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Dragi cetățeni,
Perioada 2021 -2030 demarează într-un context nemaiîntâlnit în ultimii aproape
100 de ani din cauza pandemiei COVID 19 care a afectat întreaga lume. Nimic nu contează
mai mult decât bunăstarea cetățenilor, iar programul de redresare trebuie să fie
caracterizat de o puternică dimensiune socială. Orice investiție este lipsită de valoare
dacă nu poate fi utilizată corespunzător de către cetățeni.
Scopul administrației publice locale este de a se erija într-un partener puternic și
eficient care își orientează toate demersurile spre binele cetățenilor, spre creșterea
calității vieții acestora.
Strategia de dezvoltare a orașului Ștei este una care urmărește o viziune cu ținte
realiste din punct de vedere a dezvoltării urbane, a digitalizării serviciilor publice, a
creșterii standardului de viață și al orientării spre bunăstarea dumneavoastră, a
cetățenilor.
Toate demersurile realizate în perioada 2014 – 2020 vor rămâne fără ecou dacă,
acum, în aceste timpuri dificile, administrația nu se apropie și mai mult de rezolvarea
integrată a problemelor cetățenilor.
ȘTEIUL ESTE UN ORAȘ AL DUMNEAVOASTRĂ, iar eu, în calitate de primar al
orașului Ștei, îmi asum rolul de garant al tuturor eforturilor administrației publice
orientate spre soluționarea problemelor cu care vă confruntați la nivel local.
Vă invit să faceți parte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și să schimbăm
împreună Orașul Ștei.

Ing. Iulian Gheorghe BALAJ
PRIMARUL ORAȘULUI ȘTEI
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METODOLOGIA ELABORĂRII
STRATEGIEI
Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene bazat pe
acoperirea nevoilor generației actuale fără a compromite capacitatea generațiilor
viitoare de a-și acoperi propriile nevoi. Așadar, scopul abordării este îmbunătățirea
continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-o abordare
integrată între dezvoltarea economică, protecția mediului și justiție socială.
La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv asumat
începând cu 1997, prin Tratatul de la Maastricht, în anul 2001 a fost adoptată Strategia
de Dezvoltare Durabilă la Gotheborg, iar în 2006 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare
Durabilă a Uniunii Europene revizuită.
Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile este un deziderat bazat cu precădere pe
schimbarea mentalității oamenilor care activează în comunități capabile să utilizeze
resursele în mod rațional și eficient și să descopere potențialul economic al zonei,
asigurându-se prosperitate, protecția mediului și coeziune socială.
Strategia de dezvoltare locală a orașului Ștei prezintă caracteristicile localității, o
analiza amplă a resurselor și oportunităților orașului prezentând astfel cadrul în care se
va realiza progresul în următorii ani în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor.
Strategia de dezvoltare locală reprezintă principalul instrument care susține
procesul de dezvoltare locală, deoarece stabilește prioritățile pe termen mediu şi lung
spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității locale.
Elaborarea strategiei a fost realizată cu sprijinul colectivului primăriei Orașului Ștei
și a locuitorilor orașului. Toate datele au fost preluate din cadrul departamentelor din
primărie, de la Direcția Județeană de Statistică Bihor și de pe site-ul oficial al Institutului
Național de Statistică. O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de
dezvoltare, posibile scenarii de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potențialul
local. O planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor în funcție de nevoile
comunității şi folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune. Scopul unei
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strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi coerent
posibilitatea şi oportunitățile autorității publice locale de a iniția, implementa şi de a
susține obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare locală are la bază
caracteristicile localității, o analiză asupra domeniilor de interes ale localității (turism,
cultură, investiții, populație, infrastructură, sănătate) şi o analiză socio-economică
amănunțită (identificarea resurselor, analiza structurii pieței forței de muncă, stabilirea
profilului populației cât şi necesitățile populației). Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile
comunității, o strategie de dezvoltare locală stabilește scopuri, obiective, programe şi
proiecte ce urmează a fi urmate și dezvoltate. Acest lucru e realizabil prin minimalizarea
punctelor slabe, prin exploatarea avantajelor locale (turism, infrastructura, poziție
geografică), prin identificarea şi găsirea unor soluţii în eventualitatea unor amenințări
viitoare (inundaţii, înzăpeziri, buget local insuficient etc.), analiza oportunităților viitoare
(atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie regenerabilă etc.),
identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate. Fondurile structurale și de
coeziune sunt un real sprijin pentru dezvoltarea comunităților locale dar pentru a le
obţine este nevoie de proiecte care acționează și furnizează rezultate, proiecte ce nu
risipesc resurse ci care vor fi direcționate către investiții ce pot stimula creșterea
economică. Strategia de dezvoltare asigură prioritizarea investițiilor, pentru a obţine un
impact maxim şi o valoare adăugată maximă din obiectivele ce le propune comunităţii
locale. Este important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă durată și
să deservească atât interesele administrației publice locale, intereselor private dar și
intereselor personale ale locuitorilor localității. Strategia de dezvoltare locală a orașului
Ștei este parte integrată a strategiei județului Bihor, inclus în strategia de Dezvoltare
Regională (Regiunea Nord-Vest), inclusă la rândul său în Programul Național de
Dezvoltare al României. Este important ca aceste entități să fie precizate deoarece orice
accesare ulterioară de fonduri Europene a orașului Ștei depinde de alocările ce s-au făcut
pentru România și bineînțeles pentru Regiunea Nord-Vest. Înainte de a elabora
documentele de programare prevăzute de proiectele de regulamente, autorităţile
române trebuie să stabilească viziunea strategică de dezvoltare a României pe termen
mediu şi lung, dar cel puţin până în 2027, respectiv obiectivele ce se urmăresc a fi atinse,
precum şi mijloacele necesare. Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din
mai multe puncte de vedere, prin următoarele elemente :
•
Economie, economie circulară: eficiența economiei prin o bună gestionare a
resurselor disponibile, indiferent de natural lor; creșterea economică creată de un
progres, stabilitatea economică prin menținerea nivelului de dezvoltare; Economia
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circulară înseamnă reducerea la minimum a deșeurilor și a poluării prin reducerea
CONSUMULUI, reciclarea DEȘEURILOR și reutilizarea MATERIALELOR.
• Societate: nivel de trai ridicat pentru locuitori; echitate ṣi egalitate de șanse pentru
cetăţeni ṣi susţinerea categoriilor defavorizate; dialog social și delegarea
responsabilitaților prin implicare activă a cetăţenilor la dezvoltarea propriei
comunități; protejarea culturii/patrimoniului prin promovarea ṣi protejarea
valorilor culturale;
• Ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate prin
promovarea acţiunilor ce protejează echilibrul ecosistemului, evitarea poluării prin
măsuri de ecologizare ṣi de minimalizare ale efectelor tehnologiei. Pentru ca
dezvoltarea să devină durabilă la baza celor trei elemente enumerate mai sus se
stabilesc obiectivele: obiective economice, obiective sociale și obiective de mediu.
Obiectivele principale cuprinse în strategia de dezvoltare a Uniunii Europene se
bazează pe:  creștere inteligentă prin inovare, educație și societatea digitală
menită să accelereze dezvoltarea rețelelor de internet de mare viteză și să permită
gospodăriilor și întreprinderilor să beneficieze de avantajele pieței unice digitale;
 creștere durabilă bazată pe competitivitate, climă ,energie și mobilitate; 
creștere favorabilă incluziunii care să creeze competențe și locuri de muncă
precum și combaterea sărăciei.
Conceptul de oraș circular se bazează pe infrastructura verde – albastră conjugată
cu dezvoltarea pilonilor: produse/consum – deșeuri/consum de resurse - construcții
sustenabile – transport/mobilitate.
Infrastructura verde se referă la spații verzi ( recreere, sănătate, reziliență
climatică, durabilitate urbană) în timp ce infrastructura albastră se referă la apele din
mediul urban ( lacuri, piscine, aquapark, bazine artificiale – fântâni), împreună asigură
un mediu locuibil, sănătos și atractiv.
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CAPITOLUL I. CONTEXT EUROPEAN ȘI
NAȚIONAL
CONTEXT EUROPEAN
Europa 2021-2027 propune următoarele priorități:
•
O Europă mai inteligentă
•
O Europă mai verde
•
O Europă mai conectată
•
O Europă mai socială
•
O Europă mai aproape de cetățeni
În condițiile speciale, generată de pandemia COVID 19, cu care se confruntă toată
populația globului obiectivele trebuie sa fie interconectate și abordate cu maximă
responsabilitate pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa
2020-2027 la situația sa specifică, astfel Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie
transpuse în obiective și traiectorii naționale.
Astfel, au fost stabilite cinci priorități investiționale la nivelul UE ce vor viza:
O Europă mai inteligentă:
Componenta de Cercetare și Inovare va fi în continuare o prioritate de finanțare ce
va presupune dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare a
organizațiilor prin crearea unor sisteme atractive de inovare și adaptarea tehnologiilor
avansate pentru crearea unui sistem antreprenorial solid.
Dacă vom discuta despre Competitivitate, Autoritățile anunță că se dorește și în
perioada următoare facilitarea accesului la finanțare a IMM-uri, sprijinirea acestora
pentru internaționalizare și pentru investiții în noi tehnologii.
Digitalizarea va fi și ea un obiectiv ce va veni în beneficiul cetățenilor, a companiilor
și autorităților statului.
În contextul unei economii bazată pe cunoaștere, vor fi dezvoltate la nivelul IMMurilor competențele pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat, inclusiv organizarea de stagii de pregătire practică, formare pentru
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implementarea standardului - sistem de Management a Inovării în companii. Totodată,
vor fi dezvoltate și capacitățile administrative ale actorilor implicați în implementarea,
monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligentă.

O Europă mai verde
Daca ne gândim la proiectele din Energie, ca și obiective specifice propuse
menționăm promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră, promovarea energiei din surse regenerabile și dezvoltarea de sisteme inteligente de
energie, rețele și stocare în afara TEN-E (Rețele Transeuropene de Energie).
Având în vedere că trăim într-o perioadă în care consecințele schimbărilor
climatice și criza apei sunt principalele riscuri, Comisia sprijină finanțarea proiectelor care
promovează adaptarea la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în
urma dezastrelor și care promovează gestionarea sustenabilă a apei.
Pentru promovarea tranziției către o economie circulară, se vor face investitii
pentru extinderea si îmbunătățirea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor,
pentru a crește reutilizarea și reciclarea acestora, pentru a preveni generarea deșeurilor
și devierea de la depozitele de deșeuri.
Protecția naturii și a Biodiversității vor fi îmbunătățite prin dezvoltarea
infrastructurii verzi (în special în mediul urban) și prin reducerea poluării.
În ceea ce privește obiectivul mobilității Urbane, vor fi selectate acele proiecte prin
care se va facilita accesul mai rapid și mai ieftin al populației în zona urbană.
O Europă conectată
O parte din finanțarea alocată României pentru această etapă (aprox. 30,6 mld.
euro), va fi destinată obiectivului conectivitate, adică acelor investiții prin care se va
facilita dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice,
inteligentă, sigură și intermodală. Totodată, se vor avea în vedere si investițiile în
infrastructură de bandă largă, de foarte mare capacitate, de tip Broadband.
O Europă mai socială
Prin aceasta operațiune, se dorește să fie implementat Pilonul european al
drepturilor sociale, adică se vor urmări investiții pentru a îmbunătăți accesul la piața
muncii prin politici active în domeniul pieței forței de muncă (ocupare), prin anticiparea
nevoilor în materie de competențe și prin sprijinirea tranzițiilor și a mobilității pe piața
muncii. De asemenea, vor fi analizate investițiile care vor îmbunătăți calitatea,
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eficacitatea și relevanța pieței forței de muncă, prin crearea unor sisteme de educație și
formare performante. Și nu în ultimul rând, pentru realizarea acestui obiectiv,
menționăm investițiile care vor favoriza incluziunea activă, pentru promovarea integrării
socioeconomice a comunităților marginalizate, pentru consolidarea accesului la servicii
de calitate, pentru abordarea problemei carențelor materiale și pentru a investi în
locuințe, în asistență medicală și în infrastructura de îngrijire pe termen lung.
O Europă mai apropiată de cetățenii săi
Vor fi sprijinite proiectele strategice de dezvoltare durabilă, care vor avea ca și scop
investiții în turism (stațiuni turistice urbane de interes național), investiții în infrastructură
din domeniul cultural, investiții în patrimoniul cultural, investiții pentru regenerarea
urbană și securitatea spațiilor publice.
În viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, se anunță o abordare
personalizată a dezvoltării regionale. Astfel, vor fi păstrate o parte din metodele de
alocare a fondurilor (ex: PIB-ul pe cap de locuitor) și vor fi introduse noi criterii de selecție
(șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și
integrarea migranților), pentru o adaptare reală a intervențiilor la nevoile și specificul
regional, prin descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul autorităților locale.
La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de Țară
2019 – Anexa D: Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune
în perioada 2021-2027, pe marginea cărora au fost trasate și prioritățile naționale pentru
finanțarea din Fondurile Europene post 2020. Strategia națională pentru dezvoltarea
durabilă a României 203048 include 17 obiective de dezvoltare durabilă, cu ținte clare
pentru 2030:
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Sursa: www.dezvoltaredurabila.gov.ro

Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 – 2035 se bazează pe
11 (+3) proiecte interdisciplinare: Proiect 1: Școala și educația în viziunea Academiei
Române; Proiect 2: Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm
generațiilor viitoare; Proiect 3: Securitatea și eficiența energetică. Alocarea resurselor
energetice necesare în evoluția și dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea
României în perioada 2017 – 2037; Proiect 4: Siguranța informatică – protecția
cibernetică, protecția proprietății intelectuale în proiecte și în publicarea electronică;
Proiect 5: Securitate și siguranță alimentară; Proiect 6: Economia și calitatea vieții; Proiect
7: Sănătatea – de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în România –
repere pentru următoarele decenii; Proiect 8: Proiectul european al Dunării / Strategia
Națională a Dunării; Proiect 9: Cultura românească între național, localizare în zona
proximă și universal – Europa multilingvistică, cultura electronică; Proiect 10: România –
societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are; Proiect 11: România în era
globalizării – spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de echilibru și moderație; Proiect
12: Politici financiare și monetare – Echilibru și adăugarea unei dezvoltări durabile;
Proiect 13: Instituții publice stabile, respectate și durabile – stabilitatea Statului Român;
Proiect 14: Strategia de apărare a României
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PRIORITĂȚILE DE INVESTIȚII PENTRU FINANȚAREA DIN FONDURI EUROPENE
Având în vedere această abordare este de subliniat faptul că Orașul Ștei își asumă
rolul de pol de dezvoltare, preocupat nu doar de creșterea condițiilor de trai din oraș, ci
și de facilitarea dezvoltării vieții în mediul rural din vecinătate.
Lista operațiunilor care urmează a fi sprijinite prin Programe Operaționale sau alte
surse de finanțare, inclusiv buget propriu, s-a conturat pornind de la o analiză a
potențialului zonei coroborat cu o analiză a necesităților identificate nu doar la nivelul
orașului ci și în interacțiunea sa cu zonele rurale învecinate.
Abordarea este una integrată care vizează toate aspectele vieții și ale locurilor, și
care răspunde unor nevoi punctuale identificate pe două segmente mai puțin abordate
în general: cartierul și zona funcțională.
Partenerii implicați în realizarea strategiei sunt organizații neguvernamentale
locale, persoane fizice, persoane juridice precum și reprezentanți ai instituțiilor publice
(spital, școli, poliție). În urma identificării cu aceștia a problemelor existente la nivel local,
au fost stabilite o serie de obiective sintetice care propun un model de viață urbană
sustenabilă și care vizează cetățenii, mediul și economia.
În anul 2015, cele 193 de state membre ONU au adoptat Agenda 2030 și cele 17
Obiective pentru Dezvoltare Durabilă (ODD). România, în calitate de stat membru al
Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la
cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030. În acest context, în
2018, Departamentul Guvernului pentru Dezvoltare Durabilă a lansat Strategia Națională
pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. Prin această Strategie, România își
stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17
ODD (obiective de dezvoltare durabilă). Strategia susține dezvoltarea României pe trei
direcții principale respectiv economică, socială și de mediu, orientată către cetățean, care
să se centreze pe inovație, optimism, reziliență și încredere că statul servește nevoile
fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat
și integrat.
Toate Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă au ținte care sunt în mod direct
legate de responsabilitățile autorităților locale. Tocmai de aceea, realizarea ODD-urilor
depinde și de capacitatea autorităților locale de a promova o dezvoltare locală integrată,
incluzivă și sustenabilă.
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În procesul de fundamentare și elaborare a Strategiei Orașului Ștei s-au avut în
vedere următoarele:
ODD

ODD Agenda 2030

ȚINTE PENTRU ROMÂNIA

Eradicarea sărăciei în
toate formele sale și în
orice context

1. Eradicarea sărăciei extreme
pentru toți cetățenii.
2. Reducerea cu cel puțin jumătate
a numărului de cetățeni care trăiesc
în sărăcie relativă.
3. Consolidarea sistemului național
unitar a serviciilor de intervenție de
urgență, reabilitare ulterioară și
compensare a pierderilor în caz de
calamități naturale, accidente
industriale
sau
evenimente
climatice extreme.
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ȚINTE PENTRU ORAȘUL ȘTEI
(Termen lung)
1. Implementarea unui sistem de
sondare a condițiilor socioeconomice ale gospodăriilor.
2. Consolidarea domeniului de
asistență socială și a serviciilor
oferite.
3. Extinderea și îmbunătățirea
sistemului de sprijin pentru
persoanele cu dizabilități.
4. Accesibilizarea spațiilor publice
și a instituțiilor publice din
administrația primăriei pentru
persoanele cu dizabilități.
5. Dezvoltarea de servicii de
sprijin pentru persoanele în
vârstă.
6. Dezvoltarea unui sistem de
centre comunitare integrate.
7. Creșterea accesului la servicii de
sănătate sexuală și reproductivă.
8.
Facilitarea
includerii
persoanelor
din
grupuri
vulnerabile
in
programele
naționale de sănătate (prevenție
și screening).

ODD

ODD Agenda 2030

ȚINTE PENTRU ROMÂNIA

Eradicarea foametei,
asigurarea securității
alimentare,
îmbunătățirea nutriției
și promovarea unei
agriculturi durabile.

1. Eradicarea malnutriției și
menținerea ratei obezității sub
10%, similar cu nivelul înregistrat în
anul 2014.
2. Finalizarea cadastrului agricol
Dublarea ponderii agriculturii în
PIB-ul României, față de anul 2018
Menținerea
și
extinderea
diversității genetice a semințelor, a
plantelor cultivate și a animalelor
de fermă și domestice și a speciilor
sălbatice înrudite.
3. Creșterea gradului de valorificare
a producției agricole autohtone
Creșterea ponderii agriculturii
ecologice în totalul producției
agricole.
4. Menținerea și rentabilizarea
unor
ocupații
și
metode
tradiționale de valorificare a
plantelor medicinale și fructelor de
pădure
în
zona
montană.
Menținerea tradițiilor locale prin
creșterea numărului de produse cu
caracteristici specifice în ceea ce
privește originea geografică.
1. Asigurarea accesului universal la
servicii de informare, educare și
consiliere pentru promovarea
prevenției și adoptarea unui stil de
viață fără riscuri.
2. Digitalizarea completă a
sistemului de sănătate și, implicit
eliminarea
documentelor
și
registrelor tipărite pe suport de
hârtie, pentru a eficientiza și a
facilita intervențiile medicale,
pentru a asigura populației accesul
rapid la servicii medicale de
calitate,
la
tratamente
și
medicamente
și
pentru
monitorizarea eficientă a nevoilor.
Reducerea prevalenței mortalității
materne și infantile, a incidenței
cancerului la sân sau de col uterin și
a sarcinilor la adolescente, având
ca obiectiv prioritar grupurile
vulnerabile
și
defavorizate
Reducerea mortalității materne și
mortalității neonatale, astfel încât
să se situeze sub media UE

Asigurarea unei vieţi
sănătoase
şi
promovarea bunăstării
tuturor, la orice vârstă.
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ȚINTE PENTRU ORAȘUL ȘTEI
(Termen lung)
9. Creșterea fondului de locuințe
sociale.
10. Creșterea gradului de acces la
apă potabilă, canalizare și rețea
de gaz.
1. Centru de afaceri cu produse
agroalimentare pentru a crește
accesul la produse proaspete
produse în regiune.
2. Consolidarea domeniului de
asistență socială și a serviciilor
oferite.
3. Extinderea și îmbunătățirea
sistemului de sprijin pentru
persoanele cu dizabilități.
4. Accesibilizarea spațiilor publice
și a instituțiilor publice din
administrația primăriei pentru
persoanele cu dizabilități.
5. Dezvoltarea de servicii de
sprijin pentru persoanele în
vârstă.
6. Dezvoltarea unui sistem de
centre comunitare integrate.
7. Creșterea accesului la servicii de
sănătate sexuală și reproductivă.
8.
Facilitarea
includerii
persoanelor
din
grupuri
vulnerabile
in
programele
naționale de sănătate (prevenție
și screening).
1. Identificarea și amenajarea
spațiilor neutilizate care întrunesc
condițiile necesare organizării de
activități
sportive
(terenuri
sportive din parcuri, din zone
aflate în proximitatea sau în
incinta școlilor, malurile râului
etc.).
2. Combaterea și stoparea bolilor
infecțioase (tuberculoză, hepatite
de tip infecțios, rujeolă, rubeolă
etc).
3. Prevenirea, depistarea timpurie
și reducerea incidenței bolilor
cronice îndeosebi a cancerului
mamar, cancerului de col uterin și
a bolilor cardiovasculare.
4. Promovarea sănătății și
bunăstării mintale.
5. Construirea unui model eficient
de prevenire a criminalității cu
sprijinul tehnologiei moderne.
6. Elaborarea și implementarea
unui
model
de
implicare

ODD
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Garantarea
unei
educaţii de calitate şi
promovarea
oportunităţilor
de
învăţare de-a lungul
vieţii pentru toţi.

ȚINTE PENTRU ROMÂNIA
3. Creșterea acoperirii vaccinale
până la nivelul minim recomandat
de OMS pentru fiecare vaccin, prin
dezvoltarea
unei
platforme
comune de colaborare între
autorități,
medici,
pacienți,
organizații
internaționale
cu
experiență în acest domeniu,
reprezentanți ai companiilor în
domeniu, precum și alți factori
interesați.
4. Promovarea conștientizării
bolilor
psihice,
reducerea
stigmatului și crearea unui mediu în
care cetățenii afectați se simt
acceptați și unde pot cere ajutor.
5. Stoparea îmbolnăvirii de
tuberculoză
și
combaterea
hepatitei
și
a
altor
boli
transmisibile Reducerea cu o
treime a mortalității premature
cauzate de bolile netransmisibile
prin prevenire și tratament și prin
promovarea sănătății și bunăstării
mintale Reducerea mortalității
cauzate de boli cronice.
6. Reducerea consumului de
substanțe nocive.
1. Reducerea ratei de părăsire
timpurie a sistemului educațional
Învățământ axat pe competențe și
centrat pe nevoile elevului, căruia
să îi fie oferită o mai mare libertate
în definirea priorităților de studiu,
prin măsuri precum creșterea
ponderii de materii opționale.
2. Asigurarea faptului că toți elevii
dobândesc
cunoștințele
și
competențele necesare pentru
promovarea dezvoltării durabile,
inclusiv prin educația pentru
dezvoltare durabilă și stiluri de
viață durabile, drepturile omului,
egalitatea de gen, promovarea unei
culturi a păcii și non-violenței,
aprecierea diversității culturale și a
contribuției culturii la dezvoltarea
durabilă.
3. Accentuarea rolului, în procesul
educațional, al educației civice, a
principiilor și noțiunilor despre o
societate
durabilă pașnică și incluzivă,
egalitate de gen, despre valorile
democrației
și
pluralismului,
despre
valorile
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ȚINTE PENTRU ORAȘUL ȘTEI
(Termen lung)
comunitară pentru cartiere mai
sigure.
7.
Eradicarea
fenomenului
violenței împotriva femeilor și
asigurarea accesului la un sistem
integrat de servicii pentru victime
ale violenței domestice, inclusiv
într-un centru specializat cu
primirea acestora în regim de
urgență.
8.
Reabilitarea,
estindere,
modernizarea
și
dotarea
instituțiilor sanitare publice (ex.
spitalul orășenesc).
9.
Digitalizarea
instituțiilor
sanitare publice.
10. Cercetare, inovare și studii
clinice în instituțiile sanitare
publice.

1. Creșterea numărului de unități
educaționale
de
îngrijire
preșcolară.
2.
Digitalizarea
procesului
educațional
3. Sprijinirea dezvoltării unui
mediu școlar divers, intercultural,
tolerant
care
să
asigure
interacțiuni directe între persoane
provenite din diferite medii
sociale și culturale.
4. Proiectarea și implementarea
unor programe și măsuri de
încurajarea a participării adulților
la programe educaționale și de
dezvoltare
a
competențelor
profesionale.
5. Proiectarea, dezvoltarea și
implementarea
unui
sistem
integrat de servicii de consiliere și
suport educațional care să asigure
accesul părinților și elevilor la
servicii de consiliere educațională,
psihologică precum și suport
pentru prevenirea și remedierea
eșecului educațional.
6.
Susținerea
specializării
inteligente.

ODD

ODD Agenda 2030

Realizarea egalităţii de
gen şi împuternicirea
tuturor femeilor şi a
fetelor.

ȚINTE PENTRU ROMÂNIA
multiculturalismului,
prevenția
discriminării
și
înțelegerea
percepției
„celuilalt”,
despre
importanța eradicării violenței cu
accent pe fenomenul de violență în
școli.
4. Modernizarea sistemului de
învățământ
prin
adaptarea
metodologiilor de predare-învățare
la
folosirea
tehnologiilor
informaționale și creșterea calității
actului educațional.
5. Organizarea învățământului
profesional și tehnic în campusuri
special amenajate și dotate;
pregătirea personalului didactic
bine calificat; elaborarea de
curriculum potrivit cerințelor de pe
piața muncii prin dezvoltarea de
parteneriate, incluziv cu mediul de
afaceri.
6. Extinderea generalizată a
facilităților pentru formarea și
perfecționarea continuă pe tot
parcursul
vieții,
sporirea
considerabilă a participării la
sistemele formale și non-formale
de cunoaștere în vederea apropierii
României de media performanțelor
din statele membre ale UE
Extinderea rețelei de centre
comunitare
de
învățare
permanentă de către autoritățile
locale; continuarea cointeresării
companiilor în sprijinirea înrolării
angajaților în asemenea programe
Creșterea substanțială a numărului
de tineri și adulți care dețin
competențe relevante, inclusiv
competențe profesionale, care să
faciliteze angajarea, crearea de
locuri de muncă decente și
antreprenorialul.
7. Creșterea nivelului de educație
financiară a cetățenilor.
8. Extinderea în educația formală
universitară a dezvoltării durabile
ca principii și specializare și
accentuarea rolului cercetării
interdisciplinare în dezvoltarea
unei societăți durabile.
1. Continuarea reducerii disparității
salariale dintre sexe.
2. Eliminarea tuturor formelor de
violență împotriva femeilor și
fetelor, în sferele publice și private,
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ȚINTE PENTRU ORAȘUL ȘTEI
(Termen lung)
7. Creșterea gradului de inovare și
a implementării de soluții
inovatoare
la
nivelul
administrației locale.
8.
reabilitare,
extindere,
modernizare
și
dotare
infrastructură școlară.

2. Consolidarea domeniului de
asistență socială și a serviciilor
oferite.
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inclusiv a traficului, exploatării
sexuale și a altor tipuri de
exploatare.
3. Asigurarea participării depline și
eficiente a femeilor și a egalității de
șanse la ocuparea posturilor de
conducere la toate nivelurile de
luare a deciziilor în viața politică,
economică și publică.
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ȚINTE PENTRU ORAȘUL ȘTEI
(Termen lung)
3. Extinderea și îmbunătățirea
sistemului de sprijin pentru
persoanele cu dizabilități.
4. Accesibilizarea spațiilor publice
și a instituțiilor publice din
administrația primăriei pentru
persoanele cu dizabilități.
5. Dezvoltarea de servicii de
sprijin pentru persoanele în
vârstă.
6. Dezvoltarea unui sistem de
centre comunitare integrate.
7. Creșterea accesului la servicii de
sănătate sexuală și reproductivă.
8.
Facilitarea
includerii
persoanelor
din
grupuri
vulnerabile
in
programele
naționale de sănătate (prevenție
și screening).
8. Creșterea numărului de unități
educaționale
de
îngrijire
preșcolară.
9.
Digitalizarea
procesului
educațional
10. Sprijinirea dezvoltării unui
mediu școlar divers, intercultural,
tolerant
care
să
asigure
interacțiuni directe între persoane
provenite din diferite medii
sociale și culturale.
11. Proiectarea și implementarea
unor programe și măsuri de
încurajarea a participării adulților
la programe educaționale și de
dezvoltare
a
competențelor
profesionale.
12. Proiectarea, dezvoltarea și
implementarea
unui
sistem
integrat de servicii de consiliere și
suport educațional care să asigure
accesul părinților și elevilor la
servicii de consiliere educațională,
psihologică precum și suport
pentru prevenirea și remedierea
eșecului educațional.
13.
Susținerea
specializării
inteligente.
14. Creșterea gradului de inovare
și a implementării de soluții
inovatoare
la
nivelul
administrației locale.
15. Construirea unui model
eficient
de
prevenire
a
criminalității
cu
sprijinul
tehnologiei moderne.
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ȚINTE PENTRU ORAȘUL ȘTEI
(Termen lung)
16. Elaborarea și implementarea
unui
model
de
implicare
comunitară pentru cartiere mai
sigure.
17.
Eradicarea
fenomenului
violenței împotriva femeilor și
asigurarea accesului la un sistem
integrat de servicii pentru victime
ale violenței domestice, inclusiv
într-un centru specializat cu
primirea acestora în regim de
urgență.

Asigurarea
disponibilităţii şi
managementului
durabil al apei şi
sanitaţie pentru toţi.

1. Creșterea substanțială a
eficienței folosirii apei în activitățile
industriale, comerciale și agricole;
extinderea reutilizării raționale a
apelor tratate și reciclate în
perspectiva atingerii obiectivelor
economiei circulare.
2. Creșterea substanțială a
eficienței de utilizare a apei în toate
sectoarele și asigurarea unui proces
durabil de captare și furnizare a
apei potabile, pentru a face față
deficitului de apă.
3.
Conectarea
gospodăriilor
populației din orașe, comune și
sate compacte la rețeaua de apă
potabilă și canalizare în proporție
de cel puțin 90%.
4. Creșterea accesului la apă
potabilă
pentru
grupurile
vulnerabile și marginalizate.
5. Îmbunătățirea calității apei prin
reducerea poluării, eliminarea
depozitării deșeurilor și reducerea
la minimum a produselor chimice și
materialelor periculoase, reducând
proporția apelor uzate netratate și
sporind substanțial reciclarea și
reutilizarea sigură.
6. Realizarea accesului la condiții
sanitare și de igienă adecvate și
echitabile pentru toți, acordând o
atenție specială celor în situații
vulnerabile.
1. Extinderea rețelelor de transport
și distribuție pentru energie
electrică și gaze naturale în vedea
asigurării accesului consumatorilor
casnici, industriali și comerciali la
surse sigure de energie la prețuri
acceptabile.
2. Asigurarea securității cibernetice
a platformelor de monitorizare a

1. Creșterea fondului de locuințe
sociale.
2. Creșterea gradului de acces la
apă potabilă, canalizare și rețea
de gaz.

Asigurarea accesului
tuturor la energie la
prețuri accesibile, întrun mod sigur, durabil şi
modern.
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1. Reducerea consumului de
energie în sectorul rezidențial și al
clădirilor publice.
2. Creșterea ponderii utilizării
energiei electrice în transport
(prin coridoare de mobilitate
destinate
bicicletelor/
trotinetelor, sistem inteligent de
transport urban)
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rețelelor de producție, transport și
distribuție a energiei electrice și
gazelor naturale.
3. Decuplarea creșterii economice
de procesul de epuizare a
resurselor și de degradare a
mediului
prin
sporirea
considerabilă
a
eficienței
energetice (cu minimum 27%
comparativ cu scenariul de statusquo) și folosirea extinsă a schemei
EU ETS în condiții de piață
previzibile și stabile.
4. Creșterea ponderii surselor de
energie
regenerabilă
și
a
combustibililor cu conținut scăzut
de
carbon
în
sectorul
transporturilor
(autovehicule
electrice), inclusiv combustibili
alternativi.
5. Asigurarea unui cadru de
reglementare stabil și transparent
în domeniul eficienței energetice în
vederea atragerii investițiilor.
6. Susținerea strategică a ponderii
energiei electrice în totalul
consumului casnic, industrial și în
transporturi prin stabilirea unor
norme de performanță pentru
instalații și aparatură.

Promovarea
unei
creșteri
economice
susținute,
deschisă
tuturor şi durabilă, a
ocupării depline şi
productive a forței de
muncă şi asigurarea de
locuri
de
muncă
decente pentru toţi.

