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9.1. GRUPURILE DE ACŢIUNE LOCALĂ 
 

 

Grupurile de Acțiune Locală (GAL-urile) sunt entităţi ce reprezintă  parteneriate public – 

private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, care sunt desemnaţi dintr- 

un teritoriu rural omogen, care îndeplinii o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit si 
care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului. 

 

 

Se  doreste  prin  crearea  acestor  Grupurile  de  Actiune 

Locală  să  ajute  la  dezvoltarea  durabilă  a  

comunităţilor locale si: 

a)   să sprijine construcția instituțională la nivel local; 

b)   să  asigure  resursele  umane,  financiare  si  tehnice 

pentru susținerea activității Grupurilor de Acțiune Locală; 

c)   să  instruiască  personalul  Grupurilor  de  Acțiune 

Locală   în   vederea   elaborarii   si   implementării 

strategiilor de dezvoltare locală; 

d)   Animarea teritoriului. 

 

 

9.1.1. Obiectivele Grupurilor de Actiune Locală sunt: 

 
o dezvoltarea economică a comunităţilor; 

o reconstrucţia ecologică şi conservarea mediului; 

o protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţi; 

o promovarea şi conservarea valorilor tradiţionale morale, culturale şi de cult; 

o promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de sanse; 

o dezvoltarea fizică si intelectuală a tinerilor; 

o promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale. 
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9.1.2. Crearea si functionarea Grupurilor de Actiune Locală 

 
Înființarea  GAL-ul  se  face  prin  forma  asociativă  conform  OG  26/2000  cu  privire  la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările si completările ulterioare. 

 

9.1.3. Program LEADER 
 

Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa 4 – LEADER, programul FEADR va fi programată si  

coordonată  de  actorii  locali  ce  vor  reprezenta  factorul  decizional  si  de  asemenea  vor  purta 

responsabilitatea evoluției în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acționa. 

Acţiunile  finantate  prin  abordarea  LEADER  presupun  actiuni  integrate,  coerente,  ce 

conduc la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale în folosul comunităților. 

Tot prin Axa 4 – LEADER, se va finanța si construcția instituțională în vederea elaborării si   

implementării   de   strategii   integrate   ce   vor   da   posibilitatea   actorilor   din   spațiul   rural, 

reprezentanți  ai  diferitelor  domenii  de  activitate,  să  conlucreze  si  să  interacționeze  în  folosul 

comunităților rurale. 

Măsurii   431   a  Axei   4   LEADER,   denumită  „Funcționarea  Grupurilor   de   Acțiune   

Locală, dobândirea de competente si animarea teritoriului”. 

Masura 431 este împărţită în 2 sub-măsuri (prima disponibilă înaintea selecției GAL-urilor si 

cea de-a doua dupa selecția GAL-urilor), respectiv: 

o Sub-măsura  431.1  sprijină  construcția  de  parteneriate  public-private,  elaborarea 

strategiilor  de  dezvoltare  locală  si  pregătirea  planului  de  dezvoltare  locală  în  vederea 

participării la selecție a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL); 

o Sub-măsura 431.2 oferă sprijin Grupurilor de Acțiune Locală pentru: cheltuieli de 

funcționare, animare si dobândirea de competențe. 

 

Criterii de selectie 
 

Prioritate în selecţie privind finanţarea unui proiect depus în cadrul Sub – măsurii 431.1 – 

„Construcţie parteneriate public private” - Faza 3 – „Sprijin financiar pentru pregătirea 

dosarelor pentru selecţia GAL”, se va acorda: 

 

- Grupurilor care cuprind  un teritoriu rural cu o populaţie mai mare de 20.000 locuitori, 

pentru  zona  Delta  Dunarii  grupuri  care cuprind  un  teritoriu  cu o  populatie  mai  mare  de 10.000 

locuitori; 

- Grupurilor cu mai mult de 9 organizaţii / instituţii partenere; 

- Grupurilor care reprezintă un teritoriu neacoperit de alt aplicant; 

- Grupurilor   care   dispun   de   resurse   umane   suficiente   si  expertiză   pentru   realizarea 
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planurilor de dezvoltare locala. 

