
fiind sub 20%, in Salistea Veche, Padureni, Macicasu fiind de aproximativ 10%, iar in 

Satulung, Sanmartin si Feiurdeni de aproximativ 20%, in restul satelor  populatia nu a dat 

acest raspuns la chestionar. 

La raspunsul „bună”, reprezentat de culoarea verde, ponderea cea mai mare a 

raspunsurilor este in Chinteni 43%, in restul satelor fiind de 10% sau mai putin. 

La raspunsul „se poate si mai bine” reprezentat prin culoarea albastru, din nou cea mai 

mare pondere o are Chinteni-ul cu 32%, fiind urmat de Vechea si Deusu cu 10% din 

raspunsuri, restul satelor au o pondere de aproximativ 5%. 

La raspunsul „necorespunzatoare”, reprezentat de culoarea mov, toate raspunsurile s-

au dat in centrul de comuna Chinteni.  

 

Fig. 78. Calitatea apei pe localități 

 

Situatia este foarte bună în ceea ce priveste variabila „calitatea apei” – unde nu 

regăsim răspunsuri din categoria „necorespunzatoare”, iar majoritatea raspunsurilor „se poate 

si mai bine” sunt înregistrate in Chinteni (unde majoritatea populatiei este racordata la 

reteaua publica de alimentare cu apa) și Pădureni. In satele Satulung si Sânmartin toate 

raspunsurile sunt din categoria „bună” sau „corespunzatoare”, în vreme ce în Vechea 

aprecierea unanimă e ca apa are o calitate bună.  
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Mai departe, s-a analizat distributia răspunsurilor la intrebarile legate de sanatate, 

cumulat pe localitati. Astfel, la intrebarea despre starea sanatatii, la raspunsul „excelenta” 

reprezentat prin culoarea rosu 100% din raspunsuri s-au dat in Chinteni.La raspunsul „foarte 

buna” reprezentat prin culoarea verde 57% din raspunsuri s-au dat in Chinteni, in Salistea 

Veche si Sanmartin procentul fiind de 10%, in restul satelor fiind de 5% sau deloc.La 

raspunsul „buna” reprezentat prin culoarea albastru, 40% din raspunsuri s-au dat in Chinteni, 

in restul satelor ponderea fiind de aproximativ 10%.La raspunsul „nu prea buna” reprezentat 

de culoarea mov, cele mai multe raspunsuri s-au dat in Chinteni 38%, in restul satelor 

ponderea fiind de aproximativ 10% si mai putin.La rapunsul „proastă” reprezentat de 

culoarea albastru deschis 40% din raspunsuri s-au dat in centrul de comuna Chinteni, in restul 

satelor Deusu, Macicasu, Padureni, Vechea si Satulung, ponderea e de apoximativ 10%. 

 

 

Fig. 79. Influenta poluarii aerului asupra starii de sanatate 

 

In ceea ce priveste influenta poluarii aerului asupra starii de sanatate, distributia 

raspunsurilor a fost urmatoarea: 

 influenta negativa foarte puternica, marcata prin culoarea rosie (raspunsul „foarte tare 

am ajuns la spital”) a fost identificata in doar doua localitati - 50% din aceste raspunsuri s-au 

dat in Chinteni, restul de 50% s-au dat in Deusu. 

 la raspunsul „m-am simtit rau am ramas acasa” reprezentat prin culoarea verde, 47% 

din raspunsuri s-au dat in centrul de comuna Chinteni, fiind urmat de Satulung cu 18%, restul 

satelor avand un procent sub 10% din raspunsurile totale. 
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 la raspunsul „deloc, nu am simtit efecte” reprezentat prin culoarea albastru, 38% din 

raspunsuri s-au dat in Chinteni, restul satelor avand o pondere mai mica de 10%. 

 

 

Fig. 80. Raportul poluare aer / sănătatea populației. 

 

Grafice complexe: repartiția raspunsurilor din legenda- în fiecare localitate 

Din punct de vedere demografic s-a analizat structura esantionului ca varsta: 
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Fig. 81.Repartiția răspunsurilor pe localități și grupe de vârstă. 

 

In Chinteni centrul de comuna 35% dintre respondenti au sub 12 ani, 23% intre 12-18 

ani, 20% intre 18-25 ani, 10% intre 25-40 ani si 12% peste 40 de ani. 

In Deusu intre 18-25 ani au fost 24% dintre respondenti, 44% intre 25-40 ani si 31% 

peste 40 de ani. 

In Feiurdeni intre 18-25 de ani au fost 30% din respondenti, 18% intre 25-40 de ani si 

peste 40 de ani 52%. 

In Macicasu intre 25-40 de ani au fost 55% din respondenti si peste 40 de ani 45%. 

In Padureni intre 25-40 de ani au fost 55% din respondenti si peste 40 de ani 45%. 

In Salistea Veche intre 12-18 ani au fost 38% din respondenti, intre 18-25 ani au 

fost27%, intre 25-40 de ani au fost 24% si peste 40 de ani 11%. 

In Sanmartin au fost intre 12-18 ani 42% din respondenti, 15% intre 18-25%, intre 25-

40 de ani 27% si peste 40 de ani 16%. 

In Satulung si Vechea ponderea este la fel intre 18-25 de ani sunt 27% din 

respondenti, intre 25-40 de ani sunt 33% din respondenti si peste 40 de ani sunt 40% din 

respondenti. 

 Mai departe, am analizat opinia repondentilor din fiecare sat al comunei fata de 

calitatea factorilor de mediu:  
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Fig. 82.Opinia repondentilor din fiecare sat al comunei fata de calitatea factorilor de mediu. 

In Chinteni 11% considera „corespunzatoare” calitatea mediului, 20% o considera 

„buna”, 21% cred ca „se poate si mai bine” si 48% o considera „necorespunzatoare”. 

In Deusu 20% cred ca este „corespunzatoare”, 31% o considera „buna” si 49% sunt de 

parere ca „se poate si mai bine”. 

In Feiurdeni 50% cred ca este „corespunzatoare” 20% cred ca este „buna” si 30% cred 

ca „se poate si mai bine” 

In Macicasu 67% o cred „buna” si 33% cred ca „se poate si mai bine”. 

In Padureni 38% o considera „corespunzatoare” 28 % cred ca este „buna” si 34% cred 

ca „se poate si mai bine”. 

In Salistea Veche 43% considera ca este „corespunzatoare”, 45% ca este „buna si 13% 

cred ca „se poate si mai bine”. 

In Sanmartin 63% o considera „corespunzatoare” 19% „buna si 19% „se poate si mai 

bine”. 

In Satulung 53% o considera „corespunzatoare”, 26% o considera „buna” si 21% cred 

ca „se poate si mai bine”. 
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In Vecea 36% cred ca este „corespunzatoare”, 22% „buna si 43% cred ca „se poate si 

mai bine”. 

 

Fig. 83.Opinia repondentilor din fiecare sat al comunei fata de calitatea apei. 

 

In Chinteni 19% din populatie considera calitatea apei ca fiind „corespunzatoare”, 

33% o considera „buna”, si 48% ca „se poate si mai bine”. 

In Deusu 27% considera ca este „corespunzatoare”, 35% o considera „buna” si 38% 

considera ca „se poate si mai bine”. 

