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Introducere 
 

Importanta planificarii procesului de dezvoltare locala 

 Planul strategic de dezvoltare locala este un plan general in care sunt identificate 

scopuri si masuri pe termen scurt, mediu si lung. Strategia de dezvoltare este rezultatul 

procesului de planificare locala destinat ghidarii cresterii calitatii vietii membrilor comunitatii. 

Scopul este de a stabili un proces care sa ajute la crearea de locuri de munca, sa incurajeze 

stabilitatea si diversificarea economiei si sa imbunatateasca bunastarea locuitorilor 

comunitatii.  Strategia furnizeaza un mecanism pentru coordonarea eforturilor indivizilor, 

organizatiilor, autoritatilor locale si industriei private interesate in dezvoltarea economica.  

Strategia de dezvoltare locala trebuie sa:  

• descrie resursele, nevoile, problemele si potentialul comunitatii  

• prezinte viziunea si scopurile comunitatii 

• stabileasca directia strategica pentru un plan de actiune 

• stabileasca prioritatea programelor si proiectelor pentru implementarea lor 

• sublinieze standardele pentru evaluarea si actualizarea anuala a procesului 

Din aceasta cauza o strategie pentru dezvoltare sustenabila trebuie sa reprezinte un set 

coordonat de procese de analiza, dezbatere, intarirea capacitatii, planificare si investitii care 

cauta sa sa integreze obiectivele economice, sociale si de mediu ale comunitatii. 

O agenda de lucru va fi stabilita pentru a putea promova si dezvolta punctele tari 

(economice, fizice, sociale si de mediu) si care se va adresa atat oportunitatilor cat si 

provocarilor. 

Planul trebuie sa reprezinte cel mai important ghid in procesul de crestere a capacitatii 

autoritatilor locale de a-si planifica si elabora proiectele, a identifica si gestiona  sursele de 

finantare.   

            Intregul orizont de dezvoltare locala al orasului Huedin trebuie sa se raporteze la acest 

plan, ce urmeaza a fi permanent  actualizat, in functie de oportunitati si de resurse. 

Nu in ultimul rand trebuie sa se tina cont de suportul legislativ  al politicilor de 

dezvoltare locala si regionala. 
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I. PLANIFICAREA STRATEGICA LA NIVEL NATIONAL, 

REGIONAL, JUDETEAN SI ZONAL 

I.1 Planificarea dezvoltarii la nivel national 

 

Planul National de Dezvoltare (PND) 

 

Planul National de Dezvoltare (PND)  2007-2013 reprezinta documentul de planificare 

strategica si programare financiara multianuala, aprobat de Guvern si elaborat intr-un larg 

parteneriat, care orienteza dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu 

Politica de Coeziune a Uniunii Europene.  

PND este instrumentul fundamental prin care Romania va incerca sa recupereze cat 

mai rapid disparitatile de dezvoltare socio-economica fata de Uniunea Europeana. PND este 

un concept specific politicii europene de coeziune economica si sociala si reprezinta 

documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, elaborat intr-un 

larg parteneriat, care va orienta si stimula dezvoltarea socio-economica a Romaniei in 

conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.  

PND reprezinta un instrument de prioritizare a investitiilor publice pentru dezvoltare. 

Ratiunea elaborarii PND este aceea de a stabili directiile de alocare a fondurilor publice 

pentru investitii cu impact semnificativ asupra dezvoltarii economice si sociale, din surse 

interne (buget de stat, bugete locale, etc.) sau externe (fondurile structurale si de coeziune, 

fonduri UE pentru dezvoltare rurala si pescuit, credite externe, etc.), in scopul diminuarii 

decalajelor de dezvoltare fata de Uniunea Europeana si a disparitatilor interne.  

Totodata, avand in vedere rolul PND 2007-2013 de a fundamenta accesul la Fondurile 

Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene, aceste prioritati trebuie sa fie compatibile cu 

domeniile de interventie ale acestor instrumente, conform reglementarilor comunitare.  

In ceea ce priveste Strategia PND, Obiectivul Global al PND 2007-2013 este: 

„Reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si 

Statele Membre ale Uniunii Europene”.  

Obiectivul global se sprijina pe trei obiective specifice:  

� Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti  

� Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza  

� Perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton  

 

In vederea atingerii obiectivului global si a obiectivelor specifice si pornind de la 

aspectele identificate in etapa de analiza socio-economica, au fost formulate sase prioritati 

nationale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013:  
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� Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere  

� Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport  

� Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului  

� Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si a incluziunii sociale si intarirea 

capacitatii administrative  

� Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol  

� Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii  

 

Acest set de prioritati asigura continuitatea fata de prioritatile stabilite in PND 2004-

2006 si a fost agreat de principiu cu Comisia Europeana. Mai mult decat atat, in cadrul 

negocierilor la Capitolul 21 „Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale” 

(inchise la data de 23 septembrie 2004), autoritatile romane si Comisia Europeana au stabilit 

viitoarele Programe Operationale prin intermediul carora se vor gestiona Fondurile 

Structurale si de Coeziune pe baza domeniilor acoperite de prioritatile sus formulate (cu 

exceptia agriculturii, dezvoltarii rurale si pescuitului, care vor fi finantate din instrumente 

comunitare distincte).  

PND 2007-2013 incearca sa reflecte cat mai fidel prioritatile stringente de dezvoltare ale 

Romaniei la nivel national, regional si local si propune sustinerea acestora prin investitii 

publice concentrate, alocate pe baza de programe si proiecte. Implementarea strategiei de 

dezvoltare prin utilizarea eficienta a fondurilor prevazute, atat interne, cat si externe, va 

conduce, la orizontul anului 2013, la o Romanie competitiva, dinamica si prospera, integrata 

cu succes in Uniunea Europeana si aflata pe un trend de dezvoltare rapida si durabila.  

Cadru Strategic National de Referinta (CSNR) 

Cadru Strategic National de Referinta (CSNR) este  document strategic prin care se 
stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada de 

referinta. CSNR face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in PND si 

prioritatile la nivel european - Orientarile Strategice Comunitare (OSC) privind Coeziunea 

2007-2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de 

Munca 2005-2008. 

Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a 

Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit-o PND-ul. CSNR preia si sintetizeaza 

elementele principale incluse in Analiza si Strategia PND, insa acestea sunt reorganizate in 

functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune (Guidelines) din Orientarile 

Strategice Comunitare, reflectand astfel incadrarea CSNR in principiile europene ale Politicii 

de Coeziune.  

Diferenta majora dintre PND si CSNR, este ca CSNR este sustinut exclusiv din 

Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, in timp ce PND 

include si alte finantari (programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri 

europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc.). 

Prioritatile CSNR sunt:  

• Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene – investitiile in infrastructura 

vor imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare si vor sprijini dezvoltarea 

mediului de afaceri si crearea de noi locuri de munca.  

• Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti – strategia va 

contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini 
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crearea si dezvoltarea de noi afaceri, in special prin investitii in produse si servicii de 

calitate.  

• Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania - strategia va 

urmari sprijinirea sistemului de invatamant si formare profesionala pentru a furniza 

educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea 

cresterii accesului si participarii laeducatie, precum si asigurarea faptului ca educatia 

si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o 

economie moderna si in plina dezvoltare.  

• Consolidarea unei capacitati administrative eficiente – strategia va imbunatati 
managementul in sectorul public. Investitiile vor contribui la imbunatatirea procesului 

de elaborare a politicilor si a proceselor decizionale in domeniul managementului 

public, la dezvoltarea unui sistem al functiei publice modern, flexibil si reactiv, 

precum si la imbunatatirea standardelor de calitate si eficienta in furnizarea serviciilor 

publice.  

• Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate – scopul este stoparea si, eventual, 
inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si 

promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor.  

Instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale 

CSNR sunt Programele Operationale din cadrul Obiectivelor “Convergenta” si “Cooperare 

Teritoriala Europeana”. Programele Operationale din cadrul Obiectivelor “Convergenta” sunt: 

• POS (Programul Operational Sectorial) Cresterea Competitivitatii Economice 

• POS Transport 

• POS Mediu 

• PO (Programul Operational) Regional 

• POS Dezvoltarea Resurselor Umane 

• PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

• PO Asistenta Tehnica 
 

I.2. Cadrul strategic regional 

Optiunile strategice de la nivel regional (3 la numar) identificate in Planul de 

Dezvoltare Regionala au ca obiectiv constientizarea necesitatii concentrarii pe actiunile de 

natura sa creeze avantaje competitive pentru regiune.  

Una din cele trei optiuni, “Dezvoltare policentrica – unitati teritoriale de planificare si poli 

de dezvoltare” presupune sustinerea dezvoltarii in jurul unei retele de poli de dezvoltare. 

Acest lucru se transpune in : 

� indentificarea centrelor de influenta care sa fie sustinute pentru a-si consolida sau a 

prelua rolul de poli de dezvoltare; 

� indreptarea prioritara a resurselor pentru consolidarea rolului de poli de dezvoltare, in 

primul rand in acele activitati menite sa asigure servicii populatiei sau economiilor 

locale din zonele lor de influenta; 

� indreptarea prioritara a resurselor de dezvoltare rurala catre acele interventii care 

favorizeaza dezvoltarea legaturii rural-urban, astfel iincat cele doua spatii sa se sustina 

reciproc in procesul de dezvoltare: 
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In vederea identificarii retelei potentialilor poli de dezvoltare precum si a zonelor de 

influenta (nu e cazul aglomerarilor urbane mari) la nivelul Regiunii Nord-Vest a fost elaborata 

o metoda de zonare a teritoriului Regiunii in unitati teritoriale de planificare (UTP).  

UTP-urile corespund unor zone avand anumite caracteristici comune precum si o 

functionalitate unitara si sunt compuse din mai multe unitati administrativ-teritoriale (comune 

si orase) fara ca limitele lor sa tina cont neaparat de granitele judetene. In cadrul fiecarui UTP 

s-a identificat cel putin un potential pol de dezvoltare – un centru urban a carui evolutie 

economica poate antrena cresterea sau declinul intregii zone. Interventiile regionale vor fi 

directionate cu precadere catre acesti potentiali poli de dezvoltare pornind de la premisa ca 

acestia induc efecte de antrenare la nivelul intregului UTP (sau uneori chiar pe o arie mai 

largaa.  

Acesti poli au putut fi ierarhizati in functie de capacitatea lor de antrenare – fapt 

surprins prin notiunea de rang al polului de dezvoltare identificat in Planul de Amenjare a 

Regiunii Nord-Vest.Demersul identificarii UTP-urilor a avut loc la nivelul Consiliilor 

Judetene. 

UTP Localitati componente Pol de dezvoltare 

Zona Huedin 

Huedin, Maguri-Racatau, 

Belis, Marisel, Rasca, 

Calatele, Margau, Sacuieu, 

Sancraiu, Manastireni, 

Izvoru Crisului, Poieni, 

Fildu de Jos (SJ), Negreni, 

Ciucea 

Huedin 

 

Orasul Huedin este identificat drept polul de dezvoltare al unitatii de planificare „Zona 

Huedin” prin urmare va beneficia de indreptarea prioritara a resurselor pentru consolidarea 

rolului de pol de dezvoltare, in activitati menite sa asigure servicii populatiei si economiei 

locale 

A doua optiune strategica, „Crestere economica”, va orienta toate interventiile din 

cadrul strategiei regionale, fiind un deziderat de atins pentru toate UTP-urile identificate – ex. 

investitiile de mediu prioritare vor fi cele suport pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

din zona investitiile in resurse umane vor fi cele orientate spre calificarea fortei de munca etc. 

A treia optiune strategica se refera la specializarea functionala – sectoare economice 

prioritare. In scopul crearii premiselor unei bune insertii a economiei regionale in cadrul 

economiei europene, au fost identificate sectoare a caror dezvoltare ar putea crea avantaje 

comparative regiunii in raport cu alte regiuni. 
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Identificarea sectoarelor prioritare la nivel de judet respectiv regional au fost stabilite 

in urma unei analize sectoarele fiind evaluate in functie de: importanta sectorului pentru 

dezvoltarea locala/regionala; potentialul competitiv; potentialul inovativ; potentialul de 

antrenare a dezvoltarii in economia locala/regionala. 

