 km trecem prin Lungeşti, iar după 4,5 km ajungem în dreptul 

satului Vidolm. La 3 km de aici ajungem la o altă ramificaţie spre Ocoliş, pe care 

putem ajunge în Cheile Runcului şi mai departe la Scăriţa Belioara(rezervaţie 

botanică). După alti 4,5 km ajungem la Lunca (Lunca Largă), în continuare urmează 

ramificaţia spre dreapta care duce la Poşaga şi Poşaga de Sus. Tot pe acest drum 

după 2,5 km ajungem la o fumoasă cascadă pe versantul din stînga a cărei apă 

provine de la izvoarele carstice de la Şipote. Şoseaua pînă aici a avut o direcţie 

generală spre sud, de aici urmează direcţia spre vest, unde după 2 km de la cotitura 

pereţilor de calcar spre sud, ajungem la Sălciua. Daca dorim să mergem la Huda lui 

Păpară trebuie să mergem pe jos urmărind marcajul cruce albastră. 

 

 Căi rutiere de interes local 

 Reţeaua de străzi şi uliţe este bine reprezentată, în mare parte pietruită sau 

asfaltată.  

 Exista un drum comunal DC 184C si exista o retea de drumuri in interiorul 

localitatilor (strazi, ulite), precum si un drum judetean 750G.  

 Pentru reabilitarea drumuri de interes local (comunal) se afla in executare un 

proiect finantat prin fonduri guvernamentale, iar pentru modernizarea  diferentei de 

drumuri se intentioneaza accesarea de noi fonduri atat europene cat si 

guvernamentale.  
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PROIECTE REALIZATE RECENT 

 Realizarea retelei de alimentare cu apa a    localitatilor OCOLIS, Runc si 

Lunca    Larga prin  Ordonanata 7/2006 privind    imbunatatirea infrastructurii rurale 

Asfaltarea Drumului Judetean 750 G pe    o lungime de 4 Km 

Construirea unui teren minifotbal cu    gazon sintetic 

 

PROIECTE IN DERULARE 

Reabilitarea prin asfaltare DC 184C    Runc - Lunca Larga pe 1 km si    transformarea 

lui    in drum judetean. 

Reabilitarea a 5,5 km drum comunal 

Promovarea turistica a comunei Ocolis 

Reabilitarea Caminului cultural din    localitatea Ocolis 

Amenajare - decolmatare - indiguire    800 metri - albie Valea Ocolis 

 

Transportul public se realizează de către un operator județean.  

Pe teritoriul localităţii nu se mai regăsesc alte căi de transport, respective 

feroviar, aerian, subteran sau navigabil. 

  

5.2 Infrastructura tehnico-edilitară  

 Pe teritoriul comunei Ocolis există o Staţie de distribuţie şi transfomare inclusă 

în sistemul naţional de distribuţie a energiei electrice. Staţia electrică are o putere 

instalată de 500 MW şi transformă energia electrică de la 400 / 110 / 20 KV. 

 Localitatea este alimentată din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul unei 

reţele de distribuţie de medie tensiune. 

 Configuraţia reţelei de medie tensiune este în general simplu buclată, cu 

funcţionare radială. 

 Reţeaua de medie tensiune este preponderent aeriană, cu secţiunea între 50 şi 

120 mmp din oţel-aluminiu. 

 Reţeaua de joasă tensiune ( 0,4 KV ) este de tip aerian, iar în zona locuinţelor 

unifamiliale ea este destinată consumatorilor casnici şi reţelei de iluminat public. 

 Alimentarea reţelei de joasă tensiune se face, în general, radial, din posturile de 

transformare, iar conductele au secţiunea de 35 – 70 mmp aluminiu sau 50-70 mmp 

aluminiu pentru reţele în cabluri torsadate TYIR. 
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 Alimentarea reţelei de distribuţie de joasă tensiune se face din posturile de 

transformare care deservesc comuna. 

 Reţeaua de iluminat public este prevăzută cu lămpi cu vapori de mercur sau 

sodiu. Nu toate strazile au reţea de iluminat public. Comanda iluminatului electric se 

face automat şi centralizat. Primaria intentioneaza accesarea unor programe sau 

identificarea unor solutii de finantare pentru extinderea retelei de iluminat public, astfel 

incat sa acopere tot teritoriul comunei cat si identificarea unor solutii tehnice pentru a 

se realiza ilumintaul cu becuri cu led-uri, mult mai durabile si economice. 

  În comuna Ocolis nu există gospodării neelectrificate. 

 

Alimentarea cu energie termică şi gaze naturale. 

 Locuinţele unifamiliale sunt de regulă încălzite cu lemne şi motorină.

 Majoritatea sistemelor centralizate de încălzire sunt în incinta unităţilor 

economice, care posedă centrală termică proprie, cu combustibil lichid. 

   

Pe tot teritoriul comunei nu exista retea de distributie gaze naturale. 

 

 Alimentare cu apă şi canalizare 

 

 Satele Ocolis, Runc si Lunca Larga beneficiaza de alimentare cu apa potabila 

 Evacuarea apelor meteorice se face prin şanţurile de pe marginea drumurilor 

spre râuri. 

  

 

5.3 Servicii poştale, telecomunicaţii şi mass-media 

 

 În prezent, comuna Ocolis beneficiază de serviciile companiilor de telefonie fixă, 

locuitorii dispunând şi de avantajele telefoniei mobile. De asemenea pe teritoriul 

comunei sunt asigurate si servicii de internet broadband, cablu TV si alte asemenea 

servicii. Acestea sunt asigurate de operatori privati si acopera necesarul locuitorilor din 

comuna Ocolis. 

De asemenea pe teritoriul comunei exista chiosuri pentru difuzarea presei, o 

librarie si alte asemenea facilitati. 
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5.4 Parcuri şi zone de agrement 

 

Zona de agrement și parcuri nu este foarte bine dezvoltată în comuna Ocolis. 

Se doreste realizare unui resort turistic cu o partie de schi de 14km, cu facilitati  

de cazare, zone de agrement si bineinteles spatii special amenajate pentru copii.  

Primaria intentioneaza si amenajarea de alei pietonale si piste pentru biciclisti, 

precum si extinderea zonelor de spatii verzi si zone de agrement. 

 

6. Social 

6.1 Sănătate  

 

 La nivelul Comunei Ocolis functioaneaza un dispensar medical uman, in care 

isi desfasoara activitatea un medic. 

  De asemenea, exista aici si un dispensar veterinar. 

 

 

6.2 Protecţie socială  

Având în vedere situația socio-demografică și economică a comunei, pe 

termen mediu și lung se prefigurează ca fiind necesară construirea unui Cămin de 

Persoane Vârstnice care să cuprindă în cadrul său și un Centru de Zi pentru Persoane 

Vârstnice. 

De asemenea, pentru a veni în sprijinul locuitorilor comunei Ocolis, este 

nevoie să se susțină programe afterschool. De asemenea, facilitățile de învățământ 

existente, grădinițe sau cămine, este recomandat să aibă program prelungit. 

 

6.3  Educaţie 

 

  In comuna functioneaaza Scoala Generala Ocolis. 

In cele opt clase existente invata 45 de elevi. 

                      Clasele I – IV , noua elevi 

                      Clasele V-VIII, 36 de elevi 

 

 Numarul cadrelor didactice este de noua.  
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 Personal auxiliar – 3;  

 Personal nedidactic – 3. 

 

 La Ocolis se poate vorbi despre invatamant incepand cu anul 1850. Pe 

atunci, elevii invatau in casa cantorului Toma Varga, care se pregatea sa devina preot. 

Intre anii 1865-1866 se semnaleaza existenta unei scoli in satul Runc, care functiona 

pe langa biserica din localitate. De remarcat ca de la atestarea sa din anul 1850, 

scoala din Ocolis a functionat in permanenta, perioada in care s-au remarcat multi 

dascali, intre care preotul Alexandru Rujdea. 

  In perioada interbelica scola functioneaza cu clasele I-VII, sub titulatura de 

„Scoala primara de stat cu trei posturi”. Pana in anul 1932, scoala a functionat intr-o 

cladire modesta din apropierea biserici. 

  Constructia noii scoli a inceput in anul 1932 si s-a finalizat in 1935, cu 

importanta contributie a preotului Nestor Manciu. De fapt, de numele acestui 

intelectual se leaga inceputurile invatamantului modern de pe aceste meleaguri.  

  O alta personalitate a invatamantului din zona a fost invatatorul Ion Badiu, din 

Vidolm, de numele caruia se leaga infiintarea primului internat scolar din comuna, 

incepand cu anul 1948. 

  Din 1959, scoala este condusa de invatatorul Moldovan Grigore, care a reusit 

sa obtina aprobarea pentru o noua scoala. Lucrarile au inceput in anul 1966, au 

continuat pana in 1970, iar dupa alti doi a fost inaugurata. In aceasta cladire invata 

copiii din comuna si astazi. 

  Dea lungul anilor, cel mai longeviv director al scolii s-a dovedit a fi Nicusan 

Hancu Maria, care si-a atras respectul elevilor si locuitorilor comunei si a avut o 

importanta contributie la modernizarea invatamantului din zona. 

  Dupa anul 2002 scoala a fost reabilitata dupa un proiect prin Banca Mondiala, 

beneficiind de substantiale imbunatatiri. 

 Tot la Ocolis exista si Gradinita cu program normal, cu un numar de 12 de 

copii si un cadru didactic. 
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6.4  Cultură şi culte 

 

 Patrimoniul cultural al Comunei Ocolis este bogat si divers, exceland in vestigii 

istorii religioase de mare valoare. Exista, de asemenea, case de locuit construite acum 

100 de ani, a caror arhitectura impresioneaza si astazi, monumente istorice, dar si 

interes pentru a duce mai departe traditii la care oamenii locului nu vor sa renunte sub 

nici o forma. 

  In satul de centru exista un Camin cultural cu capacitate de 100 de locuri, care 

a fost si este gazda multor manifestari culturale. 

  Chiar langa primarie se afla Muzeul Etnografic, care aduna o mare diversitate 

de obiecte din satele comunei. Unele dintre acestea sunt foarte vechi si au fost donate 

de institutii si de cetatenii din comuna. 

   Se considera ca din patrimoniul cultural al comunei Ocolis face parte si un 

obicei de Craciun. Este vorba de „COLINDATUL CETEI DE FECIORI” pastrat aproape 

neschimbat din vremuri imemoriale. Obiceiul este unul dintre cele mai apreciate 

manifestari culturale din timpul iernii, atat de cei tineri, cat si de cei mai varstnici. 

În comuna exista o biblioteca comunala în Ocolis cu un numar de 10.000 de 

volume de carti. 

  Pe raza comunei exista trei monumente ale eroilor. Unul în fata Primariei, altul 

în fata bisericii din satul Ocolis, iar cel de-al treilea, in fata bisericii de lemn din satul 

Runc. Toate amintesc si omagiaza peste ani pe eroii cazuti în cel de-al doilea razboi 

mondial. 

  Ca eveniment cultural important pentru comuna este Ziua “Fii satului”, care se 

organizeaza de obicei în luna mai. De remarcat ca participantii la manifestari se 

îmbraca în portul popular specific comunei. 