In Feiurdeni 44% din respondenti considera ca calitatea apei este „corespunzatoare”, 

25% considera ca este „buna” si 31% considera „ca se poate si mai bine”. 

In Macicasu 51% considera calitatea apei ca este „buna” si 49% considera ca „se 

poate si mai bine”. 

In Padureni 20% considera ca este „corespunzatoare” 23% considera ca este „buna” si 

57% considera ca „se poate si mai bine”. 

In Salistea Veche 72% cred ca calitatea apei este „corespunzatoare” 28% cred ca este 

„buna”. 

In Sanmartin 72% considera ca este „corespunzatoare” si 28% cred ca este „buna”. 

In Satulung 72% considera ca este „corespunzatoare” 28% considera ca este „buna”. 

In Vechea in proportie de 100% calitatea apei este considerata „buna”. 
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Fig. 82.Ponderea surselor de alimentare cu apă potabilă. 

 

In ceea ce priveste alimentarea cu apa, in Chinteni 88% se alimenteaza cu apa potabila 

din reteaua publica si 12% din fantani. In restul satelor sursa principala de apa potabila este 

fantana procentul fiind 100%.  
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Fig. 83.Opinia repondentilor din fiecare sat al comunei fata de calitatea aerului. 

In Chinteni, 49% dintre respondenti au considerat calitatea aerului ca fiind 

necorespunzatoare, 16% au considerat ca se poate si mai bine, 22% au considerat calitatea 

aerului ca fiind buna si 13% au considerat-o ca fiind corespunzatoare. 

In Deusu 70% din respondeti au considerat ca „se poate si mai bine” 30% 

considerand-o „buna”. 

In Feiurdeni 53% o considera „corespunzatoare”, 17 % buna si 30% din respondeti 

considera ca „se poate si mai bine”. 

In Macicașu 63% din respondeti o considera „buna”, 37% considera ca „se poate si 

mai bine”. 

In Padureni 41% o considera „corespunzatoare”, 25% o considera „buna” si 34% 

considera ca „se poate si mai bine” 

In Salistea Veche 47% din respondeti o considera „corespunzatoare” 40% „buna” iar 

13% dintre acestia considera ca „se poate si mai bine”. 

In Sanmartin 66% considera ca este „corespunzatoare”, 16% considera ca este „buna” 

si 18% cred ca „se poate si mai bine”. 

In Satulung 56% cred ca este „corespunzatoare”, 23% cred ca este „buna”, si 21% 

cred ca „se poate mai bine”. 

In Vechea 30% cred ca este „buna” si 70% cred ca „se poate mai bine”. 

Am analizat si distributioa raspunsurilor la intrebarile legate de sanatate in fiecare sat 

din comuna: 



 

Fig. 84.Opinia repondentilor din fiecare sat al comunei fata de sănătatea populației. 

 

In Chinteni 38% au starea de sanatate „excelenta”, 21% „foarte buna”, 14% o au 

„buna”, 13% „nu prea buna” si 14% au o stare de sanatate „proasta”. 

In Deusu 23% au o stare de sanatate „buna”, 37% „nu prea buna” si 40% au o stare de 

sanatate „proasta”. 

In Feiurdeni 19% au o stare de sanatate „foarte buna”, 40% au o stare „buna si 14% 

„nu prea buna”. 

In Macicasu 13% au o stare „foarte buna” 28% au o stare „buna” 21% „nu prea buna” 

si 39% au o stare de sanatate „proasta”. 

In Padureni13% au o stare de sanatate „foarte buna” 22% „buna” 28% „nu prea buna” 

si 38% au o stare de sanatate „proasta” 

In Salistea Veche 48% au o stare de sanatate „foarte buna”, 34% au o stare „buna” si 

18% au o stare de sanatate „nu prea buna”. 

In Sanmartin 44% au o stare de sanatate „foarte buna” 27% au o stare „buna” si 26% 

au o stare de sanatate „nu prea buna”. 

In Satulung 29% au o stare de sanatate „buna” 30 % au o stare de sanatate „nu prea 

buna” 41% au o stare de sanatate „proasta”. 
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In Vechea 24% au o stare de sanatate „foarte buna” 15% au o stare de sanatate 

„buna”, 26% au o stare de sanatate „nu prea buna” si 35% dintre respondenti au o stare de 

sanatate „proasta”. 

 

Fig. 85.Opinia repondentilor din fiecare sat al comuneiprivind gradul de spitalizare. 

 

La intrebarea referitoare la spitalizare in satele Feiurdeni, Macicasu, Padureni, 

Salistea Veche, Sanmartin, Satulung si Vechea raspunsul e ca nu au fost spitalizati niciodata 

din cauza evacuarii gazelor de esapament. Doar in satele Chinteni si Deusu au raspuns 

oamenii ca au fost spitalizati din cauza poluarii 70% in Chinteni au raspuns ca au fost 

spitalizati de 2 sau 3 ori si 67% in Deusu.  
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Fig. 86.Opinia repondentilor din fiecare sat al comunei fata de influența calității aerului asupra 

sănătății  populației. 

In Chinteni pe 37% dintre respondenti poluarea aerului i-a facut sa ajunga la spital, 

34% au ramas acasa si 28% nu au avut nicio manifestare. 

In Deusu 78% din respondenti au ajuns la spital, 12% au ramas acasa si 18% nu au 

simtit efecte. 

In Feiurdeni precentul este de 100% pentru raspunsul „deloc, nu am simtit efecte”. 

In Macicasu 50% au ramas acasa 50% nu au simtit efecte. 

In Padureni 50% au ramas acasa 50% nu au simtit efecte. 

In Salistea Veche 31% au ramas acasa 69 % nu au simtit efecte. 

In Sanmartin 50% au ramas acasa, 50% nu au simtit efecte. 

In Satulung 73% din respondenti au ramas acasa, 27% nu au simtit efecte. 

In Vechea 31% au ramas acasa, 69% nu au simtit efecte. 

 

Concluzii 
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 Per ansamblu, calitatea factorilor de mediu este consideratăde peste 70% 

dintre repondenți a fi corespunzatoare sau bună; 

 Se identifica probleme doar local – de exemplu, toti cei care au considerat 

calitatea aerului si a mdiului in general ca fiind necorespunzatoare provin din 

satul Chinteni; 

 Per ansamblu, repondenții își evaluează starea de sănătate de o manieră 

pozitivă (peste 60% considerând-o bună, foarte bună sau excelentă); 

 La nivelul satelor comunei, perceptia asupra starii de sanatate este diferentiata 

– existand, in acest sens, doua grupe de localitati: Chinteni, Salistea Veche, 

Sanmartin (unde procentul  repondentilor care isi evalueaza starea de sanatate 

ca fiind „proasta” sau „nu prea buna” variaza intre 18 si 27%) si restul satelor 

din comuna (unde acest procent variaza intre 41% si 77%). Aceasta distributie 

se poate explica prin distributia pe varste a repondentilor din esantion – in 

satele din cea de a doua categorie in jur de 40% dintre cei chestionati au peste 

40 de ani, in vreme ce in prima de sate categorie acest procent nu depaseste 

20%; 

 In marea majoritate a satelor, nu se percepe vreo influență a poluării asupra 

starii de sanatate. Singurele situatii in care repondentii au afirmat ca au ajuns 

la spital ca urmare a poluarii se regasesc in Chinteni si Deusu – zone in care ar 

trebui verificata existenta unei probleme specifice. 