1. Păstrarea în continuare a unui
ritm al creșterii PIB superior față de
media UE pentru a susține efortul
de reducere a decalajelor în
comparație cu țările europene
avansate, paralel cu aplicarea
principiilor dezvoltării durabile și
îmbunătățirea constantă a nivelului
de trai al populației.
2. Promovarea unor politici
orientate spre dezvoltare care
susțin
activitățile
productive,
crearea locurilor de muncă
decente, antreprenorialul prin
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ȚINTE PENTRU ORAȘUL ȘTEI
(Termen lung)
3. Ecologizarea achizițiilor publice
efectuate la nivelul primăriei.
4. Îmbunătățirea cadrului de
reglementare și implementarea
legislației privind colectarea
separată a deșeurilor la nivel
local.
5. Educarea și conștientizarea
cetățenilor
cu
privire
la
managementul
deșeurilor
(reducerea cantității de deșeuri
generate, reutilizare, colectare
separată, reciclare, valorificare
energetică etc).
6. Înființarea de întreprinderi
sociale care să se ocupe de
reutilizarea
unor
materiale/produse ce ar putea
deveni deșeuri (ex. textile,
electronice, alimentare etc).
7. Încurajarea firmelor să realizeze
activitate economică în virtutea
principiilor economiei circulare.
8. Echiparea piețelor atât cu
containere pentru materiale
reciclabile, cât și cu containere
pentru biodeșeuri în vederea
colectării
și
procesării
biodeșeurilor
provenite
din
parcuri, grădini și de la populație
dar și cu tocătoare, comercianții
fiind îndrumați să le utilizeze
pentru transformarea legumelor
perisate în compost.
9.
Conservare/ ameliorare/
extindere a spațiilor verzi (ex.
realizare centru de tineret în zona
de agrement al lacului Ștei,
pădure urbană).
10. producerea de energie curată
(ex. parc fotovoltaic).
1. Stimularea antreprenorialului,
creșterea
numărului
de
întreprinderi micro, mici și
mijlocii.
2. Creșterea inovării – susținerea
educației terțiare.
3. Creșterea nivelului de colectare
a taxelor și impozitelor.
4.
Dezvoltarea
turismului
sustenabil pentru crearea de
locuri de muncă.
5. Creșterea nivelului de ocupare
a indivizilor.
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Construirea
unor
infrastructuri
rezistente, promovarea
industrializării durabile
şi încurajarea inovaţiei.
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start-up, creativitatea și inovația, și
care încurajează formalizarea și
creșterea întreprinderilor micro,
mici și mijlocii, inclusiv prin acces la
servicii financiare.
3. Atingerea unor niveluri mai
ridicate ale productivității prin
diversificare,
modernizarea
tehnologică și inovație., inclusiv
prin accent pe sectoarele cu
valoare adăugată sporită și
utilizarea intensivă a forței de
muncă.
4.
Realizarea
unui
turism
competitiv pe termen lung,
dezvoltarea
agroturismului,
ecoturismului, turismului rural,
balnear și cultural și îmbunătățirea
imaginii României ca destinație
turistică.
5.
Consolidarea
capacității
instituțiilor financiare interne
pentru a încuraja și a extinde
accesul la servicii bancare, de
asigurări și servicii financiare
pentru toți.
1. Modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii calitative, fiabile,
durabile și puternice, inclusiv
infrastructura
regională
și
transfrontalieră, pentru a sprijini
dezvoltarea
economică
și
bunăstarea oamenilor, cu accent pe
accesul larg și echitabil pentru toți
Îmbunătățirea siguranței rutiere.
2. Reabilitarea industriilor pentru a
deveni durabile, cu eficiență
sporită în utilizarea resurselor și
adoptare sporită a tehnologiilor și
proceselor industriale curate și
ecologice, toate țările luând măsuri
în conformitate cu capacitățile
respective ale acestora.
3. Stimularea cu precădere a
economiei digitale și investițiilor
industriale care se situează în zona
mai profitabilă a lanțului valoric,
care fructifică și rezultatele
eforturilor naționale de cercetaredezvoltare-inovare și care se
adresează unor piețe stabile și în
creștere.
4. Întărirea cercetării științifice,
modernizarea
capacităților
tehnologice
ale
sectoarelor
industriale; încurajarea inovațiilor
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ȚINTE PENTRU ORAȘUL ȘTEI
(Termen lung)
6. Creșterea competențelor forței
de muncă locale.
7. Scăderea birocrației în relația
cu persoanele fizice și cu firmele.
8. HUB cu servicii integrate pentru
antreprenori.

1. Realizare parc industrial.
2.
Digitalizarea
procesului
educațional.
3. Centru de afaceri.
4. Proiectarea și implementarea
unor programe și măsuri de
încurajarea a participării adulților
la programe educaționale și de
dezvoltare
a
competențelor
profesionale.
5. Proiectarea, dezvoltarea și
implementarea
unui
sistem
integrat de servicii de consiliere și
suport educațional care să asigure
accesul părinților și elevilor la
servicii de consiliere educațională,
psihologică precum și suport
pentru prevenirea și remedierea
eșecului educațional.
6.
Susținerea
specializării
inteligente.
7. Creșterea gradului de inovare și
a implementării de soluții
inovatoare
la
nivelul
administrației locale.
8. Stimularea antreprenorialului,
creșterea
numărului
de
întreprinderi micro, mici și
mijlocii.
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și creșterea semnificativă a
numărului de angajați în cercetare
și
dezvoltare
și
sporirea
cheltuielilor
publice și private
pentru cercetare și dezvoltare
Promovarea
industrializării
incluzive și durabile și sporirea ratei
de ocupare.
5.
Creșterea
accesului
întreprinderilor mici industriale și
de altă natură la servicii financiare,
inclusiv la credite accesibile, și
integrarea acestora în lanțuri
valorice și piețe externe.

Reducerea
inegalităților
în
interiorul țărilor şi între
țări.

1. Adoptarea politicilor, în special
fiscale, salariale și de protecție
socială, în scopul reducerii
progresive
a
inegalităților,
respectiv a proporției grupurilor
dezavantajate.
2. Aproprierea României de nivelul
mediei UE, corespunzător anului
2030, din punctul de vedere al
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ȚINTE PENTRU ORAȘUL ȘTEI
(Termen lung)
9. Creșterea inovării – susținerea
educației terțiare.
10. Creșterea nivelului de
colectare a taxelor și impozitelor.
11.
Dezvoltarea
turismului
sustenabil pentru crearea de
locuri de muncă.
12. Creșterea nivelului de ocupare
a indivizilor.
13. Creșterea competențelor
forței de muncă locale.
14. Scăderea birocrației în relația
cu persoanele fizice și cu firmele.
15. HUB cu servicii integrate
pentru antreprenori.
16. Îmbunătățirea procesului de
consultare
cu
privire
la
dezvoltarea urbană și realizarea
de parteneriate.
17. Realizarea de concursuri
profesionale pentru planificarea și
proiectarea spațiilor urbane și
planificarea
și
proiectarea
spațiilor verzi.
18. Realizarea de dotări publice și
comunitare distribuite uniform în
cartiere.
19. Digitalizarea proceselor și
procedurilor de autorizare și
monitorizare a lucrărilor de
construcții.
20. Optimizarea numărului de
locuri de parcare.
21. Reamenajarea unor străzi
existente sau proiectarea unor
străzi noi ca străzi cu prioritate
pentru pietoni și deplasări
nemotorizate.
22. Design urban și mobilier urban
accesibil și confortabil pentru
diversele categorii de utilizatori și
prietenos cu mediul.
23. surse regenerabile de energie
pentru antreprenori.
24. acces la utilități în vederea
dezvoltării afacerilor.
1. Implementarea unui sistem de
sondare a condițiilor socioeconomice ale gospodăriilor.
2. Consolidarea domeniului de
asistență socială și a serviciilor
oferite.
3. Extinderea și îmbunătățirea
sistemului de sprijin pentru
persoanele cu dizabilități.
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indicatorilor dezvoltării durabile
Reducerea
discriminării
prin
acordarea de sprijin organizațiilor
neguvernamentale care activează
în domeniul drepturilor omului.
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4. Accesibilizarea spațiilor publice
și a instituțiilor publice din
administrația primăriei pentru
persoanele cu dizabilități.
5. Dezvoltarea de servicii de
sprijin pentru persoanele în
vârstă.
6. Dezvoltarea unui sistem de
centre comunitare integrate.
7. Creșterea accesului la servicii de
sănătate sexuală și reproductivă.
8.
Facilitarea
includerii
persoanelor
din
grupuri
vulnerabile
in
programele
naționale de sănătate (prevenție
și screening).
9. Creșterea fondului de locuințe
sociale.
10. Creșterea gradului de acces la
apă potabilă, canalizare și rețea
de gaz.
11. Creșterea numărului de unități
educaționale
de
îngrijire
preșcolară.
12.
Digitalizarea
procesului
educațional
13. Sprijinirea dezvoltării unui
mediu școlar divers, intercultural,
tolerant
care
să
asigure
interacțiuni directe între persoane
provenite din diferite medii
sociale și culturale.
14. Proiectarea și implementarea
unor programe și măsuri de
încurajarea a participării adulților
la programe educaționale și de
dezvoltare
a
competențelor
profesionale.
15. Proiectarea, dezvoltarea și
implementarea
unui
sistem
integrat de servicii de consiliere și
suport educațional care să asigure
accesul părinților și elevilor la
servicii de consiliere educațională,
psihologică precum și suport
pentru prevenirea și remedierea
eșecului educațional.
16.
Susținerea
specializării
inteligente.
17. Creșterea gradului de inovare
și a implementării de soluții
inovatoare
la
nivelul
administrației locale.
18. Identificarea și amenajarea
spațiilor neutilizate care întrunesc
condițiile necesare organizării de
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Dezvoltarea oraşelor şi
a aşezărilor umane
pentru ca ele să fie
deschise
tuturor,
sigure, reziliente şi
durabile.

1. Asigurarea accesului la condiții
de locuire adecvate pentru toți
cetățenii.
2. Reducerea semnificativă a
pierderilor economice provocate
de inundații și alunecările de teren,
îmbunătățirea răspunsului colectiv
și întărirea capacității de adaptare
și revenire la nivel funcțional în cel
mai scurt timp după producerea
evenimentului,
reducerea
impactului inundațiilor sau a
poluărilor generate de inundații și
ale alunecărilor de teren asupra
ecosistemelor,
inclusiv
prin
îmbunătățirea constantă a cadrului
legislativ.
3. Asigurarea accesului la sisteme
de transport sigure, la prețuri
echitabile, accesibile și durabile
pentru toți, în special prin
extinderea rețelelor de transport
public, acordând o atenție
deosebită nevoilor celor aflați în
situații vulnerabile, femei, copii,
persoane cu dizabilități și în etate.
4. Elaborarea și punerea în aplicare
a unui program general de
planificare spațială și amenajare a
teritoriului în corelare cu strategiile
sectoriale la nivel național prin
aplicarea conceptului de dezvoltare
spațială policentrică și echilibrată,
care
să
susțină
coeziunea
teritorială
Educarea
și
responsabilizarea
populației
pentru situații de risc seismic.
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activități
sportive
(terenuri
sportive din parcuri, din zone
aflate în proximitatea sau în
incinta școlilor, bază sportivă,
parc de aventură și agrement în
zona lacului etc).
19. Combaterea și stoparea
bolilor infecțioase (tuberculoză,
hepatite de tip infecțios, rujeolă,
rubeolă etc).
20.
Prevenirea,
depistarea
timpurie și reducerea incidenței
bolilor cronice îndeosebi a
cancerului mamar, cancerului de
col
uterin
și
a
bolilor
cardiovasculare.
21. Promovarea sănătății și
bunăstării mintale.
1. Creșterea fondului de locuințe
sociale.
2. Creșterea gradului de acces la
apă potabilă, canalizare și rețea
de gaz.
3. Facilitarea accesului cetățenilor
la evenimente și produse
culturale.
4. Dezvoltarea infrastructurii
destinate activităților culturale.
5. Crearea de rute nepoluante de
acces la obiective turistice.
6. Îmbunătățirea procesului de
consultare
cu
privire
la
dezvoltarea urbană și realizarea
de parteneriate.
7. Realizarea de concursuri
profesionale pentru planificarea și
proiectarea spațiilor urbane și
planificarea
și
proiectarea
spațiilor verzi.
8. Realizarea de dotări publice și
comunitare distribuite uniform în
cartiere.
9. Digitalizarea proceselor și
procedurilor de autorizare și
monitorizare a lucrărilor de
construcții.
10. Optimizarea numărului de
locuri de parcare.
11. Reamenajarea unor străzi
existente sau proiectarea unor
străzi noi ca străzi cu prioritate
pentru pietoni și deplasări
nemotorizate.
12. Design urban și mobilier urban
accesibil și confortabil pentru
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5. Reducerea efectelor pe care
poluarea atmosferică le are asupra
sănătății umane și a mediului prin
acordarea unei atenții deosebite
calității aerului.
6. Reducerea substanțială a
numărului deceselor și bolilor
provocate de produsele chimice
periculoase de poluare și de
contaminarea aerului, apei și a
solului Consolidarea eforturilor de
protecție
și
salvgardare
a
patrimoniului cultural și natural, a
elementelor de peisaj din mediul
urban și rural.
7. Implementarea prevederilor
legale referitoare la producția,
transportul, depozitarea, utilizarea
și eliminarea produselor chimice,
inclusiv a celor farmaceutice, care
pot prezenta pericole pentru
sănătatea oamenilor și animalelor
și pentru integritatea mediului.
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diversele categorii de utilizatori și
prietenos cu mediul.
13. Dezvoltarea unui program de
inițiere și susținere a grădinilor
comunitare pentru agricultură
urbană în cartiere.
14.
Promovarea
dezvoltării
infrastructurii
de
încărcare
electrică.
15. Realizarea unei rețele utilitare
pentru biciclete și trotinete și
realizarea unui sistem de
închiriere de biciclete și trotinete
tip "bike sharing"
16. Eliberarea zonelor pietonale
de automobilele parcate.
17. Înființarea de ferme urbane
pentru agricultură urbană.
18. Transformarea curților școlilor
în spații pentru comunitate și
integrarea lor în infrastructura
verde.
19. Realizarea unei rețele de
toalete publice.
20. Realizarea unei rețele de
cișmele, țâșnitori și fântâni.
21. Reducerea consumului de
energie în sectorul rezidențial și al
clădirilor publice.
22. Creșterea ponderii utilizării
energiei electrice în transport.
23.
Ecologizarea
achizițiilor
publice efectuate la nivelul
primăriei.
24. Îmbunătățirea cadrului de
reglementare și implementarea
legislației privind colectarea
separată
a deșeurilor la nivel local.
25. Educarea și conștientizarea
cetățenilor
cu
privire
la
managementul
deșeurilor
(reducerea cantității de deșeuri
generate, reutilizare, colectare
separată, reciclare, valorificare
energetică etc).
26. Înființarea de întreprinderi
sociale care să se ocupe de
reutilizarea
unor
materiale/produse ce ar putea
deveni deșeuri (ex. textile,
electronice, alimentare etc).
27. Încurajarea firmelor să
realizeze activitate economică în
virtutea principiilor economiei
circulare.
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Asigurarea unor tipare
de consum şi producție
durabile

1. Trecerea etapizată la un nou
model de dezvoltare bazat pe
utilizarea rațională și responsabilă
a resurselor cu introducerea unor
elemente ale economiei circulare,
elaborarea unei foi de parcurs .
2. Înjumătățirea pe cap de locuitor
a risipei de alimente la nivel de
vânzare cu amănuntul și de consum
și reducerea pierderilor de
alimente de-a lungul lanțurilor de
producție și de aprovizionare,
inclusiv
a
pierderilor
postrecoltare.
3. Reciclarea în proporție de 55% a
deșeurilor municipale până în 2025
și 60% până în 2030.
4. Reciclarea în proporție de 65% a
deșeurilor de ambalaje până în
2025 (materiale plastice 50%; lemn
25%; metale
feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă
70%, hârtie și carton 75%) și 70%
până în 2030 (materiale plastice
55%; lemn 30%; metale feroase
80%, aluminiu 60%, sticlă 75%,
hârtie și carton 85%)
5. Colectarea separată a deșeurilor
menajere periculoase până în 2022,
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28. Echiparea piețelor atât cu
containere pentru materiale
reciclabile, cât și cu containere
pentru biodeșeuri în vederea
colectării
și
procesării
biodeșeurilor
provenite
din
parcuri, grădini și de la populație
dar și cu tocătoare, comercianții
fiind îndrumați să le utilizeze
pentru transformarea legumelor
perisate în compost.
29. Conservare/ ameliorare/
extindere a spațiilor verzi.
30. Transformare digitală a
activității
primăriei
și
a
autorităților
subordonate
acestuia.
31. Dezvoltarea unui sistem de
baze de date integrate în vederea
stimulării eficienței și cooperării
instituționale.
32. Reducerea birocrației prin
generalizarea serviciilor online
accesibile.
33.
Stimularea
democrației
participative.
1. Reducerea consumului de
energie în sectorul rezidențial și al
clădirilor publice.
2. Creșterea ponderii utilizării
energiei electrice în transport.
3. Ecologizarea achizițiilor publice
efectuate la nivelul primăriei.
4. Îmbunătățirea cadrului de
reglementare și implementarea
legislației privind colectarea
separată
a deșeurilor la nivel local.
5. Educarea și conștientizarea
cetățenilor
cu
privire
la
managementul
deșeurilor
(reducerea cantității de deșeuri
generate, reutilizare, colectare
separată, reciclare, valorificare
energetică etc).
6. Înființarea de întreprinderi
sociale care să se ocupe de
reutilizarea
unor
materiale/produse ce ar putea
deveni deșeuri (ex. textile,
electronice, alimentare etc).
7. Încurajarea firmelor să realizeze
activitate economică în virtutea
principiilor economiei circulare.
8. Echiparea piețelor atât cu
containere pentru materiale
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a deșeurilor biologice până în 2023
și materialele textile până în 2025.
6. Stabilirea de scheme obligatorii
de
răspundere
extinsă
a
producătorilor
pentru
toate
ambalajele
până
în
2024
Implementarea practicilor durabile
de achiziții publice verzi, în
conformitate
cu
prioritățile
naționale și politicile europene.

Luarea unor măsuri
urgente de combatere
a
schimbărilor
climatice
şi
a
impactului lor.

1. Consolidarea rezilienței și
capacității de adaptare a României
la riscurile legate de climă și
dezastre naturale.
2. Îmbunătățirea capacității de
reacție rapidă la fenomene
meteorologice
extreme
intempestive de mare intensitate.
3.
Îmbunătățirea
educației,
sensibilizării și capacității umane și
instituționale privind atenuarea
schimbărilor climatice, adaptarea,
reducerea impactului și alerta
timpurie.
4.
Intensificarea
eforturilor
României pentru a realiza tranziția
la o economie „verde”, cu emisii
reduse de dioxid de carbon,
rezilientă la schimbările climatice și
pentru integrarea măsurilor de
adaptare la schimbările climatice în
sectoarele vulnerabile economice,
sociale şi de mediu, în conformitate
cu politicile UE.
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reciclabile, cât și cu containere
pentru biodeșeuri în vederea
colectării
și
procesării
biodeșeurilor
provenite
din
parcuri, grădini și de la populație
dar și cu tocătoare, comercianții
fiind îndrumați să le utilizeze
pentru transformarea legumelor
perisate în compost.
9.
Conservare/ameliorare/extindere
a spațiilor verzi.
10. Transformare digitală a
activității
primăriei
și
a
autorităților
subordonate
acestuia.
11. Dezvoltarea unui sistem de
baze de date integrate în vederea
stimulării eficienței și cooperării
instituționale.
12. Reducerea birocrației prin
generalizarea serviciilor online
accesibile.
13.
Stimularea
democrației
participative.
1. Reducerea consumului de
energie în sectorul rezidențial și al
clădirilor publice.
2. Creșterea ponderii utilizării
energiei electrice în transport.
3. Ecologizarea achizițiilor publice
efectuate la nivelul primăriei.
4. Îmbunătățirea cadrului de
reglementare și implementarea
legislației privind colectarea
separată
a deșeurilor la nivel local.
5. Educarea și conștientizarea
cetățenilor
cu
privire
la
managementul
deșeurilor
(reducerea cantității de deșeuri
generate, reutilizare, colectare
separată, reciclare, valorificare
energetică etc).
6. Înființarea de întreprinderi
sociale care să se ocupe de
reutilizarea
unor
materiale/produse ce ar putea
deveni deșeuri (ex. textile,
electronice, alimentare etc).
7. Încurajarea firmelor să realizeze
activitate economică în virtutea
principiilor economiei circulare.
8. Echiparea piețelor atât cu
containere pentru materiale
reciclabile, cât și cu containere
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Conservarea
şi
utilizarea durabilă a
oceanelor, mărilor şi a
resurselor
marine
pentru o dezvoltare
durabilă.

1.
Prevenirea
și
reducerea
semnificativă a poluării marine de
toate tipurile, în special de la
activitățile
terestre,
inclusiv
poluarea cu deșeuri marine și
poluarea cu nutrienți.
2. Minimizarea și gestionarea
impactului acidificării mediului
apelor marine, inclusiv prin
cooperare științifică sporită la
toate
nivelurile
Dezvoltarea
responsabilă și sustenabilă a
activităților de pescuit la speciile
sălbatice și de acvacultură cu
respectarea cotelor și metodelor
stabilite prin lege și menținerea, în
limite rezonabile, a viabilității
îndeletnicirilor tradiționale în acest
domeniu, inclusiv a pescuitului
sportiv și de agrement.
3. Atragerea celorlalte state
riverane Mării Negre în actul de
management durabil a resurselor
acvatice vii.
1. Dezvoltarea infrastructurii verzi
și folosirea serviciilor oferite de
ecosistemele naturale (în special în
luncile Dunării, afluenților acesteia
și în Deltă) prin gestionarea
integrată a bazinelor hidrografice și
zonelor umede.
2. Conservarea și protejarea
zonelor umede, între care se află și
Rezervația Biosferei Delta Dunării,
zonă umedă unicat în Europa, ca
parte a patrimoniului natural
european și mondial.
3.
Asigurarea
conservării
ecosistemelor montane, inclusiv a
biodiversității acestora, în scopul
de a spori capacitatea acestora de a
oferi beneficii esențiale pentru
dezvoltare durabilă.
4. Susținerea instituțiilor și
infrastructurilor
de
cercetare

Protejarea, restaurarea
şi promovarea utilizării
durabile
a
ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a
pădurilor, combaterea
deșertificării, stoparea
şi repararea degradării
solului și stoparea
pierderilor
de
biodiversitate.
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pentru biodeșeuri în vederea
colectării
și
procesării
biodeșeurilor
provenite
din
parcuri, grădini și de la populație
dar și cu tocătoare, comercianții
fiind îndrumați să le utilizeze
pentru transformarea legumelor
perisate în compost.
9.
Conservare/ameliorare/extindere
a spațiilor verzi.

1. Îmbunătățirea procesului de
consultare
cu
privire
la
dezvoltarea urbană și realizarea
de parteneriate.
2. Realizarea de concursuri
profesionale pentru planificarea și
proiectarea spațiilor urbane și
planificarea
și
proiectarea
spațiilor verzi.
3. Realizarea de dotări publice și
comunitare distribuite uniform în
cartiere.
4. Digitalizarea proceselor și
procedurilor de autorizare și
monitorizare a lucrărilor de
construcții.
5. Optimizarea numărului de
locuri de parcare.
6. Reamenajarea unor străzi
existente sau proiectarea unor
străzi noi ca străzi cu prioritate
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dezvoltare de interes național și
European
pentru
studierea,
gestionarea,
protejarea
și
conservarea
diversității
patrimoniului natural.
5. Gestionarea durabilă a pădurilor,
eliminarea tăierilor ilegale de
arbori, dezvoltarea sistemului
informatic
integrat
pentru
monitorizarea
exploatării
și
transportului masei lemnoase,
inclusiv la punctele de frontieră,
asigurarea
împăduririi
și
reîmpăduririi terenurilor din fondul
forestier și a celor degradate sau
supuse deșertificării, desfășurarea
plantării programate a perdelelor
forestiere
pentru
protecția
culturilor agricole și a elementelor
de infrastructură în scopul limitării
impactului schimbărilor climatice.
6. Tranziția către o economie
circulară
prin
abordări
complementare ce implică metode
tradiționale și tehnologii de ultimă
generație
pentru
restabilirea/refacerea capitalului
natural și reducerea dependenței
de fertilizatorii sintetici și de
pesticide, pentru combaterea
degradării solului.
7.
Combaterea
deșertificării,
restaurarea terenurilor și solurilor
degradate, inclusiv a terenurilor
afectate de deșertificare, secetă și
inundații.
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pentru pietoni și deplasări
nemotorizate.
7. Design urban și mobilier urban
accesibil și confortabil pentru
diversele categorii de utilizatori și
prietenos cu mediul.
8. Dezvoltarea unui program de
inițiere și susținere a grădinilor
comunitare pentru agricultură
urbană
în cartiere.
9.
Promovarea
dezvoltării
infrastructurii
de
încărcare
electrică.
10. Realizarea unei rețele utilitare
pentru biciclete și trotinete și
realizarea unui sistem de
închiriere de biciclete și trotinete
tip "bike sharing"
11. Eliberarea zonelor pietonale
de automobilele parcate.
12. Înființarea de ferme urbane
pentru agricultură urbană.
13. Transformarea curților școlilor
în spații pentru comunitate și
integrarea lor în infrastructura
verde.
14. Realizarea unei rețele de
toalete publice.
15. Realizarea unei rețele de
cișmele, țâșnitori și fântâni.
16. Reducerea consumului de
energie în sectorul rezidențial și al
clădirilor publice.
17. Creșterea ponderii utilizării
energiei electrice în transport.
18.
Ecologizarea
achizițiilor
publice efectuate la nivelul
primăriei.
19. Îmbunătățirea cadrului de
reglementare și implementarea
legislației privind colectarea
separată
a deșeurilor la nivel local.
20. Educarea și conștientizarea
cetățenilor
cu
privire
la
managementul
deșeurilor
(reducerea cantității de deșeuri
generate, reutilizare, colectare
separată, reciclare, valorificare
energetică etc).
21. Înființarea de întreprinderi
sociale care să se ocupe de
reutilizarea
unor
materiale/produse ce ar putea
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Promovarea
unor
societăți pașnice și
incluzive pentru o
dezvoltare durabilă, a
accesului la justiție
pentru toți şi crearea
unor instituții eficiente,
responsabile
şi
incluzive
la toate nivelurile.

1. Administrarea justiției în condiții
de imparțialitate și celeritate, în
conformitate
cu
legile
și
procedurile
stabilite,
cu
respectarea principiului prezumției
de nevinovăție Asigurarea și
susținerea
dialogului
cu
minoritățile naționale în vederea
îmbunătățirii actului decizional,
prin acces egal pentru toți cetățenii
de a-și respecta şi valorifica cultura,
tradițiile, limba maternă și de a
participa la viața economică,
socială și politică și pentru
combaterea preconcepțiilor, a
prejudecăților și a discriminărilor în
toate formele sale și promovarea
dialogului interetnic, valorilor
comune, diversității culturale și
lingvistice.
2. Reducerea semnificativă a
tuturor formelor de violență și
ratelor de deces conexe.
3. Stoparea abuzului, exploatării,
traficului și a tuturor formelor de
violență și torturii copiilor.
4. Reducerea semnificativă a
fluxurilor ilicite financiare și de
armament,
consolidarea
recuperării și returnării bunurilor
furate și combaterea tuturor
formelor de crimă organizată.
5. Asigurarea procesului decizional
receptiv, incluziv, participativ și
reprezentativ la toate nivelurile
Dezvoltarea
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deveni deșeuri (ex. textile,
electronice, alimentare etc).
22. Încurajarea firmelor să
realizeze activitate economică în
virtutea principiilor economiei
circulare.
23. Echiparea piețelor atât cu
containere pentru materiale
reciclabile, cât și cu containere
pentru biodeșeuri în vederea
colectării
și
procesării
biodeșeurilor
provenite
din
parcuri, grădini și de la populație
dar și cu tocătoare, comercianții
fiind îndrumați să le utilizeze
pentru transformarea legumelor
perisate în compost.
24.
Conservare/ameliorare/extindere
a spațiilor verzi.
1. Construirea unui model eficient
de prevenire a criminalității cu
sprijinul tehnologiei moderne.
2. Elaborarea și implementarea
unui
model
de
implicare
comunitară pentru cartiere mai
sigure.
3.
Eradicarea
fenomenului
violenței împotriva femeilor și
asigurarea accesului la un sistem
integrat de servicii pentru victime
ale violenței domestice, inclusiv
într-un centru specializat cu
primirea acestora în regim de
urgență.
4. Transformare digitală a
activității
primăriei
și
a
autorităților
subordonate
acestuia.
5. Dezvoltarea unui sistem de
baze de date integrate în vederea
stimulării eficienței și cooperării
instituționale.
6. Reducerea birocrației prin
generalizarea serviciilor online
accesibile.
7.
Stimularea
democrației
participative.

ODD

ODD Agenda 2030

Consolidarea
mijloacelor de
implementare
și
revitalizarea
parteneriatului global
pentru
dezvoltare
durabilă.

ȚINTE PENTRU ROMÂNIA
instituțiilor eficiente, responsabile
și transparente la toate nivelurile.
6.
Profesionalizarea
și
perfecționarea activității tuturor
instituțiilor administrației publice
centrale și locale, mai ales a
compartimentelor care intră în
contact direct cu cetățenii, pentru
prestarea unor servicii prompte și
civilizate;
extinderea
și
generalizarea serviciilor pe internet
(on-line).
1.
Majorarea
progresivă
a
cuantumului asistenței oficiale de
dezvoltare acordate de România în
cadrul programelor ODA, în funcție
de capacitatea de susținere a
economiei naționale, având ca
obiectiv țintă atingerea cifrei de
0,33% din venitul național brut la
nivelul anului 2030.
2. Sporirea și diversificarea
ajutorului oficial pentru dezvoltare
pe măsura creșterii potențialului
economic
al
României
și
încurajarea agenților economici
români să investească, pe baze
competitive, în economia țărilor
mai puțin dezvoltate.
3. Aderarea României la Zona Euro,
la spațiul Schengen și la Organizația
pentru Dezvoltare și Cooperare
Economică.
4. Susținerea angajamentelor
internaționale
și
implicarea
proactivă pe plan european și
internațional.

ȚINTE PENTRU ORAȘUL ȘTEI
(Termen lung)

1. Transformare digitală a
activității
primăriei
și
a
autorităților
subordonate
acestuia.
2. Dezvoltarea unui sistem de
baze de date integrate în vederea
stimulării eficienței și cooperării
instituționale.
3. Reducerea birocrației prin
generalizarea serviciilor online
accesibile.
4.
Stimularea
democrației
participative.