   În satul Ocolis, ca si în celelalte sate ale comunei se pastreaza numeroase 

case de lemn construite în ultima suta de ani. Acestea sunt reprezentative pentru 

arhitectura în lemn specifica Vaii Ariesului. Se poate afirma, ca Ocolisul este una 

dintre cele mai frumoase si mai tipice comune din Muntii Apuseni. 

 

6.5  Sport 

 Infrastructura sportivă nu este foarte bine dezvoltata la nivelul comunei 

Ocolis.  Mentionam realizarea unui teren sportiv – minifotbal, cu gazon sintetic ca si 
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proiect realizat recent. Se doreste amenajarea de spatii de sport si agrement pe aria 

comunei si in acest sens vor fi acceate fonduri guvernamentale si europene. 

 

7. Mediu 

7.1  Protecţia naturii şi a peisajului. 

 
Ecosistemele forestiere sunt intrate în declin ecologic, datorat în primul rând 

extinderii zonelor de locuit până în apropierea zonelor acoperite de păduri, datorită 

atractivității acestora pentru dezvoltatorii imobiliari. 

In localitatea Ocolis exista intresul manifestat de anumiti agenti economici in 

vederea deschiderii unor cariere-exploatari de granit si calcar. 

 Localitatea afectata este situata in reteaua de arii protejate la nivel european 

NATURA 2000, mai precis in aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA 0087 

Muntii Trascaului si in situl de importanta comunitara ROSCI0253 Trascau. 

Exploatarea ar presupune defrisari, derocare cu explozibil, transport de mare 

capacitate, instalatie de concasare ceea ce va duce lcel mai probabil la distrugerea 

muntelui si a peisajului, la poluarea fonica si cu pulberi a unui areal important pentru 

turism, recreere si pasunat, precum si la afectarea unor specii importante de fauna si 

flora din zona (cateva specii rare de lilieci, bufnita mare, ciocanitoarea neagra, cateva 

specii amenintate de pasari rapitoare, sute de specii din flora spontana a Muntilor 

Apuseni), daca nu se respecta cu strictete avizul normele de mediu in vigoare. 

 

 

7.2 Factori şi probleme de mediu 
 
7.2.1 Factorul de mediu aer 

 
 Sursele de poluare a aerului sunt sursele fixe industriale, de obicei concentrate 

pe mari platforme industriale dar și intercalate cu zone de locuit intens populate (cu 

dezvoltări preponderent pe verticală), circulația auto, în special de-a lungul marilor 

artere incluzând și traficul greu. 

Sursele de poluare a aerului se pot grupa în câteva mari categorii principale, 

astfel: 

- Obiective industriale 

- Şantiere de construcţie şi betoniere 
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- Centralele electrotermice 

- Surse difuze de combustie 

- Traficul auto  

 Comuna Ocolis este afectată de aceste tipuri de poluare dar nu într-o atât de 

mare măsură ca și aglomerările urbane mari. 

 

 
7.2.2 Factorul de mediu apă 

 

 Poluarea apelor din comună este cuprinsă în limite admise cu excepţia 

perioadei de iarnă, când se înregistrează concentraţii mai mari de substanţă organică 

de provenienţă animal datorată revărsărilor resturilor fecaloide în albia pârâului. 

 Situaţia mai sus evidenţiată se datorează în primul rând lipsei bazinelor 

vidanjabile hidroizolate şi platformelor de gunoi de grajd betonate. 

 Poluarea locală este prezentă în peisaj, cu depozite de reziduri menajere şi de 

consum depozitate la întamplare, de obicei în albia majoră a pârâielor. 

 
           7.2.3 Factorul de mediu sol 
 
 
           Poluarea solurilor în comuna Ocolis, se încadrează în limitele normalului, cu 

excepția zonelor de exploatare a pietrei (cariere) sau a materialului lemnos, poluare ce 

poate proveni de la deversari, scurgeri ale utilajelor ce efectueaza operatiuni specifice 

activitatii de exploatare. 

 

 

           7.2.4 Alţi factori cu impact asupra mediului (calamităţi naturale, activităţi 

antropice) 

           În comuna Ocolis nu au existat calamități naturale sau alte asemenea motive 

care să ducă la schimbări majore în ceea ce privește mediul. 
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7.3  Alimentarea cu apă  

 

 În comuna Ocolis se mai lucrează în prezent la rețeaua de apa și canalizare, 

dar in mare parte satele Runc, Ocolis si Lunca Larga beneficiaza de apa potabila.  

 În conformitate cu directivele de dezvoltare ale comunei, sistemul de apa și 

canalizare va trebui să asigure aceste utilități în varianta maximă de dezvoltare a 

comunei.  

 

 
7.4 Sistemul actual de gestionare a deşeurilor (tipuri de deşeuri, colectare, 

transport, depozitare, valorificare, probleme) 

 

La ora actuală în comuna Ocolis gestionarea deșeurilor este realizată printr-un 

contract încheiat cu o societate de profil. Această societate se ocupă de colectarea 

deșeurilor, transportul și depozitarea acestora. 

Comuna nu dispune de un sistem propriu de colectare și nici de un punct de 

depozitare a deșeurilor. 
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8.  Administraţia publică locală 

8.1 Structură, servicii şi ordine publică 

 

În România, administrația publică locală este alcatuită din Consiliile locale ale 

comunelor și primăriile. inclusiv instituțiile subordonate (spitale, centre medicale, 

creșe, grădinițe, școli, școli post-liceale, grupuri școlare, colegii, institute, case de 

cultură, teatre, filarmonici, ansambluri folclorice, edituri, muzee, centre de plasament, 

cantine de ajutor social, cămine pentru vârstnici, direcții de asistență și protecție 

socială, direcții de evidență a persoanei, direcții de impozite și taxe locale, administrații 

ale fondului imobiliar și ale unităților sanitar-publice, administrațiile domeniului public). 

Consiliile locale ale comunelor au drept de iniţiativă şi hotărăsc, în condiţiile 

legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 

competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. Consiliul local 

al comunelor exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome de interes local; 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei; 

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei; 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

 Comunele au câte un primar şi un viceprimar, aleşi în condiţiile legii. 

Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi 

poate delega atribuţiile sale. 

Primarul unei comune conduce serviciile publice locale și îndeplineşte 

următoarele categorii principale de atribuţii: 
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a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 

c) atribuţii referitoare la bugetul local; 

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 

e) alte atribuţii stabilite prin lege. 

Consiliile locale ale comunelor pot înfiinţa şi organiza instituţii şi servicii 

publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi 

nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de 

care dispun. 

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente 

funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate 

cu funcţionari publici şi personal contractual. 

 

PROIECTE REALIZATE RECENT 

• Realizarea retelei de alimentare cu apa a    localitatilor OCOLIS, Runc si 

Lunca    Larga prin  Ordonanata 7/2006 privind    imbunatatirea infrastructurii rurale 

• Asfaltarea Drumului Judetean 750 G pe    o lungime de 4 Km 

• Construirea unui teren minifotbal cu    gazon sintetic 

 

PROIECTE IN DERULARE 

• Reabilitarea prin asfaltare DC 184C    Runc - Lunca Larga pe 1 km 

si    transformarea lui    in drum judetean. 

• Reabilitarea a 5,5 km drum comunal 

• Promovarea turistica a comunei Ocolis 

• Reabilitarea Caminului cultural din    localitatea Ocolis 

• Amenajare - decolmatare - indiguire    800 metri - albie Valea Ocolis 

PROIECTE DE VIITOR 

• Realizarea unui resort turistic -    RESORT ECO BUSCAT - Muntele    Mare - partie 

de ski de 14 km 

• Amenajare drum de acces spre    RESORT ECO BUSCAT  
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In cazul comunei  Ocolis  administrația publică locală se prezintă astfel: 

 

   

GIURGESCU 
Victor 

Viceprimarul  
comunei Ocolis 

Dr. JUCAN  
Alin Alexandru 

Primarul  
comunei Ocolis 

CHIRICA 
Paraschiva 
Secretarul  

comunei Ocolis 
      

 

MEMBRII CONSILIULUI LOCAL 
legislatura 2012-2020 

MEMBRII CONSILIULUI LOCAL 
legislatura 2012 - 2020 

     

BRATA 
Radu 
PNL  

COCIAN 
Simion 

PNL 

COSMA  
Vasile  
PNL  

GIURGESCU 
Victor 
PNL 

GIURGIU 
Aurel 
PNL  

    

  

RUSU 
Cosmin Gligor 

PSD 

ORZEI  
Cristian Mihai 

PSD  

TRIF 
Delia 
PSD  

VOICA 
Onisim 

PDL   
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COMPARTIMENTELE PRIMARIEI 
 
Compartiment Financiar Contabil 
TURC VASILE – contabil 
VLAD IULIANA – referent 
 
Compartiment Agricultura, Cadastru, Administrativ 
HARDA ALEXANDRU – inginer 
MICU MARIA – referent 
TRIF FLORENTINA – guard 
 
Compartiment Relatii cu Publicul, Dezvoltare Locala 
PUIU VALERIA - inspector de specialitate 
 
Compartiment Personal, Cultura 
CURSAU LENUTA – bibliotecar 
  
Compartiment Dezvoltare locala, Implementare proiecte 
GOREA Mihaela Maria - inspector de specialitate (ghid de turism) 

MICLEA Adriana - referent (agent de turism) 

HARDA Alin Ioan - sofer (deservent utilaje) 
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Partea a II-a Elaborarea viziunii de dezvoltare, a obiectivelor si planificarea 
dezvoltarii 

 

 

9. Viziune, obiective, măsuri și acțiuni 

 

9.1  Viziunea  

Să transformăm împreună comuna Ocolis într-o localitate modernă în care oamenii 
să trăiască o viață sănătoasă, îndreptată spre valorile de familie, cu grijă si respect pentru 
generațiile următoare, într-o localitate cu o administrație competentă și determinată să 
creeze condițiile necesare unui trai decent locuitorilor comunei. 

 

9.2 Obiectivele generale și specifice  

 

Obiective generale 

 
 Auditul comunei Ocolis, identificarea punctelor tari și a celor slabe, a 

oportunităților și amenințărilor, a necesităților și priorităților de dezvoltare, a acțiunilor 

necesare in baza prerogativelor legale, conferite consiliului local, face necesară 

stabilirea unor obiective strategice menite să se constituie într-un cadru absolut 

necesar orientării și eficientizării evoluţiei economico-sociale în perioada 2014-2020. 

În acest context, Consiliul local Ocolis va acționa în următoarele direcții 

strategice de acțiune 

I. Integrare europeană și dezvoltarea relațiilor internaționale; 

II. Educație și cultură; 

III. Protecție socială; 

IV. Sănătate; 

V. IMM-uri și competitivitate 

VI. Agricultură și dezvoltare rurală; 

VII. Infrastructură; 

VIII. Protecția mediului inconjurator; 

IX. Turism și sport. 

 

Subsecvent, Consiliul local Ocolis își propune următoarele obiective strategice 

pentru dezvoltarea economico – socială a comunei în perioada 2014-2020: 



Strategia de dezvoltare a comunei Ocolis, județul  Alba                                       
2014-2020 

64 

 

 

 

 

1. Dezvoltarea infrastructurii de bază; 

2. Dezvoltarea serviciilor publice; 

3. Întărirea coeziunii sociale si reducerea sărăciei; 

4. Regenerarea rurală și protecția mediului; 

5. Diversificarea activităților economice și creșterea competitivității; 

 

Obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ocolis sunt 

următoarele: 

1) Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice si sociale respectand principiile 

dezvoltarii durabile. 