2.15. ANALIZA PUNCTELOR TARI,  OPORTUNITĂȚILOR, PUNCTELOR SLABE 

ȘI  

AMENINȚĂRILOR (SWOT) 

 



SWOT

Analiza SWOT este o tehnică prin care se 

pot identifica punctele tari și slabe, se pot 

examina oportunitățile și amenințările

pentru un proiect (acțiune, persoană, 

organism / sistem)

Se utilizează pentru realizarea bilanțului;

Strenghts = puncte tari Weaknesses = puncte slabe

Opportunities = oportunități Threats = amenințări

 

Fig. 87. Componentele analizei SWOT. 

Analiza SWOT pune în evidență următoarele puncte tari, puncte slabe, oportunități și 

ameninţări: 

PUNCTE TARI:  

 

1. Poziție avantajoasă a unității teritorial-administrative în vecinătatea municipiului 

Cluj-Napoca, parte componentă a zonei metropolitane, pe un teritoriu adiacent axei de 

dezvoltare economică Oradea - Cluj-Napoca –Jucu - Dej; 

2.  Accesibilitate optimă: U.A.T. este străbătută de Drumul județean DJ 109 A, prin 

care se face legătura cu municipiul, respectiv cu DN – E60, cu gara de călători Cluj – Napoca 

, respectiv cu gara de marfă Cluj-Someșeni, cu Aeroportul Internațional Cluj-Napoca; 

3. Condiții naturale favorabile, condiții optime de relief,  

4. Potenţial turistic diversificat, zone pitoreşti;  

5. Un bogat patrimoniu cultural; 

 Pentru o percepere a situării Comunei Chinteni în context teritorial, analiza SWOT 

compară datele specifice ale comunei cu datele la nivel județean preluate din ,,Strategia de 

dezvoltare a Judetului Cluj 2014-2020”, - un document comprehensiv care  fundamentează 

procesul decizional privind dezvoltarea strategică pe termen mediu şi lung a judeţului Cluj. 

Se evidențiază astfel: 

PUNCTE TARI DATE COMPARATE: 

LA NIVELUL 

JUDEȚULUI 

COMUNA CHINTENI 



 

 

 

Creşterea ponderii populaţiei 

rurale în judeţul Cluj.  

 

 

 

Ponderea populaţiei rurale a 

crescut de la 31,4% în 2000 

la  

33,6% în 2010.  

.Populaţia a crescut de la 

2.786 locuitori (recensământul 

din anul 2002) la 3.065 

locuitori /2011,  

fapt  explicat parţial prin dez-

voltarea efervescentă a pro-

iectelor imobiliare din zonele 

limitrofe municipiului Cluj 

Na-poca. 

Structura de gen a populaţiei 

este  

destul de echilibrată în 

mediul rural.  

În 2010 în mediul rural 

ponderea populaţiei de sex 

feminin este 50,39%, iar a 

populaţiei de sex masculin 

49,61%. (INS Tempo)  

Repartitie echilibrată pe 

sexe,până la grupa de 40-44 

ani predomină populația 

masculină 

Tendinţe demografice 

favorabile. 

Durata medie a vieţii în anul 

2010 în judeţul Cluj a fost de  

73,52 ani în mediul rural 

(69,89 ani la populaţia de 

sex masculin şi 77,55 ani la 

populaţia de sex feminin), 

mai scăzută decât a 

populaţiei urbane din judeţ 

(75,5 ani), dar peste media 

naţională şi regională din 

mediul rural (72,26 ani, 

respectiv 72,09 ani).(INS 

Tempo) 

 

Populația cu vârsta de pesta 60 

ani reprezintă 25,1 - 30% din 

totalul populației comunei  – 

conform Studiului 

sectorial,,Populaţie şi 

locuire”/ bene-ficiar: C. J. 

CLUJ,întocmit de Facultatea 

de Sociologie şi Asistenţa 

Socială, U.B.B. CLUJ 

NAPOCA/2005. 

Plecările cu reşedinţa din 

mediul rural au scăzut cu 

39% în perioada 2005-2010. 

(INS Tempo)  

Plecările cu reşedinţa din 

comună sunt nesemnificative 

în raport cu numărul mare de 

persoane/familii stabilite cu 

reședințe pe teritoriul 

comunei; 

Diversitatea etnică, 

religioasă şi  

etno-culturală a populaţiei 

din mediul rural. 

Compoziţia etnică a 

populaţiei rurale din judeţul 

Cluj: români 77,02%, 

maghiari 18,09%, romi 

4,82% şi 0,08% alte 

etnii(R2002) 

 Structura etnică:  

Români:76,99%, maghiari 

17,71%, necunoscută: 4,6%, 

altă etnie: 0,68%. 

Compoziția religioasă: 

73,33% ortodoxă, 2,1% 

romano-catolică, 13,82% 

reformată, 3,13% 

penticostală, 2,545 greco-

cato-lică, 1,6% unitariană, 

Compoziția religioasă: 

68,09% ortodoxă, 2,44% 

romano-catolici, 14,48% 

protestanți, 2,28% 

penticostali, 4,07% greco-

catolici, 1,33% baptiști, 1,1% 



1,02% baptistă, 1,2% alte 

religii (R 2002) 

creștini după 

evanghelie,4,89%necunoscută 

, 1,27% alte religii. 

Comune de mărime diferite.  Dintre cele 75 de comune 2 

au sub 1.000, 30 comune au 

între 1.000-1.999, 17 

comune au între 2.000-

2.999, 7 comune au între 

3.000-3.999, 10 comune au 

între 4.000-4.999 şi 9 

comune au peste 5.000 de 

locuitori. (INS, 2010) 

 

 

Face parte din grupa celor 7 

comune cu populația de peste 

3.000 locuitori; 

Gradul de aglomerare relativ  

scăzut al locuinţelor.  

2,06 persoane pe locuinţă în mediul rural în anul 2010. (INS 

Tempo) 

Atitudine favorabilă a 

părinţilor  

faţă de educaţia copiilor.  

Marea majoritate a elevilor se simt încurajaţi de părinţi să-şi 

continue studiile. 59,6% doresc să meargă la liceu, 21,2% la 

şcoală profesională şi 8,6% nu continuă şcoala după 

absolvirea clasei a 8-a. (Kerekes, 2010) 

Judeţul Cluj este unul dintre 

cele  

mai dezvoltate regiuni din 

România.  

Contribuţia agriculturii la valoarea adăugată brută în judeţul 

Cluj este 4,56% mai mică decât cea naţională (7,44%) şi 

regională (8,64%). (Eurostat) 

Majoritatea localităţilor 

rurale din judeţul Cluj sunt 

uşor accesibile.  

Ponderea populaţiei din 

localităţi situate la o distanţă 

mai mică de 30 km de la 

oraşe cu peste 50.000 

locuitori este de 79% în 

judeţul Cluj, faţă de 68% la 

nivel regional. 

 

 

Comuna se învecinează la sud 

cu municipiul Cluj-Napoca; 

 

 

 

Fond forestier. 

Pădurile şi alte vegetaţii 

forestiere acoperă 23,6% din  

suprafaţa judeţului Cluj. 