Criteriile de selecţie vor fi verificate în baza anexelor la Cererea de Finanţare din care să 

reiasă  teritoriul  acoperit  prin  LEADER,  populaţia  aferentă  si  componenţa  grupurilor  (atât  cele 

constituite deja cât si cele potenţiale). 

 

Criteriile de eligibilitate si selectie pentru acordarea sprijinului 
 

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: 

1.  Solicitantul  se  identifică  într-una  din  categoriile  de  solicitanţi  eligibili,  definite  în  

Cap.  2.1. Pentru  prima  variantă  de  solicitant  eligibil  (nu  sunt  constituite  Parteneriatele  locale  

public  – private) acesta trebuie să prezinte ca documente justificative: 

- „Angajamentul  partenerilor”  (Anexa  3 la  Cererea  de Finanţare),  în care  este menţionat 

organismul cu personalitate juridică din sectorul public, privat sau civil, desemnat să reprezinte 

potenţialul parteneriat si se specifică angajamentul partenerilor că vor avea o formă asociativă în baza  

OUG  26/2000,  după  finalizarea  proiectului  finanţat  prin  Submăsura  431.1  -  faza  3  si  vor 

depune  Planul  de  Dezvoltare  Locala  în  vederea  selectării  sale  ca  si  Grup  de  Acţiune  Locală 

(GAL); 

- actele  constitutive  ale  organismului cu personalitate juridică  din  sectorul  public, privat 

sau civil desemnat să reprezinte potenţialul parteneriat public-privat (statut, înregistrari juridice,etc). 

Pentru  a  doua  variantă  de  solicitant  eligibil  (sunt  deja  constituite  parteneriatele  public  – 

private), acesta trebuie să prezinte ca documente justificative: 

-  Actul  constitutiv,  statutul  si  înscrierea  sa  în  Registrul  Asociaţiilor  si  Fundaţiilor,  în 

conformitate cu prevederile din O.G. 26/2000 cu modificările si completările ulterioare; 

-  Angajamentul  parteneriatului  public  – privat  privind  depunerea Planului  de  Dezvoltare 

Locala  pentru  selecţia  Grupului  de  Acţiune  Locală  (GAL),  prin  care  se  angajează  ca  după 

finalizarea proiectului finanţat prin Submăsura 431.1 - faza 3, îsi va depune Planul de Dezvoltare 

Locala  în  vederea  selectării  sale  ca  si  Grup  de  Acţiune  Locală  (GAL),  (Anexa  7  la  Cererea  

de Finanţare). Pentru acest tip de angajament nu există formular cadru, se realizează de către fiecare 

parteneriat public-privat constituit. 

Atât potențialele parteneriate cât si parteneriatele deja constituite vor prezenta un Mandat de 

Reprezentare (Anexa 8 la Cererea de Finantare), prin care se desemnează reprezentantul legal al 

solicitantului în raport cu proiectul prezentat. Acest document nu este formular cadru,  se realizează 

de către fiecare solicitant. 

2. Grupul pe care îl reprezintă trebuie să fie alcătuit din parteneri care să fie din sectoarele 

socio-economice din teritoriul eligibil, în care partenerii publici să reprezinte mai puţin de 50%. 

Parteneriatul  va  fi  format  din  diversi  actori  reprezentativi  din  sectoarele  public,  privat  si  ai 

societăţii  civile.  Parteneriatul local  trebuie  deschis  tuturor  celor  interesaţi  (tineri,  femei  si 
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reprezentanţi ai minorităţilor), care vor avea o reprezentare corectă în acest organism, în funcţie de 

situaţia existentă la nivel local. 

Se  va  depune  ca  document  justificativ  pentru  verificarea  acestui  criteriu  de  eligibilitate, 

Fisa de Prezentare a Parteneriatului (Anexa 2 din Cererea de Finanţare); 

3. Grupul pe care îl reprezintă trebuie să aibă definit un teritoriu geografic omogen care să 

respecte spaţiul eligibil pentru implementarea LEADER si să cuprindă o populaţie între 10.000 si 

150.000 locuitori; (Pentru zona Delta Dunarii se admite ca limita de locuitori sa fie de cel pu ţin 

5.000). 