2) Ridicarea standardului de viata al locuitorilor comunei Ocolis; 

3) Asigurarea unui grad sporit de competitivitate al tuturor sectoarelor de 

activitate;  

4) Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat și 

crearea de oportunități și facilități atractive pentru potențialii investitori autohtoni 

sau străini; 

5) Revigorarea spațiului rural, ca alternativă socio-economică a mediului urban; 

6) Dezvoltarea agriculturii; 

7) Dezvoltarea și diversificarea serviciilor publice oferite cetățenilor;  

8) Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii fizice și a celorlalte utilități publice; 

9) Protecția mediului înconjurător, dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii de 

mediu; 

10) Consolidarea mediului de afaceri; 

11) Dezvoltarea resurselor umane, creșterea ocupării și a incluziunii sociale; 

12) Dezvoltarea turismului prin valorificarea potențialului zonei și amenajarea unor 

zone de agrement; 

13) Dezvoltarea capacității administrației publice locale; 

14) Stimularea dezvoltării comunei prin parteneriate zonale; 
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10. Identificarea portofoliului de proiecte 

■ Proiecte de infrastructura 

o Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale inlcusiv montare rigole, 

consolidări maluri si/sau versanti langa drumuri etc.; 

o Reabilitare podurilor și podețelor; 

o Îmbunătățirea serviciilor de transport pentru persoanele din satele componente; 

o Realibitarea căilor de acces spre zonele cu potential turistic;  

o Reabilitarea drumurilor afectate de calamitățile naturale. 

Forme de finanțare 

 Finanțări în cadrul programelor post aderare;  

 Finanțări din fonduri guvernamentale; 

 Cofinanțări din bugetul local 

 

■ Proiecte de mediu 

o Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de utilități cum ar 

fi: alimentare cu apă, rețele de canalizare, rețea distribuție gaze naturale, 

rețea energie electrică; 

o Stoparea și prevenirea eroziunii terenului; 

o Construirea instalațiilor de epurare/preepurare a apelor uzate menajere 

și industriale;  

o Înlăturarea factorilor poluatori ai râurilor; 

o Amenajarea cursurilor de apă; 

COMUNA

Ocolis

Dezvoltare 
economică

Dezvoltarea infra-

structurii

Competiţie
Confort 

social

Dezvoltare socială

Crearea locurilor de 
muncă

Agrement
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o Îndiguiri ale zonelor limitrofe ale râurilor. 

Forme de finanțare 

 Finanțări în cadrul programelor post aderare;  

 Finanțări din fonduri guvernamentale; 

 

■ Proiecte ce vizează dezvoltarea economiei și creșterea competitivității 

economice 

o Promovarea programelor de finanțare nerambursabilă; 

o Realizarea de studii de fezabilitate, de piața, planuri de marketing, 

planuri de afaceri; 

o Analize cost/beneficiu și financiare etc; 

o Promovarea IMM - urilor din comuna si a produselor/serviciilor acestora; 

o Investiții în capital fizic și tehnologii moderne nepoluante;  

o Investiții în dotări IT; 

o Certificarea sistemului de management al calității;  

o Certificarea sistemului de mediu; 

o Certificarea produselor; 

o Certificarea/clasificarea serviciilor; 

Forme de finanțare 

 Finanțări în cadrul programelor post aderare;  

 Finanțări din fonduri guvernamentale; 

 Cofinanțări din bugetul local 

 

■ Proiecte în domeniul sănătății, culturii și educației 

 

■ Sănătate: 

o Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de sănătate;  

o Dotarea unităților cu aparatura necesară; 

o Realizarea unei policlinici/dispensar – unitate medicala; 

o Îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgentă a unitaților 

specializate, inclusiv dotarea cu echipamente specifice; 

Forme de finanțare 

 Finanțări în cadrul programelor post aderare;  
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 Finanțări din fonduri guvernamentale; 

 Cofinanțări din bugetul local 

 

■ Cultură: 

o Crearea unei expoziții etnografice a comunei; 

o Organizarea de activități culturale și festivaluri; 

o Crearea unei biblioteci și ameliorarea fondului de carte al bibliotecii școlii; 

o Facilitarea accesului în mod gratuit la internet a locuitorilor comunei în 

cadrul bibliotecii; 

o Îmbunătățirea activității culturale; 

o Realizarea de materiale promoționale; 

 

Forme de finanțare 

 Finanțări în cadrul programelor post aderare;  

 Finanțări din fonduri guvernamentale; 

 Finanțări și cofinanțări din bugetul local 

 

■ Educație: 

o Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de învătământ;  

o Dotarea unităților cu aparatura necesară; 

o Implementarea de proiecte de invatare de - a lungul vietii;  

o Susținerea unor programe pentru reducerea pericolului de abandon 

școlar; 

o Susținerea unor programe de tip afterschool; 

Forme de finanțare 

 Finanțări în cadrul programelor post aderare;  

 Finanțări din fonduri guvernamentale; 

 Cofinanțări din bugetul local 

 

■ Proiecte în domeniul turismului 

o Reabilitarea obiectivelor turistice; 

o Susținerea amenajării de spații de cazare; 

o Crearea de infrastructură de agrement; 
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o Amenajarea de trasee de nișa (cicloturism, echitație, tiroliene, aplinism 

etc.); 

o Încurajarea investițiilor private în domeniul turistic; 

o Înființarea unui Centru de informare și promovare turistică;  

o Participarea la târgurile de turism; 

o Realizarea de materiale promoționale; 

o Promovarea turismului ecologic; 

o Clasificarea serviciilor de turism; 

Forme de finanțare 

 Finanțări în cadrul programelor post aderare;  

 Finanțări din fonduri guvernamentale; 

 Cofinanțări din bugetul local 

 

■ Proiecte de dezvoltare a resurselor umane 

o Adaptarea sistemului educațional și de pregătire profesională la cerințele 

pieței muncii; 

o Creșterea adaptății forței de muncă și dezvoltarea antreprenorială; 

o Politici active pentru angajare; 

o Îmbunatățirea calității serviciilor sociale; 

o Promovarea dezvoltării și incluziunii sociale; 

o Promovarea și susținerea economiei sociale; 

Forme de finanțare 

 Finanțări în cadrul programelor post aderare;  

 Finanțări din fonduri guvernamentale; 

 Cofinanțări din bugetul local 

 

■ Proiecte de dezvoltare a capacității administrative 

o Îmbunătățirea capacității administrației publice locale pentru accesarea 

Fondurilor Structurale; 

o Dezvoltarea abilităților de management de proiecte și planificare 

strategică; 

o Creşterea calităţii serviciilor oferite de către administraţia publică către 

populaţiei şi către agenţii economici 
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o Informatizarea administrației publice locale; 

o Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor public-privat (PPP); 

o O mai bună comunicare cu societatea civilă 

o Inventarierea patrimoniului și politici de eficientizare a administrării 

acestuia; 

o  Îmbunătățirea vizibilității administrației publice locale în comunitate 

Forme de finanțare 

 Finanțări în cadrul programelor post aderare;  

 Finanțări din fonduri guvernamentale; 

 Cofinanțări din bugetul local 
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10. Procesul de consultare a populației 
 
10.1 Metoda 

Procesul de consultare a populației s-a desfășurat printr-un sondaj de opinie 

derulat în perioada 22- 24.04.2015.  Datele au fost culese prin ancheta sociologică. Ca 

instrument al cercetării a fost utilizat un chestionar cu întrebări închise şi deschise. 

Chestionarul a fost completat de către operatorii de teren, la domiciliul respondenților. 

 

Eşantionul, construirea eşantionului, metoda de eşantionare și descrierea 

planului de eşantionare 

Universul cercetării este format din persoanele în vârstă de 18 ani şi peste, 

rezidente în locuinţe neinstituţionalizate  din cele două sate ale comunei Ocolis. 

Populaţia totală: 654 persoane 

Universul cercetării (18+): 514 persoane 

Mărimea eşantionului proiectat: 46, eşantion reprezentativ la nivelul comunei 

Ocolis. Eșantion realizat: 46 persoane 

A fost utilizată eşantionarea aleatoare, prin metoda pasului.  

Din lista de străzi pusă la dispoziție de către Primăria comunei Ocolis au fost 

selectate aleatoriu străzile. Apoi, pe aceste străzi, s-au selecționat respondenții prin 

metoda pasului. Pasul de eșantionare a fost de 3 gospodării, pe unele străzi si de 6 

gospodări pe o stradă (aceasta având o lungime mare). Din fiecare gospodărie a fost 

aleasă persoana care și-a sărbătorit cel mai aproape de momentul interviului ziua de 

naștere. 

Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia de 18 ani şi peste din comuna 

Ocolis. Eroarea maximă de eşantionare este de ± 2,8% la un coeficient de încredere 

de 95%. 
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10.2 Chestionarul 
CHESTIONAR CONSULTAREA POPULAȚIEI 

 
1. Locuiţi în satul _________________________ 

 
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 

7. Menţionaţi o situaţie pentru care aţi solicitat sprijinul autorităţilor locale? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Situaţia a fost rezolvată:  

a. Da 
b. Nu 
c. Parţial 
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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 ___________________________________________ 

 
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 _________________________ 
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15.  Care este situația 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: 

Nr. imobil:  
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10.3 Analiza datelor 
 
 

Procesul de consultare a populației comunei Ocoliș 

 
Procesul de consultare a populației s-a desfășurat printr-un sondaj de opinie 

derulat în perioada 22-24.04.2015. Datele au fost culese prin ancheta sociologică. Ca 

instrument al cercetării a fost utilizat un chestionar cu întrebări închise şi deschise. 

Chestionarul a fost completat de către operatorii de teren, la domiciliul respondenților. 

Universul cercetării este format din persoanele în vârstă de 18 ani şi peste, 

rezidente în locuinţe neinstituţionalizate din cadrul comunei Ocoliș. 

Populaţia totală: 654 persoane 

Universul cercetării (18+): 524 persoane 

Mărimea eşantionului proiectat: 50 persoane, eşantion reprezentativ la nivelul 

comunei Ocoliș. Eșantion realizat: 46 persoane 

A fost utilizată eşantionarea aleatoare, prin metoda pasului.  

Din lista de străzi pusă la dispoziție de către Primăria comunei Ocoliș au fost 

selectate aleatoriu străzile. Apoi, pe aceste străzi, s-au selecționat respondenții prin 

metoda pasului. Pasul de eșantionare a fost de 3 gospodării, pe unele străzi si de 6 

gospodări pe o stradă (aceasta având o lungime mare). Din fiecare gospodărie a fost 

aleasă persoana care și-a sărbătorit cel mai aproape de momentul interviului ziua de 

naștere. 

Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia de 18 ani şi peste din comuna 

Ocoliș. Eroarea maximă de eşantionare este de ± 2,9% la un coeficient de încredere 

de 95%. 

            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 repondenţilor 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. 
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            Printre întrebările cuprinse în chestionar am considerat relevante următoarele 

variabile: categoria socio-profesională, principala sursă generatoare de venit, vârsta, 

sexul repondenţilor structura etnică, confesiunea, statutul marital, nivelul lor de 

pregătire, încrederea în autoritatea locală și implicarea acesteia în rezolvarea 

problemelor 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. 

          Educația reprezintă una din condițiile necesare pentru asigurarea unui  standard 

de viață mairidicat. Nivelul de pregătire, studiile persoanelor ce au răspuns la întrebări 

sunt: gimnaziale 32 persoane, au școală profesională 4 persoane, liceu 6 persoane, 

iar cu studii universitare 4 persoane. 

         În urma studiilor efectuate din totalul de 46 de persoane chestionate, în categoria 

salariaţilor se regăsesc 7 persoane, patroni 2 persoane, agricultori 6 persoane, 3 

şomeri, pensionari 22 persoane, beneficiari de ajutor social 3 persoane și altă 

categorie - casnice sunt 3 persoane. 

         Referitor la principala sursă de venit a acestora un număr de 7 persoane sunt 

salariați proveniți din diferite domenii, 22 persoane din pensie, 6 persoane din 

agricultură, 2 persoane intreprinzator privat, 3 persoane beneficiază de șomaj,  

ajutorul social este acordat tot unui număr de 3 de persoane, iar restul respondentilor 

nu dețin nici o sursă de venit. 

        Urmărind schema întrebărilor aplicate din efectivul chestionat majoritatea 

persoanelor au solicitat sprijinul autorităților locale(Primăriei) pentru soluționarea unor 

probleme. Dintre problemele solicitate și rezolvate la nivelul comunității enumerăm: 

acordarea ajutorului social, eliberarea de adeverințe, locuri de muncă, iluminat stradal, 

alimentarea cu apă, canalizare, efectuarea lucrărilor de cadastru, eliminarea 

mistreților, repararea bisericii, menținerea școlii gimnaziale, reparația școlii, înființarea 

unei farmacii, asfaltarea comunei, continuarea amenajării albiei râului, montarea unui 

transformator, accesarea de fonduri europene. 
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La întrebarea nr. 5  

”Vă rugăm să ne spuneţi dacă aţi solicitat sprijinul autorităţilor locale (primărie) 

în ultimii 2 ani, pentru o problemă din satul d-voastră?”  

 un procent de 63,04% din respondenți au răspuns afirmativ, adică 29 de 

persoane, dintr-un total de 46 persoane chestionate, iar 36,95% din 

respondenți au declarat că nu au apelat la sprijinul primăriei pentru a-și 

rezolva problemele. 
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          La întrebarea nr. 6  

” De câte ori?”,  

 la care trebuia să se răspundă doar dacă se răspundea afirmativ la 

precedenta, din cei 29 de respondenți, 7 persoane (24,13%) au apelat 

doar o singură dată, ceilalți în număr de 22 persoane (75,87%) apelând 

de două sau mai multe ori la primărie pentru rezolvarea problemelor din 

comuna lor. 
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 La întrebarea deschisă nr. 7, 

 ”Menţionaţi o situaţie pentru care aţi solicitat sprijinul autorităţilor locale?”,  

 

 doar 20 persoane au oferit răspunsuri operatorilor de interviu, adică 

43,47%. Toate cele 20 de persoane au adresat primăriei probleme legate 

de comunitate, cum ar fi: acordarea ajutorului social, eliberarea de 

adeverințe, locuri de muncă, iluminat stradal, alimentarea cu apă, 

canalizare, efectuarea lucrărilor de cadastru, asfaltarea comunei. 
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          La întrebarea nr. 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”  

 situația se prezintă astfel: 1 persoană a dat nota 4, 3 persoane au 

acordat note cuprinse între 6 și 7, 27 de persoane au date note cuprinse 

între 8 şi 9, iar 15 de persoane au dat nota 10, solicitând în mod special 

primarului, angajațiilor primăriei și consilierilor locali să se implice în 

rezolvarea problemelor comuntății. Putem afirma că oamenii sunt 

multumiţi de gradul de implicare al reprezentanţilor primăriei în 

rezolvarea problemelor comunei. Din cei 46 de respondenți 89% au 

declarat că Primăria Ocoliș se implică în rezolvarea problemelor 

comunei, doar 11% declarând că administrația locală se implică prea 

puțin în rezolvarea problemelor comunității. 
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La întrebarea nr.9,  

”Cine credeţi că trebuie sa se implice  în rezolvarea problemelor locale/comunei 

dumneavoastră?”,  

 în care s-a înregistrat răspunsul spontan, operatorii de interviu fiind 

instruiți să nu citească răspunsurile respondenților, toți respondenții au 

răspuns că primăria 15,21%, primarul 47,82%,  consilierii 10,86% și 

angajații primăriei 21,73% sunt cei care trebuie să rezolve problemele 

comunei.  
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La întrebarea deschisă nr. 12,  

”Enumeraţi cele mai importante 3 probleme ce trebuie rezolvate în satul 

dumneavoastră”, 

 la care respondenții au furnizat răspunsuri spontane operatorilor, primele 

10 probleme ce trebuie rezolvate în satul unde locuiesc, ponderi 

semnificative între problemele identificate de către cei chestionați având 

următoarele: 

a. Alimentarea cu apă și canalizarea - 55%;  

b. Reparația bisericii – 10%; 

c. Asfaltarea comunei - 8%; 

d. Iluminatul public - 6%; 

e. Eliminarea mistreților – 5% 

f. Locuri de muncă – 5% 

g. Montarea unui transformator – 4% 

h. Menținerea școlii generale – 3% 

i. Înființarea unei farmacii – 2% 

j. Accesarea de fonduri europene – 2%. 
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          La întrebarea nr.15, 

 ”Care este situația comunei dumneavoastră?” în ceea ce priveşte”: 

 Accesul la surse de apă potabilă 

1 foarte bună – 17 persoane; 

2 bună – 29 persoane; 

3 proastă – 0 persoane; 

4 foarte proastă – 0 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 0 persoane. 

 

 

 

 

 Alimentarea cu energie electrică 

1 foarte bună – 13 persoane; 

2 bună – 24 persoane; 

3 proastă – 8 persoane; 

4 foarte proastă – 1 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 0 persoane. 
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 Starea drumurilor interne sau care leagă comunitatea cu exteriorul 

1 foarte bună – 12 persoane; 

2 bună – 28 persoane; 

3 proastă – 5 persoane; 

4 foarte proastă – 1 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 0 persoane. 
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 Accesul la servicii de sănătate (dispensar, medic de familie etc.) 

1 foarte bună – 16 persoane; 

2 bună – 27 persoane; 

3 proastă – 4 persoane; 

4 foarte proastă – 0 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 0 persoane. 

 

 

 Accesul copiilor la servicii de educație (grădinițe, școli etc.) 

1 foarte bună – 9 persoane; 

2 bună – 26 persoane; 

3 proastă – 8 persoane; 

4 foarte proastă – 1 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 1 persoane. 
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 Accesul la servicii sociale pentru persoane dezavantajate 

1 foarte bună – 4 persoane; 

2 bună – 18 persoane; 

3 proastă – 12 persoane; 

4 foarte proastă – 5 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 7 persoane. 

 

 

 Accesul la mijloacele de transport in comun 

1 foarte bună – 3 persoane; 

2 bună – 27 persoane; 

3 proastă – 5 persoane; 

4 foarte proastă – 4 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 7 persoane. 
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 Accesul la telefon funcțional 

1 foarte bună – 11 persoane; 

2 bună – 23 persoane; 

3 proastă – 11 persoane; 

4 foarte proastă – 0 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 1 persoane. 

 

 

 

 Accesul la informație (radio, TV, presă scrisă, bibliotecă, etc) 

1 foarte bună – 18 persoane; 

2 bună – 25 persoane; 

3 proastă – 3 persoane; 

4 foarte proastă – 0 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 0 persoane. 
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 Posibilitățile de petrecere a timpului in localitatea Dvs 

1 foarte bună – 6 persoane; 

2 bună – 28 persoane; 

3 proastă – 3 persoane; 

4 foarte proastă – 3 persoane; 

10 nu știu/nu pot aprecia – 5 persoane 

 

 

 Starea spațiilor destinate activităților cultural-sportive 

1 foarte bună – 5 persoane; 

2 bună – 34 persoane; 

3 proastă – 3 persoane; 

4 foarte proastă – 1 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 2 persoane. 
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 Curățenia și îngrijirea localității 

1 foarte bună – 2 persoane; 

2 bună – 26 persoane; 

3 proastă – 15 persoane; 

4 foarte proastă – 2 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 0 persoane. 

  

 

 

 Veniturile obținute din agricultură 

1 foarte bună – 6 persoane; 

2 bună – 11 persoane; 

3 proastă – 22 persoane; 

4 foarte proastă – 7 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 0 persoane. 
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 Posibilitatea de a obtine venituri si din alte surse (activitati productive) 

1 foarte bună – 0 persoane; 

2 bună – 11 persoane; 

3 proastă – 20 persoane; 

4 foarte proastă – 15 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 1 persoane. 

 

 

 

 Posibilitatea de a va aproviziona cu alimente de baza 

1 foarte bună – 4 persoane; 

2 bună – 36 persoane; 

3 proastă – 5 persoane; 

4 foarte proastă – 1 persoane; 

9 nu știu/nu pot aprecia – 0 persoane. 
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 Posibilitatea de a vă cumpăra produse nealimentare 

1 foarte bună – 3 persoane; 

2 bună – 36 persoane; 

3 proastă – 5 persoane; 

4 foarte proastă – 2 persoane; 

8 nu știu/nu pot aprecia – 0 persoane. 
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          La întrebarea nr. 17  

„Care este venitul mediu net pe familia/gospodăria dumneavoastră?”  

 persoane dețin sume cuprinse între 200-400 ron, 25 persoane se 

încadrează între sume cuprinse între 400 - 800 ron, iar 12 persoane între 

800 - 1700 ron. 

 

          Structura pe vârste este o componentă majoră a populației datorită 

consecințelor sale sociale. Ea imprimă o serie de caracteristici stilului de viață 

începând cu patternurile de consum și terminînd cu comportmentele culturale. 

Structura pe vârste este rezultatul evenimentelor de dinamică demografică cum sunt 

creșterea/descreșterea natalității sau creșterea/descreșterea migrației. Reprezentarea 

structurii pe grupe de vârste permite evaluarea nivelului de îmbătrânire a populației. O 

clasificare din documentele emise de O.N.U împarte populația în :  

 populația tânără este considerată cea cuprinsă în segmentul 0-19 ani,  

 cea adultă între 20-59 ani și  

 cea bătrână peste 60 de ani”.  