Suprafaţa fondului forestier 

total în anul 2010 a fost de 

157.622 hectare, din care: 

răşinoase 71.018 ha, foioase 

84.663 ha şi 1.981 ha alte 

terenuri  

 

 

Pădurile reprezintă 12,00% 

din suprafața comunei 

 

 

Peisaj natural variat, 

atractiv,  

nepoluat.  

64,02% teren agricol, 

 35,98% terenuri neagricole 

(70,9% păduri şi alte 

vegetaţie forestieră,  

3,7% ape şi bălţi şi  

12,8% construcţii, drumuri 

etc.). (INS Tempo)  

 

 

75,03%teren agricol; 

12,94% păduri; 

12,01% ape,tufărișuri teren 

nepro-ductiv; 

drumuri;construcții  

20 de situri NATURA 2000. Sit de importanță comunitară 

ROSCI0295 Dealurile 

Clujului Est; 

 

Proprietatea predominant 

92% din terenurile agricole, 42,5% din terenurile forestiere şi 

81,3% din terenurile ocupate cu construcţii sunt în proprietate 



privată  

asupra terenurilor.  

privată. (INS, 2009) 

 

 

Rata de activitate a 

resurselor de  

muncă ridicată în judeţul 

Cluj. 

În anul 2009 în judeţul Cluj 

rata de activitate (75,2%) şi 

rata de ocupare (70,5%) a 

resurselor de muncă este mai 

ridicată decât media Regiunii 

Nord-Vest (70,9%, respectiv 

66,1%). (INS Tempo) 

Se remarcă o pondere  mai 

ridicată a lucrătorilor pe cont 

propriu și a lucrătorilor 

familiali în gospodăria proprie 

(Studiului sectorial,,Populaţie 

şi locuire”/ C. J. CLUJ, autor  

Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţa Socială, U.B.B. 

CLUJ NAPOCA/2005 

 

 

Rata şomajului scăzută în 

judeţul  

Cluj.  

În anul 2009 în judeţul Cluj rata şomajului (6,3%) a fost mai 

scăzută decât media Regiunii Nord-Vest (6,8%) şi media 

naţională (7,8%). (INS Tempo) 

 

 

Infrastructura de drumuri 

îmbu-nătăţită.  

 

 

Lungimea drumurilor 

judeţene şi comunale de 

pământ din judeţul Cluj a 

scăzut cu 23% în perioada 

2005-2009, a celor 

modernizate a crescut cu 1%, 

iar a celor cu îmbrăcăminţi 

uşoare rutiere cu 8%. (INS 

Tempo) 

Lungimea totală a drumurilor 

publice din comuna Chinteni 

la 116.81 Km, din care: 

-Drumuri județene: 24 Km; 

-Drumuri comunale: 16.31 

Km. 

-Drumuri de câmp /agricole cu 

o lungime totală de 76.5 Km  

Infrastructură de utilităţi 

publice  

dezvoltată faţă de celelalte 

judeţe  

din Regiunea Nord-Vest.  

Numărul localităţilor rurale 

în care se distribuie gaze 

naturale a crescut de la 23 în 

2005 la 35 în 2009. 

Lungimea totală a 

conductelor de distribuţie a 

gazelor în mediul rural 

aproape s-a dublat în 

perioada 2000-2009 (creştere 

de 96%). (INS Tempo)  

. Rețeaua de alimentare cu apă 

avănd o lungime de de 

aproxiativ 12 km, fiind în total 

alimentate 367 de gospodării, 

acesta fiind doar o mica parte 

din totalul lor si anume 27,2%, 

restul alimentându-se cu apă 

din fantaniile proprii. 

-Toate satele din comună 

electrificate ,în anul 1998 au 

mai rămas doar 28 de 

gospodării neelectrificate fiind 

izolate de vatra satelor (catun 

Jichivedi pe valea Feiurdeni) 

și Fanate langă Sălistea 

Veche. Localitățile sunt 

deservite de transformatoare 

 

 

În perioada 2005-2009 în 

mediul rural din judeţul Cluj 

lungimea simplă a reţelei de 

distribuire a apei a crescut cu 

14%, lungimea totală simplă 

a conductelor de canalizare 

crescut cu 33%, şi a crescut 

cantitatea de apă potabilă  

distribuită consumatorilor în 

mediul rural.  



de 40 KVA fiind racordate la 

derivația LEA 20 KV Cluj-

Panticeu. 

Turismul rural dezvoltat Patrimoniu natural și cultural 

bogat, 20 de situri NATURA 

2000. 

Sit de importanță comunitară 

ROSCI0295 Dealurile 

Clujului Est; pensiuni. 

 

1. Infrastructura de transport insuficient dezvoltată, lipsa unor legături rutiere fluente 

între reședința de comună și  localitățile componente; 

2. Infrastructura de utilităţi si mediu (rețeaua de apă nu deservește toate localitățile / 

gospodăriile; lipsa rețelei de canalizare șia stației de epurare, managementul deşeurilor și 

comunicaţii deficitare; 

3. Probleme de mediu , generate de transportul rutier (poluarea aerului); 

4. Decalaj între pregătirea oferită de şcoală şi cerinţele pieţei muncii;  

5. Existenţa unor areale construite degradate, fără sau cu infrastructura de utilităţi 

învechită, a unor zone rezidențiale fără servicii; 

6. Rețeaua stradală ce necesită reabilitarea, sub-dimensionarea străzilor, lipsa locurilor 

de parcare;  

7. Clădiri aparţinând patrimoniului cultural în stare avansată de degradare;   

Analiza SWOT compară datele specifice ale comunei cu datele la nivel județean 

preluate din ,,Strategia de dezvoltare a Judetului Cluj 2014-2020: 

PUNCTE SLABE:  

PUNCTE SLABE JUSTIFICARE 

LA NIVELUL 

JUDEȚULUI 

COMUNACHINTENI 

 

 

 Judeţul Cluj se situează pe  

ultimul loc în privinţa 

ponderii  

populaţiei rurale  în  

Regiunea  

Nord-Vest. 

În Regiunea Nord-Vest, în 

anul 2010 ponderea 

populaţiei rurale a fost de 

46,74%, iar în judeţul Cluj 

33,58%. (INS Tempo)  

 

Ponderea populației ocupate 

în agricultură este în scădere; 

Conform proiecţiei demografice, populaţia rurală a judeţului 

Cluj va scădea până în 2013 cu aproape 10%, faţă de anul 

2002. 

Ponderea populaţiei tinere 

(0-14  

ani) este mai scăzută decât 

media  

regională.  

În anul 2009 ponderea populaţiei rurale în vârstă de 0-14 ani 

în judeţul Cluj era 15,1%, sub media regiunii Nord-Vest de 

18,1%. (INS Tempo) 



 

 

 

Ponderea ridicată a 

populaţiei de  

peste 64 de ani în mediul 

rural.  

În mediul rural în anul 2010 

ponderea populaţiei de 65 

ani şi  

peste este 20,7% (peste 

media judeţeană 15,6%). 

(INS Tempo) 

În mediul rural în anul 2010 

rata dependenţei de vârstă a 

fost de 54,7%, mult mai 

mare decât în mediul urban 

(34,19%). (INS Tempo)  

Populația cu vârsta de pesta 

60 ani reprezintă 25,1 - 30% 

din totalul populației comunei  

proprie (Studiului 

sectorial,,Populaţie şi 

locuire”/ C. J. CLUJ, autor  

Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţa Socială, U.B.B. 