La nivel european, numeroase documente strategice pun în discuție conceptul de
dezvoltare urbană durabilă: Carta de la Leipzig (2007), Declarația de la Toledo privind
dezvoltarea urbană (2010), Agenda Teritorială a Uniunii Europene (2011), Agenda 2030
etc.
Dezvoltarea conceptului de dezvoltare urbană integrată la nivel european a luat
amploare prin Carta de la Leipzig pentru Orașe Europene Durabile, adoptată cu ocazia
reuniunii ministeriale informale privind dezvoltarea urbană şi coeziunea teritorială de la
Leipzig (mai 2007). Conform documentului, dezvoltarea urbană integrată trebuie să
devină un principiu comun pentru politica de planificare urbană, atât la nivel european,
cât și în fiecare stat membru.
Ulterior, prin Declarația de la Toledo (iunie 2010), adoptată la finalul Reuniunii
informale a miniștrilor din Uniunea Europeană responsabili cu dezvoltarea urbană, s-a
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subliniat necesitatea unei dezvoltări urbane inteligente, durabile şi incluzive din punct de
vedere social, care poate fi realizată numai printr-o viziune globală şi comprehensivă
asupra problemelor orașului.
Dată fiind seriozitatea provocărilor cu care se confruntă, în prezent, localitățile
urbane din UE (de la schimbările demografice la consecințele stagnării economice în
termeni de creare de noi locuri de muncă, precum și creșterea presiunii asupra mediului),
sunt necesare soluții rapide și eficiente pentru atingerea obiectivului unei economii
inteligente, durabile și favorabilă incluziunii, prevăzut în strategia Europa 2020. Aceste
priorități se sprijină reciproc și pot duce la obținerea unui nivel ridicat de ocupare a forței
de muncă, de productivitate și de coeziune socială.
Astfel, dezvoltarea urbană integrată poate fi definită după cum urmează :
- un instrument strategic, care asigură complementaritatea dintre domeniile de
politică publică precum: transport, cultură, dezvoltare economică, infrastructură,
educație, protecția mediului etc.;
- un instrument participativ de dezvoltare locală, care agregă interesele actorilor
urbani într-un parteneriat ce urmărește dezvoltarea orașului;
- un instrument operațional de dezvoltare, care înglobează proiecte de dezvoltare
locală pentru domenii ca: renovarea spațiului urban, locuire, infrastructură, protecția
mediului, dezvoltare economică, incluziune socială etc.
Zone funcționale urbane. Dezvoltarea durabilă a orașelor ca principal motor al
dezvoltării economice și sociale, poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care
să urmărească toate dimensiunile sustenabilității urbane, precum și noile tendințe în
domeniu. Zona Funcțională Urbană reprezintă acea zonă formată din unul sau mai multe
centre urbane cu caracter polarizator din punct de vedere socio-economic și localitățile
înconjurătoare, între care există cel puțin o relație bazată pe migrație și navetism
(datorată proximității); care împărtășesc una sau mai multe specializări funcționale și/sau
caracteristici cultural-istorice.
Așa cum s-a evidențiat deja, Ștei este UN ORAȘ PENTRU CETĂȚENI, prin prezenta
strategie se accentuează direcția investițiilor vizate de către administrație: creșterea
condițiilor de viață a cetățenilor și creșterea atractivității și calității spațiilor publice.
Aceste deziderate se vor realiza în condițiile unei bune guvernanțe ce se va caracteriza
prin transparență și eficacitate.
Orașe verzi și reziliente
Orașe competitive și productive
Orașe juste și incluzive
Orașe bine guvernate
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CAPITOLUL II. PROFILUL ORAȘULUI
ȘTEI
SCURT ISTORIC
Nu există un atestat documentar privind vechimea localității Ștei din cauza lipsei
surselor de informare. Primele atestate documentare sunt de pe la mijlocul evului mediu.
Profesorii universitari Gh. Vlăsceanu și Ion Ianoș spun că „Începuturile locuirii acestor
meleaguri se pierd în negura timpului, iar atestările documentare sunt relativ târzii. În anul 1503
Șteiul era, iar în anul 1800 apărea cu actuala denumire.” Cu prilejul construirii liniei ferate

înguste Ștei-Băița-Vida s-a descoperit un valoros tezaur feudal de monede străine
(monede ungurești, slovene, germane și engleze) din secolele XII-lea și XIII-lea care
demonstrează că locuitorii Șteiului făceau comerț cu unele state germane, cu Anglia și cu
multe orașe ungurești. Satul Ștei este menționat prima dată în 1580. În acest an apar
listele de dijmă, plătite pentru Cetatea Oradea. După însemnările păstrate în biserica
ortodoxa din Ștei, rezultă că, în anul 1937, satul avea: 207 agricultori, 40 muncitori
forestieri, 3 fierari, 1 rotar, 95 de case, din care 70 erau acoperite cu țiglă, 21 cu șindrilă
și 4 cu paie, satul mai dispunea de 17 căruțe, 11 care, 1 cântar și 2 mori. Revoluția din
1848 a adus și în Ștei dezideratele: emanciparea țărănimii, realizarea unității și
independenței, introducerea unor reforme burghezo-democratice. În 1944 satul a fost
bombardat de avioanele germane care atacau trupele terestre rusești. În perioada care a
urmat după 23 august 1944 a început dezvoltarea industrială a zonei, simultan având loc
și construcția de cartiere muncitorești. Bogățiile de uraniu din Munții Apuseni i-au atras
pe sovietici, care au deschis exploatarea minieră Băița-Bihor. Rocile care aveau conținut
foarte mare de uraniu erau transportate în Uniunea Sovietică cu un avion special de pe
aeroportul amenajat pe dealul Dumbrava din partea estică a orașului. Societatea care
exploata uraniu se numea „Savrom-Kwarțit”. Aici a fost atrasă o mare forţă de muncă
(peste 17.000 oameni), de aceea a fost necesară şi apariţia spaţiilor de locuit. În 1959
întreprinderea primeşte numele „Intreprinderea Minieră Bihor” . La început s-au
construit numeroase barăci de scânduri, grupate pe cartiere de Vest, de Nord-Vest și de
Nord-Est. În zonele de Est ale localităţii, azi redevenite pământ agricol, era un orăşel din
barăci, amenajat pentru armata sovietică, adusă în mod special în localitate. Pentru
specialiştii sovietici, s-au construit blocuri solide (strada Unirii) iar pentru cei mai mulţi
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locuitori, s-au construit locuinţe din cărămidă cu un etaj sau două, blocuri pentru patru
familii, căsuţe pentru două familii şi blocurile vechi din cartierul Petrileni. Blocurile erau
de tip KD (cu pereții din panouri) și locuințele de tip BW (căsuțe verzi de inspirație
nemțească).

Locuințe de tip BW oraș Ștei (căsuțe verzi de inspirație nemțească)

De asemenea, în perioada 1952 – 1956 rușii au mai ridicat un palat administrativ,
cinci cinematografe, trei ringuri de dans, doua școli, una în limba română, una în rusă,
dispensare, o bază sportivă, un restaurant și magazine. În întregul său, orașul Ștei a fost
proiectat chiar la Moscova, de un arhitect rus.
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De aceea, străzile au o formă unică în România, sunt paralele și deosebit de lungi.

Sursa: www.bihorimagini.ro

Sursa: Primăria Orașului Ștei
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În anul 1955, prin Decretul 165 al Marii Adunări Naţionale, s-au expropriat
aproximativ 80 ha teren din hotarul Şteiului, fiind despăgubiţi 1.654 de cetăţeni. Acest
decret a asigurat spaţiul pe care s-a dezvoltat oraşul de astăzi, construindu-se platforme
industriale, blocuri de locuinţe şi construcţii edilitare. În anul 1956 a început
colectivizarea agriculturii, bătrânii lucrând în aceste forme noi de colectivizare până la
desfiinţarea lor, în anul 1989. În 10 ianuarie 1956, prin Decretul Consiliului de Miniștri nr.
12, Șteiul devine oraș de subordonare raională, în același timp cu localitățile Nucet și
Vașcău. În 16 ianuarie 1958, prin Hotărârea Marii Adunări Naționale a Republicii Populare
Române i se schimbă numele în oraș ”Dr. Petru Groza”, iar în anul 1996 recapătă vechiul
nume ”Ștei”. Între anii 1956 - 1960, Șteiul a fost centru raional, sub numele de raionul
Lunca – Vașcăului, care subordona 14 comune. În 1970 s-au construit blocurile de pe
strada Gării şi cele de la unitatea militară de pompieri. Blocurile noi din cartierul Petrileni
s-au construit în anii 1980. În perioada de vârf a şantierului, populaţia masculină, şi mai
ales tineretul, a lucrat la exploatarea uraniului. În acea perioadă, între anii 1952-1960, sa format populaţia stabilă de azi a oraşului. Şteiul a devenit un centru economic şi
administrativ pentru zonă. Începând cu 1980 a început o perioadă de stagnare a
localităţii, până în 1989. După statisticile din arhivele Exploatării Miniere Bihor, în 1958
Intreprinderea Minieră Bihor avea 7.100 angajaţi, în 1959 a scăzut la 3.550, iar în 2000 au
rămas doar 450 de muncitori. Pe lângă Intreprinderea Minieră, în 1955 a luat ființă un
atelier de reparații sub denumirea de „Uzină de Reparat Maşini”, cu un număr de 135
angajaţi, iar din 1960 devine unitate cu personalitate juridică de sine stătătoare cu 586
salariaţi. În 1989 uzina dispunea de un număr de 5.300 salariaţi, după care urmează
perioada declinului, din lipsa de materii prime, a comenzilor, iar numărul angajaţilor
scade la 1.800. În prezent, întreprinderea funcţionează sub denumirea S.C. Hiperion S.A.
Ştei. După anul 1990 activitatea Grupului European Drinks & Food a avut un impact
deosebit asupra pieţei muncii, nu numai în judeţul Bihor, ci şi în toată ţara. În anul 1991,
Transilvania General Import-Export SRL a ridicat prima platformă de producţie, în Rieni,
asigurând 5.000 de locuri de muncă. În anul 1996 s-a construit Platforma Industrială
Scandic Distilleries, iar în anul 1999 a început construcţia celei de a treia platforme de
industrie alimentară, European Food. Din punct de vedere urbanistic, Şteiul, în cea mai
mare parte, are o tramă stradală rectangulară, cu străzi paralele, destul de largi şi cu
aliniamente ordonate. Între blocuri există suficient spaţiu verde, cu pomi fructiferi şi
ornamentali. Prin urmare, orașul a luat ființă în anii 1953 - 1956 pe vatra localității vechi
rurale Ștei.
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Stema orașului Ștei, județul Bihor, se compune dintr-un scut triunghiular cu
marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat, având partea superioară despicată. În primul
cartier, în câmp roșu, se află un stejar, având coroana verde și trunchiul de aur ce
semnifică simbolul perenității și bogăția silvică a zonei. În al doilea cartier, în câmp
albastru, se află o fabrică, în culori naturale, un spic de grâu, un sac și un recipient, de aur
ce
semnifică
prezența
unei
industrii
alimentare
în
plină
dezvoltare. În partea inferioară, în câmp albastru, se află un sfert dintr-o roată dințată și
două ciocane, de argint ce simbolizează prezența industriei miniere și a celei
constructoare de mașini. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri
crenelate ce semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.
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CAPITOLUL III. ANALIZA SITUAȚIEI
EXISTENTE
CADRUL NATURAL
Oraşul Ștei este situat Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în partea de Sud-Est a
județului Bihor, în Depresiunea Beiușului, încadrată de Munții Bihorului, Pădurea Craiului
și Codru Moma, la confluența Crișului Negru cu Crișul Băița și Valea Sighiștelului.
Depresiunea Beiușului este dens populată, satele sunt foarte apropiate unul de altul,
întinzându-se până la poalele munților. Altitudinea medie a terenului orașului este 245
m. Coordonatele geografice ale localității sunt: 46°32' latitudine nordică, 22°29'
longitudine estică. Pe malul drept al Crișului Negru este situat orașul Ştei care este
străbătut de DN76 ce leagă municipiile Oradea şi Deva, de DN75 spre Câmpani şi de E79.
Orașul este traversat de calea ferată Oradea-Vaşcău. Distanța față de Oradea este de 80
km și față de oraşul Beiuș este de 18 km. Pe șoseaua națională DN76, spre Sud, la 2 km
distanţă, oraşul se învecinează cu comuna Lunca. La Est se află satul Seghişte, un vechi
sediu preoțesc. Spre Vest se găseşte satul Hotărel, aşezat pe valea cu acelaşi nume, la
poalele Munţilor Codru-Moma. La Nord-Vestul hotarului Ştei, se află satele Ghighişeni şi
Petrileni, iar spre Nord-Est se găsește satul Valea de Jos, numit în trecut Valea Neagră. În
imediata vecinătate a Şteiului se găsesc două oraşe ale judeţului Bihor, Vaşcău la 7 km
distanţă şi Nucet la 10 km. Orașul este la 40 km faţă de puncte turistice ca: Peştera Urşilor,
Zona Padiş - Cetăţile Ponorului, Staţiunea Moneasa, Staţiunea Stâna de Vale și Arieşeni Pârtia Vârtop. Hotarul oraşului este străbătut de trei cursuri de apă: Crişul Negru - uneori
revărsările lui au produs mari inundaţii, distrugând hectare întregi de pământ agricol,
schimbându-şi adesea albia; Crişul Băiţa care izvorăşte de la Porţile Bihorului, avându-şi
izvoarele în trei văi: Fleşcuţa, Hoanca Moţului şi Corlatul. Crişul Băiţa curge dinspre
răsărit, iar după ce intră în hotarul Şteiului, se uneşte cu râul Sighiştel în nordul localităţii,
ca apoi să se verse împreună în râul Crişul Negru, la hotarul oraşului cu satul Ghighişeni.
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Orașul Ștei este situat în Depresiunea Beiușului care este mărginită la est de Munții
Bihorului. În privinţa formelor de relief, se disting trei trepte: sistemul muntos, dealurile
piemontane şi câmpia (vatra depresiunii). Sistemul muntos este alcătuit din Munţii
Bihorului şi Codru-Moma, care închid Ţara Beiuşului la Est, respectiv la Vest. Lanţurile
muntoase fac parte din Carpaţii Occidentali - grupa Munţilor Apuseni - şi cuprind cele mai
extinse suprafeţe de relief carstic din România, incluzând formaţiuni specifice de tipul
dolinelor, cheilor şi peşterilor. Munţii Bihorului reprezintă cea mai importantă ramură a
Munților Apuseni și spaţiul montan cel mai înalt cu altitudini cuprinse între 1.200-1.800
m, culminând cu vârful Bihorul (1.848 m). Culmile munților sunt împădurite și înzăpezite
până târziu, spre sfârșitul lunii mai. Pantele munților coboară ușor spre șes și se domolesc
în dealuri și coline, transformate de localnici în livezi, ogoare și locuri de pășunat.
Localitatea Ștei se află în apropierea Parcului Natural Apuseni care a fost creat în
regim de protecţie silvică, în anul 1998, în data de 27 ianuarie, prin ordinul MAPPM
(Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului). De asemenea, localitatea se află în
apropierea Munților Codru Moma - sit Natura 2000 (clase de habitate: păşuni, păduri de
foioase).
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Sursa: http://www.parcapuseni.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=349

Depresiunea Beiușului este dispusă în trepte coborând de la baza dealurilor spre
câmpia joasă. Aceasta este o formă mai nouă a formei de relief şi este alcătuită din luncă
şi sistemul de terase al Crişului Negru. Terasa de luncă are o mare netezime și o altitudine
de 2-3 m.
În această zonă este aşezată localitatea Ştei. Dată fiind înclinarea redusă a zonei, o
luncă largă şi condiţii fizico - geografice, întreaga vatră depresionară a favorizat reţeaua
densă de aşezări omeneşti. Vatra localității prezintă o înclinare spre sud-vest, aceasta
fiind și direcția râurilor.
Din punct de vedere geologic, teritoriul administrativ al orașului se găsește în lunca
Crișului Negru. Astfel, formațiunile geologice caracteristice sunt alcătuite din depozite de
suprafață loessoide străbătute de depozite de pietrișuri și nisipuri. Aceste formațiuni cu
mici îmbunătățiri sunt favorabile pentru construcții. Apa freatică se găsește în general la
2,00 m cu tendință de ridicare spre -1,00 m. În conformitate cu zonarea seismică
(conform Normativului P-100-92), orașul Ștei se încadrează în zona de grad seismic F,
Ks=0,08 și Tc = 0,07 (zonă cu risc seismic redus).
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Localitatea se situează din punct de vedere geomorfologic pe terasa I a Crișului
Băița și a afluentului său, valea Sighiștelului, care este la același nivel cu terasa I a Crișului
Negru. La Nord și la Sud localitatea este mărginită de terasele înalte (II-a) de pe malul
drept al Crișului Negru. Terasa a II-a de pe malul drept al Crișului Negru, în perimetrul
localității, este întreruptă de terasa I a celor doi afluenți. Localitatea în ansamblul său
este dezvoltată pe terasa I. La nivelul celor două terase nu se remarcă procese fizicogeologice nefavorabile construcțiilor.
Din punct de vedere geologic în acest perimetru sunt cuprinse depozitele care
alcătuiesc roca de bază și formațiunea acoperitoare. Roca de bază este prezentă prin
complexul nisipurilor și argilelor cenușii - gălbui, îndesate sau plastic vârtoase. Această
formațiune prezintă caracteristici geotehnice superioare orizontului argilos nisipos al
teraselor.
Formațiunea acoperitoare este prezentă prin orizontul pietrișurilor de terasă care
se aștern peste roca de bază și orizontul argilos-nisipos de suprafață.
Orașul Ștei este inclus în bazinul hidrografic Crişuri, monitorizat de Administrația
Bazinală de Apă Crișuri. Spaţiul hidrografic Crişuri este format din principalele râuri: Crişul
Alb, Crişul Negru, Crişul Repede, Barcău şi Ier, ce au o suprafaţă bazinală de 14.860 km²
şi se învecinează cu bazinele: Someş la Nord şi Nord-est, Mureş la Sud şi Est, iar la Vest cu
Republica Ungară.
Suprafaţa totală a bazinului hidrografic este de 25.537 km² şi se desfăşoară pe
teritoriul a două state: România şi Republica Ungară. Principalele râuri se unesc două câte
două pe teritoriul Republicii Ungare, formând un singur curs care confluează cu Tisa.
Din punct de vedere administrativ, spaţiul hidrografic Crişuri ocupă aproape
integral judeţul Bihor, precum şi părţi din judeţele: Arad, Hunedoara, Cluj, Sălaj şi Satu
Mare. Orașul Ștei este asezat pe o terasă de luncă a Crișului Negru, de o mare netezime,
fiind străbătută de afluenții Crișul Băița și râul Sighiștel.
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Sursa: Primăria Orașului Ștei

Sursa: ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI
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Crişul Negru reprezintă râul cel mai însemnat din județul Bihor atât datorită
mărimii bazinului său de recepţie cu o suprafaţă de 4.476 km² şi o lungime de 144 km, cât
şi datorită faptului că acesta este cuprins, aproape în totalitatea sa, în limitele judeţului.
După ce izvorăşte din Munţii Bihorului, străbate Depresiunea Beiuşului şi apoi Câmpia de
Vest. Bazinul său colector are un aspect asimetric, condiţionat de afluenţii de pe partea
dreaptă ce coboară din Munţii Bihorului şi din Pădurea Craiului. Cei mai importanţi
afluenţi sunt: Crişul Băiţei, Crişul Pietros, Nimăeşti, Roşia, Holod, care sunt mult mai
viguroşi decât cei ce-şi adună apele de pe versanţii nordici ai Munţilor Codru-Moma
precum: Crişul Văratecului, Tărcăiţa, Finiş, Şoimi, s.a.
Localitatea Ștei este străbătută de trei cursuri de apă: Crișul Negru la Vest, Valea
Sighiștelului (afluent al Crișului Băița) la Nord și Crișul Băița (afluent al Crișului Negru)
care-l traversează diagonal. Văile Sighiștelului și Băiței sunt amenajate pe raza localității
împotriva inundațiilor și revărsărilor din anotimpul ploios, dar albia Crișului Negru nu are
malurile amenajate și la ploi abundente se revarsă inundând terenurile din zonă. Albia
Crișului Negru ar trebui indiguită împotriva inundațiilor pe o lungime de cca. 2 km. Pe
teritoriul orașului Ștei, în partea de Nord-Est, este amplasat lacul natural de acumulare
Ștei cunoscut sub denumirea Acumularea Ștei de pe Valea Curăturii, cu o suprafață de
36.289 mp. Acesta are ca folosinţă principală deversarea surplusului de apă potabilă de
la stația de decantare apă potabilă a orașului.

Apele subterane sunt determinate de varietatea litologică a zonei. Apele freatice
de suprafaţă sunt fără presiune, dar apele de adâncime au presiune hidrostatică, care le
dă un caracter ascensional sau artezian. Apele de adâncime prezintă mineralizări de
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diferite concentraţii: ape cu slabă mineralizare și ape mai pronunţat mineralizate,
carbogazoase. De mare importanţă sunt apele geotermale, recent descoperite în
localitate. În Depresiunea Beiuş a fost identificat și delimitat un corp de apă subterană ROCR09 Depresiunea Beiuş, care este dezvoltat în depozitele de vârstă panoniancuaternară şi este de tip poros-permeabil.
Pe teritoriul orașului Ștei, din punct de vedere hidrogeologic, se remarcă prezența
nivelului hidrostatic în orizontul pietrișurilor de terasă ale terasei I (terasa I a Crișului Băița
și a afluentului său valea Sighiștelului și terasa I a Crișului Negru) la adâncimi variabile
între 1,50 - 2,00 m. Privind agresivitatea acestor ape se remarcă agresivități general acide
slabe și carbonice slabe. În terasa a II-a (malul drept al Crișului Negru) se apreciază că
nivelul freatic este la adâncimi mai mari de 10,0 m.
Clima zonei este continentală cu influențe mediteraneene venite din Sud-Vest și cu
specificul dat de amplasarea lui în zona depresionară. Clima localității este condiționată
de așezarea în partea de vest a țării la adăpostul Munților Apuseni care se opun
pătrunderii maselor de aer polar continental, dar şi de particularitățile maselor de aer şi
de eterogenitatea suprafețelor subiacente. Temperatura medie anuală oscilează în jurul
temperaturii de 9-10 C°. Regimul de precipitații, destul de abundent, atinge valori anuale
de 750-800 mm cu precădere în perioada de primăvară și toamna. Vânturile au caracter
local, predominant pe direcția Sud Est-Nord Vest cu intensități moderate.
În Depresiunea Beiuş , unde este situat orașul Ștei, vegetația este subalpină şi de
silvostepă. Vegetația subalpină este răspândită pe culmile munților din împrejurimile
orașului şi este reprezentată de diferite pajiști şi tufișuri subalpine. Speciile dominante
de plante sunt: iarba stâncilor, păruşca, pătrunjelul de munte, un loc special ocupându-l
în ceea ce priveşte răspândirea, jneapănul.
Vegetația domeniului forestier, se întinde pe suprafeţele cele mai întinse. Se
întâlneşte mai peste tot, de la pădurile mici şi răzleţe din câmpie şi până în zona
muntoasă. Zona coniferelor ocupă regiunile muntoase între 1.000 şi 1.700 m. Aici cresc
brazi, molizi, pini, conifere în general. La altitudini mai joase predomină pădurile de fag,
gorun, frasin, carpen, ulm, stejar, păducel, sânger, şi mult arborete.
Pomii fructiferi răspândiţi în arealul Şteiului sunt prunul, mărul, părul, cireşul,
nucul, dudul, piersicul. Se cultivă şi viţă de vie, dar calitatea strugurilor este inferioară. Se
mai cultivă: grâu, porumb, ovăz, orz, trifoi, lucernă, in, cânepă, floarea soarelui, dovleac,
dar şi numeroase zarzavaturi: cartofi, roşii, ceapă, ardei, usturoi, fasole, morcovi, dar mai
ales castraveţi şi varză, pentru care vechii şteieni aveau un adevărat cult. Erau cunoscuţi
în zonă ca cei mai buni cultivatori de varză şi castraveţi, pe care-i comercializau în pieţele
din Beiuş, Vaşcău, Băiţa şi Arieşeni. De aici şi porecla de „scărtaveţi" dată şteienilor de
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locuitorii satelor vecine. Azi, datorită edificării oraşului, a rămas o zonă agricolă redusă,
la marginile localităţii, iar unii dintre urmaşii vechilor locuitori, care mai posedă unele
suprafeţe agricole mici, mai cultivă în general, legume.
Fauna este specifică genului de vegetaţie existentă. Fauna de munte este
reprezentată de fluturaşul de piatră, brumăriţa şi unele reptile: şopârla, şarpele şi diferite
gastropode. În păduri trăiesc: cerbul, ursul, râsul, jderul, lupul, mistreţul, căprioara,
iepurele, veveriţa, vulpea, dihorii. Lumea pădurilor zonei este populată cu numeroase
specii de păsări, cele mai reprezentative fiind cocoşul de munte, corbul, cioara, mierla,
privighetoarea, fazanul, ciocârlia, cucul, graurul, sturzul, coţofana, pupăza. Fauna de
câmpie e reprezentată de: barză, rândunică, vrabie, piţigoi, prepeliţă şi diferite reptile. În
apele din cuprinsul Șteiului şi din zonă se pot pescui diferite specii de peşti: păstrăvi,
mrene, cleni şi crapi.
Vechii locuitori ai Şteiului erau foarte buni crescători de animale, care furnizau
carne, lapte, ouă şi materii prime pentru îmbrăcăminte.
Păşunile şi fâneţele naturale erau destul de răspândite în zonele adiacente
vechiului sat.
Sătenii de altădată deţineau diferite bovine, cai, bivoliţe, oi, capre, porci şi
numeroase specii de păsări: găini, raţe, curci, gâşte. Azi numărul animalelor şi păsărilor
este foarte redus. Zona Ștei se încadrează în arealul agricol Codru-Moma, cu relief
depresionar-montan și munți joși. Resursele de sol sunt foarte importante prin prisma
unor întinse suprafeţe propice culturilor agricole şi a suprafeţelor muntoase unde
predomină pădurile. Datorită geologiei complexe a munţilor care mărginesc Depresiunea
Beiuș, principalele resurse naturale de subsol sunt reprezentate de apele geotermale şi
minerale. Astfel, o importantă resursă naturală din zona Ștei sunt apele geotermale şi
minerale. Acestea au efecte benefice pentru afecţiuni precum: afecţiuni reumatismale
inflamatorii, degenerative și abarticulare, afecţiuni post-traumatice, afecţiuni
neurologice periferice, afecţiuni neurologice centrale, afecţiuni ginecologice şi afecţiuni
asociate.
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DEMOGRAFIE
Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia oraşului Ștei se ridică la
8.008 locuitori, în scădere faţă de cea dată de recensământul din 2002, de 8.637 de
locuitori și de cea din 1992, când orașul avea o populație de 9.342 locuitori.
Potrivit datelor INSSE, în anul 2021 populația orașului Ștei este de 6.852 de
persoane dintre care 3.270 de gen masculin și 3.582 de gen feminin.

EVOLUȚIA POPULAȚIEI
10000
8000
6000
4000
2000
0

9342
7475

7386

7301

7227

ANUL ANUL
1992 2015 ANUL ANUL ANUL
2016 2017
2018

7085

7021

ANUL
2019

ANUL
2020

6852

Serie1
ANUL
2021

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

REPARTIZAREA POPULAȚIEI ÎN FUNCȚIE DE
GEN
5000

4688 4654
3854

4000

3621

3811

3575

3774

3527

3740

3487

3680

3405

3651

3370

3582

3270

3000
2000
1000
0
Anul 1992

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017
Femei

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Bărbați

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Așa cum se poate observa din graficele de mai sus, deși aflată în sensibilă dar
constantă descreștere ( de la 7.475 în anul 2015 la 6.852 în anul 2021), totuși, raportul
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dintre populația feminină și cea masculină rămâne aproape constant și fără a se înregistra
diferențe frapante între cele două genuri.
Referitor la structura pe vârste și sexe se constată o crește relevantă a populației
cu vârsta curpinsă între 5 și 9 ani dar și pentru segmentele de vârstă 40 – 44 ani și 50 -54
ani. Chiar dacă pe celelalte segmente de vârstă s-au înregistrat scăderi, totuși, din punct
de vedere social, aceste segmente de vârstă evidențiază două aspecte foarte importante:
1. Creșterea populației școlare și 2. Atragerea persoanelor active spre polul de dezvoltare
pe care îl reprezintă orașul Ștei. Nu în ultimul rând, creșterea numărului persoanelor cu
vârsta peste 65 ani ani evidențiază o creștere semnificativă a speranței de viață în orașul
Ștei. Populația tânără, cu vârsta până la 40 de ani este cea care migrează spre orașele centre universitare pe durata studiilor superioare, dar care și rămâne, pentru o perioadă
destul de lungă, în aceste aglomerări. Acești indicatori evidențiază faptul că ritmul
investițiilor care vizeză îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, prin reabilitarea
drumurilor, crearea de spații verzi, crearea de zone de agrement etc, trebuie să se
mențină susținut iar mai mult decât atât, se impune accelerarea ritmului de dezvoltare a
infrastructurii suport pentru dezvoltarea afacerilor și a infrastructurii educaționale.
Aceste componente au menirea de a menține cât mai mult în oraș populația școlară și de
a o aduce cât mai repede înapoi în vederea ocupă rii unui loc de muncă.
În ceea ce privește raportul dintre populația de gen feminin și cea de gen masculin
se păstrează un echilibru relativ, balanţa înclinându-se uşor în favoarea sexului feminin
care reprezenta 51,56% din totalul populaţiei, iar populaţia masculină 48,43%.
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Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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La Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2011 structura etnică a
ORAȘULUI ȘTEI era compusă din maghiari, români, altă etnie, respectiv 6,41% populaţie
despre care nu se cunoaşte apartenenţa etnică.

Sursa: Institutul Național de Statistică, RPL 2011

Prognozele demografice, realizate prin raportare la Recensământului Populaţiei şi
Locuinţelor 2011 (RPL 2011), indică accentuarea declinului înregistrat pe termen mediu
şi lung; valoarea indicelui de scădere prognozat pentru nivelul regional pentru anul 2030
este de 5,4%, respectiv de 16,3% până în 2050; aceste prognoze au în vedere inclusiv
migraţia internă a locuitorilor – rezultatele aplicării indicilor de scădere pentru ORAȘUL
ȘTEI sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.
2011
2030
2050

Populaţie înregistrată la RPL 2011 Prognoză
conform
(populaţie stabilă)
indicilor estimaţi
6.529
NA
NA
6.176
NA
5.465

Prin raportare la principalii indicatori economici, judeţul Bihor se înscrie în
tendinţele prognozate pentru regiunea de dezvoltare din care face parte; dacă ne referim
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la prognozele produsului intern brut – în anul 2020, comparativ cu anul 2016, la nivel
regional se estimează o creştere de 33,43%, iar la nivel judeţean o creştere de 33,27%. În
ceea ce priveşte numărul mediu de salariaţi, creşterea aşteptată pentru regiune este de
18,11%, respectiv de 17,01% la nivelul judeţului Bihor. Dacă ne referim la prognozele din
sfera câştigului mediu net lunar creşterea aşteptată este de 42,32% în 2020 faţă de 2016
la nivel regional, respectiv de 38,31%, iar rata şomajului se aşteaptă să scadă, la nivel
regional, de la 3,2% la 2,4%, respectiv, la nivel judeţean, de la 3% în 2016 la 2,5% în 2020
(conform informaţiilor prezentate în tabelul de mai jos).
2016
2017
2018
2019
Valoarea produsului intern brut (milioane de lei, preţuri curente)
Nord – Vest
87822 94158 101431 109273
Bihor
17446 18711 20150 21696
Numărul mediu de salariaţi (mii persoane)
Nord – Vest
649,2 677,1
705,5
735,9
Bihor
158,1 164,1
170,5
177,7
Câştigul salarial mediu net lunar (lei/salariat)
Nord – Vest
1810
2031
2218
2398
Bihor
1574
1734
1888
2036
Rata şomajului înregistrat la sfârşitul anului (%)
Nord – Vest
3,2
3,0
2,8
2,6
Bihor
3,0
3,0
2,9
2,7
Sursa: Comisia Naţională de Prognoză
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2020
117180
23250
766,8
185,0
2576
2177
2,4
2,5

Creşterea reală medie a PIB faţă de anul anterior estimată pentru judeţul Bihor
este de 5,5%, cu o creştere de 36,95% în 2020 faţă de 2016 a PIB/locuitor (euro), respectiv
se aşteaptă creşterea numărului mediu de salariaţi.

Bihor
Creşterea reală a PIB
(modificări procentuale faţă de anul
precedent)
PIB/locuitor (euro)
Număr mediu de salariaţi
(modificări procentuale faţă de anul
precedent)

2016
5,4

2017 2018 2019 2020
5,2
5,5
5,7
5,7

6849
3,0

7392 8014 8694 9380
3,8
3,9
4,2
4,1

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză

Venitul net echivalat în medie anuală în Euro (toate veniturile în bani primite din
orice sursă de către fiecare membru al unei gospodării, împărţit la numărul membrilor
gospodăriei; calculat după plata taxelor şi deducerilor) este mult sunt media europeană,
respectiv sub valoarea maximă (înregistrată în Luxemburg).
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică http://www.insse.ro/cms/qol/index_ro.html#

De asemenea, România prezintă valori sub media europeană pentru rata ocupării
forţei de muncă (populaţia în vârstă de muncă), fiind cu aproximativ 15% mai mică decât
în Suedia.