Nu  este  obligatoriu  ca  teritoriul  eligibil,  acoperit  prin  axa  4  –LEADER,  să  ţină  cont  de 

liniile de delimitare administrativă (judeţ/regiune), acesta putând acoperi porţiuni din mai multe 

judeţe sau regiuni, dacă întrunesc condiţiile de omogenitate geografică si economică. Se va depune ca  

document  justificativ  pentru  verificarea  acestui  criteriu  de  eligibilitate  Fisa  de  Prezentare  a 

Teritoriului (Anexa1  la  Cererea de  Finanţare), în  care  sunt  mentionate entităţile  administrativ  – 

teritoriale incluse în teritoriul LEADER, cu numărul de locuitori aferent. 

4. Grupul pe care îl reprezintă să aibă cel puţin un reprezentant care să fi urmat cursuri de 

instruire  privind  LEADER,  prin  intermediul  acestei  sub-măsuri  (faza  1  si/sau  2)  ori  prin  alte 

mijloace. Se va depune ca document justificativ Diploma/Certificatul de Participare/ Absolvire a unei  

forme  de  pregătire  prin  faza  1  si  2  a  Sub-măsurii  431.1,  sau  alte  certificate  care  pot  fi 

considerate echivalente (Anexa 11 la Cererea de Finanţare). 

5.  Nu  este  permisă  dubla  finanţare  a  aceleiasi activităţi,  din  alte  fonduri  comunitare  sau 

naţionale.   Se   va   depune   ca   document   justificativ   „Declaraţia   pe   Propria   Raspundere   a 

solicitantului privind dubla finanţare” (Anexa 4 la Cererea de Finanţare). 

9.1.4. Membrii Grupurilor de Acțiune Locală cuprind reprezentanţi din teritoriul 

parteneriatului sau cu responsabilitate în teritoriul parteneriatului ai sectoarelor: 

a) Public: 

oraşe,  cu  condiţia  ca  populaţia  

din aceste oraşe să nu însumeze mai mult de 20.000 de locuitori şi să nu depăşească 25% din numărul 

total de locuitori; 

 

si  servicii  publice  descentralizate  (de  educaţie,  servicii  sociale,  de  sănătate,  

de mediu.etc.) 

b) Privat: 
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 producători, etc.); 

 

radio, TV, etc.,). 

-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii culturale, 

sociale, religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.); 

 

Comuna Tarna Mare participa la un parteneriat în cadrul unui Grup de Acţiune Locală  cu  

alte  comune  si  oras, si anume la GAL Tara Oasului..  Grup  de  Acţiune  Locală  este  alcătuit  

din  reprezentanţi  ai sectorului   public,   privat,   precum   şi   ai   societăţii   civile,   din   care   

partenerii   privaţi   şi reprezentanţii ai societăţii civila  reprezinta peste 50%. Grup de Acţiune 

Locală a devenit reprezentativ pentru zonă si traseaza direcţiile de dezvoltare şi obiectivele 

operaţionale pentru fiecare comună,  după cum urmează: 

I.  Dezvoltarea  economică  a  teritoriului  şi  creşterea   competitivităţii  sectoarelor  agricol  

si forestier 
1.  Sprijinirea  procesului  de  modernizare  a  sectoarelor  agricol  şi  forestier  şi  

îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole şi forestiere; 

2.  Creşterea  rentabilităţii  economice  a  exploataţiilor  agricole  şi  forestiere  prin  

modernizarea sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor agricole şi silvice; 

 

3. Viabilizarea economică a fermelor comerciale şi de semi-subzistenţă. 

 

II.  Îmbunătăţirea  calităţii mediului  înconjurător  în  vederea  dezvoltării  durabile  a  

teritoriului. 

Grupului de Actiune Locală 

 

1. Ameliorarea calităţii mediului înconjurător şi diminuarea surselor de poluare; 

2. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale. 

 

III. Creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi promovarea diversificării activităţilor 

economice non-agricole. 

 

1. Diversificarea  activităţilor  economice  non-agricole  şi  sprijinirea  micilor  

întreprinzatori,  în vederea creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor în spaţiul rural; 

2. Creşterea atractivităţii spaţiului rural; 

3. Îmbunătăţirea calităţii mediului socio-cultural şi organizarea eficientă a teritoriului. 
 

 

IV. Alte direcții trasate de către partenerii din cadrului Grupului de Acțiune Locală 
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9.2. COMUNITATEA LOCALĂ 
 

Strategia de Dezvoltare locală s-a realizat cu ajutorul comunităţii locale, care s-au implicat 

într-un proces de răspundere asupra dezvoltării viitoarei a comunităţii lor. 