CLUJ NAPOCA/2005 

(Studiului 

sectorial,,Populaţie şi 

locuire”/ C. J. CLUJ, autor  

Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţa Socială, U.B.B. 

CLUJ NAPOCA/2005 

Elevii din mediul rural nu 

doresc să se rămână şi să 

lucreze în rural.  

Peste 50% din elevii din mediul rural al judeţului Cluj doresc 

să lucreze la Cluj-Napoca, 20% în străinătate şi doar 6,2% în 

localitatea lor de origine. (Cercetare empirică Kerekes, 2010) 

 

Rata de activitate economică 

şi  

de ocupare scăzută în mediul  

rural. 

În 2002 în judeţul Cluj ratele 

de activitate economică 

(51,42%), respectiv de 

ocupare (45,19%) a 

populaţiei de vârstă de 

muncă (15-64 ani) în mediul 

rural au fost mai scăzute 

decât în mediul urban 

(57,13%, respectiv 50,96%). 

(Recensământ 2002)  

 

 

 

 

 

 indicele ocupaţional este de 

64%); (Studiului 

sectorial,,Populaţie şi 

locuire”/ C. J. CLUJ, autor  

Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţa Socială, U.B.B. 

CLUJ NAPOCA/2005 
Între 1992 şi 2002 rata de 

activitate rurală a scăzut cu 

14,1%, ceea ce reflectă 

ponderea mare a lucrătorilor 

descurajaţi, care din şomaj s-

au retras în inactivitate. 

(Recensământ 1992, 2002)  

Ponderea angajaţilor în total 

populaţie ocupată în mediul  

rural era de 61%, faţă de 

93,41% în mediul urban.  

(Recensământ 2002) 

se remarcă o pondere mai 

ridi-cată a lucrătorilor pe cont 

pro-priu (în special bărbaţi) şi 

a lu-crătorilor familiali în 

gospodăria proprie (ambele 

sexe).  

Numărul angajaţilor din mediul rural în judeţul Cluj în anul 

2000 a fost doar 37,7% din valoarea anului 1990, iar după o 

perioadă de creştere, în anul 2008 a atins 74,1% din valoarea 

anului 1990, dar pe 2009 a scăzut cu 4% faţă de 2008. (INS 

Tempo) 

În marea majoritate (88%) a localităţilor sunt mai puţin de  



 

10 salariaţi pe 100 de locuitori, ceea ce are implicaţii atât 

asupra nivelului şi stabilitatea veni-turilor, cât şi asupra 

sustena-bilităţii sistemului de sănătate şi de pensii. (INS 

Tempo) 

Rata şomajului este mai 

ridicată  

în mediul rural decât în cel 

ur-ban. 

În 2002, în judeţul Cluj iar rata şomajului a fost mai înaltă în  

mediul rural (12,10%) decât în cel urban (10,80%).  

(Recensământ 2002)  

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia de 18-62 ani în 

mediul rural este mai ridicată decât în mediul urban şi arată 

sezonalita-te: scade pe perioada verii şi creşte iarna. 

Preponderenţa ocupării pe 

cont  

propriu în mediul rural.  

Ponderea angajaţilor în total populaţie ocupată în mediul ru-

ral era de 61,10%, faţă de 93,41% în mediul urban. (Recen-

sământ 2002) 

În marea majoritate (88%) a localităţilor din judeţ sunt mai  

puţin de 10 salariaţi pe 100 de locuitori. (INS Tempo)  

 

 

Nivel educaţional mai redus 

şi  

acces la educaţie mai scăzut 

în  

mediul rural decât în mediul  

urban.  

Din populaţia rurală de 10 ani şi peste a judeţului Cluj 1,8%  

a absolvit instituţie de învăţământ superior, 1,3% postliceal şi 

de maiştri, 11,4% liceal, 16,2% profesional şi de ucenici, 

33,9% gimnazial, 28,1% învăţământ primar şi 7,2% fără 

şcoală absolvită; 0,1% cu şcoala absolvită nedeclarată. Doar 

2% din populaţia rurală în vârstă de muncă a absolvit 

învăţământul superior şi 17,3% învăţământul liceal. 

(Recensământ 2002)  

 

Venituri mai scăzute în 

mediul  

rural decât în mediul urban.  

În anul 2009 la nivel naţional venitul mediu pe persoană în 

me-diul rural reprezenta doar 68,6% din venitul mediu al unei 

persoane din mediul urban (INS Tempo) 

 

Oportunităţi limitate de 

muncă în  

afara agriculturii în mediul 

rural. 

Pondere ridicată a populaţiei rurale ocupată în agricultură 

(42,43%), faţă de 22,48% în industrie, 5,91% în construcţii, 

16,84% în diferite servicii şi 11,27% în servicii publice 

(admi-nistraţie, învăţământ, sănătate, asistenţă socială). 

(Recensământ 2002)  

Nivel scăzut al activităţii 

antre-prenoriale în mediul 

rural. 

În anul 2009 doar 14,9% dintre firmele din judeţ şi-au avut  

sediul în mediul rural (DRS Cluj)  

Nivel de dezvoltare scăzut al 

serviciilor în mediul rural.  

În multe comune serviciile locale se rezumă la serviciile 

publice de educaţie şi sănătate, comerţul cu amănuntul din 

magazinele săteşti şi servicii incipiente de alimentaţie publică 

(baruri şi cârciumi).  

Capacitate scăzută a 

populaţiei  

rurale de accesare a 

fondurilor  

europene, pentru 

diversificarea  

activităţilor economice. 

Rată de accesare scăzută în judeţul Cluj pentru Măsura 1.4.1. 

Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă (121 proiecte 

declarate eligibile, sub media pe ţară de 149 proiecte pe 

judeţ).  

OPORTUNITĂȚI: 



 

1. Potenţial crescut pentru servicii, rezidențial,  etc;  

2. Dezvoltarea sectorului  serviciilor va oferi oportunităţi pentru crearea de noi locuri 

de  

muncă;  

3. Potenţial crescut pentru valorificarea energiilor regenarabile; interes pentru 

înfiinţarea unor parcuri/energie solară;  

4. Disponibilitatea forţei de muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilităţilor;  

 Analiza SWOT compară datele specifice ale comunei cu datele la nivel 

județean preluate din ,,Strategia de dezvoltare a Judetului Cluj 2014-2020: 

 

 

AMENINȚĂRI: 

 

1. Creşterea ratei şomajului ;  

2. Migraţia masivă a tineretului datorită lipsei locurilor de muncă;  

3. Poluare excesivă din traficul rutier; 

4. Zone cu risc natural (alunecări de teren). 

 Analiza SWOT compară datele specifice ale comunei cu datele la nivel 

județean preluate din ,,Strategia de dezvoltare a Judetului Cluj 2014-2020: 

OPORTUNITĂŢI 

LA NIVELUL JUDEȚULUI COMUNA CHINTENI 

Finanţări existente pentru dezvoltarea 

infrastructurii de mediu.  

Finanțări pentru modernizarea 

drumurilor, cu impact asupra diminuării 

traficului rutier, reducerea poluării 

atmosferei; 

Fonduri pentru dezvoltare rurală (FEADR). 

Finanţări pentru cursuri de formare profesională şi cursuri de calificare pentru populaţia din 

mediul rural (POSDRU). 