Sectoarele prioritare ale Regiunii Transilvania de Nord sunt impartite in: 

a. Sectoare de sustinere - in dezvoltarea carora sunt interesate mai multe judete ale 

Regiunii, existand conditii favorabile pentru a construi competente specifice ale Regiunii 

Nord-Vest (Transilvania de Nord) si pentru a asigura avantaje competitive in competitia pe 

plan national si global: 

� IT&C 

� Invatamant superior si cercetare 

� Turism 

� Agricultura 

� Industria alimentara si a bunurilor de consum (mobila si confectii) 

� Industria de masini si echipamente 

 

b. Sectoare de mentinere - aceste sectoare au o pondere ridicata a ocuparii in anumite 

UTP-uri, asigurand suportul economic pentru bunastarea acestor zone. In cazul acestora se va 

opta pentru asigurarea conditiilor necesare pentru mentinerea interesului companiilor 

multinationale din domeniile respective pentru investitiile din Regiunea Nord-Vest 

(Transilvania de Nord), evitandu-se delocalizarea acestora: 

� Industria metalurgica 

� Industria cauciucului 

 

c. Sectoare “Dilema” - a caror evolutie in viitor este mai degraba incerta: 

� Industria maselor plastice 

� Transporturi si activitati conexe de transport 

 

Pentru judetul Cluj au fost identificate urmatoarele sectoare prioritare: 

� Cercetare si invatamant superior 

� Informatica si activitati conexe 

� Constructii (Materiale de constructii) 

� Industria metalurgica 

� Activitati anexe si auxiliare de transport; activitati ale agentiilor de turism 

� Industria de prelucrare a lemnului 

 

In cadrul activitatii de stabilire a directiei de dezvoltare a regiunii au fost identificate 

obiectivele strategice si programele regionale prioritare (sectoriale si teritoriale). 
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Obiectiv general la nivelul regiunii: cresterea economiei regionale prin dezvoltare 

policentrica si specializare functionala pentru diminuarea disparitatilor intra si interregionale, 

la nivel economic, social si de mediu si cresterea standardului de viata regional. 

Obiective specifice: Cresterea atractivitatii regiunii prin imbunatatirea competitivitatii 

activitatilor economice prioritare si stimularea activitatilor inovatoare in scopul obtinerii unor 

produse cu valoare adaugata ridicata. 

 Prioritati:  

a. Imbunatatirea dezvoltarii economiei regionale prin cresterea competitivitatii si a inovarii in 

activitatile economice prioritare (si prin incurajarea si dezvoltarea mediului antreprenorial). 

Cresterea competitivitatii sectorului turistic prin modernizarea si dezvoltarea  infrastructurii si 

serviciilor turistice, inclusiv investitii in crearea de noi atractii turistice. 

b. Cresterea accesibilitatii regiunii prin imbunatatirea infrastructurilor regionale, ca suport 

pentru sustinerea activitatilor economice si sociale din polii de dezvoltare ai 

regiunii.Prioritati:   

� Imbunatatirea infrastructurii de transport pentru asigurarea mobilitatii persoanelor si 

marfurilor si a echilibrului intre diferite modalitati de transport 

� Imbunatatirea infrastructurii energetice 

� Cresterea competitivitatii polilor de dezvoltare prin sprijinirea unor proiecte de 

dezvoltare integrate 

� Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de educatie 

� Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate si servicii sociale  

� Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de mediu 

 

c. Dezvoltarea resurselor umane pentru cresterea gradului de ocupare pe piata muncii, prin 

modernizarea invatamantului, dezvoltarea de abilitati antreprenoriale si promovarea educatiei 

adultilor si a formarii continue. Prioritati: 

� Dezvoltarea educatiei si formarii profesionale in sprijinul cresterii ocuparii fortei de 

munca si cresterii competitivitatii economice 

� Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii 

� Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor pentru a raspunde 

nevoilor de pe piata muncii si pentru asigurarea competitivitatii economice 

� Promovarea accesului egal si a incluziunii sociale in educatie, pregatire profesionala si 

pe piata fortei de munc 

� Cresterea capacitatii administrative 

 

d. Promovarea dezvoltarii durabile si diversificarea activitatilor din mediul rural. Prioritati: 

� Promovarea dezvoltarii durabile si diversificarii zonelor rurale 
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e. Asistenta tehnica. In procesul de elaborare a planului de dezvoltare regionala pentru 2007-

2013 s-a preferat o abordare bazata pe 5 domenii  prioritare: Competitivitate (prioritate fiind 

acordata sectoarelor prioritare alese la nivel de regiune, in special turismul), Transporturi, 

Resurse umane, Dezvoltare rurala si Mediu. Pentru fiecare dintre aceste domenii s-a elaborat 

cate un document de programare. 

f. Dezvoltare in domeniul transportului. Documentul de Programare in domeniul transportului 

stabileste urmatoarele obiectivele specifice ale acestui domeniu:  

� Asigurarea dreptului la mobilitate 

� Asigurarea legaturilor functionale intre centrele de polarizare transfrontaliere si marii 

poli de dezvoltare ai regiunii (Oradea, Satu Mare, Cluj-Napoca, Sighetul Marmatiei) si 

polii de dezvoltare din tarile vecine 

� Asigurarea legaturilor functionale intre marii poli de dezvoltare inter si intra- regionali 

� Asigurarea legaturilor functionale intre polii de dezvoltare si zonele turistice si cele 

industriale 

 

Refacerea echilibrului intre diferitele modalitati de transport si dezvoltarea 

intermodalitatii: 

� Revitalizarea cailor ferate, legarea acestora prin centre intermodale de aeroporturi si 

drumuri 

� Dezvoltarea si modernizarea aeroporturilor internationale; promovarea dezvoltarii 

unui aeroport regional, care sa preia rolul de hub pentru traficul din zona Transilvaniei 

de Nord 

� Cresterea calitatii serviciilor in transporturi prin implementarea unor sisteme 

informatice integrate de care sa beneficieze toate modalitatile de transport 

 

Combaterea congestiei in centrele de influenta din regiune pentru asigurarea 

dezvoltarii teritoriale 

� Constructia de infrastructura rutiera de acces si ocolire a zonelor urbane congestionate 

� Dezvoltarea unui sistem de transport urban de inalta calitate prin sustinerea unui 

transport nepoluant eficient 

Huedinul a fost identificat in analizele elaborate pentru PDR printre orasele cu 

influenta locala I. Acestea sunt mai numeroase, avand, in general, sub 10.000 de locuitori. 

Sunt relativ corespunzator echipate cu dotari urbane vitale (spitale, licee, etc.) (Alesd, 

Beclean, Campia Turzii, Gherla, Huedin, Jibou, Marghita, Negresti Oas, Sangeorz Bai, 

Simleul Silvaniei, Stei, Tasnad, Tg. Lapus, Viseul de Sus). 

Aceste analize cauta sa afle in ce masura reteaua urbana existenta este capabila sa 

furnizeze serviciile necesare si sa antreneze dezvoltare pe intreg teritoriul regiunii. 

Perspectivele sunt negative de aceea se impune necesitatea cresterii potentialului de antrenare 

al oraselor mici si mijlocii din regiune (orase de rang 7-9): Alesd, Beclean, Campia Turzii, 

Gherla, Huedin, Jibou, Marghita, Negresti Oas, Sangeorz Bai, Simleul Silvaniei, Stei , 

Tasnad, Tg. Lapus, Viseul de Sus, Nucet, Vascau, Borsa, Cehul Silvaniei, Cavnic, Baiut, 

Valea lui Mihai si Seini (22 de orase).  
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Dintre acestea, avand in vedere cele spuse mai sus, si ne-afectarea posibilitatilor de 

crestere prin concurenta cu orase apropiate de rang superior, precum si optiunea strategica 

regionala de specializare functionala (vezi sectoare prioritare regionale), de importanta 

strategica regionala raman orasele: Alesd, Beclean, Huedin, Jibou, Marghita, Negresti Oas, 

Sangeorz Bai, Simleul Silvaniei, Stei, Tasnad, Targu Lapus, Viseul de Sus, Borsa, Cehul 

Silvaniei, Cavnic, Valea lui Mihai (16 orase).  

 

I.3. Directiile de dezvoltare ale judetului Cluj 

 

 Planul de Dezvoltare Judetean a fost elaborat tinand cont de priritatile strategice stabilite 

la nivel regional prin Planul de Dezvoltare Regionala 2007 – 2013 si cu prioritatile nationale.  

Acesta este structurat in acord cu cele sase prioritati nationale de dezvoltare cuprinse in 

P.N.D. 2007-2013. 

Prin Planul de Dezvoltare a Judetului Cluj se urmareste impulsionarea si coordonarea 

dezvoltarii generale a judetului prin valorificarea potentialului local si judetean, pentru a 

obtine o dezvoltare teritoriala echilibrata.   

Strategia de Dezvoltare a Judetului Cluj pentru perioada 2007-2013 se axeaza pe aceleasi 

sectoare prioritare ca si strategia regionala: competitivitate, transporturi, resurse umane, 

dezvoltare rurala si mediu. 

La nivel judetean au fost identificate 2 tipuri de obiective: obiective strategice si 

obiective prioritare.  

Obiectivele prioritare la nivelul judetului Cluj sunt urmatoarele: 

� Dezvoltarea infrastructurilor majore – transporturi  

� Integrare regionala si dezvoltare metropolitana  

� Valorificarea patrimoniului imobiliar al Consiliului Judetean Cluj 

� Valorificarea patrimoniului natural 

� Dezvoltarea zonala a infrastructurilor edilitare 

� Infrastructura pentru cercetarea stiintifica integrata si stimularea mediului de afaceri.  

� Reabilitarea si modernizarea patrimoniului retelei de invatamant 

Primul obiectiv prioritar, Dezvoltarea infrastructurilor majore sustine dezvoltarea 

Aeroportului International Cluj-Napoca si realizarea variantelor ocolitoare pentru Cluj-

Napoca – S-E, N-V. 

De asemenea este vizata crearea zonei metropolitane (prin cel de-al doilea obiectiv), 

avand in municipiul Cluj-Napoca drept centru polarizator. Se doreste valorificarea 

patrimoniului imobiliar si natural al judetului prin facilitarea unor investitii de tipul parcurilor 

industriale. 

Un alt obiectiv implica dezvoltarea infrastructurilor edilitare  - apa, canalizare, 

drumuri, electricitate, gaze naturale si gestionarea deseurilor.  
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Obiectivele strategice au fost elaborate in functie de cele 5 sectoare prioritare: 

� Cresterea competitivitatii economice bazate pe cunoastere:  

� Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport  

� Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului  

� Dezvoltarea resurselor umane, cresterea gradului de ocupare si combaterea excluziunii 

sociale  

� Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol 

� Participarea echilibrata a tuturor comunelor din judetul Cluj la procesul de dezvoltare 

socio-economica  

Un alt demers initiat la nivel judetean si preluat de nivelul strategic regional este 

reprezentat de identificarea Unitatilor Teritoriale de Planificare. La nivelul judetului Cluj au 

fost delimitate 4 asemenea UTP-uri: 

Judetul CLUJ 

UTP Pol de dezvoltare 

1. Zona metropolitana Cluj-Napoca 

Cluj-Napoca 

Floresti 

Gilau 

Apahida 

Baciu 

2. Conurbatia Dej-Gherla 
Dej  

Gherla 

3. Conurbatia Turda-Campia Turzii 
Turda  

Campia Turzii 

4. Zona Huedin Huedin 

 

 Prin acest proces s-a dorit delimitarea unor sub-zone economice de dezvoltare. 

Acestea prezinta coerenta sub aspectul teritoriului si al activitatilor, si au o anumita „vocatie” 

de dezvoltare. 

Analiza stiintifica a fost directionata spre identificarea potentialului si a  vocatiei de 

dezvoltare economico-sociala locala, si utilizeaza metodologia delimitarii unitatilor teritoriale 

de planificare (sau micro-regiuni de dezvoltare). 

Acestea nu corespund in mod obligatoriu cu conturul unitatilor administrativ-

teritoriale, ci cuprind un teritoriu coerent din punct de vedere geografic si functional, in care 

functioneaza inter-relatii traditionale si viabile intre localitati. 
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Studiul include analiza comparata teritoriala si sectoriala – axata pe activitati 

economice, pe identificarea disfunctiilor, dar si a „ofertei” spatiale si umane. Directiile de 

investigare pornesc de la macro-teritoriu spre micro-regiuni, dar si de la unitatile teritorial 

administrative actuale spre micro-regiuni. 