Viziunea  cetăţenilor  este  în  spiritul   dezvoltării   zonei  din  punct  de  vedere  economic  şi 

social,  prin  mai  bună  valorificare  a  resurselor  locale,  atragerea  investiţiilor  şi  investitorilor, 

revigorarea  tradiţiilor,  crearea/reabilitarea  infrastructurilor  de  tip  urban  şi  punerea  în  valoare  a 

poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurator. 

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi mecanismele instituţionale implicate în procesul de  

implementare  trebuie  să  ţină  cont  de  interesele  comunităţii,  care  au  fost  exprimate  prin 

intermediul sondajului de opinie şi se regasesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. 

Consultare  publică  s-a  realizat  prin  aplicarea  de  chestionare la  nivelul  întregii  comune 

Tarna Mare,  pentru  a  aflarea  atitudinii  locuitorilor  cu  privire  la  priorităţile  de  dezvoltare  ale 

comunei pe următorii 7 ani. 

Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locală sunt sintetizate mai jos: 
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9.1 CENTRALIZATOR COMUNA TARNA MARE 
 

Analiza  urmǎtoare  evidențiazǎ  rǎspunsurile  celor  87  de  respondenți  la  nivelul  ȋntregii 

comune  Tarna Mare.  Rǎspunsurile  din  graficele  urmǎtoare  sunt  punctul  de  pornire  al  prezentei 

Strategii de Dezvoltare Localǎ, dorințele locuitorilor fiind unul dintre cei trei vectori care stabilesc 

direcțiile de dezvoltare pentru perioada 2014-2020. Deoarece ȋn acest subcapitol sunt prezentate 

rǎspunsurile respondenților din ȋntreaga comunǎ,  fiecare grafic va fi analizat separat. 

Infrastructura de transport si de utilitǎți este primul punct pe care ȋl vom analiza. Situația 

actualǎ a drumurilor este consideratǎ proastă sau foarte proastă de cǎtre 18% dintre locuitori, 36% 

considerând   starea   drumurilor   ca   fiind   acceptabilă,   iar   44%   spunând   că   starea   actual   a 

infrastructurii de transport este bună sau chiar foarte bună. Acest lucru se datorează faptului că în 

ultimul an s-a simţit intenţia autorităţilor locale de a îmbunătăţi starea actuală a drumurilor. Dacă 

direcţia de dezvoltare se va menţine si în următorii ani, Tarna Mare va fi o comună care va 

acoperinevoile minime ale cetăţenilor pentru infrastructura de transport. 

 

În ceea ce priveste sistemul de alimentare cu apă, 65% consideră situaţia actuală ca fiind 

acceptabilă sau bună. Lipsa reţelei de alimentare cu gaze este resimţită însă de către 84% 

dintre locuitori. 
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g  

 

 

Ca urmare a lipse gazelor intervine si situaţia actuală a apei calde în locuinţe, resimţită de 

98% dintre locuitori. Căldura în locuinţe nu este la fel de gravă deoarece majoritatea caseor sunt 

dotate cu sobe pe lemne sau au sistem propriu de încalzire prin centrală pe lemne. 

 

 

g  

 

 

Starea actuală a reţelei de iluminat public satisface nevoile populaţiei, fapt demonstrat de 

răspunsurile   respondenţilor:  69%   dintre   acestia   consideră   bună   sau   foarte   bună   a   acestei 

infrastructuri de utilităţi, 18% o consideră acceptabilă. Răspunsurile celor 13% nemultumiţi sunt 

cauzate  atât  de  nevoia  de  modernizare  a  reţelei  actuale  prin  introducerea  de  tehnologii  noi 

moderne, ecologice (de exemplu iluminat pe baza de LEDuri ecologice) dar si din cauza nevoii de 

extindere  în  unele  zone  a  reţelei  de  iluminat  public.  De  cele  mai  multe  ori  în  spaţiul  rural  din 
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România  capacitatea  de  investiţii  în infrastructură a  autorităţilor  publice  locale  este  depăsita  de 

viteza de dezvoltare a zonei locuite, fapt ce duce la necesitatea lucrărilor de extindere. 