Sursa: Institutul Naţional de Statistică http://www.insse.ro/cms/qol/index_ro.html#

ACTIVITĂȚI ECONOMICE
Deși orașul Ștei s-a dezvoltat ca un oraș cu profil de industrie extractivă și
prelucrare, acest aspect s-a schimbat după anii 1990. Ștei are un caracter predominant
industrial, principalele ramuri fiind industria prelucrătoare și industria alimentară.
Analizând modul de repartizare a unităților industriale pe teritoriul orașului, se
constată că cele mai importante sunt organizate pe platforma industrială din partea de
est a localității, restul unităților industriale, depozite și întreprinderi mici fiind dispersate
în perimetrul construibil al orașului.
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Cele mai importante unități industriale situate în zona de locuit sunt întreprinderea
de textile SC Ștei SA și fabrica de pâine SC Paniprima SA, dar nefiind poluatoare, nu sunt
incompatibile cu zona de locuit.
Orașul Ștei prezintă un potențial economic datorită extinderii platformei
industriale existente prin crearea unui nou parc industrial în suprafață de aprox. 13 ha, în
intravilanul orașului.
Trebuie, de asemenea, menționat un aspect deosebit de important care
influențează în mod indirect dezvoltarea economică a orașului Ștei, respectiv faptul că în
orașul Ștei este în vigoare cel mai scăzut nivel din țară al impozitelor pentru persoane
fizice, acestea fiind cu 50% mai mici decât minimul la nivel național.
Din punct de vedere industrial, profilul inițial al orașului Ștei a fost prin excelență
minier, la care, odată cu dezvoltarea orașului s-au mai adăugat pe rând: construcții de
mașini, prelucrarea lemnului, confecții, tricotaje, producție de ambalaje.
Nivelul redus al eficienței muncii și managementul slab, corelate cu criza
economică de după 1989, au determinat o reducere a activității industriale, astfel că în
prezent, cele mai multe unități existente înainte de 1989 funcționează sub nivelul
capacităților sau au dat faliment.
O scurtă trecere în revistă a unităților industriale existente:
• Industria minieră: “Exploatarea minieră Bihor”, din cauza rezervelor în epuizare, a
nerentabilității resurselor rămase, a utilajelor învechite, a lipsei de investiții este în proces
de conservare;
• Industria constructoare de mașini “SC Hiperion SA”, care din cauza lipsei de fonduri pe
fondul lipsei de comenzi și-a restrâns activitatea;
• Fosta industrie de prelucrare a lemnului: “S.C. Romobin S.A.” își are originea într-un
atelier de tâmplărie creat în anul 1952 care a asigurat tâmplăria pentru construcțiile ce
se ridicau în șantier, fiind o anexă a Întreprinderii Kwarțit. Din anul 1990 devine unitate
de sine stătătoare cu personalitate juridică, iar în 1997 își încetează activitatea, când a
fost preluată de Grupului European Drinks & Food;
• Industria ușoară: “S.C. Ștei S.A.”, a cărui activitate este producția de textile, are piață
de desfacere internă și externă;
• “S.C. Ambarom S.A.” – și-a încetat activitatea în orașul Ștei;
• Transport: “S.C Omnitrans S.A.”- fosta autobază de transporturi auto a fost cumpărată
de Grupul de firme “European Drinks”; aceasta asigură în principal transportul
muncitorilor de la domiciliu la platformele industriale ale firmelor din: Ștei, Rieni și
Sudrigiu, dar și transportul călătorilor între alte localități din județul Bihor;
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• Unitatea “S.C. Solceta S.A.”, fosta exploatare de gospodărie comunală și locativă, are ca
activitate de bază aprovizionarea cu apă potabilă a localității, întreținerea rețelelor de
apă și a rețelelor de canalizare a apelor uzate;
În prezent, conform site-ului termene.ro, în orașul Ștei activează 310 societăți
comerciale dintre acestea, în top 10 societăți cu cea mai mare cifră de afaceri se numără:
European Drinks SA, Iubi Exim SRL, Alpin Gas SRL, Societatea Băița SA, Meroxadav SRL,
PAap Neos SRL, Koronia Farm SRL, Andafarm Impex SRL, Nico Marchet SRL, Helion
Security SRL.
Cele mai multe societăți activează în următoarele domenii: Comerț cu amănuntul
al altor bunuri noi, in magazine specializate, Baruri si alte activități de servire a băuturilor,
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate, Activități de
asistenta stomatologica, Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor
proaspete de patiserie, Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

AMENAJAREA ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI

Sursa: www.ancpi.ro
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Suprafaţa teritorială administrativă a oraşului Ştei este de 776,60 ha, din care
275,60 ha intravilan. Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în limita unității
administrativ-teritoriale a orașului este:
Destinația terenurilor
Terenuri destinate funcțiunilor urbane (intravilan)
Terenuri agricole (extravilan)
Terenuri forestiere (extravilan)
Terenuri aflate permanent sub apă (extravilan)
Terenuri cu altă destinație(extravilan)
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Suprafață
275,60 ha
281,00 ha
210,00 ha
8,00 ha
2,00 ha

SĂNĂTATE
Asistența sanitară în orașul Ștei este asigurată de două spitale:
Spitalul Orășenesc Ștei. Este structurat în pavilioane, fiind dotat cu anexe specifice
activității medicale:
• Pavilionul A - secția interne compartimentul neurologie, compartimentul
recuperare medicină fizică și balneologie, compartimentul îngrijiri paliative, camera de
gardă;
• Pavilionul B – compartiment pediatrie;
• Pavilionul C – ambulatoriul integrat cu cabinetele de medicină internă/
cardiologie/reumatologie, pediatrie, obstetrică ginecologie, ORL, neurologie, psihiatrie,
chirurgie generală, oftalmologie, dermatovenerologie; laborator de radiologie și
imagistică medicală, laborator de analize medicale; bază de tratament; cabinet diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice, farmacie cu circuit închis;
• Pavilionul D - arhivă, spălătorie, garaje, magazie de alimente, bloc alimentar,
sterilizare.
• Clădiri anexe - morgă, centrală termică, magazie.
Servicii medicale:
• Spitalizare continuă în specializările: medicină internă, neurologie, recuperare,
medicină fizică și balneologie, pediatrie și îngrijiri paliative.
• Spitalizare de zi în specializările: medicină internă, pediatrie, ORL
• Laborator: analize medicale, radiologie și imagistică medicală
Ambulatoriul de specialitate al spitalului este împărțit astfel:
• medicină internă/ cardiologie/ reumatologie,
• pediatrie,
• obstetrică ginecologie,
• ORL,
• neurologie,
• psihiatrie,
• chirurgie generală,
• oftalmologie,
• dermatovenerologie.
Spitalul mai dispune de următorul personal:
• biolog;
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• farmacist (spitalul are o farmacie cu circuit închis);
• sociolog;
• balneofiziokinetoterapeut;
• asistente medicale;
• infirmiere;
• personal TESA.
Spitalul de Psihiatrie şi pentru măsuri de siguranță. Spitalul de Psihiatrie şi pentru
Măsuri de Siguranţă Ştei este unul dintre cele 4 spitale de psihiatrie şi pentru măsuri de
siguranţă din ţară (celelalte trei spitale aflându-se în Sapoca, Jebel şi Pădureni, Grajduri),
care internează bolnavi psihici în baza prevederilor Codului Penal. Unitatea a fost
înfiinţată în anul 1966, funcţionând în subordonarea Comitetului executiv al Consiliului
popular al judeţului Bihor, conform Deciziei nr. 359/07.07.1973, sub denumirea de
Spitalul de Psihiatrie Oraş Dr. Petru Groza.
A intrat în funcţiune cu 225 paturi pentru bolnavi psihici cronici, fiind deservit de
medici detaşaţi de la Spitalul de Psihiatrie Oradea, 11 cadre medii sanitare, 15 cadre
auxiliare și 29 personal administrativ.
În primele luni spitalul nu a avut nici un pacient internat, în această perioadă
salariaţii au amenajat saloanele, sălile de mese, au confecţionat lenjerie şi s-au amenajat
rezervoare pentru combustibil lichid.
În anul 1973 s-a schimbat denumirea spitalului din Spital de Neuro-psihiatrie în
Spital de Psihiatrie şi s-a înfiinţat o secţie pentru dezalcoolizare cu 25 de paturi.
Din anul 2001 spitalul a beneficiat de finanţare în cadrul PNS – Profilaxia în
patologia psihiatrică şi psihosocială – situaţie în care s-a putut înfiinţa un centru de
consiliere pentru bolnavii psihici unde îşi desfăşoară activitatea un psiholog, ateliere
pentru terapie ocupaţională, amenajarea saloanelor bolnavilor şi dotări pentru
activitatea cultural-educativă (TV color, staţie de difuzare prin radio în toate saloanele).
În cursul anilor s-au realizat o serie de obiective care au contribuit la buna
funcţionare a spitalului: spălătorie mecanică, atelier de croitorie, magazii de alimente,
garaj auto, gospodăria anexă, plantaţia de pomi fructiferi şi ornamentali, viţă de vie,
iluminatul căii de acces spre spital şi terenul de sport. De asemenea, s-au organizat sesiuni
de comunicări ştiinţifice şi simpozioane pe teme de psihiatrie, la care au luat parte figuri
proeminente ale psihiatriei româneşti din centrele universitare Cluj şi Timişoara.
În baza Hot. Guv. nr. 1106/10.10.2002 – pentru declararea unităţilor sanitare de
interes public naţional aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
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Sănătăţii spitalul a intrat în subordonarea Ministerului Sănătăţii Publice, funcţionând sub
denumirea de Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ștei.
Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Stei funcţionează în baza Legii
Spitalelor nr.95/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Este o instituţie de stat cu personalitate juridică, are buget de venituri şi cheltuieli
proprii, dispunând independent de creditele bugetare repartizate pe care le utilizează,
numai pentru nevoile unităţii, în condiţiile stabilite prin dispoziţii legale, în calitate de
ordonator terţiar de credite, funcţionând în prezent la o capacitate de 235 de paturi cu
profil de psihiatrie, plasate în trei pavilioane care se află în incinta unităţii cu toate
structurile activităţii medicale, auxiliare şi funcţionale, care formează o singură unitate cu
conducere unică şi în consecinţă oricărui salariat, indiferent de locul şi funcţia pe care o
are în cadrul aceleiaşi structuri de activitate, în scopul asigurării bunei funcţionalităţi, i se
poate schimba locul de muncă.
Spitalul este normat şi organizat în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii şi Familiei
nr. 208/17.03.2003 ca unitate de categoria a V-a, în conformitate cu prevederile Ordinului
Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru
clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare.
Unitatea are un specific mixt: medical şi medico-judiciar.
Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ștei este unitatea sanitară cu
paturi care asigură asistenţă medicală completă de specialitate, curativă şi de recuperare
a bolnavilor internaţi în conformitate cu prevederile Codului Penal.
Conform adresei M.S. OB. 6259/AN/201/69/23.06.2004 unităţii îi sunt arondate un
număr de 13 judeţe: Alba, Arad, Bihor, Braşov, Bistriţa Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita,
Maramureş, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, conform Legii Sănătăţii Mintale şi a Protecţiei
persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 372
privind Normele de aplicare a Legii nr. 487/2002.
Serviciile medicale preventive, curative şi de psihiatrie judiciară cuprind:
• Psihiatrie adulți
o Evaluare, diagnostic şi tratamentul afecţiunilor psihice la adulţi
o Linie de Gardă pentru urgenţe psihiatrice
o Cabinet de psihiatrie - Ambulatoriu Integrat
o Cabinet de psihologie – psihoterapie, consiliere, teste psihologice
o Atelier de terapie ocupaţională, având diverse activităţi sub îndrumarea unor
pedagogi de recuperare.
• Psihiatrie judiciară
o Internare conform Codului Penal
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Când făptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman şi se află într-o stare care
prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-un institut medical
de specialitate până la însănătoşire. Această măsură poate fi luată în mod provizoriu şi
în cursul urmăririi penale sau al judecăţii.
o Asistenţă complexă medico-socio-judiciară pentru bolnavii internaţi în baza
Codului Penal
o Internări nevoluntare conform Legii nr. 487/2002.
Servicii medicale generale
o Cabinet de stomatologie
o Investigaţii radiologice
o Laborator de analize medicale – în vederea evaluării stării somatice şi diagnostic
o Cabinet de explorări funcţionale – EKG şi EEG
o Cabinet de fizioterapie, având dotări moderne pentru proceduri cu ultrasunet,
laser, impulsuri, ionizări, magnetodiaflux.
În cursul anului 2013, sediul central al Serviciului de Ambulanță Județean Bihor a
inaugurat sediul stației de la Ștei.
Clădirea nouă, situată pe str. Cuza Vodă din orașul Ștei, are o suprafață totală de
489 mp și e compusă din 5 spații speciale (pentru păstrarea în condiții optime a
autosanitarelor din dotare) și dintr-o parte operativă în care conviețuiesc dispeceratul
112 al Ambulanței Ștei, depozitul medical, farmacia și sala de așteptare pentru personalul
medical din tură. De asemenea, la etaj sunt camerele personalului medical.
În cadrul Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară din Primăria Ștei
activează în prezent un asistent medical comunitar, având următoarele atribuții:
culege date despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde își desfășoară
activitatea;
• stimularea de acțiuni destinate protejării sănătății;
• efectuează vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de
protecție a sănătății mamei și nou-născutului;
• supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului și a copilului mic, în
colaborare cu asistența medicală a medicului de familie;
• participă, în echipă, la desfășurarea diferitelor acțiuni colective, pe teritoriul
comunității:
vaccinări, programe de screening populațional, implementarea programelor de
sănătate;
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• informeză medicul de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile
constatate cu ocazia activităților în teren;
• urmărește și supraveghează în mod activ copiii din evidența specială (TBC,
HIV/SIDA, copii prematuri, anemici);
• identifică cazurile de violență domestică, cazurile de abuz, persoanele cu
handicap, bolnavii cronici din familiile vulnerabile;
• efectuează activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de
viață sănătos;
• răspunde de aplicarea normelor eticii profesionale, inclusiv asigurarea păstrării
confidențialității în exercitarea profesiei.
Departamentul de Medicină Școlară este subordonat ca activitate Direcției de
Sănătate Publică Bihor, astfel încât, toate activitățile care implică sănătatea copiilor din
școlile șteiene sunt declanșate de la Direcţia de Sănătate Publică Bihor și raportate tot
acesteia.
Bugetul alocat pentru derularea activităților din cabinetele medicale școlare este
asigurat integral de către Primăria Ștei, prin aprobarea Consiliului Local, într-o ședintă
care are loc la începutul fiecărui an calendaristic.
Orașul Ștei are o creșă de copii cu cabinet medical propriu, o grădiniță cu program
normal care dispune de o trusă de prim ajutor, o grădiniță cu program prelungit în incinta
căreia se află un alt cabinet medical școlar, o școală generală cu clasele I - VIII dotată cu
un cabinet medical și două colegii (național și tehnic), ambele cu câte un cabinet medical,
resursele umane implicate constând într-un medic, iar în fiecare dintre cele 5 cabinete
medicale școlare fiind câte o asistentă medicală.
Începând cu anul 2010, prin fondurile alocate de la bugetul local, neprimind fonduri
de la Ministerul Sănătății, s-a inițiat modernizarea acestor cabinete atât ca renovare cât
și ca dotare mobilier. Acest proces a fost încheiat în anul 2012, după care s-a solicitat
Direcţiei de Sănătate Publică Bihor un control în vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare, în conformitate cu normativele europene de funcționare. De la începutul
anului 2013, fiecare cabinet medical școlar are autorizație sanitară proprie de
funcționare.

EDUCAȚIONAL ȘI SOCIAL
Din punct de vedere al nivelului de educație, în orașul Ștei există învățământ
preșcolar, primar și gimnazial, liceal și post liceal, acesta fiind structurat astfel:
• 1 grădiniţă cu program prelungit,
• 1 grădiniță cu program normal,
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• 1 şcoală din învăţământul primar şi gimnazial, respectiv Școala Gimnazială “Miron
Pompiliu”,
• 2 licee/ colegii, din care unul pe filieră teoretică și unul cu profil tehnologic, respectiv
Colegiul Naţional „Avram Iancu” Ștei și Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei.
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Așa cum se poate observa în graficul de mai sus, dacă în anul 1992în orașul Ștei
exista și învățământ profesional și o școală de maiștri, acestea nu se mai regăsesc în
intervalul 2015 – 2020. Studiile de specialitate din domeniu, recomandă reorientarea
spre învățământul dual.
Modul de funcționare al acestora este:
În incinta Colegiului Național „Avram Iancu” funcționează Şcoala Postliceală „Henri
Coandă” Ştei, unitate de învățământ privată, cu activitate în domeniul sănătății şi
asistenţei pedagogice, calificarea profesională oferită fiind asistent medical generalist.
Baza materială (săli de clasă, biblioteci, laboratoare, dotări didactice) din cadrul
unităţilor de învăţământ, respectiv umană (cadre didactice) asigură în bune condiții
desfășurarea actului educațional.
Cu toate acestea, sunt necesare diferite investiții atât în privința infrastructurii
fizice, cât și în ceea ce privește pregătirea continuă a cadrelor didactice, în vederea
alinierii la schimbările și exigențele actuale în domeniu.
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Unitățile de învățământ sunt dotate cu echipamente IT şi rețea de comunicații
electronice.
Deși este un oraș de dimensiuni foarte mici, cu profil industrial, în Ștei există unităţi
de învăţământ cu tradiție, care oferă oportunităţi de educare şi instruire de înaltă calitate,
prin acţiuni de mare responsabilitate şi de calitate, urmărind satisfacerea nevoilor de
învăţare pentru ca absolvenţii şcolilor să poată fi integraţi mai departe în forme de
învățământ superior bune şi foarte bune, să realizeze performanţe.
Prin activităţile desfăşurate se asigură elevilor sporirea calităţii vieţii, a
performanţei, a spiritului de echipă, a învăţării pe tot parcursul vieţii, formarea unor
cetăţeni activi şi responsabili, în acest sens fiind demnă de luat în considerare contribuția
semnificativă a cadrelor didactice în obținerea acestor rezultate.
Colegiul Naţional „Avram Iancu” Ştei dispune de un număr de 19 săli de clasă, 2
laboratoare de informatică, 2 laboratoare de fizică, un laborator de biologie, un laborator
de chimie, bibliotecă şi două săli de sport.
Pe lângă Colegiul Naţional „Avram Iancu” funcţionează Clubul Sportiv Şcolar Ştei
cu secţie volei, având o echipă de junioare cât şi una de cadete înscrise în campionatul
naţional de volei. De-a lungul anilor echipele de volei ale Clubului Sportiv Şcolar au
obţinut rezultate deosebite atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional.
Starea tehnică a echipamentelor cu care sunt dotate laboratoarele este bună.
Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei este unul dintre cele mai mari licee industriale din
județul Bihor, având ca cifră anuală de școlarizare peste 800 de elevi în patru forme de
învățământ: liceu curs de zi, liceu curs seral, școală profesională, școală postliceală.
Școala a luat ființă în anul 1962, sub denumirea de Grupul Școlar Minier,
continuând activitatea de pregătire a cadrelor necesare industriei miniere, din județul
Bihor, începută în anul 1952 printr-o unitate special profilată în acest scop și care și-a
întrerupt activitatea în anul 1959.
Înființarea acestei unități de învățământ s-a dovedit imperios necesară atât
economiei județului, cât și populației din zonă, pregătind personal de specialitate
precum: maiștrii electromecanici, maiștrii minieri și tehnicieni geologi.
Începând cu anul 1965 aria de pregătire s-a extins la pregătirea de muncitori prin
școli profesionale în meseriile electrician de mină, lăcătuș de mină, miner, sondor de
mină, preparator de minereuri, strungari, sudori și alte meserii practicate în industria
minieră. Din anul 1975 a luat ființă Liceul industrial nr. 2 Petru Groza cu profilele minepetrol-geologie, mecanic și electrotehnic. În anul 1991 liceul își schimbă denumirea în
Grup Școlar Minier Petru Groza, iar din anul 1993 devine Grup Școlar Unirea Ștei, prin
preluarea profilelor tehnologice de la Liceul Avram Iancu Ștei, care devine liceu teoretic.
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Începând cu anul școlar 1995-1996, Grupul Școlar Unirea Ștei se unifică cu Școala
Profesională Auto Ștei păstrându-și denumirea, devenind unul dintre cele mai mari licee
din județ și singurul din oraș care pregătește forța de muncă pentru zona Ștei, cât și
pentru zonele limitrofe, având personal calificat cu rezultate deosebite. Dinamica
dezvoltării școlii a permis creșterea numărului de elevi de la aproximativ 100 la înființare,
la peste 800 în prezent reușind să se adapteze din mers noilor cerințe de forță de muncă.
Începând cu anul școlar 2009-2010 vine și satisfacția binevenită și binemeritată de
ridicare a instituției de învățământ la rangul de Colegiu Tehnic, astfel Grupul Școlar
Industrial Unirea Ștei devine Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei. Conducerea Colegiului Tehnic
"Unirea” a înțeles că viitorul școlii depinde de flexibilizarea ofertei educaționale, de
adaptarea acesteia la cerințele pieței muncii, oferta educațională suprapunându-se
perfect peste posibilitățile de absorbție a forței de muncă pe care Șteiul și zona limitrofă
le au.
Şcoala Gimnazială “Miron Pompiliu” este cea mai veche școală din Ștei și cea mai
mare școală gimnazială din zona Ștei-Beiuș, având un număr de 710 elevi și 62 de angajați;
are local propriu care cuprinde patru clădiri şi o sală de sport. Clădirea mare (5.818 mp),
situată pe strada N. Iorga la nr. 28, unde învață elevii din ciclul gimnazial, are două etaje
şi parter, are o curte şi un teren de joacă amenajate, teren de sport. La parter sunt șase
săli de clasă, un laborator de chimie, grupuri sanitare. Tot la parter se află secretariatul,
contabilitatea, birourile directoriale şi alte săli cu diverse destinații. La etajul I sunt cinci
săli de clasă, sala profesorală, cabinetul psihologului și al logopedului școlar, centrul de
documentare și informare, grupuri sanitare, un cabinet medical.
La etajul al doilea există 4 săli de clasă, cabinet de desen, depozitul de carte și
manuale, un cabinet cu 8 calculatoare, grupuri sanitare.
În clădirea mare funcționează ciclul gimnazial într-un singur schimb. Clădirea mică
(1.916 mp), aflată în incinta curţii şcolii mari, are la parter patru săli de clasă, cancelaria,
grupuri sanitare. La etaj sunt şase săli de clasă și grupuri sanitare. Aici funcţionează întrun singur schimb clase primare (9 clase).
Pe strada Tineretului, există o altă clădire a şcolii (1.916 mp) unde funcționează
clase primare (8 clase). La parter sunt patru săli de clasă, cancelaria, grupuri sanitare. La
etaj sunt cinci săli de clasă și grupuri sanitare. Aici se află o curte unde copiii se pot recrea
în pauze.
Sala de sport (str. Sportului nr. 2) are o suprafață de 1.142,5 mp, fiind structurată
într-o sală mare, două săli mici, un coridor mare şi două coridoare mici; curtea aferentă
sălii de sport are o suprafață de 2.800 mp și este funcţională.
Biblioteca şcolii funcţionează în clădirea şcolii, nefiind separată.
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Grădinița din Ștei și-a început activitatea în anul 1952, funcționând pe lângă Școala
cu clasele I-VIII Ștei, cu un număr de 50 de copii repartizați în 4 grupe de program normal,
fiecare grupă fiind condusă de către o educatoare.
Din anul 2007, având denumirea de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 a obținut
statutul de personalitate juridică, având ca structură Grădinița cu Program Normal Nr. 2.
În prezent grădinița funcționează cu 8 grupe de copii, dintre care 5 de program
prelungit și 3 de program normal.
Activitatea grădiniței se desfășoară în două locații diferite cu următoarele spații: 2
clădiri pentru programul prelungit (o clădire cu etaj și una cu un singur nivel unde
funcționează și Creșa de copii) și 1 clădire pentru programul normal.
În ultimii ani s-au făcut investiții în reabilitarea acestor clădiri și a spațiilor aferente,
astfel încât la momentul actual putem oferi cele mai bune condiții pentru desfășurarea
calitativă și eficientă a procesului instructiv-educativ.
Baza materială de care dispune Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 - G.P.P. Nr. 1
(programul prelungit) este prezentată în continuare:
• 5 săli de clasă cu dublă funcționalitate (dormitor și sală pentru joacă și activități)
• 1 vestiar
• 1 cabinet metodic
• 3 săli de mese
• 2 oficii pentru distribuirea mesei
• bucătărie parțial utilată
• 1 cabinet medical
• teren mare de joacă parțial amenajat
Baza materială aferentă Grădiniței cu Program Normal Nr. 2 - G.P.N. Nr. 2 - este
constituită din următoarele:
• 4 săli de grupă
• 1 sală pentru proiecții
• 1 vestiar
• teren de joacă (suprafață mică) amenajat
Creșa de copii are o capacitate de 20 de locuri și cuprinde următoarea structură a
spațiilor de desfășurare a activității:
• 1 sală de clasă cu dublă funcționalitate (dormitor și sală pentru joacă)
• 1 sală de mese
• 1 sală de baie
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POPULAȚIA ȘCOLARĂ
2020
2019
2018
2017
2016
2015
1992
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Copii inscrisi in crese
Copii inscrisi in gradinite
Elevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul liceal
Elevi inscrisi in invatamantul profesional
Elevi inscrisi in invatamantul postliceal (inclusiv invatamantul special)

Segmentul social este reprezentat în orașul Ștei prin prezenta următoarelor
organizații neguvernamentale:
Fundația Voinicelul
Fundația Santos
Fundatia Radiatii Zero
Fundatia Osana
Fundatia Flora
Fundatia Daniel
Fundatia Crimara
Fundatia Apuseni Bihor
Fundatia Andrios
Asociatia Zona Steiului
Asociatia Zambeste Doneaza Si Salveaza
Asociatia Urbariala Steiul
Asociatia Sportiva Focul Viu
Asociatia Spitalului De Psihiatrie Si Pentru Masuri De Siguranta Stei
Asociatia Solceta Programul Actiunilor Salariatilor
Asociatia Sfantul Simeon Noul Teolog
Asociatia Salvatorilor Montani Stei
Asociatia Romana A Iubitorilor Naturii
Asociatia Religioasa Adunarea Baptista Independenta Maranata
Asociatia Pro Sport Stei
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Asociatia Pensionarilor Stei
Asociatia Parintilor De La Scoala Miron Pompiliu Stei
Asociatia Parintilor De La Liceul Tehnologic Unirea Stei
Asociatia Marokko
Asociatia Gradinitei Stei
Asociatia Fotbal Club Otelul Stei
Asociatia Crisul Negru
Asociatia Comuna Politica Steiu
Asociatia Clubul Sportiv Crisul Negru Stei
Asociatia Barten
Compartimentul Asistență Socială din cadrul Serviciului Resurse Umane, Protecție
Socială, Administrație ca parte componentă a aparatului de specialitate din Primăria Ștei
asigură activitatea de prevenție și intervenție primară pentru persoanele aflate în
dificultate în scopul îmbunătățirii calității vieții acestora.
Obiectivul serviciului îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe și
servicii de protecție a persoanelor, familiilor, grupurilor și comunităților cu probleme
speciale aflate în dificultate și un grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza
prin mijloace și eforturi proprii un mod normal și decent de viață. În orașul Ștei nu există
unități sociale rezidențiale, furnizori de servicii sociale acreditați și nici asistenți maternali
profesioniști.
Serviciul de evaluare complexă a copilului (SEC) a realizat demersurile pentru
aprobarea acordurilor de parteneriat încheiate între Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bihor și Direcția de Asistență Socială Oradea, Primăria
Orașului Ștei și alte primării din județul Bihor, privind accesul copiilor cu dizabilităţi din
familie la servicii de recuperare la C.Z.R.C.D Oradea, potrivit recomandările din Planul de
abilitare-reabilitare al copilului cu dizabilităţi aprobat de Comisia pentru Protecţia
Copilului Bihor.

CULTURĂ ȘI SPORT
Orașul Ștei dispune de infrastructură de bază în vederea desfășurării de activități
culturale, beneficiind în acest sens de următoarea infrastructură: casa de cultură “Miron
Pompiliu”, bibliotecă orășenească, muzeu, două săli de sport (una situată la Colegiul
Naţional „Avram Iancu” Ştei, iar cealaltă în cadrul Şcolii Gimnaziale “Miron Pompiliu”).
Tipurile activităților desfășurate se pot clasifica astfel:
• de natură permanentă, dedicate evenimentelor din calendarul cultural
65

• literare: lansări de carte, evenimente dedicate personalităților culturale,
medalioane, seri literare, etc
• artistice: festivaluri și concursuri (Varietăți Bihorene, Toamna Orădeană, etc),
zilele orașului Ștei și a altor localități, parada portului popular, “Colinde, colinde”, „E
vremea colindelor”, „Datini și obiceiuri pascale”, Festivalul Mărțișorului, spectacole
(teatru, concerte de muzică populară, ușoară, simfonică, Miss Liceu)
• alte tipuri de activități: Festivalul gastronomic, întruniri cu tinerii, întruniri cu
persoanele de vârsta a III-a, expoziții cu caracter permanent și ocazional, seminarii pe
diverse teme (reintegrarea seniorilor în cotidian, pentru tineri), precum și participarea la
seminariile organizate de Asociația Friedrich Herbert pe diverse teme pentru tineri și
seniori în domeniul cultural.
De asemenea, Casa de cultură are colaborări cu Consiliul local Ștei, Primăria,
Biserica, Biblioteca Orășenească Ștei, Poliția, instituțiile de învățământ, Clubul copiilor,
Centrul de tineret, agenți economici.
Are în derulare parteneriate cu instituții de cultură din Drajna (Prahova), Sulina
(Tulcea), Șvinița (Mehedinți), Mândra (Brașov), Hajdudorog (Ungaria), Beiuș (Bihor), etc.
Proiectele în care este implicată Casa de cultură sunt: culegeri de folclor autentic
din Țara Beiușului, datini și obiceiuri pierdute, culegeri de strigături de nuntă și
înmormântare, dans de societate, precum și Festivalul Folcloric Șteian aflat în anul 2014
la prima ediție.
Biblioteca Orășenească Ștei. Serviciile oferite în mod curent de bibliotecă sunt:
• Informare și informatizare (Biblionet)
• Împrumut documente specifice la bibliotecă și prin serviciul mobil
• Instruire și creație artistică
• Instruire IT (Biblionet)
Activități desfășurate: lectură, educație preventivă, educație pentru sănătate,
educație pentru protejarea mediului înconjurător, lecții de conduită și combatere a
violenței, ședințe de abilități practice, activități de aptitudini artistice, acțiuni de
comunicare și socializare, etc.
Proiecte în desfășurare în care este implicată Biblioteca Orășenească:
• „Copiii vor să crească și să se joace într-un mediu curat” – proiect conceput
pentru formarea unor deprinderi sănătoase, cultivarea simțului pentru curățenie și
ordine, grija față de mediul înconjurător și respectul față de munca acelora care întrețin
curățenia în orașul Ștei.
• „Proiect delectură” – se urmărește cultivarea interesului pentru lectură,
descoperirea în afara familiei sau a școlii a plăcerii de a citi, manifestarea interesului
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pentru aplicarea cunoștințelor dobândite prin lectură, dezvoltarea laturii moral-estetice
a personalității, descoperirea universului cărții.
• „Împreună împotriva violenței” – proiect prin care se urmărește atragerea
atenției asupra diferitelor forme de violență cu care se confruntă comunitatea,
sensibilizarea opiniei publice cu privire la implicațiile fenomenului violenței și a
consecințelor sale, accentuarea faptului că, orice formă de violență reprezintă o încălcare
a drepturilor omului.
• „Micii bibliotecari” – proiect conceput pentru copii de vârstă școlară pentru
integrarea copilului în sfera de relație cu publicul, dezvoltarea unui limbaj pentru
comunicare cu toate categoriile de utilizatori (copii, adulți, vârstnici), introducerea
copilului în sfera ocupațională a adultului (locul de muncă), deprinderea cu activitățile
specifice meseriei de bibliotecar.
• „Ateliere artistice” – Lecția de desen, Decorațiuni din hârtie, Așa lucra bunica și
mămica. Este un proiect conceput pentru instruirea artistică, dezvoltarea și cultivarea
gustului pentru frumos, stimularea creativității și a simțului artistic, promovarea
aptitudinilor artistice, redescoperirea unor îndeletniciri artistice uitate (brodatul,
croșetatul, tricotatul).
Partenerii cu care colaborează Biblioteca Orășenească: Primăria, Consiliul Local,
Casa de cultură „Miron Pompiliu”, instituțiile de învățământ din Ștei și alte localități,
Poliția, Jandarmeria, Asociația Speranța pentru România din Arad.
Având în vedere faptul că, în ciuda dimensiunilor mici atât din punct de vedere al
suprafeței
teritoriale, cât și al numărului de locuitori, orașul Ștei se caracterizează printr-o
multitudine
de religii și culte religioase, trebuie menționate, ca obiective de interes cultural
următoarele
biserici din orașul Ștei:
• Biserică ortodoxă - str. Sportului - str. Unirii
• Biserică ortodoxă - str. George Enescu
• Biserică greco-catolică - str. Independenței
• Biserică romano catolică - str. Andrei Mureșanu
• Biserică penticostală - lângă pasarela spre Petrileni
• Biserică penticostală - la ieșire spre Vașcău
• Biserică baptistă - str. Tineretului
• Martorii lui Iehova - str. M. Pompiliu
În domeniul sportiv activează următoarele entități89:
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Clubul de fotbal CSO (Clubul Sportiv Orăşenesc) Ștei
Cluburile Minerul și Oțelul și-au încetat activitatea din cauza problemelor
financiare. Astfel, în anul 2010, s-au pus bazele Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei, având
finanţatori Primăria şi Consiliul Local Ştei, care a pornit la drum cu o singură secţie, cea
de fotbal.
Club de tenis Iris Ștei. Tenis Club Iris Ştei a avut rezultate bune de-a lungul timpului,
în care tenismenii s-au remarcat în turnee naţionale şi internaţionale.
Club de karate Crișul Negru. Sportivii care activează în cadrul acestui club s-au
remarcat prin rezultate deosebite obținute la diferite competiții, câștigând titluri
naționale, europene și mondiale.
În general, problemele cu care se confruntă cluburile sportive sunt legate de lipsa
fondurilor și a sponsorilor.
Din acest motiv nu au putut fi realizate investiții pentru susținerea în condiții
optime a activităților desfășurate, precum participarea sportivilor la competiții și
motivarea acestora.