Demersul identifica posibilitatile de asociere pe plan economic, investitional, avand ca 

obiectiv crearea cadrului de implementare a unor proiecte care – spatial si financiar depasesc 

limitele geografice si posibilitatile unei singure unitati administrativ teritoriale. 

Motivatia delimitarii acestuiUTP s-a facut din urmatoarele considerente: 

• Zona este situata in depresiunea Huedin 

• Este o zona de influenta asupra arealului Muntilor Apuseni 

• Zona e situata in lungul drumurilor nationale si europene 

• Zona e situata partial in culoarul raului Cris 

In cazul specializarii functionale a UTP 4 din al carui pol de dezvoltare este orasul 

Huedin s-au identificat urmatoarele sectoarele prioritare in ordinea importantei: 

• Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv productia de mobila) cu un 
coeficient de crestere de 1,64 

• Activitati anexe si auxiliare de transport, activitati ale agentiilor de turism cu 
un coeficient de crestere de 1,44 

• Industria alimentara si a bauturilor – coeficient de crestere 1,23 

• Silvicultura 

• Productia de mobilier si alte activitati industriale n.c.a. 

• Gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei 

• Hoteluri si restaurante 

• Alte activitati extractive 

• Constructii 

Programele, masurile si proiectele prevazute in strategia judeteana de dezvoltare pe 

perioada 2007-2013, care implica in mod direct sau indirect Huedinul: 

Programe si masuri prioritare: 

- impulsionarea dezvoltarii turismului rural ( Depresiunea Huedin, Maguri–Marisel–

Belis, Ciucea–Poieni-Bucea, Chiuesti, Iara-Baisoara, Mociu, Sic, Bontida) 

- dezvoltarea turismului in zonele periurbane: Cluj Napoca (Padurea Faget, Padurea 

Hoia, Cheile Baciului, Baile Someseni, Baile Cojocna, Gilau- Somesul Cald-

Tarnita),Turda – Campia Turzii (Baile Turda, Cheile Borzesti), Gherla ( Baile 

Baita, Nicula), Dej (Padurea Bungar, Salina Ocna Dej), Huedin (Leghia, Izvorul 

Crisului, Calatele) 

- Parcul industrial Huedin cu profil: producere mobilier casnic, bunuri agro-

alimentare (branzeturi, lapte praf). 

 

 

 



Planul strategic de dezvoltare locala a orasului Huedin 

 

15 

 

Proiecte: 

 

Nr 

Crt 
Titlul Proiectului 

Aplicantu

l 

Durata 

Proiectul

ui 

Costul 

proiectului 

(euro) 

1 Modernizarea infrastructurii de apa 

si apa utilizata in principalele orase 

din regiunea Cluj - Salaj 

SC 

Compania 

de Apa 

Somes SA 

2007- 

2011 

 

2 Sistem integrat de gestionare a 

deseurilor solide in judetul Cluj 

Consiliul 

Judetean 

Cluj 

2008-

2011 

 

3 Electrificare cale ferata 

Cluj- Episcopia Bihor  

 

Consiliul 

Judetean 

Cluj 

2007-

2013 

400000000 

4 Extinderea sistemului zonal de 

alimentare cu gaze naturale: Nord – 

Gherla – Cluj-Napoca, Vest Cluj-

Napoca – Huedin si Sud -  Turda – 

Cluj-Napoca 

 

 

nedetermi

nat 

 

5 Centura ocolitoare Huedin  nedetermi

nat 

 



Planul strategic de dezvoltare locala a orasului Huedin 

 

16 

 

II . ANALIZA SITUATIEI CURENTE A ORASULUI HUEDIN 

II.1. PROFILUL COMUNITATII 

 

II.1.1. Cadrul fizico-geografic 

 

Huedinul este situat in nord-vestul tarii, fiind integrat din punct de vedere spatial 

Depresiunii Huedinului, parte a depresiunii Transilvaniei. 

Din punct de vedere administrativ, orasul este situat in partea vestica a judetului Cluj, la 

confluenta Domosului cu Crisul Repede. Localitatea componenta, Bicalatu este situata in 

nord-estul Huedinului, la aproximativ 3 km distanta fata de acesta. 

Pozitia matematica ne indica faptul ca teritoriul administrativ al Huedinului este cuprins 

intre paralelele 46050’ si 46055’ latitudine nordica si 22052’ si 23007’ longitudine estica. 

 

Suprafata si vecinii: 

Avand o suprafata de 61,24km, orasul Huedin se invecineaza cu: 

� comuna Almasu (satele: Sfaras si Jebucu) - in nord si nord-est; 

� comuna Fildu (satele Tetisu, Fildu de Mjloc si Fildu de Sus), in nord si nord vest; 

� comuna Poieni (satele Hodisu si Morlaca), in vest; 

� comuna Sancraiu (satele Braisoru, Sancraiu si Domosu), in sud; 

� comuna Izvorul Crisului (satele Nearsova si Saula), in sud-est. 

 

Relieful: 

Aspecte generale: 

Depresiunea  face parte din unitatea marginala a bazinului Transilvaniei, respectiv 

dealurile si depresiunile submontane din partea nord-vestica. Prin pozitia sa geografica si 

elementele de specificitate ale cadrului natural, este o depresiune tipic submontana. 

Ea este marginita astfel: 

� la nord si nord est: Depresiunea Almas-Agrij; 

� la nord vest: Muntii Meses; 

� la vest si sud vest: Muntii Vladeasa; 

� in sud si sud-est: Muntii Gilau; 

� in est: Podisul Paniceni. 

Depresiunea Huedinului este afectata foarte putin de actiunea de eroziune in adancime si, 

ca urmare, se contureaza tot mai mult ca o depresiune suspendata fata de Defileul Crisului 

Repede, dar mai ales fata de Vaile Nadasului si Almasului. Spre nord, Depresiunea Huedin se 

intalneste, prin intermediul cuestei de pe dreapta Crisului Repede, cu compartimentul estic al 

Depresiunii Almas-Agrij. Ea a ramas supendata la 150-200m fata de Valea Almasului, fapt 

care a si condus la emiterea ipotezei cu privire la iminenta captare a Crisului Repede de catre 

Almas, mai cu seama daca se are in vedere ca doi dintre afluentii de dreapta ai Almasului, 

respectiv Dorogna si Martin, isi au izvorul la numai 2-3km de Crisul Repede. 
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Depresiunea Huedinului constituie ca aspect general o treapta relativ inalta si neteda. 

Altitudinile sunt cuprinse de la 550m in partea nordica (care constituie partea cea mai joasa a 

depresiunii), la peste 800m, la  

Orasul Huedin este situat in nordul depresiunii, Bazinetul Huedinului, la poalele unui 

masiv cu origini vulcanice, respectiv muntii Vladeasa. Localitatea componenta, Bicalatu, este 

amplasata intr-o zona cu relief deluros, intr-o butoniera numita popular si caldare.  

 

Clima: 

Aflat in partea de nord-vest a tarii, orasul Huedin are un climat cu caracter temperat 

continental, determinat de circulatia generala a atmosferei dinspre vest. In timpul iernii 

predomina invaziile de aer de natura maritima polara dispre nord-vest, iar vara aerul cald 

dinspre sud-vest, datorat activitatii ciclonice nord-mediteraneene.  

 

Regimul principlalelor elemente climatice: 

Regimul temperaturii aerului 

 Temperatura medie anuala are valori cuprinse intre 7,50C si 8,50C: 

 

Luna/an I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII anual 

1990 -2.5 -3.5 5.3 7.5 10.1 16.9 19.9 17.1 14 7.4 3 -5.2 7.5 

1993 -2.4 -5 1 7.7 16.1 17.6 17.9 18.9 12.6 10.1 -1 1.1 7.88 

1996 -4 -1.8 2.8 9.5 13 17.2 22.9 18.9 12.9 8.1 3.7 -3.3 8.32 

1999 -1.7 -2.1 3.9 9.5 13.2 18.2 20.1 18.3 15.7 8.6 1 -1.8 8.57 

2001 -1.7 0.2 6.4 9.2 15 15.7 19.6 19.9 12.8 10.7 1 -7 8.48 

 

 Elementul cel mai reprezentativ din punct de vedere termic pentru Depresiunea 

Huedin, este frecventa inversiunilor termice din anotimpul rece. 

 Amplitudinea termica medie anuala este de 23,60C.  

      

Regimul precipitatilor atmosferice 

 Depresiunea Huedin, prin asezarea ei geografica, este frecvent expusa intensificarii 

activitatilor frontale si invaziilor de aer mai umed din vest (nord-vest si sud-vest), fapt ce se 

reflecta prin cantitati anuale de precipitatii, de 550-650mm.  

 Ploile de primavara, cand sunt de lunga durata, amplificate si de apa provenita din 

topirea zapezilor, genereaza excedent de apa in sol sau determina revarsari, provocand uneori 

pagube. Ploile de lunga durata de toamna influenteaza maturitatea si coacerea culturilor 

agricole.  

Luna/an I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII mm 

anual 

1990 8.5 9.5 19.3 22.2 127.6 61.9 91.4 101.6 43.5 67 31.2 22.7 606 

1993 31.1 30.3 64.5 77.3 25.5 65.1 61.7 25 52.6 23.9 51.7 52.3 562 

1996 37.8 12.5 7.5 41.3 39.8 101.6 38.8 87.7 60.6 80.9 34.5 15.3 559 

1999 30.3 67.2 10.6 60.6 88.4 96.9 98.7 40.3 33.4 29.5 37 61.1 654 

2001 34.1 30.6 49.5 60.5 33.1 146.7 174 42.3 125.5 5.7 61.6 31.5 665 

Media  28.3 30 30.3 52.3 62.9 94.5 92.9 59.4 63.1 41.4 43.2 36.6 610 
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Regimul eolian 

 Directia predominanta a vantului la Huedin este in procent de 38% dinspre vest. 

Calmul atmosferic reprezinta un procent de 24%. Viteza medie anuala a vantului este de 

4.5m/s. Valoarea maxima masurata s-a produs mai ales in sezonul cald, datorita gradientului 

baric orizontal mare, de exemplu la trecerea unor linii de instabilitate, deosebit de active. 

 Depresiunea Huedinului se caracterizeaza prin veri calde, cu precipitatii relativ 

insemnate (favorabile pentru vegetatia forestiera, in special la nivelul interfluviilor); ierni reci 

si umede cu ninsori frecvente si cu viscole rare. 

 

Principalele riscuri climatice 

Pentru bazinul hidrografic Crisul Repede, dezvoltat pe fondul climatului temperat-

continental cu influente oceanice, cele mai specifice riscuri climatice sunt: precipitatiile 

abundente, bruma, grindina, orajele (fulgere insotite de tunete) si intensificarile de vant. 

 

Resursele de apa: 

Raurile  

Reteaua hidrografica care strabate teritoriul administrativ al Huedinului cuprinde raul 

Crisul Repede cu afluentii sai si Paraul Dorogna, un afluent al Almasului.  

 Crisul Repede izvoraste de la altitudinea de 710m, dintr-o zona deluroasa, de pe 

extremitatea vestica a Depresiunii Huedin, din apropierea localitatii Izvorul Crisului. Acesta 

traverseaza orasul Huedin pe directia est-vest, iar in cadrul intravilanului, primeste ca afluent 

de pe partea stanga, paraul Domos, care ii dubleaza debitul. Pana la intrarea in Defileu, raul 

are un curs lent, cu o viteza de pana la 0.6m/s. La extremitatea vestica a teritoriului primeste 

ca afluent de pe partea dreapta, paraul Hodis, care are o directie de scurgere nord-sud. 

 Partea de nord a extravilanului este strabatuta de paraul Dorogna care izvoraste in 

apropiere de varful Farta, fiind un afluent de dreapta al Almasului. 

 Orasul Huedin face parte din regiunile cu o umiditate bogata, cu valori de aproximativ 

0,8 dupa harta in izolinii a indicelui de ariditate. Valoarea evaporabilitatii (400-500mm/an) se 

mentine sub valoarea precipitatiilor (600mm/an), iar rezervele de apa care genereaza 

scurgerea nu se epuizeaza nici in verile cele mai secetoase. 

 Apele subterane 

Apele freatice in partea joasa a Depresiunii Huedin, datorita cantitatii aproape total reduse 

a pietrisurilor si dominarii argilelor, panza freatica este superficiala. Apele freatice sunt 

situate in orizonturile superioare ale scoartei terestre (depozite de lunca, terase, conuri de 

dejectie), avand legaturi directe cu apele de suprafata si precipitatiile atmosferice.  