 

g  

 

 

Transportul în comun din comuna Tarna Mare acoperă nevoile actuale a 89% dintre locuitori. 

Lipsa unei economii dezvoltate pe plan local duce la lipsa locurilor de mună. Acest lucru se 

poate observa si analizând graficul cu ocupaţia actuală a respondenţilor la acest studiu efectuat pentru  

elaborarea  Strategiei.  Lipsa  locurilor  de  muncă  este  o  problemă  gravă  pentru  toţi  cei 

chestionaţi.  Această  nemulţumire  se  răsfrânge  si  prin  faptul  că  există  un  număr  foarte  mare  de 

persoane  sărace,  cu  un  nivel  de  trai  aflat  la  limita  de  subzistenţă.  29%  dintre  cei  chestionaţi 

consideră foarte gravă ponderea persoanelor sărace in comunitate. 

 

 

g  
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În  ceea  ce  priveste  mediul  si  protecţia  mediului  75%  dintre  respondenţi  consideră  că 

Tarna Mare nu se confruntă cu probleme grave în această privinţă.   Din   punctul de vedere a 30% 

dintre locuitori, comuna este curată,   50% dintre acestia consideră starea actuală a curaţeniei este 

acceptabilă.  Din  acest  motiv  prezenta  Strategie  propune  măsuri  pentru  protejarea  mediului 

înconjurător,  pentru  susţinerea  iniţiativelor  si  a  investitiilor  ecologice,  sancţionarile  deversărilor 

ilegale pe sol. 

 

g  

 

O  altă  problemă  depistată  la  nivelul  comunei  este  numărul  mic  de  facilităţi  pentru 

petrecerea  timpului  liber  : atât  spaţii  de  joacă  pentru  copii  cât  si  locuri  de  divertisment  pentru 

adulţi. Din acest motiv sunt propuse ca fise de proiect anexxate la prezenta strategie construirea 

unei  săli  de  sport,  a  unui  teren  multifuncţional  pentru  activităţi  sportive,  reabilitarea  căminelor 

culturale, promovarea acţiunilor culturale si folclorice. 

 

g  
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Situaţia  actuală  a  sistemului  sanitar  din  Tarna Mare  este  gravă,  lucru  care  iese  si  din 

răspunsurile  celor chestionaţi.  Inexistenţa unei  farmacii veterinare, a  unui cabinet medical  dotat 

corespunzător,  a  unei  ambulanţe  face  ca situaţia  actuală  a  spitalelor  (exprimată  asa  ca  referinţă 

pentru tot ceea ce înseamnă servicii medicale) să fie gravă pentru 95% dintre respondenţi. 
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Situaţia actuală a unităţilor de învătământ este bună la nivelul comunei, asa cum reiese si din 

graficele de mai jos:  
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În  ciuda  răspunsurilor  favorabile  sunt  necesare  lucrări  de  modernizare  reabilitare  si 

construcţie  a  noi  unităţi  de  învăţământ.  De  asemenea,  luând  în  considerare  noile  orizonturi 

existente  datorită  dezvoltării  tehnologiei  pe  plan  mondial,  sunt  necesare  cursuri  de  formare 

profesională a  cadrelor  didactice  si îmbunătătirea  procesului educativ.  Necesitatea achiziționarii 

unui microbuz scolar de cǎtre Primǎria Tarna Mare  este justificatǎ de raspunsurile celor 6% dintre 

locuitori, care considerǎ grav accesul copiilor spre uniţăţile de invăţământ. 

In  ceea  ce  priveste  fondul  locuibil  actual,  97%  dintre  respondenţi  sunt  mulţumiţi  de 

numărul actual al locuinţelor disponibile din comuna Tarna Mare. 