Programul LEADER şi înfiinţarea GAL-urilor oferă noi forme pentru dezvoltarea rurală.  

Dezvoltarea parteneriatelor transfrontaliere.  Interesul investitorilor străini pentru 

implementarea unor obiective  

Stabilitatea veniturilor producătorilor agricoli, 

datorită plăţilor din fonduri europene.  

Existența unei piețe sigure de desfacere 

pentru produsele agricole în zona 

metropolitană; 

Existenţa serviciilor de consultanţă în management şi de accesare a fondurilor europene. 

Interesul consumatorilor pentru produsele tradiţionale şi turismul rural creşte. 



 

Bilanț:  

 

Din compararea celor patru componente se conturează următoarele direcții de intervenție: 

• imbunătățirea unor aptitudini specifice sau obținerea unor noi expertize ( noi 

puncte tari); 

• minimalizarea sau eliminarea punctelor slabe; 

• exploatarea unor noi  oportuniăți; 

• prevenirea urmărilor riscurilor identificate. 

 

 

 

• imbunătățirea unor aptitudini specifice sau 

obținerea unor noi expertize (noi puncte 

tari); 

a).îmbunătățirea legăturilor rutiere între 

reședința de comună și localitățile 

componenete, cu localitățile reședințe ale 

comunelor învecinate;  

b). atragerea de noi investiții cu rang regional 

 (ferme solare,Ferme ecologice de creșterea 

păsărilor ș.a.); 

 

 

-reconversia funcțională a zonelor ce produc 

poluarea în localitățile componente; 

AMENINŢĂRI 

LA NIVELUL JUDEȚULUI COMUNA CHINTENI 

Reduceri de personal în sectorul bugetar.  Personal insuficient în sectorul bugetar; 

Închiderea unor întreprinderi şi unităţi de 

producţie din mediul rural din cauza recesiunii 

economice.  

Închiderea/falimentul unor I.M.M.; 

Relocarea unor unităţi de producţie spre ţări unde 

forţa de muncă este mai ieftină.  

Fărămițarea pe parcele/proprietăți mici a 

terenului agricol, lipsa asociațiilor 

agricole; 

Cadru legislativ şi instituţional instabil. 

Corupţia. 

Birocraţia.  Legături nefuncționale, dificile, cu 

factorii de decizie la nivelul instituțiilor 

descentralizate; 

Constrângerile externe ale înfiinţării unor noi 

afaceri în mediul rural: costuri de înfiinţare 

ridicate (bani, timp), impozite ridicate, în cazul 

unor produse nu există piaţă de desfacere.  

Inexistența unei burse a terenurilor 

construibile, insuficienta cunoaștere a 

posibilităților de cofinanțare, de atragere  

a aportului de capital; 

Răspândirea unor sisteme de valori nedorite 

(stiluri arhitecturale străine de peisaj, gusturi 

muzicale, preferințe pentru produse de consum 

ieftine, de unică folosință, etc.) 

Pierderea identității și specificului local: 

(alterarea peisajului rural, modificarea 

parcelarului și a siluetei localităților, 

înserarea unor construcții noi fără un 

studiu al contextului, a cadrului construit 

sau natural). 

Presiune antropică în creștere asupra teritoriului, mai ales în zona periurbană / de vecinătate 

cu municipiul Cluj-Napoca 

Creșterea accentuată a parcului de autovehicule, creșterea traficului rutier pe DN1 –E60 – cu 

impact negativ asupra mobilității și a mediului înconjurător; 



• minimalizarea sau eliminarea punctelor 

slabe; 

-reabilitarea/modernizarea rețelei stradale; 

-învățământ profesional specializat     ( în 

corelare cu cererea de cadre medii ); 

• exploatarea unor noi oportunități; -Întocmirea unei Bănci de Date privind oferta 

de terenuri echipate d.p.d.v. tehnico – 

edilitar, atragerea de investiții de capital; 

-Pregătirea unui pachet de proiecte pentru 

atra-gerea de fonduri centrale și UE; 

-promovarea cooperării urban-rural în 

vederea dezvoltării locale; 

-promovarea şi susţinerea parteneriatelor 

între comune (asociații de comune) la scară 

naţiona-lă şi transnaţională prin proiecte 

comune şi schimb de experienţă; 

 

 

 

 

 

• prevenirea urmărilor riscurilor identificate. 

-îmbunătățirea condițiilor de mediu: 

realizarea s=26,0 mp spațiu verde /locuitor, 

devierea cir-culației rutiere de tranzit pe 

variante ocolitoare; 

-creare de noi locuri de muncă; 

-identificarea/pregătirea amplasamentului  și 

a studiului de fezabilitate pentru locuințe 

sociale; 

-promovarea unor reţele profesionale prin 

asocierea întreprinderilor mici şi mijlocii 

urbane şi rurale; 

-restaurarea/reabilitarea și valorificarea patri-

moniului cultural. 

 

 

2.16. SITUAȚIA FONDULUI CONSTRUIT 

   2.16.1. CHINTENI 

          2.16.2. DEUȘU și VECHEA 

          2.16.3. SÂNMĂRTIN și MĂCICAȘU 

          2.16.4. FEIURDENI și PĂDURENI 

          2.16.5. SATU LUNG 

          2.16.6. SĂLIȘTEA VECHE 

 

Analiza fondului construit s-a efectuat pentru fiecare localitate componentă, 

urmărindu-se identificarea funcțiunilor, a stării fizice a construcțiilor, a regimului de înălțime 

predominant, a respectării legislației de urbanism și amenajarea teritoriului - și nu în ultimul 

rând pentru identifi-carea unei tipologii specifice în zonă. S-a efectuat o anchetă în teritoriu 

din care rezultă: 

In reședința de comună - Chinteni, zonele functionale sunt bine conturate si 

amplasate. Zona centrala este bine conturatăcuprinzând obiective de interes public. 



Zona de locuinte si functiuni complementare este delimitata in jurul zonei centrale, 

fiind cuprinsa in totalitate in zona de intravilan. Zona unitatilor de productie functioneaza pe 

teritoriul fostelor grajduri sau S.M.A-uri. De asemenea, in Chinteni exista si zone de recreere, 

sport si turism, fiind sigura localitate din comuna cu astfel de beneficii. 

 Numarul total al cladirilor contruite in Chinteni este de 349. Pe langa cladirile 

locuinte, aici este amplasat Sediul Consiliului Local, Primaria, postul de politie, dispensar 

medical si veterinar,oficiu P.T.T.R , biserici, scoala si gradinita, AGROMEG, popas turistic, 

benzinarie, magazine alimentare, camin cultural,moara, centru de colectare a laptelui. 

Pădureni  Satul Pădureni are o populaţie de 88 locuitori şi datează  din anul 1910. 

Din punct de vedere al fondului construit se poate spune că numărul de case este redus, 

întrucât şi densitatea acesteia este mica. Are în componenţă o biserică, poziţionată la strada 

principală şi o casă de cultură, care urmează a fi dată spre funcţiune în viitorul apropiat. Satul 

nu dispune de scoala sau grădiniţă. Populaţia din această localitate în mare proporţie este una 

îmbătrânită, iar din această cauză fondul construit este alcătuit  în mare parte din case vechi 

care au doar subsol şi parter, casele cu etaj fiind foarte puţine, aproximativ 3-4 de acest gen. 