Din punct de vedere hidrografic depresiunea Huedin nu are cele mai bune premise pentru 

dezvoltarea economica, insa avantajul oferit de celelalte aspecte ale cadrului natural si, in 

primul rand pozitia sa geografica ne indruma sa gasim solutii in acest domeniu. 

 

Potentialul biogeografic: 

Vegetatia: 

Vegetatia este cea specifica zonei de dealuri, predomina elementele central europene. 

Vegetatia lemnoasa, prezenta exclusiv numai pe partea dreapta a Crisului Repede, este 
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reprezentata prin padurile de foioase: Gorunul (Quercus Petraea), Carpenul (Carpinus 

Betulus), Cerul (Quercus Cerris), Fagul (Fagus Silvatica).  

Pe langa esentele dominante apar si alte specii de arbori, intre care: Paltinul de Camp 

(Acer Platanoides), Jugastrul (Acer Campestre), Ciresul Pasaresc (Cerasus Avium), Teiul 

Pucios (Tilia Cordata), la care se adauga, in locurile mai umede, Frasinul (Fraxinus 

Excelsior).  

 

Fauna: 

In padurile de foioase din nordul orasului mamiferele sunt reprezentate prin: caprioara 

(Capreolus Capreolus), vulpe (Canis Vulpes), mistret (Sus Scrofa), lup (Canis Lupus), 

veverita (Sciurus Vulgaris), viezure (Meles Meles), care se afla in numar redus in padurile din 

nordul orasului. Alte mamifere sunt prezente mai ales pe langa gospodarii: veverita (Sciurus 

Vulgaris), dihorul (Mustela Putorius), soarecele de casa (Mus Musculus), sobolanul (Rattus 

Norvegicus), cartita (Talpa Europaea), ariciul (Erinaceus Europaeus), nevastuica (Mustela 

Nivalis) etc. 

Lumea pasarilor este si ea foarte variata: vrabia de casa (Passer Domesticus), vrabia de 

camp (Passer Montanus), randunica (Hirundo Rustica), cucul (Cuculus Canorus), porumbelul 

(Columba Livia), turturica (Streptopelia Turtur), cioara neagra (Corvus Corax), mierla 

(Turdus Merula), ciocarlia (Alauda Arvensis), buha (Bubo Bubo), barza (Ciconia Ciconia), 

pupaza (Upupa Epops), ciocanitoarea (Dendrocopos Leucotus), fazanul (Phasianus 

Colchicus), sorecarul comun (Buteo Buteo), uliul porumbar (Accipiter Gentilis) etc. 

Speciile de amfibieni si reptile se gasesc mai ales in locurile umede, ca de exemplu, 

broasca (Rana temporaria), brotacelul (Hyla Arborea), broasca raioasa (Bufo Bufo), 

salamandra patata (Salamandra Salamandra), sarpele de apa (Natrix Tesselata) etc. 

Fauna acvatica este reprezentata numai prin clean (Leuciscus Cephalus), porcusor (Goblio 

Gobio), platica (Abramis Brama) si mreana (Barbus Barbus), iar dintre crustaceele acvatice 

este prezent racul (Astacus Fluviatilis). 

 

II.1.2. Scurt istoric 

Huedinul este situat intr-o regiune care din punct de vedere geografic are in centru 

depresiunea omonima inclusa partial Muntilor Apuseni, fiind delimitata spre nord-vest de 

Muntii Mesesului, spre vest, sud-vest de Muntii Vladeasa, iar la sud, sud-est de Muntii 

Gilaului. Este strabatut de la est la vest de raul Crisul Repede, care colecteaza vaile 

Domosului, Calatei, Hentului si Draganului inainte de a patrunde in defileul ce-i poarta 

numele. 

Cele mai vechi urme ale asezarii oamenilor pe aceste locuri provin din Epoca Neolitica 

(7.000-4.500 i.Chr.) si din cea a Bronzului (2.000-1.200 i.Chr.).  

Dupa retragerea aureliana, peste teritoriul fostei provincii Dacia au trecut numeroase 

populatii migratoare, dar daco-romanii nu au disparut, ci au continuat sa locuiasca pe aceste 

plaiuri mioritice. Din cauza intensificarii atacurilor populatiilor migratoare, pentru perioada 

urmatoare avem mai putine informatii, dar ele nu lipsesc. Astfel, la Huedin s-au descoperit un 

cercel si un ac de aur din prima jumatate a epocii prefeudale (sec. IV-VI) aflate azi la Muzeul 

National de Istorie din Budapesta (Rep.arh, p. 233-234). Aceasta descoperire arata ca 
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teritoriul Huedinului nu a ramas pustiu dupa retragerea aureliana, el a fost locuit in 

continuare. 

Actiunea regalitatii maghiare de cucerire a Transilvaniei si apoi de intarire a stapanirii 

sale prin introducerea formelor vestice de organizare politico-institutionale (principatul, 

comitatul, s.a.), nu au dat rezultatele preconizate. Romanii si-au mentinut vechile organizari 

specifice: cnezatele, districtele, voievodatele si tarile. 

In perioada secolelor XI-XII cand zona Huedinului facea parte din voievodatul lui 

Geula cel Tanar, izvoarele scrise sunt mai putine, fapt datorat framantarilor din vremurile 

respective. De aceea, cei mai timpurii voievozi in zona Huedinului sunt atestati incepand cu 

secolul al XIII-lea la Calata, continuand in secolele urmatoare cu cei de la Hodis, Huedin, 

Morlaca, s.a. Institutia voievodala este atestata in zona pana tarziu, in anul 1666, cand 

voievodul Pui Petru de Morlaca intra in posesia unor sate care apartinusera domeniului cetatii 

Bologa. 

Huedinul, situat la intersectia drumurilor comerciale care lega satele Muntilor Apuseni 

cu cele de pe valea Almasului pana la portile Mesesului si valea Crisului Repede care lega 

Podisul Somesan cu Campia de Vest, a fost atestat ca targ si implicit, loc in care se percepea 

vama. Pentru prima data in documentele vremii, Huedinul este atestat in anul 1332, ca villa 

Hunad, iar ca si targ ceva mai tarziu. Aceasta reprezinta prima atestare documentara a 

Huedinului, dar bineinteles ca localitatea exista inca de mult timp. Pe langa traditia orala, 

dovada ne-a fost oferita de catre arheologi care, in urma cercetarilor din anii 1964-1965 si 

1999, au identificat la fundatia zidului de pe latura de Nord a bisericii reformate din Huedin, 

mai multe etape de constructie, atat inainte cat si dupa marea invazie tataro-mongola din anul 

1241, zidul bisericii pastrand urmele de incendiere din timpul invaziei. 

Din informatiile ulterioare pe care le avem rezulta ca in anul 1493 targul avea aproximativ 

140 de familii, din care opt erau de mestesugari: croitori, cizmari, dulgheri, cojocari, fierari, 

macelari, blanari-cojocari, curelari, situandu-se astfel in randul celor catorva targuri 

transilvane in care nivelul mestesugurilor era mult superior satelor. O alta atestare ca “targul 

Huedin” este intalnita la umanistul Nicolaus Olahus in prima jumatate a secolului al XVI-lea. 

Targ important era si in timpul lui Mihai Viteazul, care i-a reinnoit dreptul de percepere a 

vamii: la Huedin se percepe “den 30 de bani 1” dupa cum reiese din “Catastihul Tarai 

Ardealului de pre judete si vamele si ocnele”. 

Importanta comerciala a Huedinului reiese si din descoperirea a doua tezaure monetare 

care contineau piese emise intre secolele XV-XVII in Polonia, unele state germane 

(Brandenburg, Prusia, Silezia, Pomerania, s.a.), Boemia, Lituania, Ungaria, Transilvania, etc. 

Totodata aceste tezaure dovedesc si integrarea spatiului romanesc in comertul european, iar 

faptul ca unul dintre ele continea peste 3000 de monede, arata importanta targului atat ca 

punct comercial cat si vamal. Acest din urma privilegiu i-a fost reinnoit in anul 1634 prin 

hotararea Dietei de la Alba-Iulia. Ca loc de targ este mentionat si mai tarziu, in anii 1784, 

1820. 

Huedinul este atestat si centru administrativ, dand numele zonei din imprejurimi, dupa 

cum reiese din relatarea lui Agostino Museo, care calatorind in vara anului 1534 prin 

Transilvania, a trecut si prin “tinutul care se numeste Huedin/Hugnad”, si a innoptat intr-un 

sat situat intre tinutul Huedinului si Gilau. 
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Chiar etimologia numelui (si azi se foloseste numele arhaic de “Hodin”) ne arata 

importanta Huedinului ca targ si punct de “hodina” pentru locuitorii din cetatea Muntilor 

Apuseni care coborau de acolo pentru a merge cu produsele lor (ciubere, cazi, buti, scanduri 

s.a.) sa le vanda sau sa le schimbe pe produse agricole cu care sa-si intretina familiile. 

Plasarea castrului roman si a cetatii medievale la Bologa, iar mai apoi existenta unei 

vami denota importanta strategica si comerciala a acestei “porti” de acces pe valea Crisului 

Repede atat inspre Huedin si Podisul Transilvaniei, cat si spre Oradea si de aici spre 

Budapesta si Viena.  

Inaltarea cetatii de la Bologa este legata de necesitatile militare ale timpului, fiind 

realizata candva la cumpana secolelor XIII-XIV. Inceputul cetatii nu se cunoaste, dar putem 

presupune ca a fost construita fie dupa marea invazie tataro-mongola din anii 1241-1242 (care 

a afectat intreaga zona, inclusiv Huedinul, fiind arse in zona aproape 40 de localitati), fie in 

urma razboiului din anii 1316-1317, purtat de Carol Robert de Anjou regele Ungariei, 

impotriva unei grupari nobiliare rebele. Cert este faptul ca cetatea a servit in primul rand unor 

necesitati militare, fapt ilustrat de pozitia strategica, si mai putin unor necesitati economice si 

comerciale, desi inca din 1377 a fost mentionata existenta unei vami in preajma cetatii 

(ulterior aceasta vama a fost mutata la Huedin, unde s-a dezvoltat un centru comercial, 

economic si politic). 

Un episod important din trecutul cetatii este legat de stapanirea acesteia si a 

domeniului din jur (targul Huedin si alte 18 sate) de catre domnitorul Tarii Romanesti, Mircea 

cel Batran (1386-1418), candva intre anii 1399-1412. Stapanirea lui Mircea cel Batran asupra 

cetatii Bologa a fost probabil mai mult una nominala si ilustreaza legaturile stranse dintre 

regatul maghiar si Tara Romaneasca, in conditiile pericolului comun reprezentat de Imperiul 

Otoman. Aceasta donatie de feud sau de “cetate de refugiu” a avut ca scop punerea la 

dispozitia lui Mircea a unui domeniu important, in conditiile in care si-ar fi pierdut tronul 

datorita pozitiei sale antiotomane. 

O imprejurare tragica in care este amintit in anul 1600 este “incidentul de la Huedin”, 

cum l-a numit N. Iorga. In Huedin, fiind loc strategic important dar si in care se percepea 

vama, ca reprezentat al noii autoritati, Mihai Viteazul a instalat o garnizoana de aproximativ 

70 de “darabani rosii” avand si misiunea de a preveni eventualele intentii de nesupunere ale 

localnicilor. Intre darabanti si hoidanti s-au iscat neintelegeri atat din cauza refuzului acestora 

din urma de a-i mai intretine pe soldati si familiile acestora (aproximativ 170-180 de 

persoane), cat si din faptul ca orasenii “au avut multe neplaceri din partea unor stricati de 

flacai de-ai nostri”, dupa cum aflam dintr-o marturie indirecta a unui darabant. Tensiunea 

dintre cele doua tabere a crescut, alimentata fiind si de nemultumirea unei parti a huedinenilor 

de intrarea Transilvaniei sub stapanirea unui domn roman. Punctul culminant al “incidentului” 

a fost uciderea darabantilor (duminica, 23 iulie 1600), multi acolo unde erau incartiruiti, 

reusind sa scape doar vreo zece. Afland despre masacru, Mihai Viteazul a dispus o cercetare a 

faptelor petrecute. In urma anchetei, constatand ca huedinenii sunt “vinovati si rebeli”, a fost 

trimis Stefan Csaki cu soldati pentru a-i pedepsi si astfel sa dea un exemplu pentru cei care ar 

mai fi dorit sa se revolte. Dar Stefan Csaki i-a instiintat pe acestia de pericol. Majoritatea 

huedinenilor vinovati au fugit, fiind pedepsiti doar vreo zece. In schimb, o parte a targului a 

fost ars pe 6 august 1600. 
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In aceste evenimente petrecute in iulie-august 1600, putem surprinde atmosfera 

premergatoare razvratirii paturilor privilegiate din Transilvania si infrangerii lui Mihai 

Viteazul, la Miraslau (18 Septembrie 1600). 