 

 

g 

 

6% 

68% 

14% 

5% 7% 

Numarul gradinitelor 

Foarte buna 

Buna 

Acceptabila 

Proasta 

Foarte proasta 

4% 

82% 

12% 2% 0% 

Accesul copiilor in 
unitatile de invatamant 

Foarte buna 

Buna 

Acceptabila 

Proasta 

Foarte proasta 

0% 

91% 

7% 2% 

0% 

Locuintele 

Foarte buna 

Buna 

Acceptabila 

Proasta 

Foarte proasta 



 
COMUNA TARNA MARE 

JUD. SATU MARE 

 

                            STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020| 261 

 

Serviciile oferite de autorităţile publice de pe raza comunei sunt bune atât in ceea ce priveste 

siguranţa străzii cât si a relaţiei dintre autorităti si cetăţeni. 
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Prezentul studiu a avut ca scop, pe lângă identificarea dorinţelor si nevoilor de dezvoltare ale 

locuitorilor, si depistarea gradului de mulţumire pe care acestia îl au faţă de propria ocupaţie, nivel  

de  trai,  locuinţă.  În  următoarele  grafice  sunt  prezentate  rezultatele  obţinute  la  nivelul comunei 

Tarna Mare: 
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Se observă asadar un grad ridicat de mulţumire faţă de familie, locuinţă si bunurile pe care le 

au în gospodărie (100% respectiv 98%). Există în schimb mai multe persoane nemulţumite (14-21%) 

de viaţa lor în general si de ocupaţia pe care o au. 

În ceea ce priveste elementele externe mediului familiar, observăm de asemenea un grad 

ridicat de mulţumire al cetăţenilor din Tarna Mare. Peste 80% dintre respondenţi au răspuns că sunt 

mulţumiţi atât de vecinii pe care îi au, cât si de activitatea primăriei si de comuna Tarna Mare per 

ansamblu. 
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În  ultimul an  75% dintre cei chestionaţi au  fost  nevoiţi  să apeleze  la instituţia Primăriei 

pentru a rezolva diverse probleme. Dintre acestia  11% nu au fost mulţumiţi de modul în care au fost 

trataţi de angajaţii din Primărie. Acesta este motivul pentru care prezenta Strategie propune soluţii  

inclusiv  pentru   întărirea  capacităţii  administrative,  pentru  formarea  personalului  din Primărie si 

pentru dezvoltarea instituţiei. 

g  

 

Principala  sursă  de informare a locuitorilor  din  comuna  Tarna Mare  privitor  la  activitatea 

Primarului  este  Sediul  Primăriei  sau  vecinii.  Tarna Mare  este  o  comună  de  dimensiune  mică,  

cu gospodării  răsfirate,  unde  interacţionarea  dintre  locuitori  se  face  usor.  Printre  celelalte  surse  

de informare amintim si Radio, TV si Biserica. 
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Scopul principal al prezentului studiu a fost identificarea direcţiilor de dezvoltare, asa cum 

sunt ele percepute de către locuitori. Întrebarea „ce vă doriţi cel mai mult de la autorităţile locale? A  

fost  o  întrebare  deschisă,  fără  variante  de  răspuns,  tocmai  pentru  a  nu  influenţa  alegerile 

cetăţenilor. Toate răspunsurile din chestionare au fost centralizate, ierarhizate în funcţie de gradul de 

repetabilitate si expuse în graficul următor. 
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La dorinţa autorităţilor publice locale, în chestionar au fost introduse întrebări care au avut ca 

scop stabilirea gradului de prioritate al proiectelor. Analizând graficele de mai jos se observă că 98% 

dintre locuitori consideră reabilitarea drumurilor comunale ca fiind foarte importantă,  93% doresc 

extinderea sistemului de alimentare cu apă, 100% consideră foarte importantă introducerea reţelei de 

canalizare (si implicit a staţiei de tratare si epurare a apelor reziduale). 

g  

 

h h 

 

76% dintre locuitori consideră importante lucrările de mentenanţă asupra reţelei actuale de 

iluminat public. Pentru aceasta propunem ca soluţie si introducerea de LEDuri sau tehnologii 

ecologice de iluminare la nivelul comunei. 
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Cresterea nivelului de siguranţă pe străzi prin monitorizare video sau prin realizarea de alei 

pietonale  pe  drumurile  principale  pentru prevenirea  accidentelor  de  circulaţie  sunt de  asemenea 

considerate importante de către 62%  respectiv 77% dintre respodenţi. Este de asemenea nevoie de 

modernizarea   sistemului   rutier   prin   introducerea   de   indicatoare   noi,   plăcuţe   pentru   st răzi, 

semnalizare luminoasă în dreptul unităţilor de învăţământ (76%). 
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Este de asemenea necesara modernizarea si dotarea corespunzatoare a infrastructurii 

educationale. 
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Lipsa  locurilor  de  petrecere  a  timpului  liber  si  de  recreere  se  manifestă  în   dorinţa 

cetăţenilor de a avea cămine cultural reabilitate, capabil să acopere nevoile actuale ale 

locuitorilor. 