TURISM
Orașul Ștei, centrul turismului montan bihorean, este amplasat la distanță de o oră
față de importante puncte turistice, cum ar fi: Chișcău, cu renumita Peștera Urșilor,
Meziad, Padiș, Stâna de Vale, Arieșeni, Scărișoara, Valea Sighiștelului etc.
Baza turistică este asigurată de un Hostel Lipscani și o pensiune JRB Ștei.
În oraș mai funcționează o grupă de salvamont și ghizi organizați în Asociația
Salvatorilor Montani Ștei.
În orașul Ștei există un singur obiectiv încadrat în Lista monumentelor istorice
2010, aprobată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional prin Institutul Naţional al
Patrimoniului, respectiv Casa Memorială “Miron Pompiliu”, care datează din sec. XIX.
Dintre tipurile de turism practicate la nivelul județului Bihor, în funcţie de resursele
naturale şi antropice, în orașul Ștei se practică:
• turismul montan
Orașul Ștei, situat la poalele munților Apuseni, prezintă în apropiere zone
deosebite de atracție turistică – Peștera Urșilor, Platoul Padiș, Arieșeni, Scărișoara, Valea
Sighiștelului, foarte căutate atât de turiști români, cât și din afara țării.
• turismul de afaceri / de tranzit.
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Orașul Ștei este amplasat într-o zonă industrială, fiind situat la aproximativ 80 de
km de Municipiul Oradea, ceea ce face ca orașul să fie o destinație semnificativă pentru
turismul de tranzit sau chiar de afaceri.
Orașul Ștei este situat la poalele Munților Apuseni, într-o frumoasă zonă turistică.
La o distanță de 14 Km de oraș se găsește Peștera Urșilor, unica din Europa prin
formele carstice pe care le adăpostește.
În apropiere se află stațiunile turistice montane Stâna de Vale, Arieșeni, Moneasa.
Un aspect deosebit de important este faptul că orașul Ștei a obținut statutul de
stațiune turistică de interes local.
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Nu accesul facil la obiective turistice face din orașul Ștei un punct de atracție
relevant ci faptul că orașul se află în ruta culturală europeană Atrium (reţeaua culturală
a oraşelor europene cu arhitectură de tip totalitarist), că s-au realizat investiții
importante de modernizare a lacului Ștei, în vederea creșterii atractivității acestuia
pentru turiști, că s-a modernizat ștrandul orașului dar mai ales pentru că se pun bazele
dezvoltării turismului medical prin înființarea unei secții de balneologie, a unui spital de
recuperare bazat pe cura cu apă termală.
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MEDIU
Poluarea aerului
Calitatea aerului din oraşul Ștei este afectată de poluanţii emişi de sursele de tipul
industrial şi urban, la niveluri ce nu depăşesc protecţia receptorilor: populaţia, mediul
natural şi mediul construit.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor prin Raportul privind starea mediului în
județul Bihor în anul 2021, evidenţiează inventarul de emisii în atmosferă. Calitatea
aerului este exprimată statistic printr-o serie de indicatori, care descriu fenomenul de
poluare sub forma răspândirii în aer a unor substanţe reziduale poluante, rezultate
preponderent din activităţile antropice.
Conform Raportului privind starea mediului în județul Bihor, în orașul Ștei poluarea
aerului este nesemnificativă. Noxele emanate în aer în zona platformei industriale a
orașului se încadrează în limitele admise și nu au o toxicitate care să pună în primejdie
sănătatea populației.

Sursa: https://www.meteoblue.com/ro/vreme/outdoorsports/airquality/%c8%98tei_rom%c3%a2nia_679177
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Panoul superior prezintă prognoza pentru Indicele Comun de Calitate a Aerului
(CAQI) utilizat în Europa din anul 2006. Este un număr pe o scară de la 1 la 100, unde o
valoare scăzută (culoare verde) reprezintă o calitate bună a aerului, iar o valoare ridicată
(culoare roșie) reprezintă o calitate scăzută a aerului. Codul de culori CAQI este utilizat în
toate panourile care afișează poluarea atmosferică ale meteogramei pentru a indica
nivelul de poluare. Pentru prognoza legată de polen nu există instrucțiuni oficiale de
coduri de culoare, deoarece polenul nu face parte din prognoza Indicelui de Calitate a
Aerului. Indicele de Calitate a Aerului este definit separat în apropierea șoselelor (indicat
"pe marginea drumului") sau departe de șosele (indice "fundal"). Meteoblue utilizează
indicele de fundal, din cauza faptului că modelele de vreme nu pot reproduce diferențele
pe scară redusă de-a lungul șoselelor. Din această cauză, măsurătorile efectuate de-a
lungul șoselelor vor indica valori mai ridicate decât prognoza de aici.
Cel de-al doilea panou prezintă prognoza de particule (PM și praf deșertic) pentru
Ștei. Particulele atmosferice (PM) reprezintă materie microscopică în stare solidă sau
lichidă care este suspendată în aer. Sursele de particule pot fi naturale sau antropogenice.
Cele mai îngrijorătoare pentru sănătatea publică sunt particulele suficient de mici pentru
a fi inhalate în părțile cele mai adânci ale plămânului. Aceste particule au un diametru
mai mic de 10 microni (aproximativ 1/7 din grosimea unui fir de păr omenesc) și sunt
definite ca PM10. Sunt un amestec de materiale printre care se numără fum, funingine,
praf, sare, acizi și metale. Particulele se formează și atunci când gazele emise de către
vehiculele motorizate și de către industrie sunt supuse la reacții chimice în atmosferă.
PM10 sunt vizibile privirii sub formă de ceață care poartă denumirea de smog. PM10 se
numără printre cele mai nocive dintre substanțele care poluează aerul.
PM10 poate spori numărul și severitatea crizelor de astm
PM10 cauzează sau agravează bronșitele și alte afecțiuni pulmonare
PM10 reduce abilitatea corpului de a lupta cu infecțiile
PM10 include particule fine definite ca PM2.5, care sunt particule fine cu diametrul de
2.5 μm sau mai puțin. Cel mai mare impact al poluării atmosferice cu particule asupra
sănătății publice este cauzat de expunerea îndelungată la PM2.5:
PM2.5 crește riscul de mortalitate specific vârstei, în special în cadrul persoanelor care
suferă de afecțiuni cardiovasculare.
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Praful Deșertic este alcătuit din particule mai mici de 62 μm și își are originea în deșerturi.
Cel mai adesea, particulele de praf sunt mici, ceea ce conduce la concentrații ridicate de
PM10 și PM2.5 și la un impact asupra sănătății.
Prognozele pentru concentrațiile de gaze care poluează aerul sunt prezentate în
cel de-al treilea panou. Poluarea accentuată cu ozon (O₃) din troposfera inferioară se
manifestă în special în zonele urbane.
Pentru Europa, meteograma ce reprezintă poluarea aerului are un al patrulea
panou, iar acesta afișează prognoza pentru polen pentru Ștei.
Polenul de mesteacăn este unul dintre alergenii aerieni cei mai comuni în timpul
primăverii sau în perioade mai înaintate ale anului la altitudini mai înalte. Odată cu
înmugurirea copacilor, aceștia eliberează mici boabe de polen care sunt împrăștiate de
vânt. Un singur mesteacăn poate produce până la cinci milioane de boabe de polen.
Polenul este dispersat de curenții de aer și poate fi răspândit pe distanțe mari. Noi
prezentăm prognoza pentru polen pentru o viteză a vântului de 10 m.
Polenul de iarbă este principalul declanșator de alergii la polen în lunile de vară.
Acesta cauzează unele dintre simptomele cele mai severe și mai greu de tratat. În zonele
cu umiditate ridicată, sezonul polenului de iarbă ține câteva luni bune. În zonele cu un
climat mai uscată, sezonul polenului de iarbă este semnificativ mai scurt, la fel și sezonul
polenului de mesteacăn sau măslin.
Precipitațiile pot curăța aerul de polen, dar dacă acestea sunt însoțite de furtuni,
vânturile puternice sporesc inițial concentrația de polen.
Poluarea solului
Odată cu dezvoltarea economiei şi a progresului societăţii, cantităţile de deşeuri
solide au crescut considerabil atât în mediul rural cât şi în cel urban, determinând daune
importante solului, mediului ambiant, apelor şi calităţii aerului. Depozitele vechi nu mai
corespund cerinţelor actuale şi nici modul de colectare a deşeurilor. În ORAȘUL ȘTEI
gestionarea deşeurilor cuprinde următoarele activităţi:
a) colectarea deşeurilor,
b) transportul deşeurilor solide,
c) eliminarea prin depozitare a deşeurilor.
Colectarea deşeurilor la nivelul ORAȘULUI ȘTEI se face distinct la asociaţii de proprietari
şi utilizatori casnici. La utilizatorii casnici colectarea deşeurilor se face în recipiente tip
europubele de culoare verde de 120 l. La asociaţiile de proprietari, precolectarea
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deşeurilor se face în europubele, de culoare verde, având capacitatea corelată cu
numărul de utilizatori. Transportul deşeurilor – se face cu autocompactoare, încărcarea
deşeurilor realizându-se automat. Deşeurile rezultate din activitatea serviciilor de
salubrizare şi spaţii verzi din cadrul primăriei, sunt transportate direct la haldă cu
remorcile din dotare. Din octombrie 2020 Primăria Orașului Ștei are un nou operator de
salubritate care va facilita colectarea selectivă pe 5 fracții.
Poluarea apei
Crișul Negru nu produce inundații în zona intravilanului dar el necesită îndiguire și
regularizare pe porțiunea orașului pentru a feri zona de degradări sau de revărsările de
ape. Stația de epurare se află doar la 140 m de albia Crișului Negru care trece prin zona
de protecție aferentă stației și la 120 m de albia pârâului Băița. Atenția trebuie să fie
îndreptată asupra posibilelor infiltrații de ape infectate direct în apa râurilor.
Apele uzate de la populaţie şi o mică parte din industria din oraş sunt evacuate în
Crișul Băiței după o prealabilă epurare, printr-o staţie de epurare mecano-biologică,
uneori cu depăşirea limitelor reglementate, din cauza funcţionării necorespunzătoare a
staţiei.
Poluarea sonoră
Poluarea fonică este a doua problemă majoră a ORAȘULUI ȘTEI. În zona centrală
măsurătorile făcute în traficul stradal au înregistrat 78 de decibeli, aproape dublu faţă de
norma de 42-45 decibeli. Sursele de poluare fonică sunt generate în principal de traficul
greu care, în lipsa unei șosele de centură, se realizează prin oraş.
Potrivit PMUD, traficul rutier de la nivelul ORAȘULUI ȘTEI este răspunzător de
poluare fonică, poluarea aerului cu gaze cu efect de seră şi degradarea mediului (peste
50% dintre respondenţi au optat pentru variantele în foarte mare măsură şi în mare
măsură), respectiv de apariţia unor probleme de sănătate.
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Schimbări climatice și precipitații

Graficul de sus arată o estimare a temperaturii medii anuale pentru regiunea Ștei.
Linia albastră punctată reprezintă tendința liniară a schimbărilor climatice. Dacă linia de
tendință este ascendentă de la stânga la dreapta, tendința temperaturii este pozitivă și
se încălzește în Ștei din cauza schimbărilor climatice. Dacă este orizontală, nu se observă
nicio tendință clară, iar dacă este descendentă, condițiile din Ștei se răcesc în timp.

INFRASTRUCTURA
Orașul Ștei este străbătut de șoseaua DN76 (face parte din drumul european E79),
care face legătura între Oradea și Deva, prin depresiunea Beiușului. La Sud de Ștei, la cca.
5 km, în localitatea Lunca, se ramifică din acest drum drumul național DN75 - drum care
face legătura la Turda cu DN1 (E60) prin Nucet, Câmpeni, traversând Munții Bihorului prin
pasul Vârtop.
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La o distanță de 13 km la sud de Ștei se ramifică la Cărpinet drumul județean
DJ764E, un drum județean, care face legătura cu județul Arad, parcurgând Munții CodruMoma, prin stațiunea Moneasa.
Aceste drumuri de importanță națională/județeană, parcurgând zone
deluroase/muntoase, au traseu accidental în unele zone. Traversând localități, așezări
străvechi, în special pe traseul drumului național DN76 sunt sectoare cu raze de racordare
mici în plan, cu vizibilitate obturată din cauza construcțiilor. Lățimea platformei drumului
este redusă, trotuarele sunt înguste și în unele locuri chiar lipsesc. Traversarea orașului
Ștei de drumul național DN76 prezintă aspecte similare.
Circulația în zona industrială este asigurată prin 3 racorduri la DN76, la intrarea și
ieșirea din localitate, precum și pe Aleea Miron Pompiliu.
Legătura cu zona centrală a orașului se face de pe DN76, pe strada Cuza Vodă, pe
strada Andrei Mureșanu și pe strada Tineretului.
În centrul localității se află amplasată autogara, prin intermediul căreia se face
legătura orașului cu alte localități. Amplasarea autogării în centrul orașului face ca
aceasta zonă să rămână deosebit de animată, atrăgând populația inclusiv din așezările
limitrofe ale orașului.
Străzile orășenești și circulația pietonală
Orașul a luat ființă în anii 1953 - 1956 pe vatra localității vechi rurale Ștei, în anii
când a durat exploatarea intensivă de uraniu din bazinul minier Băița, iar minereul de
uraniu a fost concasat în Ștei. Nucleul vechi s-a întins de-a lungul străzii Miron Pompiliu traseul drumului DN76. Primele blocuri de locuințe s-au construit la intrare în oraș
dinspre Oradea, la Nord de pârâul Băița, pe un deal. Acest cartier este cartierul Petrileni,
având un acces sub formă de buclă, înconjurând cartierul, debușând în DN76.
Orașul nou, înființat în anii 1953 - 1956 după o concepție urbanistică, a fost
construit la vest de strada Miron Pompiliu, compus dintr-o rețea de străzi,
paralele/perpendiculare între ele, cu lățimi carosabile de 6 m trotuare de 1,50 - 2 m, după
o zonă verde de 1,50 m, dotată cu rețea de canalizare pluvială.
În anii 1975 - 1985 s-a construit cvartalul de blocuri între strada Independenței și
Andrei Mureșanu, conform concepției perioadei respective, fără asigurarea locurilor de
parcare adecvate pentru zone de locuințe.
În conformitate cu aplicarea H.G. 260/14.03.2007, sectorul de drum local în lungime de
2,8 km drumul de centură, s-a preluat din domeniul public al orașului Ștei, județul Bihor,
în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea
realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și
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Drumuri Naționale din România S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria
drumurilor naționale.
Pentru pietoni sunt amenajate trotuare pe ambele părți ale străzilor. În centrul
orașului este o zonă pietonală, fără acces carosabil. De asemenea, au fost realizate și piste
pentru transport velo dar care se impun a fi extinse pentru a forma o rețea funcțională.
La intrarea în oraș dinspre Oradea, în partea estică, se află Spitalul de
Neuropsihiatrie, Uzina de apă a orașului și aeroportul fitosanitar. Aceste obiective
actualmente sunt dotate cu drumuri de acces, pietruite sau amenajate cu un strat de
asfalt superficial.
Străzile totalizează 29,40 km lungime, aparțin domeniului public al orașului Ștei și
sunt următoarele:
• Străzi: Cuza Vodă; George Enescu, Andrei Mureșanu, Independenței, Trandafirilor,
Bisericii, Garofiței, Minerului, Avram Iancu, Lioarei, Sportului, Tudor Vladimirescu,
Prieteniei, Eminescu, Nicolae Iorga, Tineretului, Unirii, Lucian Blaga, Crișului, Crinului,
Salcâmilor, Nucilor, Plopilor, Arieșului, Stadionului, Petrileni, Dragoș Vodă, Vișinilor,
Zorilor, Crișul Negru și Miron Pompiliu;
• Drumuri: drum acces pădure, drum acces cimitir, drum acces lac natural, drum acces
aeroport, drum acces canton silvic, drum acces fost TCL, drum acces și platforme, drumuri
platformă incintă și drum acces la stație;
• Alei: Independenței, Teiului, Băiței, Miron Pompiliu, Andrei Mureșanu, Școlii,
Dispensarului, Mioriței, George Enescu, Bujorilor, Tineretului și alei din beton;
• Parcări: Petrileni, Aleea Andrei Mureșanu, Strada George Enescu și cimitir.
Orașul nu are un sistem interior de circulație în comun, deplasările zilnice se
efectuează pe jos sau cu mijloace particulare. Legăturile orașului cu celelalte localități
importante se fac pe șosele asfaltate sau pe calea ferată. Orașul are ca dotare o autogară
“S.C. Omnitrans S.A”, care este fosta Autobază de Transporturi Auto și a fost creată în
anul 1959. Prin anii 1980 autobaza servea peste 80 de trasee cu autobuzele din dotare,
transportând zilnic în medie 30.000 călători. În anul 1998 a fost achiziționată și a intrat în
proprietatea “S.C. Transilvania General Import-Export”. Transportul în comun de călători
a fost deservit și de calea ferată prin stația CF Ștei dar a fost mai puţin semnificativ ca
valori deoarece majoritatea celor care fac naveta, călătoresc cu autobuze sau cu
autobuzele convenționale ale firmelor sau cu cele care tranzitează prin Ștei.
Un aspect important în ceea ce privește infrastructura rutieră, este realizarea
variantei de ocolire a orașului Ștei:
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Parcurile în orașul Ștei prezintă un potențial ridicat de dezvoltare. În oraș sunt
amenajate scuaruri de mici dimensiuni în zonele Primăriei și pieței agro-alimentare.
Între blocuri există suficient spațiu verde, cu pomi fructiferi și ornamentali. Spațiile
plantate existente se impun a fi completate cu mici spații de odihnă și recreere.
Zona de agrement este reprezentată de două baze sportive cu terenuri de sport în
aer liber, ștrand, zona lacului și sală de sport. În prezent, stadioanele au beneficiat de
îmbunătățiri iar ștrandul, situat în incinta bazei sportive, este în proces de funcționalizare.
Un potențial deosebit îl are lacul de la marginea orașului care este situat într-un
cadru natural deosebit de frumos. Biodiversitatea lacului reprezentată prin diferite specii
de pești conferă un loc propice pentru pescari, iar frumusețea imprejurimilor și
posibilitățile de campare ar oferi o variantă excelentă pentru petrecerea timpului liber.
Acesta beneficiază de o serie de îmbunătățiri semnificative (tiroliană, pontoane, traseu,
toalete publice etc) dar potențialul acestuia nu este încă pe deplin exploatat.
Parcurile și zonele de agrement aparținând domeniului public al orașului Ștei sunt
următoarele:
• Lac natural și lac amenajat;
• Spații și zone verzi;
• Ștrand orășenesc;
• Parc nou Petrileni;
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• Pădure comunală;
• Baze sportive: clădire sală sportivă, teren handbal, teren complex sport, sală de sport
Colegiu Avram Iancu și sală de sport și ateliere.
Reţele de apă şi canalizare
În orașul Ștei, sursele de apă sunt administrate de către operatorul S.C. Solceta S.A
Ștei. Societatea “S.C. Solceta S.A.”, fosta exploatare de gospodărie comunală și locativă,
are ca activitate de bază captarea, transportul, tratarea, distribuția apei potabile în
localitate și colectarea și epurarea apelor din oraș.
La nivelul orașului Ștei, 98% din populaţie are acces la servicii de alimentare cu apă
și canalizare, mult peste media de acoperire în județul Bihor care este de aproximativ
70%. Alimentarea cu apă a orașului se face în sistem centralizat. Sursa de apă o constituie
apa de suprafață captată din valea Aleului, la o distanță de 12 km de oraș, și constă din:
captare de tip mixt, amplasată pe Valea Aleului, la circa 800 m amonte de confluența cu
pârâul Galbena. Captarea se realizează cu prag de fund în albia văii Aleului cu priza de
coronament pentru vară și captare laterală pentru iarnă. În partea malului stâng a captării
Aleu sunt amplasate și instalațiile de deznisipare pentru îndepărtarea granulelor în
suspensie cu peste 0,2 mm. Datorită faptului ca în perioadele secetoase pârâul Aleu nu
asigură debitul necesar la sursă, pe pârâul Galbena a fost construită o altă captare în
conducta de aducțiune, când debitul din Valea Aleului este insuficient. Apa vine prin
cădere liberă. Odată captată, apa de la barajul Aleu este condusă gravitațional spre stația
de tratare printr-o conductă de aducțiune în lungime totală de cca. 12.000 m. Această
conductă este din oțel și premo, cu diametrul de Dn 400 mm. Debitul la captare este
prevăzut pentru 80 l/sec, dar instalația poate asigura până la 150 l/sec.
Stația de tratare a apei de suprafață este amplasată în vecinătatea orașului Ștei, pe dealul
din partea de Nord - Est a orașului. Stația de tratare a apei este formată din: camera de
distributie și amestec, 4 decantoare suspensionale, 6 filtre rapide, stația de clorinare.
Înmagazinarea apei se face în 2 rezervoare de înmagazinare cu capacitatea de 1.000 mc
fiecare și unul de 1.000 nou construit. Sistemul de distribuire a apei de la rezervoare la
consumatori este gravitațional. Rețelele de distribuție sunt din oțel, fontă presiune,
azbociment și PE HD, având diametre cuprinse între 75 - 250 mm. De la stația de tratare
a apei, apa intră în rețeaua de distribuție a localității.
Probleme privind alimentarea cu apă: capacitatea insuficientă de înmagazinare a apei
pentru compensarea debitelor medii zilnice în caz de avarii pe conducta de aducțiune.
Canalizarea menajeră a fost executată în perioada 1951 - 1953, având și o stație de
epurare. Mai târziu, stația de epurare s-a extins, ajungând la capacitatea de azi de 120l/s.
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Sistemul centralizat de canalizare este alcătuit din rețele de canalizare menajeră,
canalizare pluvială și stație de epurare.
Stația de epurare este situată în aval de localitate, la intersecția Crișului Negru cu Crișul
Băița. Stația de epurare modernizată este dată în folosința din decembrie 2010 și are
treaptă biologică și terțiară. Apa uzată tratată și evacuată corespunde atât STAS-urilor în
vigoare NTPA 001/2002 (Normativ din 28 februarie 2002 privind stabilirea limitelor de
încarcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii
naturali) cât și limitelor impuse la indicatorii stabiliți prin Autorizația de Gospodărire a
apelor.
Apele pluviale sunt colectate printr-o rețea de canalizare pluvială care nu acoperă
întreaga suprafață a localității.
Evoluția reţelei de apă şi canalizare
Stația de epurare a beneficiat de modernizări în anul 2007 și în anul 2010 iar stația
de tratare apă potabilă a beneficiat de modernizări începând cu anul 2010, acestea
continuând și la momentul actual. Conductele de distribuție pentru apă potabilă au fost
înlocuite în proporție de 75% și locuitorii au fost branșați la ele iar conductele de
canalizare au fost înlocuite tot în proporție de 75% dar nu s-au realizat încă
branșamentele.
Sistemul de producţie şi distribuţie a energiei termice
Alimentarea cu căldură a orașului a fost asigurată de la o centrală termică de zonă,
amplasată în incinta S.C. Hiperion, cu combustibil de păcură. Datorită stării de uzură a
cazanelor și a rețelelor termice, cât și a izolațiilor termice (primare și secundare) acest
sistem de încălzire nu mai funcționează.
În prezent, încălzirea spațiilor de locuit și social culturale se face cu încălzire locală
combustibil solid sau lichid, în principal pe lemne, o resursă din ce în ce mai limitată. Lipsa
sistemului centralizat de încălzire influențează negativ aspectul orașului.
În zonă, la o distanță de aproximativ 1 km, există o conductă de transport gaze
naturale Dn400 PN25 bari. Astfel, s-au început demersurile pentru înființarea distribuției
de gaze naturale în localitate prin Programul de Alimentare cu Gaz, în acest sens ANRE a
emis autorizația de înființare a sistemului de distribuție a gazelor naturale.
De asemenea, în zonă orașului s-au descoperit resurse de apă termală. Astfel, s-au
început forări în vederea utilizării apei pentru încălzirea locuințelor și clădirilor.
Perimetrul geotermal, F3002 și F3010, va fi folosit la încălzirea Spitalului Orășenesc Ștei,
ștrandului orășenesc, Liceului Tehnologic „Unirea” Ștei și Școlii Gimnaziale „Miron
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Pompiliu” Ștei. Primăria orașului Ștei a depus actele pentru licența de exploatare a acestui
perimetru geotermal, fiind printre puținele primării din țară care exploatează direct
această apă fără un operator privat, beneficiind direct, fără alte taxe, de apă geotermală.
Reţelele de alimentare cu energie electrică
În anul 2013 s-au finalizat lucrările de înlocuire a rețelei vechi de 6kV cu o rețea
nouă de 20kV pe întreg teritoriul orașului Ștei, ocazie cu care s-a realizat reabilitatarea
sau, după caz, înlocuirea tuturor punctelor de transformare. Astfel, în prezent orașul Ștei
este alimentat cu energie electrică din sistemul energetic național printr-o stație de
transformare proprie de 110/20 kV, amplasată în zona industrială a orașului. Din stația
de transformare pleacă spre interiorul orașului o rețea de 20 kV, sistem buclă, de formă
inelară, la care sunt racordate posturile de transformare ale orașului în număr de 33
bucăți, din care 24 bucăți sunt în cabine zidite, iar 9 bucăți sunt montate aerian. De pe
partea de joasă tensiune a posturilor de transformare pleacă rețele de 0,4 kV la
consumatori. Rețelele de joasă tensiune în lungime totală de cca. 35 km sunt repartizate
astfel:
• circa 20 km de rețele aeriene construite în special în zonele periferice cu locuințe
vechi si particulare;
• circa 15 km de rețele subterane construite în special în zona centrală unde ponderea o
dețin blocurile de locuințe și în zona industrială.
Rețelele de joasă tensiune aeriene sunt construite pe stâlpi din beton în proporție de
90%, iar restul de 10% mai sunt construite pe stâlpi din lemn. Rețelele de medie tensiune
– 20 (6) kV - în lungime totală de cca. 17,25 km sunt repartizate astfel:
• 10,50 km de rețele aeriene construite în zona periferică a orașului, la care sunt
racordate posturile de transformare aeriene;
• 6,75 km de rețele subterane construite în zona centrală a orașului - zona de la care în
general sunt racordate posturile de transformare în cabina zidită.

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Ștei are obligaţia de a îndeplini
atribuţiile stabilite prin Codul Administrativ publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555
din 05 iulie 2019. Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi aparatul de specialitate al
primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, care duce la
îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele
curente ce apar în comunitatea locală.
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Primăria Ștei este organizată pe compartimente cu atribuţii în principalele domenii
de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi
în limitele mijloacelor financiare de care dispune.
Primăria Ștei funcţionează într-o clădire aflată în centrul oraşului situată pe strada
Andrei Muresanu nr. 4B. În prezent, spaţiul destinat activităţii administrative se află întro stare de degradare fizică şi morală improprie desfăşurării optime a activităţii,
necesitând reparaţii şi refacerea finisajelor care să ţină cont de utilitatea clădirii, dar şi de
specificul local. În plus, necesită o reabilitare generală, în vederea creșterii eficienței
energetice a clădirii. De asemenea, birourile fiind mici şi supra-aglomerate şi lipsind săli
adecvate pentru întâlnirile cu cetăţenii şi pentru consilierea acestora, se contribuie la
îngreunarea apropierii dintre autorităţile publice locale şi cetăţeni.
De asemenea, dotarea tehnico – materială este limitată şi uzată moral, astfel că se
impun modernizări şi înlocuiri în ceea ce priveşte tehnica de calcul şi programele software
utilizate de angajaţii administraţia locală pentru a reduce timpul de răspuns la solicitările
cetăţenilor şi timpul de realizare a sarcinilor presupuse de activitatea curentă şi
activitatea investiţională a primăriei, dar şi pentru a creşte în general calitatea actului
administrativ.
Pentru a fi mereu la curent cu starea comunităţii pe care o au în grijă, dar şi pentru
a informa şi consulta cetăţenii în probleme de interes local, autorităţile publice locale
trebuie să întreprindă un demers constant de consultare şi dezbatere publică. Astfel de
demersuri au rolul de a ţine autorităţile publice locale conectate la realităţile vieţii în
comunitate şi de a identifica modificările în starea locuitorilor şi a localităţii cât mai
curând. De asemenea, o bună relaţie de comunicare cu cetăţenii şi posibilitatea acestora
de a-şi exprima opiniile şi ideile de îmbunătăţire a vieţii în comunitate asigură premisele
pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de investiţii. În plus,
cetăţenii sunt astfel responsabilizaţi şi implicaţi direct în dezvoltarea comunităţii lor,
simţindu-se parte a acestui proces de evoluţie.
Pentru o bună comunicare cu locuitorii oraşului, autoritatea publică locală din
orașul Ștei trebuie să actualizeze strategia de comunicare şi de relaţii publice, identificând
cele mai potrivite canale de comunicare cu cetăţenii (inclusiv comunicare la distanţă cu
cetăţenii aflaţi în străinătate) şi asigurându-se că informaţiile ajung în timp util şi în mod
transparent la fiecare cetăţean interesat. În acest sens sunt absolut necesare următoarele
demersuri:
atractivă

Actualizarea site-ului orașului astfel încât să prezinte o interfață mai
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Organizarea unor dezbateri publice periodice cu privire la problemele de
interes major.
Aspecte pozitive se remarcă în ceea ce privește asigurarea unor servicii online:
plată taxe și impozite; de asemenea, contul de facebook al primăriei:
https://www.facebook.com/PrimariaOrasuluiStei este permanent actualizat cu
informații relevante pentru comunitate, 3.606 de următori înregistrează pagina.
Un alt resort de dezvoltare pe care autoritățile publice locale îl au la dispoziție este
asocierea şi cooperarea, acestea având dreptul să se asocieze cu alte entități sau
autorități publice din țară sau din străinătate, unindu-și eforturile, resursele şi know-howul şi formând asociații, fundații sau asociații de dezvoltare comunitară sau
intercomunitară. Aceste asociații au scopul de a realiza în comun diferite proiecte de
dezvoltare de interes zonal sau regional sau să furnizeze în comun.