Moartea lui Mihai Viteazul nu a transat situatia apartenentei Transilvaniei la Imperiul 

Habsburgic. Pe fondul luptelor intre turci si Habsburgi pentru stapanirea Transilvaniei care au 

marcat intreg secolul al XVII-lea, la 28 iunie 1661 a avut loc o lupta in apropierea Huedinului 

intre o armata turco-tatara si “armata” celor din Huedin si imprejurimi. Aceasta din urma, 

formata ad-hoc in fata atacului si condusa de Péntek András din Izvoru Crisului, a fost 

infranta, murind in lupta aproape 2000 de barbati. In amintirea acelei batalii, podul din 

apropiere, de peste raul Crisul Repede este numit “Podul Vinerii” (Podul lui “Péntek”). 

Taranii maghiari si cei romani au muncit dar au si luptat impreuna pentru un trai mai 

bun, dupa cum reiese si din atestarea printre cei care au stat la masa tratativelor cu nobilii in 

timpul rascoalei din 1437, a doi “capitani” din zona noastra: Nicolae Walkay – din Huedin si 

Mihail Romanul (Valah) – din Floresti, “alesi din vointa sa de obstea poporului si a taranilor”. 

Precedand Marea Revolutie Franceza prin programul sau, rascoala izbucnita in 1784 a avut in 

frunte un taran care a fost foarte legat de zona Huedinului. Horea (pe nume Vasile Nicula, zis 

si Ursu) conducatorul miscarii a calatorit prin aceste locuri, fiind casatorit cu Ilina (Ileana) de 

pe domeniul Calatei. El a si locuit o vreme pe mosia lui Bánffy György de la Ciucea-

Vanatori, unde s-a refugiat din calea autoritatilor care-l cautau dupa incidentul de la Campeni, 

devenind jeler pe domeniul nobiliar si lucrand la manufactura de sticla, la taiatul lemnelor. 

Memoriul din 18 decembrie 1925 inaintat regelui Ferdinand (1914-1927) de catre o 

delegatie formata din protopopul ortodox de Huedin, Aurel Munteanu, avocatul Amos Francu 

si primarul comunei Rachitele, Teodor Susman contesta multe aspecte ale felului in care s-a 

aplicat reforma agrara, locuitorii din satele Rachitele, Sacuieu, Bologa, Valea Draganului si 

Ciucea fiind defavorizati, intrucat au fost mentinute domeniile unor mari proprietari sau 

administratori ca Tischler, Urmánczy si Bánffy. Petitionarii propuneau exproprierea integrala, 

astfel ca padurile si pasunile de pe munte sa apartina satelor si celor ce locuiesc acolo. 

Memoriului nu i s-a dat curs in forma propusa, luandu-se unele masuri care din pacate, 

nu au fost de natura sa imbunatateasca decat in mica masura, soarta motilor. Prin urmare, la 

zece ani de la aceasta actiune si la 150 de ani de la moartea lui Horea (1935), a fost alcatuit un 

nou memoriu. “Memoriul adresat regelui Carol al II-lea, in numele motilor din partea nordica 

a Muntilor Apuseni (grupul Huedin)” a fost semnat de protopopul Aurel Munteanu, Dumitru 

Furcoviciu si Ioan Matis, iar fata de cel anterior era mult mai bine articulat, iar solutiile 

propuse mai cuprinzatoare. Petitionarii cereau ca Tischler, Urmánczy si firma Groedel sa 

suporte replantari in locurile exploatate forestier, din banii obtinuti de acestia de la statul 

roman “sa se dea despagubiri vaduvelor si orfanilor celor 45 de eroi arsi la Belis”. 

Au existat momente cand Huedinul si-a depasit conditia de centru comercial, 

administrativ si mestesugaresc zonal, remarcandu-se si pe plan cultural. Pe langa sustinerea 

unor conferinte si manifestari artistice au fost editate publicatii. Primul periodic romanesc, 

“Sfatuitoriul”, a aparut in anul 1911, urmat de o alta revista, “Huedinul”, care a vazut lumina 

tiparului incepand cu anul 1925, iar din martie 1926 a aparut revista “Glasul Motilor”. De 

numele acestor trei reviste se leaga cel al protopopului Aurel Munteanu, care s-a zbatut pentru 

raspandirea culturii si literaturii romane in zona. 
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La Huedin au aparut de-a lungul timpului si reviste de limba maghiara: 

“Bánffyhunyad” (1891), “Bánffyhunyad és vidéke” (1899-1900), “Kalataszegi lap” (1906-

1909), “Bánffyhunyadi Hirlap” (1909-1910) si “Kalataszeg” (1890-1910, 1912). 

In perioada interbelica (si pana tarziu in anii ’70) Huedinul arata aproape neschimbat 

fata de evul mediu. Drumurile (cu exceptia celui principal care traversa orasul) erau prafuite si 

nepavate, iar in perioade ploioase se transformau in noroaie, canalizarea lipsea. Marea 

majoritate a caselor erau facute din lemn si acoperite cu sindrila. La intersectiile catorva strazi 

se aflau lampi cu petrol si fantani sau cismele unde locuitorii si cei care treceau prin localitate 

isi puteau stinge setea si adapa animalele. 

Huedinul era un orasel de provincie cu o serie de institutii publice: pretura, primarie, 

judecatorie, perceptorat, ocol silvic, unitati scolare (intre acestea se numarau scoala de 

teologie talmudica si o gradinita pentru copii), detasament de politie, oficiu telefonic, posta, 

banci („Fantanele”, „Vladeasa”, „Banca Motilor”, „Casa de Pastrare si Banca de Credit”, 

„Cooperativa de Credit”), „Serviciu incendial” (pompieri), unitati sanitare umane (Spitalul de 

Stat, Serviciul sanitar) si veterinare, locasuri de cult (biserici: ortodoxa, greco-catolica, 

reformata, romano-catolica, baptista si o sinagoga), statie C.F.R. 

In urma dictatului de la Viena (30 august 1940) Huedinul era plasat in zona care 

revenea Ungariei. In fata dictatului, multi huedineni au ales calea refugiului in Romania. In 

“saptamana neagra” (9-16 septembrie 1940) s-a asternut peste Huedin teroarea si groaza, 

afectand in mod direct relatiile romano-maghiare la nivel comunitar si nu numai. In acest 

climat, protopopul A. Munteanu a fost acostat de un grup de nationalisti maghiari care l-au 

torturat intr-o curte de pe Strada Mare, alaturi de el fiind maltratat si plutonierul Gh. Nicula. 

Acestor doua victime li s-a adaugat pe 16 septembrie 1940 si Onita Negru. 

Incepand cu anul 1941 au fost luate o serie de masuri impotriva evreilor, fiind 

organizate deportari, insa acestea erau de mica amploare, dar masurile luate de autoritatile 

maghiare le-au creat un sentiment de nesiguranta evreilor din Huedin si zona limitrofa. Din 

anul 1942 putem vorbi cu adevarat de deportarea unor grupuri propriu-zise, prima destinatie a 

acestor grupuri de evrei fiind zona Baia-Mare, iar de la sfarsitul lunii ianuarie 1943, au fost 

dusi in zone din spatele frontului din Ucraina si Rusia. Pe parcursul anului 1943 au continuat 

masurile luate impotriva populatiei evreiesti din Huedin, dar deportarea tuturor evreilor a avut 

loc numai in anul 1944, pe fondul vizibil al pierderii razboiului, si a vizat exterminarea lor si 

nu sustinerea efortului militar ca pana atunci. In Huedin, actiunea de deportare totala a 

evreilor a inceput in data de 3 mai 1944, luand drumul lagarelor de exterminare de la 

Birkenau-Auschwitz din Polonia, acesta fiind pentru o mare parte dintre ei, ultimul drum pe 

care l-au mai facut, gasindu-si sfarsitul in crematoriile de acolo. Peste 90% dintre evreii din 

Huedin nu aveau sa se mai intoarca dupa razboi, cazand victime ale holocaustului. Se 

apreciaza ca numarul total al evreilor deportati din Huedin si din zona limitrofa a fost aproape 

de 1200 si ca doar 100 dintre acestia au supravietuit razboiului, insa numai o parte dintre ei s-

au reintors pe aceste meleaguri, ceilalti stabilindu-se in Israel. 

Instaurarea regimului comunist in Romania dupa al doilea razboi mondial s-a facut cu 

sprijinul direct al Uniunii Sovietice. In acest context putem observa o stare de nemultumire 

generala fata de noul sistem impus de Moscova, fapt ce a determinat o ampla miscare de 

partizani sub forma unor grupuri ce actionau la nivel zonal, fiind de fapt rezistente locale. 

Analizand miscarea de rezistenta anticomunista din zona Huedinului, surprindem trei grupuri 
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de rezistenta si anume: „Capota-Dejeu”, „Cruce si Spada” (sau „Potra-Gheorghiu”) si 

„Susman”. Desi aveau acelasi dusman si activau cam in aceeasi zona geografica centrata in 

zona Huedinului, aceste grupuri au avut orientari diferite precum si un mod de actiune 

deosebit. Dupa modul de formare ii putem numi „fugari pe munte”, intrucat de cele mai multe 

ori constituirea lor a fost o reactie la masurile coercitive ale autoritatilor comuniste. Acestea 

au fost numite generic „bande” de catre autoritati si au activat in perioada 1948-1959. 

La sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial viata economica a Huedinului avea sa 

cunoasca mutatii deosebite pe fondul apasator al contributiilor nesfarsite la intretinerea 

armatei sovietice de ocupatie. Intre anii 1945-1949 in Romania au avut loc mutatii profunde 

in plan politic, economic, social si cultural, prin aplicarea unor masuri „importate” din 

U.R.S.S. si care au avut ca efect instaurarea comunismului in Romania. Instaurarea regimului 

comunist a dus la o schimbare radicala a sistemului proprietatii. In domeniul proprietatilor 

funciare, autoritatile comuniste au urmat indeaproape linia trasata de Moscova lui Stalin. 

Astfel, in cadrul Plenarei Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Roman din 3-5 martie 

1949, s-a decis trecerea la colectivizarea agriculturii. Aceasta va duce la deposedarea de 

pamant a taranilor agricultori, afectandu-se astfel baza economiei romanesti traditionale. In 

toate localitatile au fost identificati asa-zisii „chiaburi”, care erau de fapt agricultorii mai 

harnici. Acestia au fost declarati „dusmani de clasa” si deposedati de principalul mijloc de trai 

- pamantul, animalele si utilajele agricole, statul comunist creand in paralel o alternativa 

economica, prin infiintarea intovarasirilor agricole si mai apoi a C.A.P.-urilor. 

Referindu-ne strict la Huedin, putem sa observam cu usurinta presiunea exercitata de 

regimul comunist asupra „chiaburilor”, care a fost puternica in anii 1952 si 1953 si mai apoi 

intre anii 1958-1960. S-au intocmit liste de chiaburi la nivel de raion care se reactualizau o 

data pe an si uneori chiar de mai multe ori. 

Un caz special in cadrul raionului Huedin l-a constituit cel al vaduvei lui Octavian 

Goga, Veturia. Continuand sa aiba relatii suspuse chiar si in timpul regimului comunist, a 

reusit sa determine autoritatile sa o stearga de pe lista cu chiaburii, chiar daca mai detinea 

impresionanta suprafata de 713 ha teren.. 

Din punct de vedere al organizarii socialiste a agriculturii, pe fondul „luptei de clasa 

impotriva chiaburilor”, la 4 octombrie 1958 s-a constituit Intovarasirea „1 Mai”, iar in 10 

martie 1959 Intovarasirea ”Budai Nagy Antal”. Cooperativa Agricola de Productie Huedin a 

luat fiinta in luna decembrie 1960, prin unirea celor doua „intovarasiri”. 