 

Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă indică faptul că și la nivelul localității 

este prezent procesul de îmbătrânire a populației. Cel mai bine reprezentat este grupul 

persoanelor adulte cu vârste cuprinse între : 

 25 – 32 de ani (5 persoane),  

 40-50 de ani (12 persoane),  

 50 - 60 de ani sunt 8 persoane,  

 60 de ani sunt 21 de persoane. 

 

          Populaţia adultă este cea mai interesată de tematica propusă, fără însă a avea 

un dezinteres major, aceștia şi-au arătat disponibilitatea de a se implica şi au furnizat 

date pertinente la întrebările chestionarului. 
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          Chestionarul nu a respectat distribuţia generală, la nivel naţional, a populaţiei pe 

sexe, astfel încât: 34,78% din repondenţi sunt persoane de sex feminin şi restul de 

65,21% aparţin persoanelor de sex masculin. Aşa cum se poate constata din 

corelarea grupelor de vârstă cu variabila sex, nu s-au păstrat proporţii echilibrate ale 

celor două categorii de populaţie astfel încât putem afirma preponderenţa bărbaților, 

aceștia manifestând în mod special un interes faţă de calitatea mediului în care 

trăiesc. 

 

 

 

          Potrivit întrebării nr. 19, din punct de vedere al apartenenței religioase toți cei 

chestionați sunt de rit ortodox. 

          Structura pe sexe a populației potrivit întrebării cu nr. 20 evidențiază o pondere 

mai mare a bărbaților (65,21%) decât a femeilor (34,78%). 

 

 

 

 

          Referitor la statutul marital al repondenților potrivit întrebării nr. 21 dintr-un total 

de 46 de persoane existente, 30 de persoane sunt căsătorite, 14 sunt persoane 

necăsătorite, iar 2 persoane sunt persoane văduve. 
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          Rezultatele arată că accesul la informație, ziarele sunt frecvent citite în scopul 

informării, ascultarea radio-ului este de asemenea o sursă la care apelează locuitorii 

din mediul rural, este în general bună. Accesul copiilor la servicii de educație precum 

și accesul la serviciile sociale pentru persoane dezavantajate sunt catalogate a fi în 

general nu foarte bune de către repondenți. 

         În urma procesului de consultare a populaţiei putem afirma că din datele culese 

referitoare la opiniile repondenţilor, urmărind să evidenţiem acţiunile concrete pe care 

membrii comunităţilor ar dori să le întreprindă autoritatea locală rezultă că: populația 

este în genere mulțumită de accesul la informatie (radio, TV, presa scrisă), accesul la 

resurse de apă potabilă, accesul la servicii de sănătate (dispensar, medic de familie), 

alimentarea cu energie electrică, starea drumurilor interne sau care leagă comunitatea 

cu exteriorul, accesul la telefon functional și nu în ultimul rând accesul la servicii 

sociale pentru persoane dezavantajate.   

 

Populația este în genere nemulțumită de canalizare, drumuri, iluminatul public, 

montarea unui transformtor, îmbunătățirea serviciilor de sănătate (farmacie) și nu în 

ultimul rând crearea de noi locuri de muncă, posibilitatea de a obține venituri și din alte 

surse (activități productive, veniturile obținute din agricultură) precum și accesul la 

mijloacele de transport în comun. 
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Analiza SWOT 
 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este 

descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 

(oportunitati), Threats (riscuri). 

 Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi 

realizarea de prezumţii în zonele asupra carora există cunostinţe mai puţin detaliate. 

În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce 

condiţii.  

Fundamentarea dezvoltării pe termen mediu şi lung a comunităţii nu poate fi 

concepută în afara unor strategii coerente, elaborate pornind de la potenţialul şi 

resursele existente şi ţinând cont de oportunităţile, dar şi de ameninţările care se 

prefigurează. 

Analiza diagnostic de tip SWOT a economiei localităţii Ocolis este concepută ca 

o suită de comentarii concentrate asupra principalilor factori ce influenţează 

dezvoltarea acestui teritoriu, în vederea atingerii unor importante obiective strategice 

ale următorilor cinci ani. 

Prezentată distinct pe categorii de activităţi economice, acest tip de analiză 

ilustrează stările interne distinctive de forţă sau slăbiciune în raport cu unele 

oportunităţi sau ameninţări externe. 

Se poate preciza faptul că elemente ale punctelor forte, printr-o valorificare 

adecvată, se transformă în oportunităţi, iar unele elemente ale punctelor slabe, prin 

cronicizare, devin ameninţări. 

Conţinutul analizei respectă obiectivele caracteristice unei astfel de abordări, 

fiind detaliate astfel: 

- nivelul, structura şi dinamica activităţilor; 

- sectoare şi activităţi semnificative în evoluţia prezentă şi viitoare a 

comunei; 

- influenţa principalilor factori; 

- impactul oportunităţilor şi al ameninţărilor externe; 

- evaluarea atuurilor şi deficienţelor; 

- unele explicaţii ale succeselor sau insucceselor în plan economic. 

Implicaţii sociale atât ale punctelor forte, cât şi ale punctelor slabe determină 

semnificativ dezvoltarea economică ulterioară a localităţii. 
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În urma analizelor generale şi sectoriale, pentru perioade semnificative din 

evoluţia economico-socială a comunei Ocolis, se pot sistematiza următoarele 

elemente ale analizei SWOT. 

 

Puncte Tari Puncte Slabe 

1.Pondere mare a padurii, exploatare  
in sistem propriu a acesteia 
2.Potential zootehnic foarte ridicat 
3.Potential hidrografic ridicat  
4.Potential de exploatare forestiera 
ridicat 
5. Existenta unei retele de drumuri 
care acopera in mod echilibrat teritoriul 
comunei 
6.Existenta unei retele electrice bine 
dezvoltata la nivelul comunei 
7.Existenta de servicii de posta si 
telefonie, gradinite, scoli, biblioteca 
satesca, dispensar veterinar, 
dispensar uman 
8.Existenţa unui targ lunar de animale 
şi marfuri 
9.Existenta unei retele de iluminat 
public 
10.Forta de munca  
11.Sectorul privat majoritar 
12.Rolul familiei este important: familii 
cu multi membri 
13.Infrastructura de baza locala si 
sociala disponibila 
14.Existenta de apa si electricitate, 
retea locala de drumuri,  
15.Cultura rurala bine asezata: traditii 
familiale si identitate rurala nationala  
16.Existenta  unor conditii pentru 
dezvoltarea turismului rural si a 
turismului ecumenic   

1.Niveluri scăzute de participare la 
activitatea economică, câştiguri şi venituri 
relativ scăzute, precum şi productivitatea 
muncii scăzută 
2.Resurse financiare la nivel local scăzute, 
insuficiente pentru susținerea unor investiții 
3.Folosirea unor tehnologii vechi, cu 
productivitate și eficiență economică scăzută 
4.Lipsa de informare cu privire la posibilitățile 
de  dezvoltare a întreprinderilor cu ajutorul 
fondurilor europene 
5. Niveluri relativ ridicate ale şomajului în 
rândul tinerilor (sub 25 de ani) 
6. Trenduri demografice negative (rată de 
dependenţă demografică ridicată, ponderea 
scăzută a populaţiei în vârstă de 0-20 ani în 
total populaţie) 
7. Grad de modernizare scăzut al drumurilor 
publice 
8. Drumul judetean care strabate comuna 
intr-o stare precara 
9.Lipsa rețelei de apa și canalizare, aproape 
pe tot teritoriul comunei 
10.Serviciile publice slab dezvoltate 
11.Utilitățile de bază slab dezvoltate 
12.Majoritatea infrastructurii de sănătate şi 
educaţie necesită reabilitări/îmbunătăţiri 
13.Pondere mare a populaţiei migrate în 
judeţul Alba(diminuarea populatiei active 
datorita migrarii acestora catre zonele 
urbane) sau strainatate 
14.Acces scăzut la serviciile de bază 
15.Degradarea patrimoniului cultural-turistic 
16.Informare insuficientă privind programele 
de calificare și reconversie existente 
17.Absența unor săli de sport moderne 
18.Slaba educație sanitară a comunității 
19.Calitate scazuta a vietii, nivel ridicat al 
somajului, putere financiara slaba 
20.Lipsa oportunitatilor de angajare 
21.Infrastructura de transport învechita,  
lipsa serviciilor de internet; 
22.Infrastructura comunala si turistica 
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nedezvoltata- probleme de protectie a 
mediului 
23.Acces greu la pietele de desfacere  
24.Lipsa grupurilor de initiativa locala si a 
ONG-urilor cu experienta suficienta pentru 
planificare si implementare de proiecte si 
programe 
25.Slabe relatii de parteneriat între 
administratii publice si ONG 
 

Oportunitati Constrângeri 

1. Investiţiile private concentrate în 
domeniul afacerilor agricole(zootehnie) 
si servicii. 
2. Dezvoltarea industriilor indigene, 
mai ales în sectoarele cu înaltă valoare 
adăugată şi nişe de piaţă 
3. Dezvoltarea sectorului IMM – o 
potenţială sursă de creştere 
economică şi creare de locuri de 
muncă 
4.Accesarea de fonduri europene 
pentru dezvoltarea capacității 
economice  
5.Acordarea de facilități fiscale 
întreprinzătorilor privați 
6. Creşterea alocărilor financiare UE 
pentru infrastructura de transport şi 
mediu și accesarea de noi asemenea 
programe 
7.Participarea autorității publice locale, 
în calitate de partener, la programe 
europene privind formarea și 
reconversia profesionala 
8. Servicii mai bune pentru populaţie şi 
agenţi economici 
9.Accesarea de fonduri pentru 
construcția unui dispensar în comună 
10.Organizarea de cursuri, în 
parteneriat cu instituțiile abilitate, 
pentru dezvoltarea spiritului 
antreprenorial 
11.Introducerea zonei în circuitul 
turistic național și internaţional prin 
accesarea de fonduri europene. 
12.Modernizarea exploatațiilor agricole 
și crearea unora noi, prin accesarea de 
fonduri europene 
13.Strategii si politici de dezvoltare 
durabila a zonelor rurale (programe de 

1. Investiţiile private divizate 
2. Creşterea costurilor serviciilor publice 
pentru populaţie şi agenţi economici 
3. Creșterea costurilor de creditare pentru 
APL și persoane juridice 
4.Lipsa receptivității și flexibilității populației 
locale la cerințele noi ale pieții 
5.Lipsa capitalului de susținere a activităților 
economice 
6. Abandonarea activităţilor agricole din 
cauza bazei materiale precare(tractoare și 
mașini agricole) 
7. Lipsa capacităților de stocare și prelucrare 
a producției agricole 
8. Creșterea prețului terenurilor  
9. Riscul închiderii multor întreprinderi din 
cauza intrării în UE  
10. Incapacitatea de a dezvolta, printr-o 
planificare spaţială adecvată, infrastructura 
fizică şi socială necesară, pentru a facilita 
dezvoltarea regională 
11.Lipsa resurselor materiale pentru 
îndeplinirea obiectivelor de investiții propuse 
coroborată cu o lipsă mare de informații 
privind eventualele programe de finanțare 
aferente obiectivelor de investiții 
12.Creşterea numărului problemelor 
medicale ca urmare a procesului de 
îmbătrânire a populaţiei şi condiţiilor precare 
de mediu 
13.Cresterea somajului în rândul tinerilor 
până în 25 de ani și migrația acestora către 
zone urbane 
14.Slaba receptivitate a populației din 
comuna la programele naționale și europene 
pentru obținerea de fonduri nerambursabile 
16.Decalajele dintre zonele urbane si rurale, 
motiv de migrare a tinerilor 
17.Deteriorarea infrastructurii sociale în 
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asistenta financiara ale Uniunii 
Europene) 
14.Acces la experiente de buna 
practica din Uniunea Europeana si de 
asemenea oportunitati pentru schimb 
de experienta si know-how. 

zonele rurale, care conduc la deteriorarea 
integrarii sociale si a calitatii vietii 
18.Fragmentarea exploatatiilor agricole 

 

 

 

Prioritati, obiectivele specifice si Actiunile aferente acestora 

                       

PLANIFICAREA ACTIUNILOR pentru dezvoltarea socio-economica a comunei Ocolis, in 
perioada 2014 - 2020 

Pentru atingerea obiectivelor propuse in vederea dezvoltarii economico-sociale a 
comunei Ocolis, trebuie intelese prerogativele Cadrului National Strategic de Referinta, 
Strategiei de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, Politica de Dezvoltare Regionala, 
Politica Agricola Comuna si alte documente programatice nationale si ale Uniunii 
Europene.  