ANALIZA SWOT
Domeniu
Geografia
arealului

Puncte tari
- forme variate de
relief – luncă,
deal, munte
rețea
hidrografică bine
reprezentată
- resurse naturale
importante
pentru domeniul
construcțiilor
- apă geotermală
pentru
care
primăria
are
licență
de
exploatare
- păduri bogate în
vânat
- poluare urbană
și fonică datorată
traficului rutier

Puncte slabe
terenuri
degradate
arderea
materialului
lemnos (centrale
termice)
depozitarea
gunoiului de grajd,
a îngrășămintelor
și a pesticidelor
direct pe sol
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Oportunități
- reconversia funcțională a
terenurilor virane degradate/
neutilizate/ abandonate şi
reincluderea acestora în
circuitul social/ economic sau
ca rezervă de teren pentru
viitoare investiții la nivelul
orașelor (POR Axa3)
utilizarea
resurselor
regenerabile (soare, apă
geotermală) pentru tranziția
energetică bazată pe eficiență
energetică, emisii reduse,
sisteme inteligente de energie
(PODD Axa 1, POR Axa 3)
- extinderea sistemului de
colectare
separată
a
deșeurilor
reciclabile;
extinderea capacităților de
sortare
și
reciclare;
extinderea sistemului de
colectare
separată
a
biodeșeurilor; realizarea de
capacități de compostare
pentru
deșeurile
verzi,
întărirea
capacitații
de
pregătire
pentru
implementarea
economiei
circulare (PODD Axa 2)

Amenințări
extinderea
terenurilor
degradate
- pierderea valorilor
naturale
- menținerea utilizării
surselor
neregenerabile
de
energie
- creșterea emisiilor
de CO2
depozitarea
deșeurilor în locul
reciclării acestora

Domeniu

Demografie

Puncte tari

- populație
majoritar tânără
- echilibru între
populația
masculină și
feminină
- spor natural
pozitiv

Puncte slabe

- Planurile de viitor
ale tinerilor din
Ștei includ dorinţa
sau necesitatea de
a pleca din oraş,
majoritatea fiind
hotărâţi să plece
din oraş din cauza
slabei dezvoltări
economice,
a
posibilităţilor
limitate în ceea ce
priveşte angajarea
(număr scăzut al
locurilor de muncă
şi salarii mici)
sau de petrecere a
timpului liber, sau
pur
şi
simplu
pentru că vor să
urmeze o facultate,
iar Ștei nu le oferă
multe oportunităţi
în general.
evoluție
descendentă
a
populației
rata
analfabetismului
mare
migrația
populației spre alte
orașe din România
sau din străinătate
lipsa
unor
alternative
de
educație
- lipsa sprijinului în
demararea
unei
afaceri
insuficiente
soluții
pentru
persoanele
cu
dizabilități sau din
categorii
dezavantajate
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Oportunități
- Promovarea adaptării la
schimbările
climatice,
prevenirea şi gestionarea
riscurilor
va
finanța
managementul inundațiilor
(PODD Axa 4)
digitizare
și
interoperabilitate
pentru
educație, cultură și ocupare
(POCID)
- centre de recuperare
medicală,
recuperare
neurologică
și
posttraumatică), paliaţie şi îngrijiri
pe termen lung (POS Axa 3)
- servicii de ocupare publici
sau privați, în vederea oferirii
de servicii de ocupare (POCU)
- Înființarea/dezvoltarea de
centre/cluburi de tineret care
oferă
activități specifice
adaptate tinerilor (consiliere
deschisă şi individuală pentru
tineri, ateliere de lucru, de
creativitate,
dezvoltarea
competențelor
antreprenoriale,
sociale,
civice, mici stimulente pentru
participare la instruiri în
ocupații diverse etc.) (POCU)
- Promovarea și furnizarea
unor pachete integrate de
masuri de activare a tinerilor consiliere,
inclusiv
antreprenorială,
mediere,
prime de ocupare, subvenții
angajatori,
formare
profesională/ucenicii/stagii,
evaluare de competențe,
programe de a doua șansă,
prime de instruire destinate
acoperirii
cheltuielilor
asociate instruirii - transport,
masă etc., subvenționarea
costurilor aferente școlii de
șoferi , stimularea tinerilor
pre-ocupare prin stagii scurte
la diferiți angajatori pentru a
lua contact cu domeniul
respectiv
de
activitate,
stimulare angajatori postucenicie (POCU)
- Stimularea angajatorilor
pentru utilizarea unor forme
de muncă flexibile si pentru
finanțarea investițiilor care să

Amenințări

- continuarea scăderii
demografice
- creșterea sărăciei
- deprofesionalizarea
populației
- creșterea numărului
persoanelor fără un
loc de muncă

Domeniu

Puncte tari

Puncte slabe
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Oportunități
permită utilizarea acestor
forme (POCU)
Programul
“Voluntar
Sâmbătă”
(acordare de
granturi);
familiarizarea
tinerilor cu rigorile solicitate
la un loc de muncă, cu
aspectele ce țin de practicarea
unei meserii; dezvoltarea
competențelor transversale
(POCU)
sprijin
antreprenorial;
granturi pentru inițierea de
noi afaceri (scheme de tip
strat-up Student, Diaspora,
Rural, Restart, etc) (POCU)
- dezvoltarea de servicii
sociale, educationale, de
sanatate, de ocupare, sa
favorizeze incluziunea sociala
a grupurilor dezavantajate
(POCS)
- acordarea de vouchere
before/after school (POCS)
- Acordarea de vouchere
pentru activitati de weekend
ale copiilor (sport, creatie,
arta) (POCS)
- finantarea cursurilor de
recalificare pentru parintele
singur cu venituri mici, care
doreste
schimbarea
domeniului
profesional
(POCS)
- Call center de urgenta si
dispozitive
(brățări etc.)
pentru asistarea persoanelor
dependente (persoane în
vârstă singure, persoane cu
dizabilități ) (POCS)
- înfiintarea si dezvoltarea de
noi
servicii
destinate
varstnicilor
prin
subventionarea
costurilor
ingrijirii si al serviciilor conexe
pentru batranii singuri (POCS)
- dezvoltarea serviciilor de
îngrijire pe termen lung, in
vederea
prevenirii
institutionalizarii persoanelor
cu dizabilitati; (POCS)
- cresterea incluziunii sociale
a persoanelor cu dizabilitati
prin asistarea lor prin
tehnologie asistiva: aparate
mobilitate, softuri de citire
pentru
nevazatori
etc;

Amenințări

Domeniu

Rețeaua
hidrografică

Gestionarea
deșeurilor –
economie
circulară

Puncte tari

Puncte slabe

- foarte bine
reprezentată,
orașul
este
străbătut de Crișul
Negru la vest,
Valea Sighiștelului
la nord și Crișul
Băița care-l
traversează
diagonal.
- există centre de
colectare fier
vechi, baterii
uzate, DEEE

- există risc de
inundații în zonele
care nu au fost
îndiguite

- în 2017 s-a
finalizat
închiderea
depozitului
pentru deșeuri
municipale

Transport rutier

- există operator
care colectează
deșeurile pe 5
fracții
- drumul naţional
DN 76 (E79) aflate
în stare
medie
- drumuri agricole

- lipsa unui sistem
digitalizat
de
ecologizare
depuneri
necontrolate
de
deşeuri
de
materiale
din
construcţii
şi
animaliere
provenite din
gospodăriile
populaţiei.

Lipsa unei
centuri ocolitoare
face ca transportul
să fie îngreunat la
nivelul
oraşului
(existența
traficului greu);
Reţeaua
de străzi secundare
a oraşului cuprinde
şi străzi pietruite şi
din pământ, ceea
ce le face greu
practicabile;
- Infrastructura de
acces la zonele cu
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Oportunități
calificarea resursei umane
existente si disponibile la
nivel local/ in familie prin
finantarea cursurilor pentru
dobandirea calificarii de
Asistent Personal Profesionist
(POCS)
- asigurarea pachetului de
sprijin
școlar
(rechizite,
îmbrăcăminte si încălțăminte
sezon rece); (POCS)
- asigurarea unei mese calde
(masa pe roti, cantine sociale)
precum
și
masuri
acompaniament. (POCS)
- managementul inundațiilor
si
reducerea
impactului
acestora, măsuri pentru
sistemul de gestionare a
riscurilor prin regularizare și
recalibrare (PODD, Axa 4)

îmbunătățirea
și
digitalizarea sistemului de
colectare
selectivă
a
deșeurilor (PODD, Axa 2)
- extinderea sistemului de
colectare
separată
a
biodeșeurilor (PODD, Axa 2)
-realizarea de capacități de
compostare pentru deșeurile
verzi (PODD, Axa 2)
- întărirea capacitații de
pregătire
pentru
implementarea
economiei
circulare
la
nivelul
autorităților publice (PODD,
Axa 2)
construire
centura
ocolitoare (POT Axa 2, CNI)
- Creșterea gradului de
siguranță și securitate pe
rețeaua rutieră de transport
(POT, Axa 9; PNRR)
- dezvoltarea infrastructurii
urbane curate, inclusiv spre
terenurile
agricole
(infrastructuri de transport,
combustibili alternativi) (POR
Axa 3)
- Monitorizarea și gestionarea
sistemului de trafic (POR,
Axa2)

Amenințări

afectarea
locuințelor
și
a
infrastructurilor
existente pe malurile
râurilor

creșterea
suprafețelor de teren
afectate de deșeuri
- scăderea calității
apei ca urmare a
deversărilor
de
deșeuri

- creșterea emisiilor
de CO2
- poluare fonică

Domeniu

Puncte tari

Puncte slabe
potenţial turistic
slab dezvoltată;
accesul
la
terenurile agricole
este deficitar

Transport feroviar

- există clădirea
gării Ștei

- gara Ștei nu mai
este funcțională

Transport în
comun

- există agenți
economici
care
oferă servicii de
transport:
Bustrans
și
Autogenn

Transport velo

există
rute
relevante
echipate cu piste
de biciclete

Telecomunicații

Infrastructură
bună de
telecomunicaţii
(telefonie
fixă,
mobilă, internet şi
televiziune)
- deservește 98%
din populație

- agenții economici
utilizează mijloace
de
transport
poluante iar ritmul
de
înnoire
a
parcurilor auto va
fi destul de lent
- este foarte bine
acoperită partea
centrală a orașului
și
mai
puțin
cartierele
- având în vedere
faptul că rutele fac
legătura
cu
localități
din
România și din
străinătate,
modificarea
orarului, conform
nevoilor
localnicilor, este
una rigidă.
- nu există o rețea
integrată care să
asigure
un
transport
velo
coerent
- nu toți cetățenii
au acces la aceste
servicii

Alimentare cu
apă, canalizare și
stație de epurare

- sunt necesare
lucrări reabilitare și
extindere
(alimentare cu apă
și corespondent,
canalizare)
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Oportunități
- Crearea unei parcări
subterane în centrul orașului
(POR, Axa 2)
- Dezvoltarea unui sistem de
transport public curat în
Orașul Ștei pe traseul Ștei
centru – Lac Ștei – Parc
industrial. (achiziționarea a 5
autobuze) (PNRR, POR Axa 3)
transport
multimodal
feroviar – rutier (POT, POR)
- modernizare infrastructură
gară
- sistem de self ticketing
- schimbare destinație clădire
- Achiziționare 5 autobuze
electrice/cu
hidrogen
și
dezvoltarea unor culoare de
mobilitate (POR axa 3)
infrastructuri
pentru
combustibili alternativi (POR
axa 3)

Amenințări

- soluția privată să fie
mai eficientă decât
cea publică

- creșterea emisiilor
de CO2
- poluare fonică

- rețea trafic velo
- stații biciclete
- stații încărcare electrică
(POR, Axa 2)

Creșterea emisiilor
de CO2

- creșterea vitezei de internet
- digitalizarea serviciilor de
telecomunicații

Creşterea
gradului de uzură al
infrastructurii şi al
echipamentelor din
dotare

- Dezvoltarea infrastructurii
de apă și apă uzată –
reabilitare, modernizare cu
sistem SCADA, extindere
(PODD, Axa 2, PNRR)
- investiții în modernizarea,
creșterea
capacității
și

- deversarea în
grădini sau în cursuri
de apă

Domeniu

Puncte tari

Puncte slabe
- nu sunt realizate
lucrări de protecție
a surselor de apă
- stația de epurare
nu
este
modernizată și nici
nu funcționează la
capacitatea
necesară
- extindere rețea
electrică
și
în
zonele noi ale
orașului
extindere
și
modernizare
sistem
iluminat
public

Alimentare cu
energie electrică

- locuințe sunt
racordate la
sistem
- rețeaua stradală
reabilitată parțial

Alimentare cu gaz
metan

- proximitatea de
magistrala de gaz
- obținere
autorizație
realizare rețea de
alimentare cu gaz

- lipsa sistemului
de alimentare cu
gaz

Infrastructura
educațională

- existența a 2
licee, 1 școală
post-liceală,
1
școală
primargimnazială și 1
grădiniță cu creșă
- existența a 2
terenuri de sport
- existența unei
baze sportive
personal
educațional
cu
experiență

- clădiri vechi
ineficiente
energetic
- ateliere, săli de
clasă și laboratoare
dotate insuficient
și neadaptate la
noile
standarde
educaționale
lipsa
perfecționărilor în
domeniul digital
- lipsa utilizării
instrumentelor
moderne
de
educație on-line
(softuri
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Oportunități
digitalizarea
stației
de
epurare (PODD, Axa 2, PNRR)
- investiții în managementul
nămolului rezultat în cadrul
procesului de epurare a
apelor uzate/tratare a apei
potabile (PODD, Axa 2, PNRR)

Amenințări

- echipamente şi sisteme
inteligente pentru asigurarea
calității
energiei
electrice(PODD, Axa 1);
- implementarea de soluții
digitale
pentru
izolarea
defectelor și realimentarea cu
energie(PODD, Axa 1);
- digitalizarea stațiilor de
transformare şi soluții privind
controlul rețelei de la distanță
(PODD, Axa 1)
integrare
stații
în
SCADA(PODD, Axa 1);
- măsuri de creștere a
adecvanței rețelei naționale
de energie electrică(PODD,
Axa 1);
- producerea de curent
electric din surse regenerabile
(PODD, Axa 1)
- iluminat public inteligent
(POR, Axa2)
- Dezvoltarea infrastructurii
inteligente
din
surse
regenerabile
pentru
gospodării și obiective social
culturale – gaz cu hidrogen
(PNRR,
programe
guvernamentale)
- reabilitarea, extinderea,
modernizarea și creșterea
eficienței
energetice
a
clădirilor în care se desfășoară
act educațional teoretic și/sau
tehnic (PNRR; POR, Axa 3, Axa
6)
- construire sală de sport la SC
Gimnazială Miron Pompiliu
- creșterea numărului de creșe
(POR, Axa 6)
- dezvoltarea învățământului
dual (POR, Axa 6)
- dotarea sălilor de clasă, a
laboratoarelor și a atelierelor
din învățământul teoretic sau
tehnic,
schimbarea

- scăderea condițiilor
de trai
- incapacitatea de a
furniza utilitățile de
bază
agenților
economici care se
dezvoltă în zonele noi
ale orașului
creșterea
infracționalității
- creșterea emisiilor
de CO2

- scăderea condițiilor
de trai
- creșterea emisiilor
de CO2

- migrarea spre ale
orașe
cu
o
infrastructură
mai
bună și cu programe
educaționale
mai
atractive
- deprofesionalizarea
personalului
- creșterea numărului
de persoane care
părăsesc
timpuriu
școala

Domeniu

Puncte tari

Puncte slabe
specializate,
aplicații etc)
lipsa
unor
programe
de
atragere
a
populației școlare
- lipsa unor centre
de
formare
profesională
- lipsa digitalizării
serviciilor
educaționale
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Oportunități
mobilierului (PNRR, POR Axa
6)
centru
de
formare
profesională (POR, Axa6)
- perfecționarea personalului
didactic din toate instituțiile
de învățământ (POCU, Axa 6)
- implementarea unor măsuri
de atragere a populație de
vârstă școlară (vouchere
before/after
school;
vouchere pentru activitati de
weekend ale copiilor (sport,
creație, arta); finanțarea
cursurilor de recalificare
pentru părintele singur cu
venituri mici, care dorește
schimbarea
domeniului
profesional; organizarea de
tabere; consiliere, orientare in
cariera, dezvoltare personala
si dezvoltarea de abilitati de
viata
independenta,
monitorizare post-interventie
in
vederea
asigurarii
sustenabilitatii
masurilor;
asigurarea pachetului de
sprijin
scolar
(rechizite,
imbracaminte si incaltaminte
sezon rece); asigurarea unei
mese calde (masa pe roti,
cantine sociale) precum și
masuri acompaniament) –
POCS
digitalizarea
serviciilor
educaționale (POR)
- Promovarea și furnizarea
unor pachete integrate de
masuri
de
activare
a
tinerilor(consiliere, inclusiv
antreprenorială,
mediere,
prime de ocupare, subvenții
angajatori,
formare
profesională/ucenicii/stagii,
evaluare de competențe,
programe de a doua șansă,
prime de instruire destinate
acoperirii
cheltuielilor
asociate instruirii)
Săptămâna
antreprenoriatului
–
dezvoltarea
antreprenoriatului în rândul
tinerilor (POCU, Axa6)
- achiziție microbuze verzi
(PNRR)

Amenințări

Domeniu

Infrastructura de
sănătate

Puncte tari

Puncte slabe

- existența unui
spital orășenesc
- existența unui
spital de
psihiatrie
- Unitatea de
asistență medicosocială
- cabinete
medicale
individuale medic
de familie,
stomatolog,
dermatolog,
psiholog
2 puncte
de recoltare și
analize medicale.
7
farmacii umane și
1 farmacie
veterinară.

- clădiri vechi,
ineficiente
din
punct de vedere
energetic
- lisa unor dotări
performante
- lipsa digitalizare
servicii medicale
- nu există un
sistem eficient de
medicină școlară
- nu există un
sistem funcțional
de sănătate în
unitățile
de
învățământ
ambulatoriu
insuficient
dezvoltat
centru
de
asistență medicosocială insuficient
dezvoltat
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Oportunități
- SMART LAB – imprimante 3D
monocolere, o imprimantă 3D
policoloră, scanere 3D, un
laser 3D, roboți educaționali
multifuncționali,
kituri
robotice pentru începători,
echipamente de VR, e
creioane 3D/doodler, tablă
interactivă, laptopuri, softuri
educaționale
digitale,
materiale
consumabile
(PNRR)
- centru de asistență medicală
comunitară (educația pentru
sănătate și profilaxia bolilor,
prin promovarea unui stil de
viață și mediu sănătos;
mobilizarea populației pentru
participarea la programele de
vaccinări, controale medicale
profilactice etc.; promovarea
sănătății
reproducerii
și
planificarea
familială;
îngrijirea și asistența medicală
la domiciliu, curativă și de
recuperare,
în
vederea
reinserției sociale; acordarea
de îngrijiri paleative la
domiciliu. (POS, Axa2)
modernizare
sediu
ambulator și dezvoltarea
serviciilor
oferite
de
ambulatoriu:
îngrijiri
paliative, one day surgery etc
(POS, Axa 2)
- eficiența energetică la
Spitalul Orășenesc Ștei (Por,
Axa 4, POS, Axa 2)
- dezvoltarea rețelei de
medicină școlară (POS, Axa 2)
- dezvoltarea infrastructurii
serviciilor de sănătate din
unitățile de învățământ(POS,
Axa 2)
- pregătirea profesională a
personalului (POCU, POS, Axa
2)
- centru de recuperare
medicală (POS, Axa3)
- reabilitarea, modernizarea și
eficientizarea energetică a
clădirilor (POS, Axa4)
digitalizarea
serviciilor
medicale (POR, POS Axa 5)
- dotare cabinete medici de
familie (PNRR)
- reabilitare clădire dispensar

Amenințări

- incapacitatea de a
controla pandemii
- scăderea calității
vieții cetățenilor

Domeniu
Infrastructura
culturală

Puncte tari
Casa de
Cultură din Ștei;
-

-

Biblioteca
Orășenească
Ștei
Muzeu

Puncte slabe
- nu există un
centru de tineret
cu rolul de a
identifica și aborda
nevoile culturale
ale
comunității
reprezentate, de a
susține proiecte,
manifestări
și
activități culturale
locale și de a fi, în
general,
un
catalizator cultural
comunitar
–
permițând
formarea
și
consolidarea unei
identități culturale
locale
biblioteca
funcționează după
principii învechite,
neatractive pentru
tineri
- orașul face parte
din ruta culturală
europeană
ATRIUM
se
impune
eficiența
energetică a 4
biserici

Infrastructura
cultelor

- există 8 biserici
- bisericile sunt
bine conservate

Infrastructura
sportivă

- bază sportivă
- terenuri de sport

- nu există terenuri
pentru
activități
sportive moderne
– pumptrack, teren
parkour, fitness în
aer liber, pistă de
role,
patinoar/
skate-park

Infrastructură
asistență socială

- existența unor
locuințe sociale

- nu există un
centru de zi pentru
persoane vârstnice
- nu există cantina
socială
- nu există centru
de
recuperare
pentru copii
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Oportunități
- centru de tineret – hub
cultural (eventual în clădirea
fostei gări) (POR, Axa 7)
- digitalizarea bibliotecii -HUB
de învățare și dezvoltare de
aptitudini digitale pe tot
parcursul vieți, bibliotecă
virtuală (POCID, POR, PNRR)
- tur virtual al clădirilor (POR)
- înființare punct muzeistic la
casa de cultură
- reabilitarea casei memoriale
Miron Pompiliu (POR)

Amenințări
- orientarea tinerilor
spre alte centre
urbane în care au
spații pentru a se
exprima
distrugerea
monumentelor
locale

- reabilitare sistem de
încălzire
și
eficiență
energetică
- digitalizarea serviciilor,
website de prezentare pentru
biserici (POR, Axa2)
- dezvoltarea infrastructurii
sportive și de agrement
pumptrack, teren parkour,
fitness în aer liber, pistă de
role, patinoar/ skate-park
(POCS, POR)
- construire sală de sport
(POR)
- bază sportivă tip I

-

centru
social
multifuncțional: dezvoltarea
deprinderilor
de
viață
independent,
consiliere,
orientare
in
cariera,
dezvoltare personala, creșă.
- antreprenoriat social
- centru pentru persoane
vârstnice
- Reducerea disparităților
între copiii în risc de sărăcie
și/sau excluziune socială și
ceilalți copii presupune sprijin

terenurile
degradate nu vor
dobândi
funcționalitate
în
folosul comunității ci
vor deveni spații
destinate depozitării
ilegale a deșeurilor
menajere sau din
construcții
- creșterea
numărului de
persoane asistate
- scăderea numărului
de persoane ocupate

Domeniu

Infrastructură
siguranța publică

Puncte tari

- post de poliție
- pompieri
- jandarmerie

Puncte slabe

- toate imobilele în
care funcționează
sunt
vechi
și
nereabilitate
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Oportunități
pentru
familiile
monoparentale sărace
- Servicii pentru persoane
vârstnice
care vor viza
încurajarea incluziunii active a
persoanelor in vârstă prin
măsuri privind asigurarea
îmbătrânirii
active;
dezvoltarea unor programe
pentru incurajarea participarii
varstnicilor la viata sociala,
prevenirea izolării, precum și
pentru
prevenirea
instituționalizării (programe
intergenerationale,
servicii
terapie ocupationala etc)
- dispozitive (brățări etc.)
pentru asistarea persoanelor
dependente (persoane în
vârstă singure, persoane cu
dizabilități ) etc; înfiintarea si
dezvoltarea de noi servicii
destinate varstnicilor prin
subventionarea
costurilor
ingrijirii si al serviciilor conexe
pentru batranii singuri, din
mediul urban
- sustinerea încadrării pe piata
muncii
SAU a creșterii
angajabilitatii persoanelor cu
dizabilități
- creșterea incluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilități
prin asistarea lor prin
tehnologie asistiva: aparate
mobilitate, softuri de citire
pentru nevăzători etc
- calificarea resursei umane
existente si disponibile la
nivel local/ in familie prin
finantarea cursurilor pentru
dobandirea calificarii de
Asistent Personal Profesionist
- asigurarea pachetului de
sprijin
școlar
(rechizite,
îmbrăcăminte si încălțăminte
sezon rece); asigurarea unei
mese calde (masa pe roti,
cantine sociale) precum și
masuri acompaniament.
(POCS)
- reabilitare și modernizare
sedii instituții publice (PNRR)
- reabilitarea, modernizarea și
dotarea remizei de pompieri
din orașul Ștei (PNRR)

Amenințări

Scăderea
capacității
de
intervenție

Domeniu

Puncte tari

Puncte slabe

Agrement și spații
verzi

- Ștrand
- Parcul şi zona de
agrement
- Lac Ștei

- spații dintre
blocuri amenajate
insuficient pentru
a fi atractive
- lipsă buzunare
verzi
- insuficiente locuri
de joacă pentru
copii
insuficient
exploatată
zona
lacului

Obiective turistice

- Casa Memorială
“Miron
Pompiliu”
- clădirile care
constituie
patrimoniu
arhitectural de tip
totalitarist
sovietic
- Lac Ștei

Activitate
economică

- 316 agenți
economici din
domenii diverse

- reabilitare și
eficiență
energetică a casei
memoriale
- tur virtual clădiri
- reabilitarea și
eficientizarea
energetică
a
clădirilor ce fac
obiectul
rutei
ATRIUM
- lipsa tehnologiilor
moderne
- lipsa facilităților
pentru tineri
- lipsa coeziunii cu
mediul rural cu
atât mai mult cu
cât
orașul
funcționează ca un
pol de dezvoltare
pentru
comunitățile rurale
din apropiere
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Oportunități
- digitalizarea serviciilor de
siguranță publică (POR, Axa 2)
Creșterea
siguranței
cetățenilor
- Centru de tineret Lac Ștei –
Aventura park, bazin de înot,
locuri de joacă, spații pentru
organizarea de evenimente in
si outdoor
- Regenerare urbană – 5 ha
Reamenajarea
și
îmbunătățirea a 3 parcuri din
Orașul Ștei, respectiv spațiu
verde, în vederea reducerii
poluării și creșterii calității
vieții locuitorilor.
- Reconversia unor terenuri
degradate și transformarea în
locuri de recreere și sport
- Amenajarea văii Crișului
Băița cu promenadă – trasee
pietonale,
piste
pentru
biciclete și locuri de odihnă;
Crearea unui circuit de
alergare și plimbare, cu
platforme
belvedere;
Amenajare plajă urbană)
(POR, Axa 6)
- reabilitarea obiectivelor
turistice

- incubator start-up pentru
tineri
- Reabilitare si modernizare
Centru
de
afaceri
agroalimentar
- BUSINESS SMART HUB (POR,
Axa 1)
RURBAN
CLUSTER
RURAL(POR, Axa 1)
- dezvoltarea turismului
facilitarea
investițiilor
tehnologice în IMM-uri
- Hub Inovativ Digital
- dezvoltarea de noi produse,
precum și transfer tehnologic
în vederea generării noilor
linii de producție pentru
aceste produse;

Amenințări

- creșterea emisiilor
de CO2
- scăderea condițiilor
de trai

- pierderea
identității culturale

- migrarea populației
- scăderea numărului
de locuri de muncă

Domeniu

Puncte tari

Puncte slabe

Clădiri publice și
private

- serviciile publice
sunt bine
reprezentate în
oraș
- patrimoniu
locuit bine
reprezentat

- instituțiile publice
funcționează
în
instituții improprii
(inclusiv primăria)

Administrație și
guvernanță

- Un aparat de
specialitate cu
personal bine
pregătit
- sistem on-line
de plata taxe și
impozite

Website primărie
prea
puțin
prietenos
Prea puține servicii
on-line
Lipsa
conexarii
informatiilor intre
institutiile publice
Lipsa unui server
cu capacitate mare
de stocare
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Oportunități
dezvoltarea
și
implementarea de noi modele
de afaceri pentru IMM-uri, în
special
pentru
internaționalizare
- dezvoltarea competentelor
la nivelul IMM-urilor
- infrastructuri de inovare
- digitalizarea firmelor
- formarea profesională a
angajaților inclusiv calificare
și recalificare
programe
de
tip
shadow/tutelă/tutoriat
pentru formarea lucrătorilor
noi;
- stimularea / încurajarea
inițiativelor de voluntariat în
rândul vârstnicilor.
- colaborarea mediului de
afaceri cu învățământul dual
- eficientă energetică blocuri
- Eficientizare energetica
clădire
sediul
Primăriei
Orasului Ștei
- Eficientizare energetica
cladire
Administratia
Finantelor Publice
- Eficientizare energetica Casa
de Cultura Ștei
- - Eficientizare energetica
clădire bibliotecă (PNRR)
- Servicii
digitale
care decurg din
PUG (certificate de
urbanism,
autorizatii) - POR,
PNRR
- Extinderea in online a tuturor
serviciilor publice
(POR)

Amenințări

- afectează estetica
orașului
- afectează buna
desfășurare
a
activităților

Creșterea timpului
de obținere a
documentelor
Lipsa atractivității
comunicării cu
instituțiile publice

CAPITOLUL IV. STRATEGIA DE
DEZVOLTARE PROPUSĂ
Orașul Ștei se dorește a fi un pol de dezvoltare cu o economie competitivă, o
comunitate dinamică și creativă, cu de dezvoltare echilibrată cu servicii publice
performante și cu o bună coeziune urban-rural.
Chiar dacă în perioada 2014 – 2020 s-au implementat și încă mai sunt în
implementare proiecte importante care au răspuns unor probleme importante ale
comunității, totuși încă există încă probleme la nivelul infrastructurii de bază – mobilitate
deficitară în unele zone, comunităţi dezavantajate social, precum și infrastructură și
utilităţi publice ce trebuie modernizate și extinse, toate acestea afectând calitatea
generală a vieţii. Astfel, Strategia propune o abordare echilibrată, axată, pe de-o parte,
pe creșterea calităţii vieţii și modernizarea infrastructurii urbane iar pe altă parte
flexibilitatea serviciilor publice având la bază digitalizarea acestora dar și pe o comunitate
publică mai dinamică, implicată în mai multe activități culturale și sociale.
Orașul Ștei nu se dorește numai un oraș frumos și confortabil pentru cetățenii săi
ci și unul inteligent în care mediul de afaceri se dezvoltă pe coordonate ale tehnologiilor
moderne. Intervențiile vor viza: management urban inteligent (îmbunătățirea
comunicării cu cetățenii, mai multe instrumente digitale de soluționare a nevoilor
comunității, hărți interactive, baze date deschise), servicii publice inteligente (sisteme
SCADA pentru rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public inteligent,
sisteme de monitorizare etc), îmbunătățirea mobilității ( mijloace ecologice de transport,
managementul parcărilor, stații electrice etc), creșterea calității condițiilor de mediu și a
condițiilor de viață.

VIZIUNE
Viziunea este aceea de a realiza o creștere urbană inteligentă cu implicații asupra
vieții urbane, a educației, a culturii și a dezvoltării economice.

MISIUNE
Misiunea este aceea de a asigura pârghiile necesare pentru ca nevoile identificate
și care se vor identifica pe parcurs să-și găsească soluții astfel încât orașul Ștei să fie unul
atractiv, durabil și performant.
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OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectivul general: Planificarea și managementul integrat și coerent al orașului
Ștei, oraș inteligent, adaptat la era digitalizării și dezvoltat pentru bunăstarea
cetățenilor săi.
Obiective specifice:
Obiectiv specific 1: Ștei oraș incluziv. Orașul Ștei va răspunde mult mai bine
nevoilor cetățenilor prin intermediul serviciilor publice și va susține protecția socială și
incluziunea persoanelor și familiilor vulnerabile, dezavantajate, marginalizate și supuse
excluziunii sociale.
Obiectiv specific 2: Ștei oraș verde. Regenerarea tuturor spațiilor degradate,
refacerea spațiilor verzi și crearea unora noi, creșterea amprentei verzi a orașului,
eficiența energetică, energie curată, transportul verde și managementul deșeurilor.
Obiectiv specific 3: Ștei oraș inteligent. Eficientizarea și simplificarea serviciilor
furnizate către cetățeni prin implementare unor soluții digitale. Implementarea unor
măsuri de incluziune digitală. Toate inițiativele smart inventariate pe nivelele de
planificare strategică sunt mapate și în funcție de impactul pe care îl au în domeniile
strategice smart city:
- economie SMART
- conectivitate și mobilitate urbană SMART
- energie și mediu inteligente
- oameni inteligenți
- condiții de viață SMART
- administrație inteligentă
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Sursa: SMART CITY GUIDACE PACKAGE

SMART CITY

ORAȘ INTELIGENT - STRATEGIE INTELIGENTĂ – ȘTEI
SMART CITY, UN ORAȘ CIRCULAR

Înainte de a deveni un oraș SMART toți factorii interesați ai comunității ar trebui să
aibă în vedere identificare acelor aspecte care vor face orașul cu adevărat SMART.
Sunt orașe precum Washington DC în care îmbunătățirea transportului public este
problema primordială, dar pentru Chicago gestionarea deșeurilor, astfel încât să reducă
numărul rozătoarelor, este mai important decât orice altceva, in timp ce în San Francisco
implementarea unor aplicații care să identifice locurile de parcare disponibile din oraș sa dovedit o intervenție publică de succes. Copenhaga și-a propus să devină neutră din
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punct de vedere a emisiilor de carbon și s-a orientat spre eficiență energetică și tehnologii
curate în timp ce Dubai s-a focusat pe rezolvarea problemelor generate de trafic, parcare
și securitatea cetățenilor.
Pentru orașul Ștei care sunt cele mai importante obiective, ce își dorește
administrația, ce își doresc cetățenii și ce își dorește mediul de afaceri? Care sunt punctele
în care aceste deziderate se întâlnesc?
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană evidențiază direcțiile identificate de
administrație confirmate, în fazele de consultare publică cu cetățenii și cu mediul de
afaceri, într-un concept unitar agreat, deoarece, potrivit EU Urban Agenda, în lipsa
implicării cetățenilor nu se poate crea un model eficient de guvernanță.
Se accentuează direcția investițiilor vizate de către administrație: creșterea
condițiilor de viață a cetățenilor și creșterea atractivității și calității spațiilor publice.
Aceste deziderate se vor realiza în condițiile unei bune guvernanțe ce se va caracteriza
prin transparență și eficacitate.
Înainte de a prezenta portofoliul propunerilor de proiecte ale administrației,
precizăm faptul că în virtutea principiului de a face mai mult decât un oraș inteligent,
pentru a crea un mediu mai bun pentru toți actorii locali, strategia va pune accentul pe
nevoile și specificitățile umane dar și pe crea unei culturi locale.
Modelul propus este unul mixt bazat pe conjugarea unui model centralizat
specializat bazat pe economii de scară, cu un model descentralizat orientat spre
proximitate.
Așadar, pentru a deveni un oraș mai mult decât inteligent, în primul rând este
necesar a identifica:
Ce înseamnă ”inteligent” în contextul local, pârghiile și domeniile de conexare a
sectorului public cu sectorul privat. Inclusiv parteneriate cu universității și licee pentru
dezvoltarea tehnologiei și furnizarea de modele open-source modalități de implicare a
cetățenilor în viața urbei. Sisteme de senzori care identifică aglomerația și care pot da,
într-o aplicație, cea mai bună rută de a ajunge la destinație.
Cota de ”inteligență” a orașului
Finanțările care vor face posibile proiectele identificate
Conceptul de oraș inteligent integrează tehnologia informației și comunicațiilor
(TIC) și diverse dispozitive fizice conectate la rețea (Internet of things sau IoT) pentru a
optimiza eficiența operațiunilor și serviciilor orașului și pentru a se conecta cu cetățenii.
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Tehnologia inteligentă a orașului permite administrației să interacționeze atât cu
infrastructura orașului, și să monitorizeze ce se întâmplă în oraș și cum evoluează orașul,
cât și cu cetățenii.
Așadar, un oraș inteligent este o zonă urbană care utilizează diferite tipuri de
senzori de colectare electronică a datelor pentru a furniza informații care sunt utilizate în
gestionarea eficientă a resurselor. Aceasta include datele colectate de la cetățeni,
dispozitive și active care sunt procesate și analizate pentru a monitoriza și gestiona
sistemele de trafic și transport, centrale electrice, rețele de alimentare cu apă,
gestionarea deșeurilor, aplicarea legii, sisteme de informații, școli, biblioteci, spitale și
alte servicii.