In plan economic, regimul comunist a urmarit dezvoltarea tuturor aspectelor, pornind 

de la preluarea asa-ziselor bunuri sau „mijloace de exploatare” si gruparea lor in diverse sectii 

sau cooperative de stat. Lovitura mortala data de catre autoritatile horthyste de ocupatie 

asupra comerciantilor si intreprinzatorilor evrei din Huedin a fost continuata de catre 

comunisti asupra celorlalti prin exproprieri de „mijloace de exploatare” sau de bunuri imobile. 

Autoritatile comuniste urmareau in acest fel sa loveasca atat in asa-zisii exploatatori ce 

detineau astfel „mijloace de exploatare”, cat si sa obtina spatii necesare pentru diferitele 

institutii sau cooperative nou infiintate. 

II.1.3. Evolutia administrativ-teritoriala a Huedinului 

Initial Huedinul a fost un sat care, ulterior, datorita pozitiei sale, fiind situat la 

intretaierea drumurilor comerciale, a evoluat spre targ si oras (secolul al XV-lea).  
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Pentru prima data in documentele vremii, localitatea este atestata sub forma villa 

Hunad in anul 1332, pe atunci fiind un sat. Bineinteles ca aceasta prima atestare 

documentara este mult mai tarzie decat intemeierea localitatii, lucru ce reiese si din 

urmele arheologice care atesta ca Huedinul a fost ars in timpul marii invazii tataro-

mongole din anii 1241-1242. Mai tarziu, in timpul rascoalei de la 1437, este amintit cu 

termenul de oppidum (targ), acelasi termen folosindu-se si in alte documente din anii 

1670 - Oppidum Hunyad 1758 - oppidum Banffi Hunyad si 1836 – oppido.  

Atestarea Huedinului ca "oras de campie" (mezav6ros) apare pentru prima oara in 

secolul al XV-lea. Aceasta inseamna ca orasul nu a fost inconjurat cu ziduri de aparare. 

Acelasi termen Banffi Hunyad Mezovarossaban apare si mai tarziu, in anul 1758, in 

Conscriptia privind Huedinul din timpul imparatesei Maria Tereza. Lipsa zidurilor de 

aparare poate fi explicata prin aceea ca in apropiere se afla cetatea Bologa in care se 

putea refugia destul de rapid nobilimea orasului in cazul in care Huedinul ar fi fost 

atacat. Cetatenii de rand se retrageau in interiorul bisericii reformate (catolica pana la 

jumatatea secolului al XVI-lea), care era inconjurata in evul mediu cu un zid inalt si 

ajungand la 1,5-2 metri grosime, pe un perimetru mai mare decat cel de azi.  

Ca si oras, sub forma Banffi Hunyad Varossaban (s.n.), Huedinul mai apare 

mentionat intr-un document din aprilie 1766.  

Intr-un document din anul 1498 este mentionata cetatea de la Bologa sub forma 

Sebeswar alia namine Hunyadvar ("cetatea Bologa sau cu alt nume cetatea Huedin"). O 

alta atestare a Huedinului ca cetate ("var") apare intr-un document din anul 1806 

referitor la targurile care se tineau aici de zilele Sfintelor Ana si Ecaterina (Anna es 

Katalin - 25 noiembrie). Bineinteles ca acest tip de atestare este legat de cetatea Bologa 

din apropierea Huedinului, targuI nefiind inconjurat cu ziduri.  

Huedinul a apartinut de-a lungul timpului de mai multe unitati administrative. La 

inceputul evului mediu, in jurul anului 900, Huedinul si teritoriul sau erau incluse in 

voievodatul lui Gelu, iar prin secolul al XI-lea in cel al lui Geula cel Tanar. Intr-o etapa 

urmatoare, Huedinul facea parte din districtul Calatei, candva in secolul al XIII-lea 

apartinand, impreuna cu tot bazinul Huedinului de comitatul Bihor, Jiind domeniu 

regal. A urmat o perioada cand se pare ca Huedinul si o parte din satele din jurul sau au 

facut parte din comitatul Solnocul de Mijloc. In conditiile cresterii autoritatii nobiliare, 

pe la mijlocul secolului al XIV-lea cetatea Bologa, impreuna cu domeniul sau din care 

facea parte si Huedinul, a trecut la comitatul Cluj, intrand astfel sub autoritatea 

voievodului transilvan. Pentru scurt timp (1399-1412), cetatea Bologa impreuna cu 18 

sate printre care se afla si Huedinul, a intrat in posesia domnului Tarii Romanesti, 

Mircea cel Batran.  

Huedinul este atestat si centru administrativ, dand numele zonei din imprejurimi, 

dupa cum reiese din relatarea lui Agostino Museo care, calatorind in vara anului 1534 

prin Transilvania, a trecut si prin "tinutul care se numeste Hugnad (Huedin)", si a 

innoptat intr-un sat situat intre tinutul Huedinului si Gilau. 



Planul strategic de dezvoltare locala a orasului Huedin 

 

26 

 

         Din punct de vedere administrativ, imediat dupa inabusirea revolutiei 

pasoptiste in vara anului 1849, comitatele si scaunele, ca unitati politico-

administrative ale Transilvaniei, au fost inlocuite, incepand din anul 1850, cu 

cinci districte militare, avand sediile la Cluj, Alba Iulia, Sibiu, Reteag si 

Odorhei, la care se adaugau cele doua regimente graniceresti romanesti de la 

Fagaras si Nasaud.  

Districtul Militar Cluj din care facea parte si Huedinul a fost organizat in 

mai multe circumscriptii, iar acestea in cercuri. La randullor, cercurile erau for-

mate din mai multe localitati. Prin urmare, Districtul Militar Cluj era format din 

circumscriptiile Dej, Cojocna (Cluj) si Simleul Silvaniei.  

Huedinul figura ca targ si era organizat ca si centru de cerc in cadrul 

circumscriptiei Cojocna (Cluj), alaturi de cercurile Baciu, Gilau, Cojocna, 

Almasu si Rascruci.  

In anul 1857 exista o alta impartire politico-administrativa a Transilvaniei, 

intrucat cele cinci districte militare mai mari si cele doua regimente romanesti 

de granita au fost inlocuite cu noua "municipii": Cluj, Dej, Alba Iulia, Deva, 

Sibiu, Fagaras, Odorheiu Secuiesc, Reghin si Nasaud.  

Noua administratie dualista austro-ungara instaurata in anul 1867 a 

intreprins toate masurile pentru ca Transilvania sa fie inglobata cat mai rapid 

Ungariei. Astfel, in anul 1876, pentru a sterge urmele vechii administratii 

austriece, au fost desfiintate vechile comitate, scaune si districte medievale, 

fiind inlocuite cu 16 comitate, impartite la randul lor in plasi. Unul dintre 

comitate era Cluj (Kolozs) si in el era inclus si Huedinul, organizat ca plasa alaturi 

de plasile Gilau, Urmenis, Mociu, Cluj, Almasu, Teaca si Cluj (zona din jurul 

localitatii). 

In anul 1910, in cadrul Comitatului Cluj, din cele 9 plasi care-l 

compuneau, plasa Huedin era cea mai intinsa cuprinzand, pe langa targuI 

Huedinului, inca 45 de sate.  

Dupa realizarea Marii Uniri din 1918 era imperios necesara si o unificare a 

sistemului administrativ, deoarece teritoriile nou reintoarse la Patria-Mama 

proveneau din imperii diferite si implicit aveau sisteme administrative care nu 

concordau cu cel al Romaniei. Instalarea administratiei romanesti in judetul Cluj 

a avut loc in ziua de 18 ianuarie 1919, dupa ce armata romana "a intrat 

triumfatoare in ziua de 24 decembrie 1918 in orasul Cluj, ocupand o mare parte 

din teritoriul judetului, pana la varfurile dealului spre Huedin". 

 Astfel prin Constitutia din anul 1923 si prin legea administrativa din 1925 

(intrata in vigoare din 1926), teritoriul Romaniei era impartit in prefecturi, 

prefecturile in plasi iar plasile in comune urbane si rurale. Comunele rurale ale 

"noului" judet Cluj (fost Cojocna) erau impartite in 12 plasi, Huedinul fiind 

centru de plasa si apartineau de 120 de comune. Intre cele 226 de comune rurale, 

Huedinul se plasa alaturi de Gilau si Cojocna in randul "comunelor fruntase" cu 

peste 3.000 de locuitori. Noua reforma administrativ-teritoriala din anul 1929 a 

impus modificari si in statutul Huedinului. Astfel Huedinul devenea oras si era 

centrul plasii omonine ce includea 57 de sate.  
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Pentru o mai usoara administratie, in anul 1934 in cadrul judetului Cluj, 

prin decizia Ministerului de Interne, s-au facut unele modificari teritoriale. 

Astfel, comunele rurale si comuna urbana Huedin au fost repartizate in 9 plasi, 

in cadrul plasii Huedin intrand 29 comune si 7 notariate, fiind astfel plasa cu 

cele mai multe comune din judet.  

In perioada 1938-1940, pe langa unitatile administrativ-teritoriale 

existente, au fost introduse tinuturile, in fruntea carora au fost numiti rezidenti 

regali. Huedinul a facut parte, in prima jumatate a anului 1940, din Tinutul 

Somes.  

Cedarile teritoriale din 30 august 1940 au afectat si Huedinul, acesta 

aflandu-se in partea cedata Ungariei si, prin urmare, administratia romaneasca a 

fost schimbata cu cea maghiara pentru 4 ani.  

Cea mai mare parte a localitatilor pendinte de Huedin si in special cele din 

zona montana nu au intrat in teritoriul cedat, fiind cuprinse in plasa Calata. 

Dupa eliberarea Huedinului in 12 octombrie 1944, acesta a intrat sub 

ocupatia militara sovietica pana la 9 martie 1945, cand toata Transilvania a 

revenit sub administratie romaneasca.  

Regimul comunist a adus modificari si in ceea ce priveste organizarea 

administrativa. Din punct de vedere administrativ avem de-a face cu schimbari 

majore fata de situatia interbelica deoarece, incepand cu anul 1950, s-a renuntat 

la organizarea administrativ-teritoriala interbelica, realizandu-se o "reforma" 

administrativa dupa model sovietic, ce s-a dovedit neviabila. Astfel, prin legea cu 

privire la noua impartire administrativa, orasul Huedin a fost "degradat" devenind 

comuna (1 octombrie 1950), adaugandu-i-se in schimb satul Bicalatu. In aceste 

schimbari, cand tara a fost impartita in regiuni iar regiunile in raioane, Huedinul a 

devenit centru de raion, inclus in Regiunea Cluj. 

In timpul acestei organizari administrative, Huedinul a redevenit oras 

incepand cu 1 ianuarie 1961, statut pe care si l-a pastrat pana azi.  

Ultima reorganizare administrativa a avut loc in anul 1968 cand Romania a 

fost reimpartita in judete, orasul Huedin facand parte din judetul Cluj.  

II.1.4. Populatie si evolutia demografica 

 

In evolutia demografica a populatiei orasului Huedin putem surprinde mai 

multe praguri ce sunt suficiente pentru creionarea unui tablou care cuprinde atat 

aspecte confesionale, cat si legate de apartenenta etnica a populatiei.  

In anul 2002 avea o populatie de 9.439 locuitori, dintre care 5.518 romani 

(58,46%), 3.067 maghiari (32,49%), 847 romi (8,64%) s.a..  

In anul 1930 orasul Huedin avea o populatie de 5.401 locuitori, dintre care 

2.883 maghiari (53,3%), 1.137 romani (21,0%), 1.018 evrei (18,8%), 328 romi 

(6,0%) s.a. De-a lungul timpului populatia orasului a evoluat astfel: 
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Anul Populatia Romani Maghiari Germani Romi Evrei 

Alte 

etnii 

1850 1939 33 1.710 4 62 111 19 

1880 3152 168 2.751 63     170 

1890 3666 255 3.177 59     175 

1900 4482 316 4.105 42     19 

1910 5194 451 4.699 28     16 

1920 4890 512 3.183 31 260   904 

1930 5401 1.137 2.883 16 1.018 328 19 

1941 5121 675 4.296 13 112 20 5 

1966 6970 3.635 3.143 9 1 171 11 

1977 7596 4.420 3.146 5 1 19 5 

1992 9460 5.621 3.070 5   762 2 

2002 9439 5.518 3.067 3 847   4 

 

Conform tabelului de mai jos se observa cresterea constanta a numarului 

locuitorilor orasului de-a lungul timpului. In decurs de 150 de ani populatia 

Huedinului a crescut de 5 ori, fapt datorat polarizarii activitatii economice. Totodata 

se observa o crestere spectaculoasa a populatiei romane din Huedin dupa perioada 

celui de-al doilea razboi mondial.  
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Tabel: evolutia populatiei, Huedin 

Totodata se observa o crestere spectaculoasa a populatiei romane din Huedin 

dupa perioada celui de-al doilea razboi mondial. Cresterea populatiei orasului este 

direct proportionala cu cea a cresterii populatiei intregului oras, maghiarii ramanand 

in numar relative dupa anul 1941, ponderea acestora in totalul populatiei insa scazand.  