 Dintr-un total de 132 de cladiri, 5 dintre ele se afla in stare rea, 30 in stare mediocre si 

97 in stare buna. Astfel 3,78% din cladiri se afla in stare rea, 22,72% se afla intr-o stare 

mediocre, iar restul de 73,48% se afla intr-o stare buna. 

 In ceea ce priveste regimul de folosinta, 8 cladiri sunt diverse, adica o biserica, o 

scoala, 3 magazine si 3 grajduri. Acestea sunt in proportie de 6,06%. Restul cladirilor, adica 

124 de constructii, sunt folosite ca locuinte, acestea fiind in proportie de 93,93%. 

 Din punct de vedere al regimului de inaltime, doar 4 au un regim 

S+P+M(subsol+parter+mansarda), intr-o proportie de 3,03%. 5 cladiri au regim de inaltime 

P(Parter), majoritatea fiind grajduri sau locuinte aflate intr-o stare rea. Acestea sunt in 

proportie de 3,78%. Exista 52 de cladiri cu regim de inaltime S+P+E(subsol+parter+etaj), 

acestea reprezentand 39,39% din totalul de cladiri. Cele mai numeroase cladiri, sunt cele cu 

regimul S+P(subsol+parter), existand 71 de cladiri de acest fel, ele reprezentand 53,7% din 

total. 

 

Concluzii 

 In urma analizei statistice a datelor recoltate de pe teren, se poate observa, ca 

majoritatea cladirilor se afla intr-o stare buna, aproximativ un sfert din ele se afla intr-o stare 

mediocre, iar cele mai putin, aproape insesizabile, sunt cladirile aflate intr-o stare rea, 

majoritatea acestora fiind utilizate ca si grajduri. 

 In ceea ce priveste utilizarea cladirilor, de departe predomina locuintele, iar mai apoi, 

exista cateva magazine si cateva grajduri, apoi o biserica si o scoala. 



 Daca e sa luam in discutie regimul de inaltime, exista o lupta strânsă intre cladirile cu 

regim S+P si cele cu regim S+P+E. La polul opus se afla cladirile cu regim P si S+P+M. 

 

 

 

Fig. 88. Statistica situatiei fizice a fondului construit din localitatea Satu Lung, Chinteni 

Drumul întrePădureni și Satu Lung 

 

 

Starea Fizica 

buna

mediocra

rea



3.VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE STRATEGICE 

 

Viziunea: 

Viziunea de dezvoltare se formulează pe oportunităţile pe care apartența României la 

Uniunea Europeană le creează pentru valorificarea potenţialului local. Anticipând o creştere a 

interesului investiţional către spațiul rural, în special pentru comunele situate în zonele 

metropolitane, din care fac parte cu drepturi egale - nivelul echipării teritoriului va creşte 

semnificativ, iar consiliile locale partenere vor trebui să-şi gestioneze eficient resursele 

existente – umane, imobiliare, financiare. 

Scopul viziunii de dezvoltare este acela de a agrega obiectivele socio-economice 

formulate la nivelul partenerilor din zona metropolitană și județeană cu priorităţile naţionale 

şi regionale, precum şi cu schimbările care au loc în prezent în dinamica spaţială, economică 

şi socială a zonei. 

In contextul unei dezvoltării economice susţinută prin indicatori economici şi sociali, 

ConsiliulLocal poate beneficia de avantajele competitive și comparative ale viziuii de 

dezvoltare județeană și regională. 

Avantaje comparative: Avantaje competitive: 

1. poziţia geografică,situarea în cadrul rețelei 

de localități 

2. resursele naturale 

3. tradiţiile culturale 

a. capitalul uman, 

b. structura economică coerentă 

c. capacitatea de organizare a administrației 

locale 

Tinând cont de natura cooperării în cadrul Zonei Metropolitane şi a județului, de 

problematica diversă a acestui teritoriu, viziunea trebuie să răspundă dezideratelor comune de 

dezvoltare ale tuturor cetăţenilor zonei, cu accent pe cele specifice locuitorilor comunei, în 

scopul: 

1). asigurării creşterii economice a zonei pe termen mediu şi lung, 

2). combaterii disparităţilor sociale şi teritoriale 

3). conformării progresive cu standardele de mediu pe care România va trebui să le atingă 

în totalitate în anul2017. 

4). dezvoltarea parteneriatului SUBM cu sectorul privat, format din mediul academic, forme 

asociative sectoriale naționale și europene 

 

VIZIUNEA DE DEZVOLTARE 



Strategia de Dezvoltare trebuie să identifice în teritoriul comunei punctele tari, 

identitare, să ofere omarcă proprie prin care să-şi consolideze avantajele comparative şi să-şi 

dezvolte avantajele competitive în conglomeratul macro-teritorial, prin care să promoveze 

elementele viziunii sale de dezvoltare pornind de la stadiul initial de acumulare la stadiul 

de  inovare: 

 

ACUMULARE 

 

 

 

 

Implementarea aceastei viziuni vizează patru direcții strategice: 

 

 

In mod specific, viziunea de dezvoltare va avea implicaţii diferenţiate pentru mediul 

urban şi cel rural, urmărind eliminarea disparităţilor dintre acestea din punct de vedere al 

gradului de confort şi echipării cu infrastructură. 

 

            Viziunea de dezvoltare a spațiului  ruralstabilește ca priorități: 

1. echiparea localităţilor componentecu servicii şi utilităţi publice trebuie ca pe termen 

mediu să conducă la creşterea gradului de confort al locuitorilor şi a atractivităţii 

pentru noi investiţii; 

2. asigurarea accesibilităţii localităţilor şi creşterea gradului de mobilitate al cetăţenilor  

3. protecția și valorificareapeisajului şi patrimoniului rural, tangibil şi intangibil, 

conform ghidului CEMAT/2003; 

4.  stimularea turismului rural, realizarea de spaţii publice destinate comunicării și 

informării populației;  

Un teritoriu competitiv 

economic, dominat de 

activităţi productive 

nepoluante (zone de 

transfer şi parcuri 

tehnologice) şi turism; 

 Un loc de viaţă 

confortabil, într-un 

mediu curat, accesibil 

serviciilor și utilităților 

publice; 

 O destinaţie atractivă în 

peisajul multicultural 

european prin variate 

moduri de expresie: 

limbă, muzică/port 

popular, arhitectură, 

gastronomie. 

INOVAȚIE 

 1: Dezvoltarea turismului și agriculturii 

2: Dezvoltarea tehnologiilor avansate, nepoluante 

3: Protecția și reabilitarea mediului natural 

4: Dezvoltarea infrastructurii de cercetare 



5. încurajarea activităţilor agricole pe terenurile cu potenţial situate în afara 

intravilanului localităţilor componente, crearea centurilor verzi de protecţie pentru 

zonele rezidențiale care vor oferi și posibilităţi de recreere pentru locuitorii zonelor 

rurale, atractive și pentru locuitorii zonelor urbane. 