Astfel, pentru absortia fondurilor structurale destinate sectorului public, in perioada 2014 - 
2020, Planul de Actiune trebuie realizat in conformitate cu politicile U.E si cu prioritatile 
respectiv obiectivele Planului de Dezvoltare Regional (P.D.R.). 

 

PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PERIOADA 2012-2020 

1. Dezvoltarea capacitatii administrative a administratiei publice locale din com 
Ocolis 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea practicilor de management al resurselor 
umane şi  consolidarea unei capacităţi susţinute de 
training pentru administraţia publică 

OBIECTIVE SPECIFICE: Dezvoltarea mecanismelor de dezvoltare a resurselor 
umane din administratia publica locala din 
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POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA: 

Functionarii publici si personalul contractual din Primaria 
comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

 

 

 

publice, Management proiect finantat din fonduri UE, 
Operator calculator,Managementul institutiei publice 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 12 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII 
PROIECTULUI: 

In mediul rural si in orasele mici a fost identificat un 
nivel scăzut de încredere al cetatenilor in APL care se 
justifica prin cause interne dar si externe administratiei 
locale : 
� Multitudinea de acte normative şi presiunea exercitată 
de acestea asupra cetăţenilor; 
� Ineficienţă în furnizarea de servicii publice; 
� Disfuncţionalităţi în administraţie, care determină un 
climat de corupţie; 
� Nivel scăzut de motivare a funcţionarilor publici şi 
cauzele care stau la baza acestui fapt: 
un nivel scăzut de remunerare şi o reformă a serviciilor 
publice nefinalizată; 
� Imperfecţiuni în cadrul legal, de exemplu numărul mare 
de legi şi modificările lor 
frecvente. 
 
Aceşti factori au dus la împărţirea problematicii legate de 
nivelul de încredere în administraţia 
publică în două componente separate: 

- Credibilitatea în administraţia publică, asociată cu 
structurile existente, procesul de luare 

a deciziilor, guvernarea şi eficacitatea organizaţională. ( 
probleme comune la nivelurile central şi local ale 
administraţiei); 

- Slaba receptivitate a serviciilor publice în ceea ce 
priveşte nevoile cetăţenilor. Această 

componentă a grupat problemele care afectează în mod 
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direct furnizarea serviciilor, incluzând alocarea de resurse, 
necesitatea de a acorda o mai mare atenţie calităţii 
serviciilor publice şi oportunităţile pentru schimbările de 
proces. 
“Percepţia opiniei publice referitoare la eficacitatea 
administraţiei publice reflectă slaba 
eficacitate organizaţională a instituţiilor publice, atât la 
nivel central cât şi la nivel local, cu predilectie in mediul 
rural si in orasele mici. 
Problema identificată este reprezentată de nevoia de a 
continua şi coordona iniţiativele de 
modernizare care au fost finanţate în ultimii  ani. prin 
gruparea iniţiativelor : 

- privind analiza de structuri şi sisteme,  

- investiţiile în capacitatea administrativă a 
resurselor umane, mai ales la nivelul 
funcţionarilor publici de conducere. 

Cele două domenii deficitare legate de receptivitate se 
confruntă cu importante decalaje care 
afectează furnizarea de servicii publice la nivel local. 
Aceste aspecte sunt mai vizibile în zonele rurale 
datorită resurselor financiare insuficiente alocate 
dezvoltării instituţiilor şi abilităţilor specifice 
personalului. În acelaşi timp, cerinţele din ce în ce mai 
mari privind performanţa autorităţilor şi instituţiilor publice 
din zonele rurale măreasc aceste decalaje faţă de centrele 
urbane. Prin urmare, ar trebui să se acorde o atenţie 
deosebită administraţiei publice din zonele rurale.  

 

 

2. Parteneriat public privat in cresterea accesului cetatenilor in com Ocolis la 
invatarea pe tot parcursul vietii 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Furnizor privat de formare a adultilor in parteneriat cu 
Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN 2014-2020 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
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OBIECTIVE GENERALE: Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții 
pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și 
informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a 
aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de 
învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și 
validarea competențelor dobândite  

 

OBIECTIVE SPECIFICE: Creșterea accesului și participării la programele de învățare pe 
tot parcursul vieții, în special în rândul persoanelor necalificate, 
cu un nivel scăzut de educație și calificare, inclusiv din categorii 
dezavantajate din comuna Ocolis.  

 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA: 

Persoane vulnerabile din comuna Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 Promovare 

 

 

 

 

 

– dobandire de competente 

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII 
PROIECTULUI: 

În concordanţă cu recomandarea specifică de țară privind 
intensificarea reformei în domeniul VET şi cu ţinta asumată în 
Programul Naţional de Reformă de rată a participării la activităţi 
de învăţare pe tot parcursul vieţii de 10% (pentru populaţia între 
vârstele de 25 şi 64 de ani), precum şi în concordanţă cu 
Acordul de Parteneriat, este necesara reşterea accesului și 
participării la programele de învățare pe tot parcursul vieții, în 
special în rândul persoanelor necalificate, a celor cu nivel scăzut 
de educație și formare profesională și a acelor din mediul rural. 
În plus se identifica necesitatea consolidarii capacității sistemului 
de educație și formare profesională în vederea asigurării calității 
și relevanței programelor de ÎPV, inclusiv a celor de formare 
profesională, pentru piața muncii si consolidarea capacității 
furnizorilor de educație și formare pentru a dezvolta și 
implementa programe de calitate, relevante pentru piața muncii ;  
Acțiunile planificate vor conduce la creșterea ratei de 
participare la învăţarea pe tot parcursul vieţii, prin 
dezvoltarea şi implementarea unor programe flexibile de 
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acest tip şi prin sprijinul acordat pentru consolidarea 
capacităţii centrelor comunitare de învățare permanentă şi 
a centrelor regionale de formare profesională, cu scopul de 
a oferi mai multe oportunităţi de formare profesională, 
informare, consiliere și orientare, în special pentru 
persoanele aparținând grupurilor defavorizate. Din punctul 
de vedere al participării active pe piaţa muncii şi al 
dezvoltării carierei, componenta de consiliere pe care o 
prevăd aceste programe va prezenta o importanţă 
deosebită pentru beneficiarii de programe de IPV, în scopul 
creșterii relevanței programelor și a unei mai bune integrări 
pe piața muncii.  

3. Mecanisme locale de reducere si prevenire a abandonului scolar in com. 
Ocolis 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Furnizor servicii SAS in parteneriat cu Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN 2014-2020 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, 
primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 
învățare formale, nonformale și informale pentru 
reintegrarea în educație și formare 

OBIECTIVE SPECIFICE: Extinderea accesului şi participării la educaţie, pentru prevenirea 
parasirii timpurie a scolii 
Cresterea capacitatii de absorbitie in sistemul educational prin 
programul scoala dupa scoala 
 
 
 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA: 

Persoane vulnerabile din comuna Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

 

Elaborarea şi implementarea unor mecanisme de 
asistenţă în vederea extinderii accesului şi participării la 
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educaţie, pentru prevenirea PTS : stimulente financiare, 
facilitarea transportului sau acoperirea cheltuielilor 
asociate, mentorat atât al elevilor, cât şi al părinţilor 

 furnizor de programe SAS in vederea 
elaborarii şi funcţionarii programelor şcoală după şcoală, cu 
accent pe comunităţile defavorizate :subvenţii pentru 
înfiinţarea, îmbunătăţirea capacităţii furnizorilor de 
programe şcoală după şcoală, dezvoltarea curriculei, 
formarea personalului implicat în programele SAS, sprijin 
cu privire la costurile de înfiinţare/funcţionare, costurile de 
personal  

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII 
PROIECTULUI: 

Imbunătăţirea accesului la servicii de tip 
EICP de bună calitate, îndeosebi în zonele rurale şi 
defavorizate impun implementarea unor programe de 
asistență care să aibă în vedere asigurarea sprijinului 
material necesar participării la educația timpurie, cu accent 
pe populația roma. Este necesar sa  să încurajeze 
mobilitatea şi relocarea personalului în zonele rurale şi 
defavorizate în scopul îmbunătăţirii accesului şi participării 
la educaţia timpurie pentru copii din aceste zone. 
În vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii sunt necesare 
serie de programe de asistenţă necesare asigurării 
participării la educație în special pentru categorii 
dezavantajate, cu accent pe populația roma. În plus, se 
impune dezvoltarea şi punerea în aplicare a programelor 
de tip SAS (school after school) şi a masurilor de sprijin 
pentru participarea la programele de educaţie şi formare a 
elevilor în scopul prevenirii părăsirii timpurii a școlii şi a 
programelor de tip a doua şansă, ca măsuri de intervenţie 
pentru facilitarea reintegrării în sistemul de învăţământ 
(reducerea părăsirii timpurii a școlii).  