 

Tabel: evolutia populatiei pe principalele nationalitati , Huedin 
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Structura confesionala 

Din punct de vedere confesional in anul 2002 populatia era formata din 61,06% 

ortodocsi, 30,19% reformati, 3,5% penticostali, 1,89% romano-catolici, 1,26% greco-

catolici, 0,93% baptisti s.a De-a lungul timpului structura confesionala demografica a 

orasului a evoluat astfel: 

Anul Populatia Ortodocsi 

Greco-

catolici 

Romano-

catolici Reformati Mozaici 

Alte 

confesiuni 

1850 1.939 1 44 115 1.713 62 4 

1857 2.449   65 197 2.048 116 23 

1869 3.283 16 153 334 2.460 299 21 

1880 3.152 44 136 371 2.312 243 46 

1890 3.666 55 208 397 2.580 365 61 

1900 4.482 86 305 463 2.834 745 49 

1910 5.194 133 412 542 2.984 1.073 50 

1930 5.401 465 772 395 2.626 1.026 117 

1941 5.121 274 555 543 2.673 960 116 

1992 9.460 5.754 169 219 2.954   364 

2002 9.475 5.756 122 168 2.904   489 

 

Numarul populatiei pe localitati componente in perioada 1784-2002  

Mentionam ca Bicalatu a intrat in componenta administrativa a Huedinului 

incepand doar cu anul 1950, fapt important in interpretarea tabelului de mai jos:  

 

Huedin Bicalatu Total populatie 
Anii  

recensamantului  numar % numar % 
Huedin si 

Bicalatu 

1784  1359  76,30 442  23,69 1781  
1850  2160  82,00 474  17,99 2634  

1857  2449  80,55 591  19,44 3040  

1869  3283  81,40 750  18,60 4033  
1880  3152  82,90 650  17,10 3802  

1890  3666  83,02 750  16,98 4416  

1900  4482  84,36 831  15,64 5313  

1910  5194  85,13 907  14,87 6101  
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1920  5318  85,36 912  14,64 6230  
1930  5401  85,22 937  14,78 6338  

1941  4561  89,06 560  10,94 5121  

1948  4512  87,87 623  12,13 5135  

1956  6779  87,09 1005  12,91 7784  
1966  6970  88,97 864  11,03 7834  

1977  7596  90,67 782  9,33  8378  

1981  8445  94,20 520  5,80  8965  

1992  9377  94,36 560  5,64  9937  
2002  9069  95,72 406  4,28  9475  

 

La recensamantul din anul 2002 au fost inregistrati in Huedin 9.475 de 

locuitori, dintre care 5.792 romani (61,12%),2.864 maghiari (30,22%) si 819 

rromi (8,64%). Din punct de vdere religios, din cei 9.475 de locuitori, 5.786 

erau ortodocsi (61,06%),2.861 reformati (30,19%),332 penticostali (3,50%),180 

romana-catolici (1,89%), 120 greco-catolici (1,26%), 89 baptisti (0,93%), 54 

"agape" (0,56%), 33 alti neoprotestanti (0,34%) si 20 atei (0,21%).  

In anul 2002 avea o populatie de 9.439 locuitori, dintre care 5.518 romani 

(58,46%), 3.067 maghiari (32,49%), 847 romi (8,64%) s.a.  

 

Evolutia populatiei la recensaminte: 

 

 
 

Asezarea Huedinului la intersectia unor drumuri comerciale si cadrul 

geografic au fost si sunt factori determinanti in ceea ce priveste dezvoltarea 

localitatii. .. Trecerea la epoca moderna nu a ocolit Huedinul, astfel ca acesta a 

capatat conturul unui centru cu trasaturi urbane tot mai vizibile, devenind comuna, 

comuna urbana (1926) si mai apoi oras (1930). Statutul de oras a fost pastrat pana 

in anul 1950 cand, in urma organizarii administrative raionale, Huedinul a devenit 

din nou comuna, fiind centru de raion in Regiunea Cluj. In timpul organizarii 

raionale, autoritatile comuniste au depus eforturi sustinute pentru dezvoltarea 

centrelor de raion, astfel ca, din anul 1961, Huedinul a redevenit oras. Acest statut 

este pastrat si azi, Huedinul fiind singurul oras din judetul Cluj, intrucat celelalte 
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centre urbane (Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla si Campia Turzii) sunt municipii.  

Am facut aceasta scurta trecere in revista a evolutiei Huedinului din punct de 

vedere administrativ, deoarece evolutia sa economica este in stransa legatura cu cea 

administrativa. 

 

Minoritatea rroma: 

Conform ultimului recensamant al populatiei Huedinului din anul 2002, rromii 

ocupa peste 8% din totalul populatiei acestei asezari si care, sunt raspanditi astazi prin 

toate tarile Uniunii Europene, facand astfel primul pas spre integrarea in Europa. 

  Nu exista foarte multe informatii cu privire la asezarea rromilor in Huedin, 

insa se stie cu certitudine ca asezarea lor pe aceste meleaguri s-a realizat in doua etape 

distincte. 

 Numarul rromilor creste constant, ajungand astfel in 1930 la peste 60% din 

populatia orasului. Probabil ca urmare a unor probleme aparute in legatura cu  aceasta 

comunitate intr-un registru al administratiei primariei Huedin a fost inregistrata o 

adresa prin care se cerea mutarea acestora din orasul Huedin. In cele din urma 

autoritatile nu au dat curs acestei cereri, astfel, in viitorul apropiat rromii isi construiec 

case si incetul cu incetul formeaza o comunitate destul de mare, pe strada Fildului.  

Existand o comunitate destul de numeroasa aici, directiunea Scolii Primare 

de Stat Huedin, la ordinul domnului subrevizor de control al plasei Huedin a 

cerut infiintarea acolo a unui post de invatator (adresa nr. 497/24 noiembrie 

1938, Arhiva Primariei Orasului Huedin). Dintr-un schimb de adrese reiese ca 

Primaria nu dispune a de teren sau local corespunzator si ca urmare nu s-a 

infiintat scoala ceruta in "cartierul tiganilor" (adresa nr. 5281/25 XI 1938, 

Arhiva Primariei Orasului Huedin).  

O a doua etapa a asezarii rromilor pe teritoriul Huedinului s-a petrecut in 

perioada interbelica, in anii '30. Dintr-un schimb de adrese intre Primaria 

orasului Huedin, Detasamentul Politiei Huedin si Prefectura judetului Cluj, 

reiese ca in anul 1934 pe rezerva de stat numita "Spinus" (dupa informatiile 

neoficiale oferite atunci de catre organele silvice si agrare din Huedin) s-au 

asezat un numar de 38 familii de "tigani nomazi" (care se compuneau din 38 

capi de familii, 34 sotii si concubine, 99 copii, 43 cai si 38 carute) venind din 

"Vechiul Regat". Mai departe, in adresa Primariei Huedin, se cere Prefecturii ca, 

avand in vedere faptul ca "acesti tigani nomazi se ocupa in mare masura de 

furtisaguri de cai si de furtisaguri de alta natura  si cum orasul Huedin are deja 6 

familii de tigani nomazi asezate pe teritoriul (sau)" sarcina de a mai tine pe 

teritoriul orasului si aceste familii fiind prea mare, sa dispuna repartizarea si pe 

teritoriul altor comune a rromilor. Prefectura a dat curs cererii Primariei Huedin, 

repartizand familiile de rromi si pe teritoriul altor comune. Deoarece primariile 

au refuzat primirea lor si pentru ca vremea era prea inaintata venind frigul, 

conducerea orasului Huedin "le-a admis ca pentru iarna 1934/1935 sa-si faca 

colibi" pe terenul denumit "Spinus".  

Dintr-o adresa a Politiei Huedin din 15 mai 1935 aflam ca, in primavara 

anului 1935, s-a procedat la repartizarea rromilor in comunele Almas, Fildu de 
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Jos, Sfaras, Jebuc si Izvoru Crisului. Se pare ca si aceasta noua repartizare nu s-a 

pus in practica in totalitate, majoritatea rromilor ramanand pe teritoriul 

Huedinului intr-un cartier pe care ulterior autoritatile comuniste l-au denumit 

"Cetatea Veche II". La acesta concluzie ajungem si daca analizam componenta 

etnica a comunelor carora li s-a cerut primirea lor. La inceput locuind in colibe 

si bordeie, si-au construit apoi case din "vaioage", ramanand pe teritoriul 

Huedinului sa traiasca si sa munceasca. Pana azi, o buna parte dintre acestia se 

ocupa cu comertul cu cai, la ei putand fi vazuti si acum, unii din cei mai frumosi 

cai din localitate.  

In ziua de azi mai exista doua cartiere in care locuiesc in mare parte rromi, 

este vorba de cel de pe strada fildului si cel de la "Spinus" - Cetatea Veche II. O 

buna parte dintre cei din cartierul mentionat mai pe urma sunt plecati prin toata 

Europa, de unde trimit sau aduc bani acasa, pe care-i investesc in special in 

imobile care dau un aer "aparte" Huedinului de azi.. O parte dintre cei de pe 

strada Fildului si din jur (in special "gaborii") se ocupa mai ales cu mestesugul 

in tabla, realizand cu maiestrie burlane si "citeme" pentru acoperisuri, oale, 

palnii, hote si alte "tabIarii". Altii dintre ei fac ceaune si cazane pentru tuica. Cu 

acestea putem sa-i vedem "colindand" prin oras in special in zilele de marti, 

cand este zi de piata, cu speranta unor vanzari cat mai bune. 

II.1.5. Economia orasului 

II.1.5.1 Evolutia economiei locale  

Daca privim retrospectiv asupra indeletnicirii huedinenilor de-a lungul 

timpului, observam ca ocupatia principala a acestora a fost agricultura, alaturi de 

care practicau cresterea animalelor si bineinteles, unele mestesuguri legate direct de 

indeletnicirea de baza.  

Astfel, in "Conscriptia privind Huedinul" din timpul imparatesei Maria 

Tereza, in anul 1758 la Huedin erau inregistrati un numar de 14 tarani iobagi si 22 

fii de iobagi care detineau 24 de boi, 20 devaci, 18 juninci, 4 cai si 28 de porci. De 

asemenea, la fel ca si azi, pe dealurile din apropierea Huedinului se cultiva si vita-

de-vie (fig. 126), producandu-se vin care, conform unui document din anul 1796, 

era recomandat pentru tratarea mai multor boli.  

Relatiile de productie agrare in epoca feudala au generat nemultumiri 

sociale care uneori au rabufnit sub forma rascoalei, revolutiei sau a 

petitionarismului. Problematica sociala a imbracat uneori si caracter national, astfel 

ca putem vorbiinca de timpuriu de o problematica nationala. Amintim aici 

participarea unor tarani din zona Huedinului la rascoala de la Bobalna din anul 

1437, framantarile din vremea rascoalei kurutilor, agitatia din timpul rascoalei lui 

Horea si luptele din timpul "revolutiilor" din anii 1848-1849. Tot in acest cadru 

pot fi inscrise si memoriile motilor din anii 1925 si 1935 precum si revolta din anul 

1951 de la Belis.  

Un document din anul 1493 mentioneaza existenta la Huedin a mai multor 

categorii de mestesugari, unele meserii fiind practicate pana azi, cum ar fi: croitori, 
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cizmari, dulgheri, cojocari, fierari, macelari si curelari. La aceste ocupatii se 

adaugau, cu siguranta, cele comerciale, intrucat Huedinul era un targ vestit, existand 

aici si o vama. Ca punct economic important, aici s-au construit mori si s-au 

infiintat diverse manufacturi. In decursul timpului, Huedinul si-a pastrat caracterul 

agrar, in pofida cresterii rolului de centru comercial (targ), fapt dovedit intr-un fel si 

de cele doua tezaure monetare descoperite aici (la Huedin si Cetatea Veche), ce 

acopereau din punct de vedere monetar perioada 1480-1598, respectiv 1488-1633 

si care proveneau, ca emitent, din mai multe state.  