Obiective strategice de dezvoltare 

Pe baza elementelor ce compun viziunea de dezvoltare, se stabilesc  obiectivele 

strategice pentru Comuna Chinteni pentru perioada 2014 – 2030: 

  

a) Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi înlăturarea disparităţilor dintre localităţi, în condiţiile 

indicatorilor, elementelor şi nivelului de dotare prevăzut în Legea 351/2001 privind 

Planul de Amenajarea Teritoriului Naţional-secţiunea a 4-a reţeaua de localităţi, anexa 

2 şi 4; 

b)  Consolidarea rolului unității teritorial –adminstrative în cadrul Zonei Metropolitane 

și a județului, concomitent cu atragerea continuă de investiţii şi de localizare a 

întreprinderilor pe întreg teritoriul comunei, pentru dezvoltarea continuă a unui bazin 

de locuri de muncă în această zonă şi pentru menţinerea populaţiei prin investiţii în 

obiective economice şi în infrastructura locală. 

Totodată pentru aspectele cheie de management identificate, au fost formulate o serie 

de obiective strategice, în vederea înlăturării disparităților și problemelor identificate, astfel: 

 

Problema A: Problema B: Problema C: Problema D: 

Poziţia periferică faţă 

de coridoarele majore 

de transport; 

Scăderea atractivității 

zonei datorată degra-

dării patrimoniului 

na-tural și construit; 

 

Existenţa disparităţi-

lor sociale teritoriale 

 

Efectul restructurării 

economice 

 

Complexitatea mana-

gementului public 

Obiective strategice: 

Dezvoltarea durabilă 

a teritoriului prin 

îmbu-nătăţirea 

infrastructu-rii fizice 

şi a relaţiilor 

funcţionale, sociale și 

economice, dintre 

localitățile 

componen-te, dintre 

Comuna Chinteni cu: 

comunele învecinate, 

cu muni-cipiul Cluj-

Napoca; 

 

Dezvoltarea capitalu-

lui uman prin asigu-

rarea accesului egal 

al tuturor cetăţenilor 

comunei la servicii 

publice de calitate; 

 

 

Susţinerea dezvoltării 

economice durabile 

integrate la nivelul 

comunei  şi a 

ocupării forţei de 

muncă, 

 

 

Dezvoltarea durabilă 

a comunităţilor locale 

şi a formelor de 

management la nive-

lul localităților com-

ponente ale Comunei 

Chinteni. 

 



 

Fig. 89. Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Feiurdeni, comuna Chinteni 

 

 

 

4. MATRICEA OBIECTIVELOR STRATEGICE ȘI A 

POLITICILOR GENERALE 

 

În literatura de specialitate exista numeroase definiții ale strategiei. În lucrarea sa: “Stratégie 

du dévéloppement de l’entreprise”
1
 aparută în anul 1968, Igor Ansoff definește strategia unei 

organizații drept “concepția cu care firma îsi desfasoara activitățile sale, specificând 

procentul de creștere, domeniul de expansiune și direcțiile sale, punctele forte majore ce 

urmează a fi exploatate și profilul realizat”. 

Strategia dezvoltării teritoriale este produsul unei activități inter- și pluridisciplinare 

ce reunește mediul academic, mediul economic, de afaceri, mediul politic, ansamblu în care 

administrația publică locală are rolul de inițiator și de liant. Produsul acestei colaborări 

devine util și eficient numai dacă servește interesele generale ale comunității, dacă este 

rezultatul filtrării conceptului elaborat în dezbateri publice, dacă membrii comunității devin 

parteneri și co-autori ai strategiei. Elaborarea strategiei dezvoltării teritoriale se bazează pe 

selectarea domeniilor de activitate - cu impact major - în care administrația publică 

(reprezentantă a comunității) tinde să fie prezentă, pentru care să identifice posibilitățile și 

                                                 
1
H. Igor Ansoff (1918 –2002) matematician și manager american de origine rusă, părinte al Managementului 

Strategic.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sfin%C8%9Bii_Arhangheli_Mihail_%C8%99i_Gavriil
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Chinteni,_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:FeiurdeniCJ_(93).JPG
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:FeiurdeniCJ_(93).JPG


sursele de finanțare, să aloce resursele în maniera în care aceste demersuri cuc la dezvoltarea 

durabilă. 

Prin abilitatea sa, managerul (administrația publică locală) va selecta un numar 

restrâns de posibilități strategice, care se pot delimita în majoritatea cazurilor în functie de 

cele două dimensiuni ale matricei vectoriale a dezvoltarii a lui Igor Ansoff:misiune sau piețe 

(public sau cerere) și tehnologie sau produs (firme sau oferte). Acest model cu 

douădimensiuni are în vedere prezentul (actualitatea) și noul, care conduc spre conturarea 

alternativelor competitive, a posibilităților de bază. 

 

Matricea vectorială a dezvoltării (Ansoff), adaptată la problematica dezvoltării teritoriale se 

prezintă astfel:: 

OBIECTIVE 

DOMENII DE STUDIU 

PE TERMEN SCURT 

(2016) 

PE TERMEN LUNG  

(2030) 

Organizare şi 

administrare* 

În prezent Competitivitate Dezvoltare 

Obiective 

strategice 
Dezvoltarea Diversificare 

*Domenii de studiu:Principiul „drepturilor”, etică, abordarea comprehensivă, centrarea pe 

nevoile individului, participare, parteneriat, îmbunătățire continuă. (Vezi: Matricea 

explicativă privind Standardele generale de calitate aprobate prin Ordinul nr.383/2005) 

 

Pentru alegerea unei variante strategice cât mai eficiente, trebuie să se ţină seama de 

dificultăţile determinate de: ritmul schimbării, abordarea procesuală, maturitatea actorilor 

implicați în procesul planificării strategice, cunoştinţele tehnice şi puterea de decizie, inter-

relaționareacomponentelor teritorial – spațiale și antropice.Se pot 

sintetiza12 recomandări pentru elaborarea și implementarea unei strategii eficiente de 

dezvoltare teritorială: 

1.    valorificarea avantajelor competitive oferite de poziția geografică a unității teritorial-

administrative; 

2.    identificarea și valorificarea surselor diferenţierii în cadrul rețelei de localități, a 

specificului local; 

3.    cunoaşterea macromediului politic, legislativ-normativ, economic, tehnologic, social, a 

mediului de piaţă; 

4.    cunoaşterea concurenţilor direcţi şi indirecţi; 

5.    cunoaşterea punctelor tari şi a celor slabe, pe baza unui audit complet al calităţilor şi 

avantajelor proprii, reflectate în capacitatea de a concepe proiecte, de a identifica și atrage 

surse de finanțare, de a asigura servicii, de a administra şi identifica ocazii de valorificare a 

propriilor puncte tari; 



6.    sub aspect economic, înţelegerea segmentării pieţii, identificarea ,,nișei” în contextul 

concurenței între unitățile teritorial – administrative; 

7.    înţelegerea dinamicii  socio – economice, care influenţeazănivelul de viaţă al comunității, 

costurile necesare implementării proiectelor prioritare, costurile efective;  

8.    stabilirea unui portofoliu de acțiuni (cu caracter administrativ, de organizare și gestiune a 

teritoriului, urbanism) și eșelonarea implementării acestora; 

9.    stabilirea priorităţilor şi respectarea lor, elaborarea și analiza unor scenarii de 

implementare, atragerea comunității în procesul decizional; 

10.   orientarea spre beneficiar,recomandare ce accentuează necesitatea ca în toate depar-

tamentele, până la ultimul angajat să se aplice această optică întrucât clientul rămâne 

indubitabil, unicul jucător şi arbitru; 

 