 

4. Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii pentru elevii din com. 
Ocolis 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: ONG in parteneriat cu Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

Romania 

Alba 
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LOCALITATEA Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN 2014-2020 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și a 
sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la 
piața forței de muncă și consolidarea formării și a 
sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, 
inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, 
adaptarea programelor de învățământ educaţie şi formare 
precum la cerinţele pieţei precum și instituirea și 
dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, 
inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de 
ucenicie; 

OBIECTIVE SPECIFICE: Sprijin pentru dezvoltarea si implementarea de programe în 
sistem partenerial între furnizorii de formare profesională inițială 
și continuă si angajatori pentru organizarea și desfășurarea 
componentei de învățare la locul de muncă , inclusiv consiliere si 
orientare profesională pentru creșterea eficienței și relevanței 
programelor implementate 
 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA: 

Elevi din comuna Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

 

 

rganizarea de stagii in întreprinderi,  dezvoltare 
materiale de învățare pentru elevi, dezvoltare curriculum 
local, 

urnizare de competente antreprenoriale – ex. Firma de 
exercițiu,  

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII 

În scopul creșterii calității și relevanței sistemului de IPV la 
nevoile pieței muncii, este necesar a fi implementate 
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PROIECTULUI: activităţi de explorare menite a evalua și anticipa nevoile și 
tendințele de evoluție a pieței muncii, la nivel local – 
conform potențialului de creștere identificat (la nivelul 

Planurilor Regionale de Dezvoltare), precum şi dintr‐o 
perspectivă bazată pe nevoile sectoriale, cu accent asupra 
sectoarelor prioritare și de creștere. Este importanta 
stabilirea de parteneriate funcţionale şi rețele de schimb de 
informaţii între actorii relevanţi, cum ar fi sectorul de 
educație și formare profesională, sectorul privat, partenerii 
sociali şi instituţiile de cercetare. 
Acțiunile la nivel de sistem vor urmări dezvoltarea și 
operaționalizarea unor sisteme de anticipare a nevoilor de 
formare profesională, urmate de revizuirea curriculei și a 
calificărilor în concordanță cu rezultatele analizelor 
efectuate, alături de dezvoltarea unor mecanisme eficace 
de certificare și asigurare a calității formării la nivel de 
sistem și furnizori de formare, care să contribuie la 
creșterea relevanței programelor de învățare, inclusiv în 
contextul unei încrederi sporite a angajatorilor în 
competențele dobândite ca urmare a frecventării acestor 
cursuri.  

 

5. Masuri active de integrare a persoanelor fara loc de munca din com. Ocolis 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: ONG in parteneriat cu Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN 2014-2020 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Cresterea accesului la locuri de muncă si dezvoltarea 
antreprenoriatului local pentru persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, 
inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru 
persoanele cu șanse mici de angajare 

OBIECTIVE SPECIFICE: Consultanţă şi soluţii individuale de sprijin, cum ar fi acţiuni de 
orientare profesională şi prealabile (re)inserţiei profesionale a 
persoanelor din grupurile dezavantajate vizate, pentru a stimula 
ocuparea forţei de muncă, în special pentru a beneficia de 
oportunităţile de angajare pe termen lung, 
Dezvoltarea competentelor privind initierea de activități 
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independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, 
 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA: 

Persoane aflate in cautarea unui loc de munca din comuna 
Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

 

 

 

 si consultanta in 
afaceri 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII 
PROIECTULUI: 

În conformitate cu recomandările specifice de ţară privind 
îmbunătăţirea participării pe piaţa muncii, consolidarea 
capacităţii de inserţie profesională şi a productivităţii forţei 
de muncă, precum şi în conformitate cu Strategia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014‐2020 şi cu AP 
2014‐2020, se urmareste creșterea participării pe piaţa 
muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
și a celor inactive, vizând în special şomerii pe termen lung, 

lucrătorii în vârstă (55‐64 ani), persoanele de etnie romă, 
persoanele cu dizabilităţi și cele din mediul rural. Acţiunile 
planificate în acest sens trebuie sa aiba ca rezultat 
creşterea ratei de ocupare a persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă și a celor inactive, vizând în special 

şomerii pe termen lung, lucrătorii în vârstă (55‐64 ani), 
persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi și cele 
din mediul rural, prin implementarea unui set complex de 
măsuri, care vizează îmbunătăţirea accesului la piaţa 
muncii pentru aceste categorii de persoane, precum şi 
creşterea gradului de inserţie profesională și indirect, în 
viața socială, prin îmbunătăţirea aptitudinilor şi a 
competenţelor acestora.  
Totodata in conformitate cu Strategia Naţională pentru 

Competitivitate 2014‐2020 şi Strategia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 2014‐2020, precum şi cu 
obiectivele stabilite în AP 2014‐2020, este necesara 
creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi a 
înfiinţării de întreprinderi, cu accent special pe zonele 
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deficitare, mai slab dezvoltate. Intervenţiile planificate vor 
viza, pe de o parte, diversificarea opțiunilor de activare pe 
piața muncii în zone cu posibilități reduse, lipsite de 
oportunități de dezvoltare, cu un accent special pe zonele 
rurale în care predomină ocuparea pe cont propriu. Pe de 
altă parte, acțiunile vizează dinamizarea și diversificarea 
activității economice, prin înființarea de noi întreprinderi, ca 
pârghie pentru crearea de noi locuri de muncă pentru 
comunitate. 

 

6. Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale inclusiv montare rigole, 
consolidări Maluri 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul National de Dezvoltare 
Rurala 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea  durabila a infrastructurii locale 

OBIECTIVE SPECIFICE: Ridicarea calitãtii vietii tuturor locuitorilor comunei ; 

 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL 
TINTA: 

Populatia comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

 

 

 

 

 

tului 

DURATA PROIECTULUI:  

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA  

SPF: NU 

SF: DA 

PT: NU 

DE: NU 
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Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII 
PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura 
stabilirea si integrarea masurilor pentru mai buna 
gospodarire a localitatii, in planurile si programele de 
dezvoltare economico-sociale ce se elaboreaza la nivel 
national, judetean si local si urmaresc realizarea acestora. 
In conformitate cu prevederile Legii autoritatile 
administratiei locale aceste autoritati publice sunt obligate 
sa asigure infrastructura necesara dezvoltarii zonei. 

 

7. Modernizare arhitecturala si peisagistica a spatiilor verzi,  

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 
JUDEŢUL: 
LOCALITATEA 

Romania 
Alba 
Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 
in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 
PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 
FINANTARE: 

Bugetul local 
Fonduri europene – Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea durabila a localitatii 

OBIECTIVE SPECIFICE: Ridicarea calitãtii vietii tuturor locuitorilor comunei 
; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

Populatia rurala a comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

 

 

 

 

 

tului 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA  

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI Autoritatile administratiei publice centrale si locale 
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IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: asigura stabilirea si integrarea masurilor pentru 
mai buna gospodarire a localitatii, in planurile si 
programele de dezvoltare economico-sociale ce 
se elaboreaza la nivel national, judetean si local si 
urmaresc realizarea acestora. In conformitate cu 
prevederile Legii autoritatile administratiei locale 
aceste autoritati publice sunt obligate sa asigure 
infrastructura necesara. 

8. Înființarea unui Centru de informare și promovare turistică; 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul Operational 
Regional 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea turismului in comuna Ocolis 

OBIECTIVE SPECIFICE: Ridicarea calitãtii vietii tuturor locuitorilor 
comunei ; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

Turistii 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

 

 

 

 

 

tului 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA  

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si 
locale asigura stabilirea si integrarea masurilor 
pentru mai buna gospodarire a localitatii, in 
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planurile si programele de dezvoltare 
economico-sociale ce se elaboreaza la nivel 
national, judetean si local si urmaresc realizarea 
acestora. In conformitate cu prevederile Legii 
autoritatile administratiei locale aceste autoritati 
publice sunt obligate sa asigure infrastructura 
necesara desfasurari activitatii turistice. 

 

9. Sistem integrat de alimentare cu apa, statie tratare apa, retea canalizare si 
statie de epurare 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul National de 
Dezvoltare Rurala  

si 

Fondul de Mediu 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea durabila a comunei Ocolis 

OBIECTIVE SPECIFICE: Ridicarea calitãtii vietii tuturor locuitorilor 
comunei ; 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

Populatia comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

 

 

 

 

 

tului 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA  

SPF: NU 

SF: DA 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 
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JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si 
locale asigura stabilirea si integrarea masurilor 
pentru mai buna gospodarire a localitatii, in 
planurile si programele de dezvoltare 
economico-sociale ce se elaboreaza la nivel 
national, judetean si local si urmaresc realizarea 
acestora. In conformitate cu prevederile Legii 
autoritatile administratiei locale aceste autoritati 
publice sunt obligate sa asigure infrastructura 
necesara dezvoltarii zonei. 

 

10. Modernizare drumuri de exploatare forestiere –PNDR 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea durabila a localitatii Ocolis 

OBIECTIVE SPECIFICE: Reducerea emisiilor de carbon in comuna Ocolis 
, prin investitii in infrastructura destinata traficului 
de tranzit 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

Populatia comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

 

ea şi depunerea cererii de finanţare 

 

 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 
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Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si 
locale asigura stabilirea si integrarea masurilor 
pentru mai buna gospodarire a localitatii, in 
planurile si programele de dezvoltare economico-
sociale ce se elaboreaza la nivel national, 
judetean si local si urmaresc realizarea acestora. 
In conformitate cu prevederile Legii autoritatile 
administratiei locale aceste autoritati publice sunt 
obligate sa asigure infrastructura necesara 
dezvoltarii zonei. 

 

11. Extinderea si modernizarea retelei de iluminat public, 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul Operational 
Regional 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea durabila a localitatii Ocolis 

OBIECTIVE SPECIFICE: Cresterea eficientei energetice in sistemul de 
iluminat public din comuna Ocolis 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

Populatia comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

ectului 

 

 

 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA  

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 
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Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si 
locale asigura stabilirea si integrarea masurilor 
pentru mai buna gospodarire a localitatii, in 
planurile si programele de dezvoltare 
economico-sociale ce se elaboreaza la nivel 
national, judetean si local si urmaresc 
realizarea acestora. In conformitate cu 
prevederile Legii autoritatile administratiei 
locale aceste autoritati publice sunt obligate sa 
asigure infrastructura necesara desfasurari 
activitatilor. 

 

12. “Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala  Ocolis” 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul Operational 
Regional 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Imbunatatirea infrstructurii educationale 

OBIECTIVE SPECIFICE: Cresterea gradului de participare in sistemul 
educational 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

 Tinerii din comuna Ocolis  

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

rea începerii proiectului 

 

 

 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA  

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 
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DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si 
locale asigura stabilirea si integrarea masurilor 
pentru mai buna gospodarire a localitatii, in 
planurile si programele de dezvoltare 
economico-sociale ce se elaboreaza la nivel 
national, judetean si local si urmaresc 
realizarea acestora. In conformitate cu 
prevederile Legii autoritatile administratiei 
locale aceste autoritati publice sunt obligate sa 
asigure infrastructura necesara desfasurari 
procesului educativ in conditii optime. 

 

 

13. Modernizare si extindere Gradinita Ocolis  

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Imbunatatirea infrstructurii educationale 

OBIECTIVE SPECIFICE: Cresterea gradului de participare in sistemul 
educational 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

 Copii din comuna Ocolis  

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 proiectului tehnic 

 

 

 

 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA 

SPF: NU 
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SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si locale 
asigura stabilirea si integrarea masurilor pentru 
mai buna gospodarire a localitatii, in planurile si 
programele de dezvoltare economico-sociale ce 
se elaboreaza la nivel national, judetean si local si 
urmaresc realizarea acestora. In conformitate cu 
prevederile Legii autoritatile administratiei locale 
aceste autoritati publice sunt obligate sa asigure 
infrastructura necesara desfasurari procesului 
educativ in conditii optime. 