Protecție și incluziune
socială

Educație,
cultură,
sport

Siguranță

CETĂȚENI

Sănătate, Competențe
profesionale, Locuri de
muncă decente

Cercetare, Soluții
digitale

Eficiență
energetică

SMART CITY

MEDIU

ECONOMIE
Dezvoltare
economică durabilă

Regenerarea
spațiilor degradate,
managementul
deșeurilor

Infrastructură
Economie circulară
Energie curată,
transport verde

Sursa: elaborat de către consultant
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CAPITOLUL V. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI
EVALUAREA STRATEGIEI
PORTOFOLIU DE PROIECTE
NR.
CRT.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII

UN MEDIU DE AFACERI INOVATIV ȘI COMPETITIV
1.
BUSINESS SMART HUB

Concept

1.230.000

2024

POR, Axa 1

2.

START UP ȘTEI

Concept

1.500.000

2024

POCU

3.

RURBAN - CLUSTER RURAL

Concept

800.000

2025

POR, Axa 1

Dezvoltarea unui incubator
si accelerator de afaceri
pentru tineri sectorul IT&C si
al noilor tehnologii
Activități
independente,
antreprenoriat, înființare de
întreprinderi
identificarea ideii de afaceri
precum și mentoratul în
dezvoltarea afacerii, de
asemenea se va asigura
serviciul de promovare și de
conexare cu posibila piață
de desfacere.
Colaborare,
dezvoltarea
unei
strategii
de
management
comune;
brand, pagina web si alte
publicații
comune,
atragerea de investiții,
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NR.
CRT.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

4.

Centru de afaceri agroalimentar

Concept

1.500.000

2026

POR, Axa 1

5.

Hub Inovativ Digital

Concept

800.000

2024

POR, Axa 1

6.

Formarea profesională a angajaților inclusiv
calificare și recalificare
Facilitarea investițiilor tehnologice în IMMuri
Dezvoltarea structurilor de primire turiști și
de agrement
Programe de tip shadow/tutelă/tutoriat
pentru formarea lucrătorilor noi
Stimularea / încurajarea inițiativelor de
voluntariat în rândul vârstnicilor.
Antreprenoriat social

Concept

1.200.000

2024

POCU, Axa 6

Concept

10.000.000

2027

POR, Axa 1

Concept

6.000.000

2027

POR, Axa 6, GAL

Concept

1.500.000

2025

POCU, Axa 6

Concept

1.500.000

2026

POCU, Axa 6

Concept

5.000.000

2025

POCS, POCU, Axa
6

7.
8.
9.
10.
11.
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OBSERVAȚII

sprijin
în
elaborarea
documentațiilor,
încurajarea
inovării
si
conectarea la piața globală.
Centru de afaceri cu produse
agroalimentare pentru a
facilita
desfacerea
produselor comercializate
de către agenții economici
din regiune.
Facilități suport care vin in
sprijinul companiilor sa
devina mai competitive prin
îmbunătățirea proceselor,
produselor si serviciilor prin
intermediul
tehnologiilor
digitale.
Proiecte depuse de agenți
economici
Proiecte depuse de agenți
economici
Proiecte depuse de agenți
economici
Proiecte depuse de agenți
economici

Modelul economiei sociale
este vine să propună o
remodelare și o readaptare
la noua realitate, susținând
business-uri care plasează
oamenii și indivizii înaintea
profiturilor.

NR.
CRT.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

de

afaceri

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

12.

Colaborarea mediului
învățământul dual

cu

Concept

2.000.000

2024

POR, Axa 6

13.

Înființarea unui birou unic (one stop shop)
pentru dezvoltarea economică a orașului Ștei
și relația cu mediul de afaceri

Concept

150.000

2025

POCID

14.

Constituirea unui grup de lucru pentru
dezvoltarea economică a orașului Ștei

Concept

5.000

2022

Buget local
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OBSERVAȚII

În prezent, în Europa
funcționează peste 2,8
milioane de întreprinderi în
economia
socială,
reprezentând
10%
din
afacerile din UE, conform
raportului „Evoluții recente
ale Economiei Sociale în
Uniunea Europeană”, emis
de
către
CIRIECInternational.
Școala
Profesională
în
sistem dual, înseamnă un
parteneriat public privat, în
care sunt implicați elevii și
părinții sau tutorii legali pe
deoparte, iar pe de altă
parte mediul economic,
operatorii, firmele care se
implică să convingă părinții
elevilor că a învăța o
meserie și a avea la vârsta
majoratului un loc de munca
bine plătit, este o prioritate.
Simplificarea procedurilor
administrative si reducerea
timpilor
si
costurilor
aferente
acestora,
in
beneficiul IMM si al
întreprinzătorilor,
prin
înființarea
si
operaționalizarea biroului
unic /one stop shop
Identificarea oportunităților
de dezvoltare, organizarea

NR.
CRT.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII

unui plan prin care agenții
economici să acționeze
complementar, acoperind o
plajă cât mai mare de
servicii, furnizări, lucrări.
IMPLEMENTAREA DE TEHNOLOGII DIGITALE ȘI E-GUVERNARE (DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE SMART-CITY)
15.
Îmbunătățirea și digitalizarea sistemului de Concept
2.900.000
2025
colectare selectivă a deșeurilor

16.

Digitalizarea serviciilor de telecomunicații

Concept

3.000.000
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2027

PODD, Axa 2

Bugete proprii,
fonduri
nerambursabile

Amplasarea supraterană a
unor containere de volum
mare, accesul la acestea
fiind controlat digital și
permis doar locatarilor
arondați
respectivei
platforme de colectare. De
asemenea, sistemul digital
înregistrează
individual
fiecare utilizare a platformei
și poate transmite aceste
date atât Direcției Fiscale în
vederea facturării, cât și
fiecărui utilizator în parte. În
acest mod cetățenii ar putea
să își monitorizeze costurile,
dar și să își dea seama dacă
colectează selectiv corect.
Acest sistem de deschidere
cu
cardul
a
fiecărui
container
va
oferi
cetățenilor posibilitatea să
măsoare volumul de deșeuri
pe fiecare fracție pe care îl
aruncă în fiecare lună.
Proiecte depuse de agenți
economici

NR.
CRT.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII

Concept

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)
4.000.000

17.

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată

2027

reabilitare, modernizare cu
sistem SCADA, extindere

Concept

1.000.000

2027

Concept

3.000.000

2025

Concept

1.000.000

2025

PODD, Axa 1

Concept

2.000.000

2025

PODD, Axa 1

22.

Investiții
în
modernizarea, creșterea
capacității și digitalizarea stației de epurare
Echipamente şi sisteme inteligente pentru
asigurarea calității energiei electrice
Implementarea de soluții digitale pentru
izolarea defectelor și realimentarea cu
energie
Digitalizarea stațiilor de transformare şi
soluții privind controlul rețelei de la distanță
Digitalizarea serviciilor educaționale

PODD, Axa 2,
PNRR
PODD, Axa 2,
PNRR
PODD, Axa 1

18.

Conceptul a fost
demarat prin
implementarea unui
proiect POIM

1.200.000

2024

POR

23.

Digitalizarea serviciilor medicale

Concept

3.000.000

2026

POR, POS Axa 5

19.
20.

21.
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Proiecte depuse de agenți
economici
Proiecte depuse de agenți
economici
Proiecte depuse de agenți
economici
Adaptarea sistemului de
educație și formare la
evoluția
tehnologică
reprezintă
un
proces
complex, necesar pentru
pregătirea și perfecționarea
resurselor umane și element
esențial
al
dezvoltării,
modernizării și inovării
societății. Utilizarea noilor
tehnologii digitale este calea
directă pentru a face școala
mai atractivă pentru elevi,
mai adaptată nevoilor și
stilului lor de viață, mai
eficientă în a dezvolta
competențe,
generând
educație pe tot parcursul
vieții.
Grupul multidisciplinar de
experți format de Comisia
Europeană pentru găsirea
celor mai bune căi de
investiții în sănătate a

NR.
CRT.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

24.

Digitalizarea bibliotecii

Concept

600.000

2025

POCID, POR,
PNRR

25.

Digitalizarea muzeului

Concept

600.000

2025

26.

Digitalizarea serviciilor cultelor

Concept

200.000

2024

POCID, POR,
PNRR
POR, Axa2

27.

Digitalizarea serviciilor de siguranță publică

Concept

300.000

2024

POR, Axa 2

28.

Digitalizarea firmelor

Concept

200.000

2025

POR, Axa 1

29.

Digitalizarea serviciilor oferite de primărie

Concept

400.000

2025

POR, Axa 2
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OBSERVAȚII

realizat
o
analiză
a
impactului
tehnologizării
digitale asupra serviciilor de
sănătate. Serviciile medicale
digitalizate – intervențiile
pentru pacienți, pentru
furnizorii serviciilor de
sănătate
sau
pentru
manageri.
HUB
de
învățare
și
dezvoltare de aptitudini
digitale pe tot parcursul
vieți, bibliotecă virtuală

website de prezentare,
programări. Proiecte depuse
de culte

Proiecte depuse de agenți
economici
Piața muncii – toate locurile
de muncă vacante din oraș
(public, privat), salariu,
funcție, contact
postare CV pe baza
unui user și a unei parole
Urbanism – se va crea un cod
de urbanism
care va
centraliza toate condițiile de
înălțime, culoare, regim de
înălțime a clădirilor, tipuri
de construcții în zonele
orașului (nu blocuri în

NR.
CRT.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII

zonele de case, nu zone de
locuit în zona industrială a
orașului). De asemenea, se
va implementa un sistem de
emitere
online
a
certificatelor de urbanism, a
autorizațiilor de demolare, a
autorizațiilor de construire.
Taxe și impozite – plata
taxelor și a impozitelor online
Sistem GIS
Utilități – plata on-line a
utilităților
Serviciul de parcare și
închiriere
trotinete
și
biciclete – plată on-line
inclusiv pentru amenzi
Sistem de petiții on-line
Evidența
populației
–
transmitere documente online (reduce timpii de
așteptare
până
la
procesarea documentelor)
Serviciul cazier judiciar –
transmitere documente online
Cadastru – emitere on-line a
CF
Sesizări
–
ridicarea
gunoiului,
animale
abandonate,
vehicule
abandonate,
prostituție,
cerșetorie, ștergere graffiti
etc.
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GRAD DE
MATURITATE

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

30.
31.
32.

Digitalizarea serviciilor oferite de OCPI
Digitalizarea serviciilor oferite de APIA
Aplicație digitală de transport, stații încărcare
și parcare - smart mobility

Concept
Concept
Concept

500.000
500.000
200.000

2025
2025
2025

POR, Axa 2
POR, Axa 2
POR, Axa 2

33.

Aplicație digitală turism

Concept

100.000

2025

POR, Axa 6

34.

Campanie de promovare a consumului de
produse locale – platformă de promovare

Concept

30.000

2024

Buget local

35.

Platformă de promovare a oportunităților de
Investiții în orașul Ștei și comunitățile
învecinate

Concept

30.000

2024

Buget local
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Proiectele comunității – vor
fi prezentate zonele din oraș
care pot fi reabilitate cu
sprijinul comunității (model
de succes implementat în
orașul Grenoble) cu poze,
harta locației și secțiune
pentru
candidaturi
de
voluntariat, secțiune pentru
propunerile cetățenilor.
Situația terenurilor, spațiilor
și caselor listate la vânzare.
Proiect depus de OCPI
Proiect depus de APIA
Parcări
disponibile,
conexiune cu stație de
biciclete/
trotinete,
conexiune cu stații de
încărcare
electrice/
hidrogen, traseu piste de
biciclete, stații bus.
obiective, puncte de interes,
evenimente
Cartarea producătorilor de
produse agricole, tipuri de
produse și comenzi livrări la
domiciliu
Inventarierea, cartarea și
evaluarea activelor (spații
construite,
terenuri)
disponibile
pentru investiții, utilități
puse la dispoziție. Bază de
date cu agenții economici

NR.
CRT.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII

activi, cu domeniul de
activitate
un singur centru de
management al traficului în
care se strâng toate
informațiile din trafic:
- senzori pentru colectarea
informației referitoare la
viteza
și
intensitatea
traficului rutier;
- senzori pentru colectarea
datelor
referitoare
la
condițiile meteo, gradul de
vizibilitate rutieră;
- camere de urmărire video,
conectate la o rețea de
schimb de date cum ar fi
fibra optică, sau modem-uri
radio;
echipamente
de
poziționare prin satelit
(GPS).
Supraveghere video
Proiecte inițiate de agenți
economici

36.

Monitorizarea și gestionarea sistemului de
trafic

Concept

1.500.000

2026

POR, Axa 2

37.
38.

Creșterea siguranței cetățenilor
Creșterea vitezei de internet

Concept
Concept

700.000
800.000

2025
2025

POR, Axa 2

Concept

800.000

2026

POR Axa3

Terenuri de agrement, zone
de recreere etc

Concept

8.000.000

2030

PODD Axa 1, POR
Axa 3

soare, apă geotermală
pentru tranziția energetică
bazată
pe
eficiență
energetică, emisii reduse,

ȘTEI, UN ORAȘ PRIETENOS CU MEDIUL
39.
Reconversia funcțională a terenurilor virane
degradate/ neutilizate/ abandonate şi
reincluderea acestora în circuitul social/
economic sau ca rezervă de teren pentru
viitoare investiții la nivelul orașelor
40.
Utilizarea resurselor regenerabile
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sisteme
energie
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.

50.

Extinderea sistemului de colectare separată a
deșeurilor reciclabile
Extinderea capacităților de sortare și reciclare
Extinderea sistemului de colectare separată a
biodeșeurilor;
Realizarea de capacități de compostare
pentru deșeurile verzi
Întărirea capacitații de pregătire pentru
implementarea economiei circulare
Managementul inundațiilor

Concept

2.900.000

2027

PODD Axa 2

Concept
Concept

3.500.000
2.500.000

2027
2027

PODD Axa 2
PODD Axa 2

Concept

2.500.000

2027

PODD Axa 2

Concept

1.000.000

2027

PODD Axa 2

Concept

3.000.000

2026

PODD Axa 4

Achiziția de echipamente pentru măsurarea
poluanților în aerului ambiental
Investiții în managementul nămolului rezultat
în cadrul procesului de epurare a apelor
uzate/tratare a apei potabile
Producerea de curent electric din surse
regenerabile

Concept

900.000

2027

PODD, Axa 3

Concept

3.000.000

2025

PODD, Axa 2,
PNRR

Concept

20.000.000

2030

PODD, Axa 1

Iluminat public inteligent

Concept

3.500.000

2026

POR, Axa2
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inteligente

de

Promovarea adaptării la
schimbările
climatice,
prevenirea şi gestionarea
riscurilor

Utilizarea
panourilor
fotovoltaice – crearea unui
parc fotovoltaic
soluție
inteligentă
de
telegestiune a iluminatului
public,
care
asigură
iluminarea potrivită pentru
locul și momentul potrivit.
Monitorizarea detaliată a
rețelei electrice asigură un
feedback în timp real pentru
orice schimbare petrecută în
întreaga
rețea, reduce
pierderile de energie și oferă

NR.
CRT.

51.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

Concept

56.
57.

Dezvoltarea infrastructurii inteligente din
surse regenerabile
Reabilitarea, extinderea, modernizarea și
creșterea eficienței energetice a clădirilor în
care se desfășoară act educațional teoretic
și/sau tehnic
Achiziție microbuze verzi pentru transport
elevi
Achiziție 5 autobuze electrice/hidrogen
Înlocuire sistem de încălzire și eficiență
energetică la Spitalul Orășenesc Ștei
Poliția Orașului Ștei
Reabilitare sediu Pompieri

58.

Centru de tineret Lac Ștei

52.

53.
54.
55.

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

5.000.000

ORIZONT DE
TIMP

2026

Concept

SURSA DE
FINANȚARE

PNRR

OBSERVAȚII

instrumente avansate de
optimizare a întreținerii.
Utilizând
infrastructura
existentă, economisiți bani
și transformați rețeaua de
iluminat
într-o
infrastructură
inteligentă
pentru viitor.
gaz cu hidrogen

POR, Axa 3, Axa 6

- Eficientizare energetica la
grădinițe, școli și licee

Concept

800.000

2026

PNRR

Achiziția a 8 microbuze

Concept
Concept

1.200.000
800.000

2026
2025

Achiziția a 5 autobuze

Concept
Concept

400.000
1.600.000

2026
2026

PNRR
Por, Axa 4 – (POR,
Axa 3, Axa 6
PNRR
POR, Axa 3

Concept

4.800.000

2027

POR, Axa 6
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1.
Reabilitarea și
modernizarea Clădirii
Pompierilor din Orașul Ștei
2.
Dotarea Clădirii
Pompierilor din Orașul Ștei
cu echipamente și mașini de
operațiuni.
Aventura park (10 trasee de
aventură, fiecare având un
anumit grad de dificultate.
Vor fi instalate tiroliene,
platforme, scări și poduri,
toate interconectate între
copaci), bazin de înot, locuri

NR.
CRT.

59.

TITLU PROIECT

Regenerare urbană

GRAD DE
MATURITATE

Concept

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

3.000.000

ORIZONT DE
TIMP

2026

SURSA DE
FINANȚARE

POR, Axa 3

OBSERVAȚII

de joacă, spații pentru
organizarea de evenimente
in si outdoor.
5
ha.
Îmbogatirea
biodiversitatii
prin
plantarea
unor
arbori
deosebiti, specii adaptate
conditiilor.
Instalarea elementelor de
mobilier urban (cosuri de
gunoi, banci)
Amenajarea
unor
alei
pavate pietonale, folosita
nerestrictionat de pietoni;
Amenajarea unui spatiu de
odihna care sa deserveasca
populatiei
atat
prin
amenajarea de alei precum
si a unor dotari pentru
odihna.
Imbogatirea biodiversitatii
prin prin crearea de spatii
verzi ocupate cu gazon care
odata ajunsi la maturitatea
deservesc pentru umbrirea
cat mai buna a zonelor de
odihna.
Modernizarea infrastructurii
rutiere in scopul de a facilita
deplasarea
atat
a
cetatenilor
cat
si
a
persoanelor aflate in tranzit
prin orasul Ștei.
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60.

TITLU PROIECT

Reamenajarea și îmbunătățirea parcurilor din
Orașul Ștei

GRAD DE
MATURITATE

Concept

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

800.000

112

ORIZONT DE
TIMP

2026

SURSA DE
FINANȚARE

POR, AXA 3

OBSERVAȚII

Imbunatatirea conditiilor de
transport a persoanelor si
marfurilor prin asigurarea
unei infrastructuri moderne
si reabilitate atat pentru
investitorii prezenti cat si
pentru potentialii investitori
care doresc sa isi desfasoare
activitate in zona urbana.
Asigurarea
de
conditii
optime pentru scurgerea
apelor pluviale evitandu-se
acumularile spontane de
apa precum si costurile
autoritatilor publice cu
solutionarea
acestor
probleme.
Reamenajarea
și
îmbunătățirea a 3 parcuri
din Orașul Ștei, respectiv
spațiu verde, în vederea
reducerii poluării și creșterii
calității vieții locuitorilor.
Reamenajarea
aliniamentelor de arbori,
arbuști, peluze - gazon,
jardiniere și montarea de
fântâni
cromatice.
Reamenajare alei pietonale
cu zonă pentru pietoni și
pistă
de
biciclete.
Amenajare zone de relaxare
pentru tineri și adulți
(foișoare, mese cu scaune,
bănci, hamace). Amenajare/

NR.
CRT.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

61.

Amenajarea văii Crișului Băița

Concept

9.000.000

2027

POR, Axa 6

62.
63.

Reabilitarea blocurilor
Eficientizare energetica cladire Biblioteca
Oraseneasca
Eficientizare energetica cladire sediul
Primariei Orasului Ștei
Eficientizare energetica cladire Administratia
Finantelor Publice
Eficientizare energetica muzeu
Eficientizare energetica clădire Casa de
cultură
Amplasarea unor stații de încărcare electrică

Concept
Concept

10.000.000
400.000

2030
2027

POR, Axa 3, PNRR
POR, Axa 3

Concept

1.200.000

2027

POR, Axa 3

Concept

900.000

2027

POR, Axa 3

Concept
Concept

500.000
450.000

2027
2027

POR, Axa 3
POR, Axa 3

Concept

1.500.000

2027

POR, Axa 3

64.
65.
66.
67.
68.
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reamenajare locuri de joacă
pentru copii. Infrastructură
prietenoasă persoanelor cu
dizabilități.
Sisteme
inteligente de irigații. Sistem
de supraveghere video și
iluminat
inteligent
cu
panouri fotovoltaice.
Construcții pentru expoziții
și
activități
culturale.
Construcții
ușoare
cu
caracter provizoriu pentru
activități de comerț și
alimentație publică. Grupuri
sanitare. Spații pentru
întreținere.
cu promenadă – trasee
pietonale, piste pentru
biciclete și locuri de odihnă;
Crearea unui circuit de
alergare și plimbare, cu
platforme
belvedere;
Amenajare plajă urbană)

NR.
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TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII

Concept

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)
3.000.000

69.

Perdele verzi

2027

POR, Axa 3

Amenajarea buzunarelor verzi/locuri de joacă
– 5 locații

Concept

1.000.000

2027

POR, Axa 3

71.

Amenajarea fâșiilor verzi

Concept

800.000

2027

POR, Axa 3

72.

Reconversia unor terenuri degradate

Concept

1.200.000

2027

POR, Axa 3

Implementarea unui sistem
de reducere a zgomotului și
de creștere a calității aerului
1.
Crearea a 5 locuri
de joacă în spațiile dintre
blocuri/case
2.
Creare spațiu verde
cu arbori, arbuști și gazon.
3.
Amenajare alei cu
bănci.
4.
Sisteme inteligente
de irigații.
5.
Sistem de
supraveghere video și
iluminat inteligent cu
panouri fotovoltaice.
spații verzi pe marginea
drumului - 1.
Amenajare cu
arbori și gazon.
2.
Sistem inteligent
de irigații
Reamenajarea
aliniamentelor de arbori,
arbuști, peluze - gazon,
jardiniere și montarea de
fântâni
cromatice.
Reamenajare alei pietonale
cu zonă pentru pietoni și
pistă
de
biciclete.
Amenajare zone de relaxare
pentru tineri și adulți
(foișoare, mese cu scaune,
bănci, hamace). Amenajare/
reamenajare locuri de joacă

70.
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GRAD DE
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ESTIMATĂ
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ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII

pentru copii. Infrastructură
prietenoasă persoanelor cu
dizabilități.
Sisteme
inteligente de irigații. Sistem
de supraveghere video și
iluminat
inteligent
cu
panouri fotovoltaice.
Construcții pentru expoziții
și
activități
culturale.
Construcții
ușoare
cu
caracter provizoriu pentru
activități de comerț și
alimentație publică. Grupuri
sanitare. Spații pentru
întreținere.
ȘTEI, UN ORAȘ ACCESIBIL
73.
Construire centura ocolitoare
74.
Creșterea gradului de siguranță și securitate
pe rețeaua rutieră de transport

Concept
Concept

75.

Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii de
transport

Concept

15.000.000

2027

POR Axa 3

76.

Investiții in realizarea de cai de acces către
obiective turistice, marcaje a traseelor
turistice, realizarea locurilor de odihna
Crearea unei parcări sub și supraterane

Concept

2.000.000

2027

GAL

Concept

1.250.000

2027

POR, Axa 2

Achiziționare autobuze electrice/cu hidrogen
și dezvoltarea unor culoare de mobilitate

Concept

3.000.000

2027

POR axa 3

77.
78.

POT Axa 2, CNI
POT, Axa 9; PNRR

115

Proiect CJ
Marcarea și semnalizarea
inteligentă,
treceri
de
pietoni luminate la activarea
senzorului de mișcare
Dezvoltarea infrastructurii
cu piste de biciclete, shared
space, zone pietonale.
Reabilitarea tramei stradale
și a trotuarelor.
Accesibilizarea obiectivelor
turistice.
80 locuri de parcare, perete
verde, parc deasupra
Achiziționarea a autobuze,
stație de alimentare

NR.
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TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII

Concept

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)
8.000.000

79.

infrastructuri pentru combustibili alternativi

2027

POR axa 3

Rețea trafic velo
Stații biciclete
Dezvoltarea infrastructurii sportive și de
agrement

Concept
Concept
Concept

2.000.000
500.000
1.800.000

2027
2027
2027

POR axa 3
POR axa 3
POCS, POR

Dezvoltarea infrastructurii sportive și de
agrement
84.
Dezvoltarea infrastructurii sportive și de
agrement
ȘTEI, UN ORAȘ PENTRU OAMENI
EDUCAȚIE
85.
Creșterea numărului de creșe
86.
Dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a
atelierelor din învățământul teoretic sau
tehnic
87.
Reabilitarea, modernizarea și creșterea
eficienței energetice a infrastructurilor
educaționale
88.
Centru de formare profesională
89.
Perfecționarea personalului didactic din toate
instituțiile de învățământ
90.
Implementarea unor măsuri de atragere a
populație de vârstă școlară
91.
Vouchere pentru activități de weekend ale
copiilor (sport, creație, arta)
92.
Finanțarea cursurilor de recalificare pentru
părintele singur cu venituri mici, care dorește
schimbarea domeniului profesional
93.
Organizarea de tabere
94.
Consiliere, orientare in cariera, dezvoltare
personala si dezvoltarea de abilitati de viata
independenta, monitorizare post-interventie

Concept

2.000.000

2027

POCS, POR

4 Stații electrice, stații
hidrogen
Rețea velo 20 km
5 stații biciclete
pumptrack, teren parkour,
fitness în aer liber, pistă de
role, patinoar/ skate-park
Bază sportivă tip I

80.
81.
82.

Concept

1.200.000

2027

POR

Construire sală de sport

Concept
Concept

11.200.000

2027

POR, Axa 6
PNRR, POR Axa 6

Concept

15.600.000

2027

POR Axa 6

2 creșe
2 licee, 1 şcoală primară –
generală, 1 școală
profesională şi 1 grădiniţă
2 licee, 1 şcoală primară –
generală, 1 școală
profesională şi 1 grădiniţă

Concept
Concept

400.000
1.200.000

2027
2027

POR, Axa6
POCU, Axa 6

Concept

1.500.000

2027

POCS

Concept

2.000.000

2027

POCS

Concept

1.500.000

2027

POCS

Concept
Concept

400.000
1.200.000

2027
2027

POCS
POCS

83.

116

vouchere before/after
school

NR.
CRT.

GRAD DE
MATURITATE

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII

Concept

500.000

2024

PNRR

Minim: 5 imprimante 3D
monocolere, o imprimantă
3D policoloră, două scanere
3D, un laser 3D, 2 roboți
educaționali
multifuncționali, 30 de kituri
robotice pentru începători,
30 de echipamente de VR,
30 de creioane 3D/doodler,
tablă interactivă, 30 de
laptopuri,
softuri
educaționale
digitale,
materiale
consumabile
/LICEU

SOCIAL
96.
Asigurarea pachetului de sprijin școlar

Concept

5.000.000

2030

POCS

97.

Asigurarea unei mese calde

Concept

4.000.000

2030

POCS

rechizite, imbracaminte si
incaltaminte sezon rece
masa pe roti, cantine sociale
precum
și
masuri
acompaniament

98.

Centru social multifunțional: dezvoltarea
deprinderilor de viață
independent,
consiliere, orientare in cariera, dezvoltare
personala, creșă.
Centru pentru persoane vârstnice
Reducerea disparităților între copiii în risc de
sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți
copii presupune sprijin pentru familiile
monoparentale sărace
Servicii pentru persoane vârstnice care vor
viza încurajarea incluziunii active a

Concept

700.000

2030

POCS

Concept
Concept

900.000
1.200.000

2027
2030

POCS
POCS

Concept

1.500.000

2030

POCS

95.

99.
100.

101.

TITLU PROIECT

in
vederea
asigurarii
masurilor
SMART LAB – 2 licee

sustenabilitatii
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NR.
CRT.

TITLU PROIECT

persoanelor in vârstă prin măsuri privind
asigurarea îmbătrânirii active
102.
Dezvoltarea
unor
programe
pentru
incurajarea participarii varstnicilor la viata
sociala, prevenirea izolării, precum și pentru
prevenirea instituționalizării
103.
Dispozitive (brățări etc.) pentru asistarea
persoanelor dependente (persoane în vârstă
singure, persoane cu dizabilități ) etc
104.
Înfiintarea si dezvoltarea de noi servicii
destinate varstnicilor prin subventionarea
costurilor ingrijirii si al serviciilor conexe
pentru batranii singuri, din mediul urban
105.
Sustinerea încadrării pe piata muncii SAU a
creșterii angajabilitatii persoanelor cu
dizabilități
106.
Cresterea incluziunii sociale a persoanelor cu
dizabilitati prin asistarea lor prin tehnologie
asistiva
107.
Calificarea resursei umane existente si
disponibile la nivel local/ in familie prin
finantarea cursurilor pentru dobandirea
calificarii de Asistent Personal Profesionist
CULTURAL
108.
centru de tineret – hub cultural

GRAD DE
MATURITATE

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII

Concept

800.000

2027

POCS

programe
intergenerationale, servicii
terapie ocupationala etc

Concept

1.400.000

2028

POCS

Concept

1.300.000

2027

POCS

Concept

2.500.000

2026

POCS

Concept

5.000.000

2026

POCS

Concept

1.500.000

2026

POCS

Concept

680.000

2027

POR, Axa 7
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aparate mobilitate, softuri
de citire pentru nevazatori
etc

crearea
unor
facilități
pentru producția artistică în
sfera artelor vizuale și
performative;
atragerea și exploatarea
într-o manieră inteligentă,
democratică și transparentă
a resurselor comune;
definirea
unei
oferte
artistice consecvente prin

NR.
CRT.

109.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

Reabilitarea casei memoriale Miron Pompiliu

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

1.200.000

2027

POR

1.300.000
800.000

2027
2027

POR, AXA 6
GAL

300.000

2027

GAL

600.000

2027

POCID, POR,
PNRR

160.000

2027

POR, Axa 6

Concept

110.
111.
112.

113.

Înființare punct muzeistic la casa de cultură
organizarea festivalurilor si a concursurilor
tematice locale
Realizarea de publicații periodice/monografii
ale localităților / broșuri tematice privind
zona.
Digitalizarea bibliotecii

Concept

Tur virtual al clădirilor

aportul membrilor rezidenți
ai HUB-ului dar și a altor
artiști și colective artistice
independente
o relație benefică și etică
între artiștii din hub și cu
membrii comunității din
imediata
vecinătate
a
centrului și, nu în ultimul
rând
construcția unor platforme
educaționale
pentru
membrii
hub-ului,
specialiștii din domeniul
artei dar și pentru publicul
larg,
unde
cea
mai
importantă
componentă
educațională se adresează
copiilor și adolescenților .
investiții
pentru
refacerea/întreținerea
patrimoniului cultural de
interes local in vederea
conservării acestuia

Concept
Concept

Concept

114.

OBSERVAȚII

119

HUB
de
învățare
și
dezvoltare de aptitudini
digitale pe tot parcursul
vieți, bibliotecă virtuală

NR.
CRT.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII

identificarea problemelor
medico-sociale
ale
comunității, educația pentru
sănătate și profilaxia bolilor,
prin promovarea unui stil de
viață și mediu sănătos,
mobilizarea
populației
pentru
participarea
la
programele de vaccinări,
controale
medicale
profilactice
etc.,
promovarea
sănătății
reproducerii și planificarea
familială
îngrijirea
și
asistența
medicală
la
domiciliu,
curativă și de recuperare, în
vederea reinserției sociale
acordarea
de
îngrijiri
paleative la domiciliu
îngrijiri paliative, one day
surgery etc

Concept
SĂNĂTATE
115.
Centru de asistență medicală comunitară

Concept

2.000.000

2027

POS, Axa2

116.

Concept

3.800.000

2027

POS, Axa 2

Concept
Concept
Concept

400.000
800.000
420.000

2027
2027
2027

POS, Axa 2
POS, Axa 2

Concept
Concept
Concept

900.000
3.800.000
6.000.000

2026
2027
2027

POCU, POS, Axa 2
POS, Axa3
POS, Axa4

Concept

880.000

2026

PNRR

117.
118.
119.
120.
121.
122.

123.

Modernizare sediu ambulator și dezvoltarea
serviciilor oferite de ambulatoriu
Reabilitare clădire dispensar
Dezvoltarea rețelei de medicină școlară
Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de
sănătate din unitățile de învățământ
Pregătirea profesională a personalului
Centru de recuperare medicală
Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea
energetică a clădirilor Spitalului orășenesc
Ștei
Dotare cabinete medici de familie
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NR.
CRT.

TITLU PROIECT

GRAD DE
MATURITATE

124.

Digitalizarea serviciilor medicale

125.

Facilitarea includerii persoanelor din grupuri
vulnerabile in programele naționale de
sănătate (prevenție și screening).
Prevenirea, depistarea timpurie și reducerea
incidenței bolilor cronice îndeosebi a
cancerului mamar, cancerului de col uterin și
a bolilor cardiovasculare.
Promovarea sănătății și bunăstării mintale.
Cercetare, inovare și studii clinice în
instituțiile sanitare publice.

126.

127.
128.