67% dintre cei chestionaţi consideră cel puţin importantă această investiţie. 

 

 
 

 

Desi comuna Tarna Mare nu e o comună cu o importantă suprafaţă agricolă, faptul că una 

dintre  îndeletnicirile  principale  ale  locuitorilor  este  cresterea  animalelor,  face  ca  la  nivelul 

comunei să existe un gradul ridicat de constientizare al cetăţenilor cu privire la achiziţionarea de 

utilaje pentru întreţinerea islazului comunal sau pentru deszăpeziri. 72% dintre locuitori consider 

această investiţie ca fiind importantă pentru dezvoltarea comunei Tarna Mare. 
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Asa cum reiese si din răspunsurile privitoare la starea actuală a infrastructurii de sănătate, în 

comuna Tarna Mare este necesară reabilitarea si dotarea corespunzătoare a dispensarului uman. 

98% dintre cei chestionaţi consideră importantă si foarte importantă această investiţie. 
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Reabilitarea lacaselor de cult este importanta pentru 59% dintre cei chestionati. 
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Dintre  cei  chestionaţi  48%  sunt  femei  si  52  %  bărbaţi.  Vârstele  respondenţilor  sunt 

cuprinse între 18 si 70 de ani, iar ponderea categoriilor de vârstă este reprezentată în graficul de 

mai jos. 
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32% dintre cei chestionaţi au studii gimnaziale, 50% au studii liceale sau profesionale, iar 

4% au studii superioare. 
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Dintre locuitorii comunei Tarna Mare care au răspuns chestionarului privitor la direcţiile de 

dezvoltare  pentru  perioada  2014-2020,  28%  sunt  casnice, 27%  muncitori,  25%  pensionari 

iar restul elevi, maistrii tehnicieni, zilieri, patroni, persoane cu studii superioare, vânzători. 
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Din punctul de vedere al apartenenţei religioase 100% dintre cei chestionaţi sunt ortodocsi. 

Numărul mediu de persoane care locuiesc în gospodăriile din comuna  Tarna Mare este de 

3,78  persoane.  Graficul  următor  prezintă ponderea  familiilor  de  1-2  persoane,  3-4  persoane  sau 

mai mult de 5 persoane în locuinţele din Tarna Mare. 
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Media  venitului  dintr-o  gospodărie  din  Tarna Mare  este  de  850,18  lei  (incluzând  salarii, 

pensii, chirii, dividende, venituri din producţia agricolă etc). 36% dintre gospodării au un venit de 

până  în  500  lei,  34%  dintre  gospodării  au  un  venit  cupris  între  500-1000  lei, 19%  dintre 

gospodării au un venit cuprins între 1000-1500 lei iar  11% dintre gospodării au un venit mai mare 

de 1500 lei. 
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9.2 CENTRALIZATOR SAT TARNA MARE 
 

 

Principalele  proiecte  ce  necesită  rezolvare  într-un  timp  scurt,  asa  cum  reies  ele  din 

chestionarul  aplicat  locuitorilor  din  satul  Tarna Mare  sunt  :  reabilitarea  drumurilor,  introducerea 

reţelei de alimentare cu gaze, introducerea reţelei de canalizare, extinderea reţelei de alimentare cu 

apă, atragerea de investitori pentru crearea de noi locuri de muncă, crearea de noi spaţii de joacă sau  

reabilitarea  celor  existenţe,  mobilarea  si  dotarea  corespunzătoare  a  dispensarului  uman,în 

următoarele procente: 
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Analiza  aspectelor  existente  la  nivelul  satului  Tarna Mare,  arată  de  asemenea  că  lipsa 

anumitor utilităţi si dotări face ca viaţa din sat să nu fie asa  cum si-o doresc locuitorii. Graficele 

următoare prezintă doar problemele care au fost considerate foarte grave  sau  grave de către cel puţin 

50% dintre cei chestionaţi (în afară de cele precizate anterior). 
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Media venitului din satul Tarna Mare este de 767 lei, cu aproximativ 10% mai mic decât 

media la nivelul întregii comune. 
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