 

14. Informatizarea administrației publice locale; 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul National de 
Dezvoltare Rurala(GAL) 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Imbunatatirea infrastructurii administratiei Publice 
Locale 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

 Functionarii publici  

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

ului tehnic 

 

 

 

 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : NU  

SPF: NU 
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SF: DA 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si locale 
asigura stabilirea si integrarea masurilor pentru 
mai buna gospodarire a localitatii, in planurile si 
programele de dezvoltare economico-sociale ce 
se elaboreaza la nivel national, judetean si local si 
urmaresc realizarea acestora. In conformitate cu 
prevederile Legii autoritatile administratiei locale 
aceste autoritati publice sunt obligate sa asigure 
infrastructura necesara desfasurari activitatii de 
catre administratia publica 

 

15. Îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgentă a unitaților 
specializate,inclusiv dotarea cu echipamente specifice; 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul Operational 
Regional 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea infrastructurii sanitare 

OBIECTIVE SPECIFICE: Cresterea sperantei de viata sanatoasa prin 
sporirea accesibilitatii serviciilor medicale si 
sociale acordate si imbunatatirea calitatii acestora 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

Populatia comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

 

epunerea cererii de finanţare 

 

 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 
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STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA  

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si locale 
asigura stabilirea si integrarea masurilor pentru 
mai buna gospodarire a localitatii, in planurile si 
programele de dezvoltare economico-sociale ce 
se elaboreaza la nivel national, judetean si local si 
urmaresc realizarea acestora. In conformitate cu 
prevederile Legii autoritatile administratiei locale 
aceste autoritati publice sunt obligate sa asigure 
infrastructura necesara functionarii serviciilor 
publice. 

 

16. Centru de zi ptr copii – after school 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea infrsatructurii sociale 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

Populatia defavorizata a comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

 

 

proiectului 

 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 
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STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA  

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si locale 
asigura stabilirea si integrarea masurilor pentru 
mai buna gospodarire a localitatii, in planurile si 
programele de dezvoltare economico-sociale ce 
se elaboreaza la nivel national, judetean si local si 
urmaresc realizarea acestora. In conformitate cu 
prevederile Legii autoritatile administratiei locale 
aceste autoritati publice sunt obligate sa asigure 
infrastructura necesara desfasurari procesului 
educativ in conditii optime. 

 

17. Centru comunitar de interventie integrate pentru persoane Varstnice 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul Operational 
Regional 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea infrsatructurii sociale 

OBIECTIVE SPECIFICE: Cresterea sperantei de viata sanatoasa prin 
sporirea accesibilitatii serviciilor medicale si 
sociale acordate si imbunatatirea calitatii 
acestora 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

Populatia defavorizata a comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: zabilitate 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare a comunei Ocolis, județul  Alba                                       
2014-2020 

119 

 

 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si 
locale asigura stabilirea si integrarea masurilor 
pentru mai buna gospodarire a localitatii, in 
planurile si programele de dezvoltare economico-
sociale ce se elaboreaza la nivel national, 
judetean si local si urmaresc realizarea acestora. 
In conformitate cu prevederile Legii autoritatile 
administratiei locale aceste autoritati publice sunt 
obligate sa asigure infrastructura necesara 
desfasurari serviciilor publice 

 

 

18. Amenajarea de trasee de nișa (cicloturism, echitație etc.); 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul National de 
Dezvoltare Rurala (gal) 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea rurala durabila 

OBIECTIVE SPECIFICE: Cresterea calitatii spatiilor publice in comuna 
Ocolis 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

Populatia comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: diului de fezabilitate 
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DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si 
locale asigura stabilirea si integrarea masurilor 
pentru mai buna gospodarire a localitatii, in 
planurile si programele de dezvoltare 
economico-sociale ce se elaboreaza la nivel 
national, judetean si local si urmaresc realizarea 
acestora. In conformitate cu prevederile Legii 
autoritatile administratiei locale aceste autoritati 
publice sunt obligate sa asigure infrastructura 
necesara dezvoltarii turismului in zona. 

 

19. Realizarea unui dispensar; 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE 
PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea infrastructurii sanitare 

OBIECTIVE SPECIFICE: Cresterea sperantei de viata sanatoasa prin 
sporirea accesibilitatii serviciilor medicale si 
sociale acordate si imbunatatirea calitatii acestora 

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

Populatia comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  
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iilor 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si locale 
asigura stabilirea si integrarea masurilor pentru 
mai buna gospodarire a localitatii, in planurile si 
programele de dezvoltare economico-sociale ce 
se elaboreaza la nivel national, judetean si local si 
urmaresc realizarea acestora. In conformitate cu 
prevederile Legii autoritatile administratiei locale 
aceste autoritati publice sunt obligate sa asigure 
infrastructura necesara desfasurari serviciilor 
medicale. 

 

20. Dezvoltarea capacității administrației publice locale; 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

SOLICITANTUL: Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 
PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea  durabila a infrastructurii locale 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

Populatia comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  

 

 

finanţare 
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DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : NU  

SPF: NU 

SF: DA 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si 
locale asigura stabilirea si integrarea 
masurilor pentru mai buna gospodarire a 
localitatii, in planurile si programele de 
dezvoltare economico-sociale ce se 
elaboreaza la nivel national, judetean si local 
si urmaresc realizarea acestora. In 
conformitate cu prevederile Legii autoritatile 
administratiei locale aceste autoritati publice 
sunt obligate sa asigure infrastructura 
necesara desfasurari serviciilor publice. 

 

21. Încurajarea investițiilor private în domeniul turistic; Consolidarea mediului de 
afaceri; 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

SOLICITANTUL: Investitorii privati din Comuna Ocolis 

TARA: 

JUDEŢUL: 

LOCALITATEA 

Romania 

Alba 

Ocolis 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in curs de execuţie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Nestabilita 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

Bugetul local 

Fonduri europene – Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE GENERALE: Dezvoltarea durabila a localitatii 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

POTENTIALII BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: 

Investitorii privati ai comunei Ocolis 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:  
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finanţare 

 

or 

 

 

DURATA PROIECTULUI: 36 luni 

STADIUL DE MATURITATE AL 
PROIECTULUI: 

Idee : DA  

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

DE: NU 

Execuţie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Autoritatile administratiei publice centrale si 
locale asigura stabilirea si integrarea 
masurilor pentru mai buna gospodarire a 
localitatii, in planurile si programele de 
dezvoltare economico-sociale ce se 
elaboreaza la nivel national, judetean si local 
si urmaresc realizarea acestora. In 
conformitate cu prevederile Legii autoritatile 
administratiei locale aceste autoritati publice 
sunt obligate sa asigure infrastructura 
necesara dezvoltarii antreprenoriatului si a 
turismului in zona. 

 

 

Concluzii 

 

Orice strategie, fie ca este conceputa pentru sectorul public, fie pentru sectorul privat, nu 
are un caracter static. Mediul de aplicatie al acesteia este intr-o continua schimbare, 
schimbare care nu intervine neaparat la sfarsitul perioadei pentru care s-a facut 
planificarea operationala a strategiei. 

Prin urmare, liderii comunitatii trebuie sa stabileasca un program pentru revizuirea 
actualizarea si replanificarea obiectivelor strategice si a celor specifice, daca dinamica 
mediului o impune. Acest program trebuie sa specifice perioadele estimate cand se face 
revalidarea scopurilor strategice si o revizuire a obiectivelor si indicatorilor de 
performanta.  

In cazul comunei Ocolis, perioada de revalidare se estimeaza a fi relevanta o data la doi 
ani cand, pe langa demonstrarea eficientei, se vor specifica si noii indicatori de 
performanta si necesarul de resurse. Aceasta procedura va constitui o garantie ca noile 
valente atribuite strategiei in derulare nu depasesc resursele umane si de capital 
disponibile. De asemenea, administratia publica locala trebuie sa pregateasca planuri cu 
solutii alternative anticipate pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatiile 
neprevazute, de regula, nu fac parte din structura unei strategii de dezvoltare. In ciuda 
acestui aspect, aceste planuri pentru situatii neprevazute vin sa intregeasca capacitatea 
de raspuns a autoritatii publice locale. 
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Performanta autoritatii publice locale este data de modul de identificare a prioritatilor si 
de modul in care sunt rezolvate acestea. Eficienta in rezolvarea acestor prioritati 
strategice, ca sa produca satisfactie si recunoastere publica, este data de masura in care 
rezultatele apar in perimetrul de timp creditat prin consultarea membrilor comunitatii. Pe 
cale de consecinta, trebuie sa se asigure ca cetatenii, presa si alte entitati locale 
interesate au cunostinta de continutul acestei strategii si de planificarea ei operationala. 
O mai mare constientizare si acceptare contribuie la o mai eficienta implementare a 
obiectivelor propuse. 

Nu in ultimul rand, este util de subliniat faptul ca in sarcina autoritatii publice locale revine 
si stabilirea echilibrului in triunghiul de relationare, configurat de indicatorii de 
performanta, recompensarea financiara a angajatilor si gradul de crestere a bunastarii 
comunitatii. 

Evaluarea pragmatica a coordonatelor socio-economice specifice comunitatii si regiunii 
de apartenenta si corelarea cu aspiratiile si orizontul de asteptare pentru implinirea 
acestora rezultate in urma consultarii populatiei locale, genereaza capacitatea 
programatica necesara autoritatii publice locale pentru modelarea viitorului. 
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LISTA  AGENTILOR ECONOMICI ACTIVI DIN COMUNA OCOLIS 

Nr. 

crt. 

Denumire agent economic si 

adresa sediu 

Adresa punct de 

lucru 

Activitate autorizata 

1 ADELA RUNC SRL SAT. 

RUNC,COMUNA 

OCOLIS, NR. 

13,ALBA 

4673-Comert cu ridicata al 

materialului lemnos si materiale 

de constructii 

2 GIURGESCU ILEANA PFA SAT. RUNC, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

33,ALBA 

4711-Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate cu 

vanzare produse alimentare, 

bauturi si tutun 

3 BUSCAT DEVELOPMENT SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

152-154, ALBA 

4110-Dezvoltare (promovare ) 

imobiliara 

4 SC NELY&EUGENIA NICE 

DRL 

SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

156,ALBA 

4711-Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate cu 

vanzare produse alimentare, 

bauturi si tutun 

5 RADUT VASILE PFA SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

187,ALBA 

0141 – Cresterea bovinelor de 

lapte 

6 SC ALIADA COMPANY SRL SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

157,ALBA 

4711-Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate cu 

vanzare produse alimentare, 

bauturi si tutun 

7 SC ACVA PROD ALBA SRL SAT. LUNCA 

LARGA, 

COMUNA 

OCOLIS, NR. 

26B, ALBA 

0322-Acvacultura in ape dulci 

8 SC BOGDAN & STEFAN SAT. OCOLIS, 1623-Fabricarea altor elemente de 
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CONSTRUCT SRL COMUNA 

OCOLIS, NR. 

100A, ALBA 

dulgherie si tampolarie, pentru 

constructii 

9 SC GIM IMPEX SRL SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS, 155, 

ALBA 

5211- 5212 -  comert cu 

amanuntul si Materiale 

constructii 

10 BOCSA  ANA CATALINA PFA SAT. OCOLIS, 

COMUNA 

OCOLIS,.  

ALBA 

4711-Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate cu 

vanzare produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 

 