ORIZONT DE
TIMP

SURSA DE
FINANȚARE

Concept

VALOARE
ESTIMATĂ
(EURO)
600.000

2026

Concept

5.000.000

2027

PNRR, POR, POS
Axa 5
POCU

Concept

5.000.000

2027

POCU

Concept
Concept

5.000.000
5.000.000

2027
2027

POCU
POCU, POS

OBSERVAȚII

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CREȘTERE INTELIGENTĂ ŞI DIGITALIZARE – POCID
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL – POR
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN – POCU
PROGRAMUL OPERAȚIONAL DEZVOLTARE DURABILĂ – PODD

LISTA DE PROIECTE PRIORITARE ȘI SURSE DE FINANȚARE
NR.
TITLU PROIECT
CRT.
UN MEDIU DE AFACERI INOVATIV ȘI COMPETITIV
1.
BUSINESS SMART HUB

2.

Centru de afaceri agroalimentar

VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

SURSA DE FINANȚARE

OBSERVAȚII

1.230.000

POR, Axa 1

1.500.000

POR, Axa 1

Dezvoltarea unui incubator si
accelerator de afaceri pentru tineri
sectorul IT&C si al noilor tehnologii
Centru de afaceri cu produse
agroalimentare pentru a facilita
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VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

SURSA DE FINANȚARE

3.

START UP ȘTEI

1.500.000

POCU

4.

RURBAN - CLUSTER RURAL

800.000

POR, Axa 1

5.

Hub Inovativ Digital

800.000

POR, Axa 1

6.

Formarea profesională a angajaților inclusiv calificare și
recalificare
Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri

1.200.000

POCU, Axa 6

10.000.000

POR, Axa 1

Dezvoltarea de noi produse, precum și transfer tehnologic în
vederea generării noilor linii de producție pentru aceste
produse
Dezvoltarea serviciilor

2.000.000

POR, Axa 1, GAL

2.000.000

POR, Axa 1, GAL

7.
8.

9.

122

OBSERVAȚII
desfacerea
produselor
comercializate de către agenții
economici din regiune.
Activități
independente,
antreprenoriat,
înființare
de
întreprinderi
identificarea ideii de afaceri
precum și mentoratul
în
dezvoltarea afacerii, de asemenea
se va asigura serviciul de
promovare și de conexare cu
posibila piață de desfacere.
Colaborare, dezvoltarea unei
strategii de management comune;
brand, pagina web si alte publicații
comune, atragerea de investiții,
sprijin
în
elaborarea
documentațiilor,
încurajarea
inovării si conectarea la piața
globală.
Facilități suport care vin in sprijinul
companiilor sa devina mai
competitive prin îmbunătățirea
proceselor,
produselor
si
serviciilor
prin
intermediul
tehnologiilor digitale.
Proiecte depuse de agenți
economici
Proiecte depuse de agenți
economici
Proiecte depuse de agenți
economici
Proiecte depuse
economici

de

agenți

NR.
CRT.
10.
11.
12.

TITLU PROIECT

VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

SURSA DE FINANȚARE

OBSERVAȚII

Dezvoltarea structurilor de primire turiști și de agrement

6.000.000

POR, Axa 6, GAL

Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea
construcțiilor exploatațiilor agricole
Constituirea unui grup de lucru pentru dezvoltarea
economică a orașului Ștei

10.000.000

GAL

5.000

Buget local

Proiecte depuse de agenți
economici
Proiecte depuse de agenți
economici
Identificarea oportunităților de
dezvoltare, organizarea unui plan
prin care agenții economici să
acționeze
complementar,
acoperind o plajă cât mai mare de
servicii, furnizări, lucrări.

IMPLEMENTAREA DE TEHNOLOGII DIGITALE ȘI E-GUVERNARE (DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE SMART-CITY)
13. Îmbunătățirea și digitalizarea sistemului de colectare
2.900.000
selectivă a deșeurilor

PODD, Axa 2

14.

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată

4.000.000

PODD, Axa 2, PNRR

15.

Investiții în modernizarea, creșterea capacității și
digitalizarea stației de epurare

1.000.000

PODD, Axa 2, PNRR

123

Amplasarea supraterană a unor
containere de volum mare, accesul
la acestea fiind controlat digital și
permis doar locatarilor arondați
respectivei
platforme
de
colectare. De asemenea, sistemul
digital înregistrează individual
fiecare utilizare a platformei și
poate transmite aceste date atât
Direcției Fiscale în vederea
facturării, cât și fiecărui utilizator
în parte. În acest mod cetățenii ar
putea să își monitorizeze costurile,
dar și să își dea seama dacă
colectează selectiv corect. Acest
sistem de deschidere cu cardul a
fiecărui container va oferi
cetățenilor
posibilitatea
să
măsoare volumul de deșeuri pe
fiecare fracție pe care îl aruncă în
fiecare lună.
reabilitare, modernizare cu sistem
SCADA, extindere

NR.
CRT.
16.

TITLU PROIECT

VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

SURSA DE FINANȚARE

OBSERVAȚII

Digitalizarea serviciilor educaționale

1.200.000

POR

17.

Digitalizarea serviciilor medicale

3.000.000

POR, POS Axa 5

18.

Digitalizarea bibliotecii

600.000

POCID, POR, PNRR

Adaptarea sistemului de educație
și formare la evoluția tehnologică
reprezintă un proces complex,
necesar pentru pregătirea și
perfecționarea resurselor umane
și element esențial al dezvoltării,
modernizării și inovării societății.
Utilizarea noilor tehnologii digitale
este calea directă pentru a face
școala mai atractivă pentru elevi,
mai adaptată nevoilor și stilului lor
de viață, mai eficientă în a
dezvolta competențe, generând
educație pe tot parcursul vieții.
Grupul multidisciplinar de experți
format de Comisia Europeană
pentru găsirea celor mai bune căi
de investiții în sănătate a realizat o
analiză a impactului tehnologizării
digitale asupra serviciilor de
sănătate. Serviciile medicale
digitalizate – intervențiile pentru
pacienți,
pentru
furnizorii
serviciilor de sănătate sau pentru
manageri.
HUB de învățare și dezvoltare de
aptitudini digitale pe tot parcursul
vieți, bibliotecă virtuală

19.
20.

Digitalizarea muzeului
Digitalizarea serviciilor cultelor

600.000
200.000

POCID, POR, PNRR
POR, Axa2

21.

Digitalizarea serviciilor de siguranță publică

300.000

POR, Axa 2

22.

Digitalizarea firmelor

200.000

POR, Axa 1

124

website
de
prezentare,
programări. Proiecte depuse de
culte

Proiecte depuse
economici

de

agenți

NR.
CRT.
23.

TITLU PROIECT

VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

SURSA DE FINANȚARE

OBSERVAȚII

Digitalizarea serviciilor oferite de primărie

400.000

POR, Axa 2

Piața muncii – toate locurile de
muncă vacante din oraș (public,
privat), salariu, funcție, contact
postare CV pe baza unui
user și a unei parole
Urbanism – se va crea un cod de
urbanism care va centraliza toate
condițiile de înălțime, culoare,
regim de înălțime a clădirilor,
tipuri de construcții în zonele
orașului (nu blocuri în zonele de
case, nu zone de locuit în zona
industrială a orașului). De
asemenea, se va implementa un
sistem de emitere online a
certificatelor de urbanism, a
autorizațiilor de demolare, a
autorizațiilor de construire.
Taxe și impozite – plata taxelor și a
impozitelor on-line
Sistem GIS
Utilități – plata on-line a utilităților
Serviciul de parcare și închiriere
trotinete și biciclete – plată on-line
inclusiv pentru amenzi
Sistem de petiții on-line
Evidența populației – transmitere
documente on-line (reduce timpii
de așteptare până la procesarea
documentelor)
Serviciul
cazier
judiciar
–
transmitere documente on-line
Cadastru – emitere on-line a CF
Sesizări – ridicarea gunoiului,
animale abandonate, vehicule
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VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

SURSA DE FINANȚARE

24.

Aplicație digitală de transport, stații încărcare și parcare smart mobility

200.000

POR, Axa 2

25.

Platformă de promovare a oportunităților de Investiții în
orașul Ștei și și comunitățile învecinate

30.000

Buget local

26.

Monitorizarea și gestionarea sistemului de trafic

1.500.000

POR, Axa 2

126

OBSERVAȚII
abandonate,
prostituție,
cerșetorie, ștergere graffiti etc.
Proiectele comunității – vor fi
prezentate zonele din oraș care
pot fi reabilitate cu sprijinul
comunității (model de succes
implementat în orașul Grenoble)
cu poze, harta locației și secțiune
pentru candidaturi de voluntariat,
secțiune
pentru
propunerile
cetățenilor.
Situația terenurilor, spațiilor și
caselor listate la vânzare.
Parcări disponibile, conexiune cu
stație de biciclete/ trotinete,
conexiune cu stații de încărcare
electrice/ hidrogen, traseu piste
de biciclete, stații bus.
Inventarierea, cartarea
și evaluarea activelor
(spații construite,
terenuri) disponibile
pentru investiții, utilități puse la
dispoziție. Bază de date cu agenții
economici activi, cu domeniul de
activitate
un singur centru de
management al traficului în care se
strâng toate informațiile din trafic:
- senzori pentru colectarea
informației referitoare la viteza și
intensitatea traficului rutier;
- senzori pentru colectarea datelor
referitoare la condițiile meteo,
gradul de vizibilitate rutieră;

NR.
CRT.

TITLU PROIECT

SURSA DE FINANȚARE

OBSERVAȚII

700.000

POR, Axa 2

- camere de urmărire video,
conectate la o rețea de schimb de
date cum ar fi fibra optică, sau
modem-uri
radio;
- echipamente de poziționare prin
satelit (GPS).
Supraveghere video

8.000.000

PODD Axa 1, POR Axa 3

Realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile
verzi
Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor
reciclabile
Producerea de curent electric din surse regenerabile

2.500.000

PODD Axa 2

2.900.000

PODD Axa 2

20.000.000

PODD, Axa 1

11.200.000

POR, Axa 3, Axa 6

33.
34.
35.

Reabilitarea, extinderea, modernizarea și creșterea eficienței
energetice a clădirilor în care se desfășoară act educațional
Achiziție microbuze verzi pentru transport elevi
Achiziție 5 autobuze electrice/hidrogen
Centru de tineret Lac Ștei

800.000
1.200.000
4.800.000

PNRR
PNRR
POR, Axa 6

36.

Regenerare urbană

3.000.000

POR, Axa 3

27. Creșterea siguranței cetățenilor
ȘTEI, UN ORAȘ PRIETENOS CU MEDIUL
28. Utilizarea resurselor regenerabile

29.
30.
31.
32.

VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

127

soare, apă geotermală pentru
tranziția energetică bazată pe
eficiență energetică, emisii
reduse, sisteme inteligente de
energie

Utilizarea panourilor fotovoltaice
– crearea unui parc fotovoltaic

Achiziția a 8 microbuze
Achiziția a 5 autobuze
Aventura park (10 trasee de
aventură, fiecare având un anumit
grad de dificultate. Vor fi instalate
tiroliene, platforme, scări și
poduri, toate interconectate între
copaci), bazin de înot, locuri de
joacă, spații pentru organizarea de
evenimente in si outdoor.
5 ha. Îmbogatirea biodiversitatii
prin plantarea unor arbori

NR.
CRT.
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VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

SURSA DE FINANȚARE

OBSERVAȚII
deosebiti,
specii
adaptate
conditiilor.
Instalarea elementelor de mobilier
urban (cosuri de gunoi, banci)
Amenajarea unor alei pavate
pietonale, folosita nerestrictionat
de pietoni;
Amenajarea unui spatiu de odihna
care sa deserveasca populatiei
atat prin amenajarea de alei
precum si a unor dotari pentru
odihna.
Imbogatirea biodiversitatii prin
prin crearea de spatii verzi ocupate
cu gazon care odata ajunsi la
maturitatea deservesc pentru
umbrirea cat mai buna a zonelor
de odihna.
Modernizarea
infrastructurii
rutiere in scopul de a facilita
deplasarea atat a cetatenilor cat si
a persoanelor aflate in tranzit prin
orasul Ștei.
Imbunatatirea
conditiilor
de
transport a persoanelor si
marfurilor prin asigurarea unei
infrastructuri
moderne
si
reabilitate atat pentru investitorii
prezenti cat si pentru potentialii
investitori care doresc sa isi
desfasoare activitate in zona
urbana.
Asigurarea de conditii optime
pentru scurgerea apelor pluviale
evitandu-se acumularile spontane
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NR.
CRT.

TITLU PROIECT

VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

SURSA DE FINANȚARE

37.

Amenajarea văii Crișului Băița

9.000.000

POR, Axa 3

38.
39.
40.
41.

10.000.000
400.000
1.200.000
900.000

POR, Axa 3
POR, Axa 3
POR, Axa 3
POR, Axa 3

42.
43.
44.
45.

Reabilitarea blocurilor
Eficientizare energetica cladire Biblioteca Oraseneasca
Eficientizare energetica cladire sediul Primariei Orasului Ștei
Eficientizare energetica cladire Administratia Finantelor
Publice
Eficientizare energetica muzeu
Eficientizare energetica clădire Casa de cultură
Amplasarea unor stații de încărcare electrică
Perdele verzi

500.000
450.000
1.500.000
3.000.000

POR, Axa 3
POR, Axa 3
POR, Axa 3
POR, Axa 3

46.

Amenajarea buzunarelor verzi/locuri de joacă – 5 locații

1.000.000

POR, Axa 3

47.

Amenajarea fâșiilor verzi

800.000

POR, Axa 3
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OBSERVAȚII
de apa precum si costurile
autoritatilor
publice
cu
solutionarea acestor probleme.
cu promenadă – trasee pietonale,
piste pentru biciclete și locuri de
odihnă; Crearea unui circuit de
alergare și plimbare, cu platforme
belvedere;
Amenajare
plajă
urbană)

Implementarea unui sistem de
reducere a zgomotului și de
creștere a calității aerului
1.
Crearea a 5 locuri de
joacă în spațiile dintre
blocuri/case
2.
Creare spațiu verde cu
arbori, arbuști și gazon.
3.
Amenajare alei cu bănci.
4.
Sisteme inteligente de
irigații.
5.
Sistem de supraveghere
video și iluminat inteligent cu
panouri fotovoltaice.
spații verzi pe marginea drumului
- 1.
Amenajare cu arbori și
gazon.

NR.
CRT.

TITLU PROIECT

VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

SURSA DE FINANȚARE

48.

Amenajare parcuri

1.200.000

POR, Axa 3

49.

Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement

1.800.000

POCS, POR

50. Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement
51. Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement
ȘTEI, UN ORAȘ ACCESIBIL
52. Investiții in realizarea de cai de acces către obiective
turistice, marcaje a traseelor turistice, realizarea locurilor de
odihna
53. Crearea unei parcări sub și supraterane în centrul orașului

2.000.000
1.200.000

POCS, POR
POR

2.000.000

GAL, POR

1.250.000

POR, Axa 2
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OBSERVAȚII
2.
Sistem inteligent de
irigații
Reamenajarea aliniamentelor de
arbori, arbuști, peluze - gazon,
jardiniere și montarea de fântâni
cromatice. Reamenajare alei
pietonale cu zonă pentru pietoni și
pistă de biciclete. Amenajare zone
de relaxare pentru tineri și adulți
(foișoare, mese cu scaune, bănci,
hamace).
Amenajare/
reamenajare locuri de joacă
pentru
copii.
Infrastructură
prietenoasă
persoanelor
cu
dizabilități. Sisteme inteligente de
irigații. Sistem de supraveghere
video și iluminat inteligent cu
panouri fotovoltaice.
Construcții pentru expoziții și
activități culturale. Construcții
ușoare cu caracter provizoriu
pentru activități de comerț și
alimentație publică. Grupuri
sanitare. Spații pentru întreținere.
pumptrack, teren parkour, fitness
în aer liber, pistă de role, patinoar/
skate-park
Bază sportivă tip I
Construire sală de sport

Accesibilizarea cetății și a altor
obiective turistice.
80 locuri de parcare, perete verde,
parc deasupra

NR.
CRT.
54.
55.

56.
57.
58.

TITLU PROIECT

VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

SURSA DE FINANȚARE

OBSERVAȚII

infrastructuri pentru combustibili alternativi
Investiții in realizarea de cai de acces către obiective
turistice, marcaje a traseelor turistice, realizarea locurilor de
odihna
Rețea trafic velo
Stații biciclete
Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement

8.000.000
2.000.000

POR axa 3
GAL

4 Stații electrice, stații hidrogen

2.000.000
500.000
1.800.000

POR axa 3
POR axa 3
POCS, POR

Rețea velo 20 km
5 stații biciclete
pumptrack, teren parkour, fitness
în aer liber, pistă de role,
patinoar/ skate-park

11.200.000

PNRR, POR Axa 6

2 licee, 2 şcoli şi 4 grădiniţe

15.600.000

POR Axa 6

2 licee, 2 şcoli şi 4 grădiniţe

400.000
1.200.000

POR, Axa6
POCU, Axa 6

1.500.000

POCS

2.000.000

POCS

500.000

PNRR

59. Construire centura ocolitoare
EDUCAȚIE
60. Dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a atelierelor din
învățământul teoretic sau tehnic
61. Reabilitarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice
a infrastructurilor educaționale
62. Centru de formare profesională
63. Perfecționarea personalului didactic din toate instituțiile de
învățământ
64. Implementarea unor măsuri de atragere a populație de
vârstă școlară
65. Vouchere pentru activități de weekend ale copiilor (sport,
creație, arta)
66. SMART LAB – 2 licee

SOCIAL
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vouchere before/after school

Minim:
5
imprimante
3D
monocolere, o imprimantă 3D
policoloră, două scanere 3D, un
laser 3D, 2 roboți educaționali
multifuncționali, 30 de kituri
robotice pentru începători, 30 de
echipamente de VR, 30 de
creioane
3D/doodler,
tablă
interactivă, 30 de laptopuri, softuri
educaționale digitale, materiale
consumabile /LICEU

NR.
CRT.
67.

TITLU PROIECT

Centru social multifunțional: dezvoltarea deprinderilor de
viață independent, consiliere, orientare in cariera,
dezvoltare personala, creșă.
68. Centru pentru persoane vârstnice
69. Dispozitive (brățări etc.) pentru asistarea persoanelor
dependente (persoane în vârstă singure, persoane cu
dizabilități ) etc
70. Înfiintarea si dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor
prin subventionarea costurilor ingrijirii si al serviciilor conexe
pentru batranii singuri, din mediul urban
71. Sustinerea încadrării pe piata muncii SAU a creșterii
angajabilitatii persoanelor cu dizabilități
72. Cresterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati prin
asistarea lor prin tehnologie asistiva
CULTURAL
73. centru de tineret – hub cultural

VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

SURSA DE FINANȚARE

700.000

POCS

900.000
1.400.000

POCS
POCS

1.300.000

POCS

2.500.000

POCS

5.000.000

POCS

aparate mobilitate, softuri de
citire pentru nevazatori etc

680.000

POR, Axa 7

crearea unor facilități pentru
producția artistică în sfera artelor
vizuale și performative;
atragerea și exploatarea într-o
manieră inteligentă, democratică
și transparentă a resurselor
comune;
definirea unei oferte artistice
consecvente
prin
aportul
membrilor rezidenți ai HUB-ului
dar și a altor artiști și colective
artistice independente
o relație benefică și etică între
artiștii din hub și cu membrii
comunității
din
imediata
vecinătate a centrului și, nu în
ultimul rând
construcția unor platforme
educaționale pentru membrii
hubului, specialiștii din domeniul
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OBSERVAȚII

NR.
CRT.

TITLU PROIECT

VALOARE ESTIMATĂ (EURO)

SURSA DE FINANȚARE

74.

Reabilitarea casei memoriale Miron Pompiliu

1.200.000

POR

75.

Înființare punct muzeistic la casa de cultură

1.300.000

POR, AXA 6

160.000

POR, Axa 6

3.800.000

POS, Axa2

3.800.000
420.000

POS, Axa3
POS, Axa 2

900.000
5.000.000

POCU, POS, Axa 2
POCU

5.000.000

POCU

6.000.000

POS, Axa4

880.000

PNRR

76. Tur virtual al clădirilor
SĂNĂTATE
77. Modernizare sediu ambulator și dezvoltarea serviciilor
oferite de ambulatoriu
78. Centru de recuperare medicală
79. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate din
unitățile de învățământ
80. Pregătirea profesională a personalului
81. Facilitarea includerii persoanelor din grupuri vulnerabile in
programele naționale de sănătate (prevenție și screening).
82. Prevenirea, depistarea timpurie și reducerea incidenței bolilor
cronice îndeosebi a cancerului mamar, cancerului de col uterin
și a bolilor cardiovasculare.
83. Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a
clădirilor spitalului
84. Dotare cabinete medici de familie
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OBSERVAȚII
artei dar și pentru publicul larg,
unde cea mai importantă
componentă educațională se
adresează copiilor și
adolescenților .
investiții
pentru
refacerea/întreținerea
patrimoniului cultural de interes
local in vederea conservării
acestuia
investiții
pentru
refacerea/întreținerea
patrimoniului cultural de interes
local in vederea conservării
acestuia

îngrijiri paliative, one day surgery
etc

CADRUL DE APLICARE A STRATEGIEI. ACTUALIZAREA STRATEGIEI
Implementarea cu succes a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă presupune
implicarea activă a tuturor factorilor interesați de progresul economic şi social al
orașului Ștei: instituții publice, organizații, asociații, investitori şi cetățeni ai
orașului. Adoptarea strategiei reprezintă o etapă administrativă necesară în
demersul de continuare a dezvoltării durabile a municipiului, implementarea
acesteia fiind condiționată de existența unor mecanisme de implementare,
monitorizare și evaluare definite clar și transparent.
Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care
trebuie parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor
necesare implementării strategiei:
Acțiune
1:
Stabilirea
structurii
de
implementare
a
strategiei
Nominalizarea unui Responsabil sau a unei Structuri responsabile pentru
implementarea strategiei, care să coordoneze procesul de implementare.
Nominalizarea direcțiilor din cadrul Primăriei, responsabile de implementarea
proiectelor aferente obiectivelor strategice sau axelor prioritare corelate cu activitatea
desfășurată.
Stabilirea procedurilor de lucru pentru monitorizarea și evaluarea progresului
intervențiilor propuse reprezintă un proces care contribuie în mod direct la succesul
implementării strategiei de dezvoltare a orașului.
Acțiune 2: Alocarea resurselor
Alocarea resurselor umane implicate în acest proces, cu trasarea clară a
responsabilităților pentru implementarea fiecărui proiect / măsură din cele propuse.
Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul implementării unei
strategii. Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate surse de finanțare interne
sau externe.
Acțiune 3: Monitorizare și raportare
Monitorizarea reprezintă colectarea sistematică de date privind indicatori specificați,
pentru a le oferi actorilor implicați în implementarea strategiei precum și responsabililor
pentru implementarea strategiei o indicație despre progresele înregistrate și gradul de
atingere a obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare durabilă. Pentru monitorizarea
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strategiei este necesară identificarea clară a surselor de culegere a datelor cu privire la
progresul indicatorilor de realizare și de rezultat propuși. Raportarea presupune
colectarea și transmiterea acestor date pe fluxul procedural stabilit pentru
implementarea strategiei. Datele astfel colectate trebuie analizate și evaluate pentru a
estima dacă intervențiile propuse conduc către obiectivele propuse sau dacă necesită
modificări. Se recomandă analize semestriale cu privire la progresul înregistrat în
implementarea proiectelor și în atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat,
eventual în ajustarea acestora în funcție de schimbările contextului socio-economic.
Acțiune 4: Analiza intermediară a implementării strategiei
Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. În lipsa resurselor
pentru realizarea acestor analize, analiza intermediară documentată la jumătatea
perioadei de implementare a strategiei poate fi un moment de reflecție și revizuire a
strategiei. Situații care pot impuse revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea
surselor de finanțare ale proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de
finanțare aferente perioadei 2021 – 2027 sau după aprobarea strategiei județene /
regionale, în urma căreia ar putea fi necesară o actualizare a proiectelor / măsurilor
propuse în strategia orașului.
Acțiune 5: Evaluarea finală a implementării strategiei
Evaluarea se desfășoară la sfârșitul perioadei de planificare și în momente de
decizie esențiale ale acesteia, pentru a estima performanțele planului de acțiuni în raport
cu obiectivele propuse sau pentru a identifica necesitatea modificării proceselor de
planificare. Rezultatele sunt utilizate în următoarea perioadă de planificare și pot ajuta la
găsirea unor soluții la întrebări cheie privind dezvoltarea durabilă.
Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca
obiectivele strategice ale acesteia să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte
aferente. Intervențiile propuse pentru implementarea strategiei vor avea definiți
indicatori de realizare. Pentru a putea aprecia în ce măsură obiectivele strategice sunt
atinse și strategia este eficientă, este definit un sistem integrat de indicatori de realizare
și rezultat, prin intermediul căruia structura responsabilă de implementarea strategiei să
poată evalua permanent progresul înregistrat în implementarea strategiei, să își
dimensioneze constant resursele necesare și să acționeze în direcția creșterii eficienței
utilizării acestora.
Împărțirea proiectelor în cele 3 niveluri de prioritate nu presupune stabilirea unei
ordini a importanței proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact
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direct asupra atingerii obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în
orizontul de timp a proiectelor suport sau a proiectelor punctuale poate conduce la
ratarea țintelor propuse de dezvoltare și la ineficiența utilizării unor resurse limitate
aflate la dispoziția orașului. Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de
dependență dintre rezultatele unor acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora
(inițierea, realizarea și rezultatele obținute) depinzând succesul implementării strategiei
propuse.
Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului
implementării strategiei, poate fi utilizată diagrama ”matricea priorităților” sau ”matricea
Eisenhower”, care presupune clasificarea proiectelor după criteriile importanței și
urgenței:
URGENTE ȘI IMPORTANTE
Proiecte critice care au un impact
semnificativ rezolvând nevoi acute la
nivelul comunității Acțiune recomandată:
de implementat imediat.
Ex. proiectele strategice, rezolvarea
crizelor, proiectele care sunt aproape de
finalizare; proiecte majore pentru care
există surse de finanțare.
PUȚIN URGENTE ȘI IMPORTANTE
Proiecte majore care au un impact
semnificativ, dar a căror implementare
mai poate fi amânată pentru că nu se
adresează unei nevoi urgente a
comunității; sunt, în general, proiectele
care fac diferența în dezvoltarea durabilă
și necesită o planificare riguroasă.
Acțiune recomandată: de planificat
imediat implementarea lor
Ex. proiecte de infrastructură; proiecte
strategice

URGENTE ȘI PUȚIN IMPORTANTE
Proiecte critice care au un impact
semnificativ rezolvând nevoi acute la
nivelul comunității.
Acțiune recomandată: de implementat
imediat.
Ex. proiectele strategice, rezolvarea
crizelor, proiectele care sunt aproape de
finalizare; proiecte majore pentru care
există surse de finanțare.
PUȚIN URGENTE ȘI NEIMPORTANTE
Proiecte nesemnificative care sunt
consumatoare de timp și de alte resurse,
fără impact semnificativ – efortul aferent
ar trebui redirecționat către alte tipuri de
proiecte mai relevante.
Acțiune recomandată: de evitat includerea
în strategie.
Ex. Proiecte cu impact nesemnificativ în
îndeplinirea obiectivelor strategice

Sistemul de monitorizare și evaluare
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Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei
Integrate de Dezvoltare Durabilă a Orașului Ștei, este necesară o monitorizare
permanentă și o evaluare periodică a rezultatelor acțiunilor întreprinse.
Lista intervențiilor propuse (portofoliul de proiecte) este stabilită pentru orizontul
de timp 2021 – 2030, proiectele având durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și
obiectivele stabilite vor putea fi atinse treptat, pe baza unui Plan de acțiune anual.
Implementarea unei strategii de dezvoltare durabilă se bazează, de asemenea, pe
responsabilizare. În acest sens, monitorizarea și evaluarea strategiei se va realiza la
nivelul Serviciului Implementare Proiecte. Prin Dispoziția primarului orașului Ștei se va
constitui Grupul de monitorizare și evaluare, compus din reprezentanți ai principalelor
direcții responsabile de implementarea strategiei, care vor avea următoarele atribuții:
1. Asigurarea legăturilor cu agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale, etc.
2. Culegerea de date și centralizarea raportărilor cu privire la stadiul implementării
proiectelor cuprinse în strategie;
3. Identificarea proiectelor implementate la nivelul orașului și a zonei, care contribuie
la îndeplinirea
obiectivelor şi care nu au putut fi nominalizate în strategie;
4. Actualizarea strategiei de dezvoltare durabilă;
5. Implicare în stabilirea de măsuri pentru obținerea de finanțare pentru acele
proiecte care nu au obținut finanțare în cel puțin trei ani de la începerea implementării
strategiei.
Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori
ce măsoară impactul strategiei:
1. Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor
propuse în strategie. Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a
structurilor responsabile cu managementul proiectelor respective, care trebuie să
raporteze pe marginea lor prin intermediul sistemului de monitorizare.
2. Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor
proiecte. Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au
fost implementate.
Comunicarea cu beneficiarii proiectelor și promovarea strategiei
Promovarea strategiei presupune construirea unui plan de comunicare care să
vizeze toate etapele procesului de elaborare, în funcție de grupurile țintă. Pe lângă
componenta de informare și diseminare, planul include și implicarea părților interesate.
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Astfel, mesajele și instrumentele de comunicare utilizate au fost stabilite și prin această
prismă.
Ca atare, dacă prima etapă a procesului a fost concentrată mai mult pe informarea
grupurilor țintă și chestionarea acestora cu privire la provocările și soluțiile urbane
identificate, următoarele acțiuni sau axat pe creșterea implicării acestora în cadrul
consultărilor. Participarea activă a grupurilor țintă fiind un factor cheie până în momentul
aprobării strategiei și nu numai. Unul dintre obiectivele promovării strategiei și
comunicării cu beneficiarii proiectelor este creșterea participării părților interesate în
cadrul etapei finale – monitorizarea implementării proiectelor și evaluarea strategiei.
Alte aspecte importante în cadrul procesului de comunicare au fost limbajul și
designul produselor de comunicare, care au fost gândite și adaptate conform canalelor
de promovare și audiența acestora. Următorul tabel prezintă schematic modul în care
procesul de comunicare cu grupurile țintă și implicare acestora a fost structurat de-a
lungul elaborării strategiei.
Procesul de comunicare cu factorii interesați

ANALIZA
DIAGNOSTIC

VIZIUNE ȘI
OBIECTIVE DE
DEZVOLTARE

Cetățeni
Instrumente
de
comunicare
- Social Media
- Website
Instrumente
de colectare a
nevoilor
Anchetă
tematică, pe
bază
de
chestionar
(Barometrul
urban)
- Consultări atelier
de
lucru
privind
nevoile
cetățenilor
(offline/onlin
e)
Instrumente
de
comunicare
- Website
- Social Media

STAKEHOLDERS
Sector public
Sector privat
Instrumente
de Instrumente de colectare a
comunicare
nevoilor
- Invitații via email
- Consultări - atelier de
www.
lucru
https://www.primariastei.r privind nevoile sectorului
o/
privat
(offline/online)
-Facebook
https://www.facebook.co
m/ PrimariaOrasuluiStei

ONG
Instrumente de colectare a
nevoilor
- Consultări - atelier de
lucru
privind nevoile sectorului
privat
(offline/online)
-Facebook
https://www.facebook.co
m/ PrimariaOrasuluiStei

Instrumente
comunicare
- Website
- Social Media

Instrumente
comunicare
- Website
- Social Media

de
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Instrumente
comunicare
- Website
- Social Media

de

de

DIRECȚII
POLITICI
PROGRAME

PORTOFOLIU
DE PROIECTE

IMPLEMENTAR
E,
MONITORIZAR
E ȘI EVALUARE
STRATEGIE

Instrumente
de colectare a
opiniilor
- Social Media
- dezbateri
Instrumente
de
comunicare
- Website
- Social Media
Instrumente
de colectare a
opiniilor
- Social Media
- dezbateri
Instrumente
de
comunicare
- Website
- Social Media
Instrumente
de colectare a
opiniilor
- Social Media
- consultare
Instrumente
de informare
- Website
- Social Media
Transparență
comunicare
stadiu
- Social Media
- Website

Instrumente de colectare a
opiniilor
- Social Media
- dezbateri

Instrumente de colectare a
opiniilor
- Social Media
- dezbateri

Instrumente de colectare a
opiniilor
- Social Media
- dezbateri

Instrumente
comunicare
- Website
- Social Media

Instrumente
comunicare
- Website
- Social Media

Instrumente
comunicare
- Website
- Social Media

de

de

de

Instrumente de colectare a
opiniilor
- Social Media
- dezbateri

Instrumente de colectare a
opiniilor
- Social Media
- dezbateri

Instrumente de colectare a
opiniilor
- Social Media
- dezbateri

Instrumente
comunicare
- Website
- Social Media

Instrumente
comunicare
- Website
- Social Media

Instrumente
comunicare
- Website
- Social Media

de

de

de

Instrumente de colectare a
opiniilor
- Social Media
- consultare

Instrumente de colectare a
opiniilor
- Social Media
- consultare

Instrumente de colectare a
opiniilor
- Social Media
- consultare

Instrumente de informare
- Website
- Social Media

Instrumente de informare
- Website
- Social Media

Instrumente de informare
- Website
- Social Media

Transparență comunicare
stadiu
- Social Media
- Website

Transparență comunicare
stadiu
- Social Media
- Website

Transparență comunicare
stadiu
- Social Media
- Website

139