Foarte interesant pentru mentalitate a nobilimii din Huedin in secolul al XIX-

lea este faptul ca acestia isi asigurau imobilele. Banffy Gyargy si fiul acestuia, 

Banffy Albert, la 1874 si-au prelungit asigurarea pe care o aveau pentru hanul pe 

care-l detineau (Vendegfogad6) si anexele acestuia. O filiala a unei firme de asigurari 

din Pesta ("Az Elsa Magyar Altalanos Biztosit6 Tarsasag Pesten") era atestata la 

Huedin inca din anul 1874, ceea ce denota ca existau si solicitari in acest sens. 

 

Perioada 1918-1945 

Pasi importanti pe calea dezvoltarii economice s-au facut in perioada 

interbelica, insa cu toate acestea, ramura de baza, la fel ca si pe plan national, a 

continuat sa fie agricultura.  

In secolul trecut au fost aplicate doua reforme agrare, in anii 1921 si 1945, 

care au dus la exproprierea unor mosieri si, in paralel, s-a avut in vedere 

improprietarirea unora fara pamant, cu pamant putin, a vaduvelor de razboi, orfa-

nilor sau invalizilor. La Huedin, in urma reformei agrare din anul 1921, au fost 

expropriati contele Gheorghe Banffy, vaduva lui Dominic Barcsay, Ioan Matyas si 

sora sa, Elisabeta, iar in Bicalat a fost expropriat Farkas Szabo. 

Huedinul era intesat de mestesugari care lucrau in domenii foarte 

diverse.Acestia aveau ateliere de tamplarie, cojocarie, dogarie, rotarie, curelarie, 

sicrie, lacatuserie si mecanica, ceasornicarie, croitorie, cizmarie, dreve pentru lana 

atat de necesara la tesutul postavului, tesatorie, mai existau si o "moara de foc cu 

doua pietre", brutari, macelari, sobari, olari. Pentru a ne face o imagine mai exacta 

asupra rolului economic al Huedinului pentru intreaga zona, desi predominau 

ocupatiile agricole, trebuie sa remarcam si dezvoltarea altor ocupatii. Astfel, 

aproape de finalul perioadei interbelice, in anul 1937, existau 237 de ciubotari si 

pantofari, 15 lemnari, 14 croitori, 13 fierari, 10 zidari, 9 macelari, 8 tamplari, 5 

cojocari, 5 brut ari , 2 curelari si un palarier. La- acestia se adaugau 1388 de 

agricultori. In domeniul comertului functionau 46 carciumi, 43 bacanii, 4 

comercianti ambulanti. Pe plan financiar existau 4 banci si o cooperativa. Se pare ca 

prima banca la Huedin a fost infiintata in anul 1895 (Banca "Vladeasa" S.A.), 

deschizandu-si apoi sucursale in Hida, Jibou si Garbou.  

Pe strada principala existau numeroase pravalii, majoritatea fiind detinute de 

catre intreprinzatorii evrei. O buna parte dintre acestea erau situate pe actuala strada 

Horea (fosta strada Kossuth, apoi General Traian Mosoiu), prelungindu-se spre Cluj prin 

Piata Unirii, pana la podul de peste Domos si mai apoi in Piata Victoriei, locuri unde se 

tineau si targurile saptamanale sau anuale. De cele mai multe ori magazinele se aflau in 
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aceeasi cladire cu locuinta proprietarului, camerele de la strada erau destinate spatiului 

comercial, in cele din spate locuia familia sa. Evreii, prin natura lor, erau foarte serviabili 

si doreau cu orice pret sa-si multumeasca clientii, pentru ca implicit sa-si vanda marfa. 

Chiar daca nu aveau un anumit produs pe care il cauta clientul, vanzatorul mergea la 

pravalia vecinului si ii aducea marfa, numai ca acesta sa plece multumit de la el.  

La fel ca si azi, infloritor era comertul cu animale, cereale, zarzavaturi, fructe, 

materiale de constructie (ciment, cherestea, var) care erau valorificate in zilele de targ. 

La Huedin exista un depozit de sare (foarte probabil inca din evul mediu - cu toate ca 

este atestat doar intre anii 1808-1949), un altul de bauturi spirtoase~ fabrica de palarii, 

fabrica de lichioruri, fabrica de gips, fabrica de tabacarie, fabrica de sifoane si o alta de 

bere. Deoarece in acea perioada nu existau frigidere, pentru a se putea pastra pe timpul 

verii unele produse perisabile, in Piata Unirii era un ghetar al Primariei, dar mai existau 

ghetare si in alte parti ale orasului, fiind in proprietatea unor privati. 

Pentru petrecerea timpului liber, exista un cinematograf, cazinou, o 

bombonerie, restaurante, cafenelele "Kazponti"j"Central" si "Tigris"j "Tigrul". 

Bineinteles ca erau nelipsite carciumile, iar pentru cei care aveau nevoie de 

"hodina" peste noapte, puteau innopta la hotel (localul "Tigrul" servea ca hotel, dar 

si ca "felinar rosu"), iar in perioada medievala exista un han si o statie de posta, 

unde se puteau lua masa si schimba caii. 

Tipografiile in perioada interbelica erau de tinute de familiile evreilor M. 

Abraham si N. Diamanstein, care se ocupau cu tiparirea, legarea si vanzare a 

cartilor. In general, aceste afaceri mai mari sau mai mici erau afaceri familiale, 

lucrand fiecare membru al familiei la ceea ce se pricepea.  

Perioada celui de-al doilea razboi mondial nu a afectat prea mult vechile 

ocupatii, intrucat mobilizarea pe front a fost redusa, astfel ca viata economica a 

Huedinului nu s-a resimtit prea mult, in pofida faptului ca un numar insemnat de 

romani, intre care destui meseriasi si comercianti, au fost nevoiti sa se refugieze la 

sud de linia de demarcatie dintre Ungaria si Romania.  

Un tabel din anul 1943 cu privire la cererile de reinnoire a autorizatiilor 

pentru activitatile lucrative si cele comerciale ne arata existenta a 236 de solicitanti. 

Din acesta situatie centralizatoare rezulta ca majoritatea "afacerilor" incepusera 

dupa anul 1930, fapt ce corespunde cu etapa 1934-1938, de dezvoltare generala a 

Romaniei. Acest tablou ne arata un procent mare al implicarii populatiei evreiesti 

din Huedin in economia orasului si, bineinteles, reflecta in ce masura aceasta a fost 

afectata dupa deportarea in lagarele naziste a tuturor evreilor din Huedin, in lunile 

mai-iunie 1944. Deportarea a adus cu sine atat inchiderea unor afaceri, precum si 

preluarea unora de catre etnicii maghiari din Huedin. De fapt, toate proprietatile 

evreilor au intrat in posesia unor stapani vremelnici.  

 

Economia in perioada comunista  

La sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial viata economica a Huedinului 

avea sa cunoasca mutatii deosebite pe fondul apasator al contributiilor nesfarsite la 

intretinerea armatei sovietice de ocupatie. Intre anii 1945-1949, in Romania au 

avut loc mutatii profunde in plan politic, economic, social si cultural, prin aplicarea 
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unor masuri "importate" din U.R.S.S. si care au avut ca efect instaurarea 

comunismului in Romania. Toate acestea au dus la o schimbare radicala a 

sistemului proprietatii. In domeniul funciar, autoritatile comuniste au urmat 

indeaproape linia trasata de Moscova lui Stalin. Astfel, in cadrul Plenarei 

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Roman din 3-5 martie 1949, s-a 

decis trecerea la colectivizarea agriculturii. Aceasta va duce la deposedarea de 

pamant a taranilor agricultori, afectandu-se astfel baza economiei romanesti 

traditionale. 

Anual erau intocmite liste cu chiaburi la nivel de raion. Acestea se 

reactualizau pe baza unor comenzi politice, dandu-se posibilitatea "chiaburilor" sa 

iasa din aceasta categorie de clasa prin renuntarea la pamant in favoarea statului 

sau a asociatiilor cooperatiste. Impunerea unor cote sufocante si a impozitului pe 

teren agricol, precum si excluderea de la unele drepturi (au fost declarati "cetateni 

nedemni" si prin urmare nu beneficiau de drepturi electorale, adica de a alege sau 

de a fi ales), i-a determinat pe unii chiaburi sa renunte la teren. Cei care aveau 

profesii diferite de cele agrare au fost inlaturati din functii, iar copiii acestora, aflati 

in diferite forme de invatamant, au avut si ei de suportat prigoana regimului.  

In mediul taranesc teama de colectivizare s-a manifestat inca de la inceputul 

anului 1948, pe fondul efectuarii recensamantului populatiei si al proprietatilor 

agricole. Desi constitutia din 13 aprilie 1948 garanta proprietatea individuala 

taraneasca, au fost luate treptat o serie de masuri coercitive ce aduceau atingere 

dreptului la proprietate. Astfel, au fost impuse asolamentele si desfiintate razoarele 

ce de limitau proprietatile. Mai mult, terenurile agricole neinsamantate -conform 

planului - pana la data de 15 aprilie 1948, urmau a fi atribuite celor care le puteau 

munci. Prin Decretul nr. 121/6 iulie 1948, producatorii agricoli erau obligati sa 

dea statului, contra unei plati, o parte din prisosul lor de cereale, in raport cu 

posibilitatile lor de exploatare a terenului agricol. Acestea sunt acele binecunoscute 

"cote de cereale" si nimeni nu era scutit de la ele. Problema nu a constat doar in 

stabilirea unor cote, ci mai ales in faptul ca aceasta "achizitionare" de cereale s-a 

facut la preturi prestabilite de catre stat, care erau sub costurile de productie reale. 

Proprietarii de pamant urmau a raspunde penalde nerespectarea cotelor, putand fi 

catalogati ca sabotori.  

Un alt mijloc important de ingradire a taranimii a rezultat din Decretul nr. 

93/17 iulie 1948, prin care s-a introdus impozitul agricol.  

Referindu-ne strict la Huedin, putem sa observam cu usurinta presiunea 

exercitata de regimul comunist asupra "chiaburilor", care a fost puternica in anii 

1952-1953 si mai apoi intre anii 1958-1960. S-au intocmit liste de chiaburi la nivel 

de raion care se reactualizau o data pe an si uneori chiar de mai multe ori. Cel mai 

mare numar de chiaburi la nivelul raionului Huedin a fost inregistrat in anul 1952 si 

anume 533, din care in Huedin 123 (fara cei 7 chiaburi din satul Bicalat). Dinamica 

acestor liste succesive de tabele cu chiaburi este interesanta, la fel ca si motivele sau 

criteriile in baza carora s-au facut incadrarile acestor "chiaburi".  

Scoaterea sau stergerea din aceasta categorie era conditionata de catre 

regimul politic de renuntarea la posesia asupra pamantului in favoarea statului 
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("intovarasiri" sau alte forme de organizare cooperatista). 

"Citind printre randuri" constatam ca a existat o rezistenta la comunizare si 

implicit la colectivizare si nationalizare. Pe langa presiunile, cotele aproape 

insuportabile (impuse celor care nu se inscriau in colectiv) si nationalizarea caselor 

si a atelierelor sau fabricilor, s-au aplicat si masuri extreme. 

Un caz special in cadrul raionului Huedin l-a constituit cel al vaduvei lui 

Octavian Goga, Veturia. Personalitate puternica, Veturia Goga a continuat sa 

traiasca in castelul sau de la Ciucea si dupa instaurarea comunismului, reusind sa 

conserve acolo o atmosfera burgheza, cu toate ca autoritatile comuniste au incercat 

sa stearga toate urmele unei societati ante si interbelice, ce nu avea nimic in comun 

cu comunismul adus din est.  

Din punct de vedere al organizarii socialiste a agriculturii, pe fondul "luptei 

de clasa impotriva chiaburilor", la 4 octombrie 1958 s-a constituit Intovarasirea ,,1 

Mai", iar in 10 martie 1 959 Intovarasirea "Budai Nagy Antal". Cooperativa 

Agricola de Productie Huedin a luat fiinta in luna decembrie 1960, prin unirea 

celor doua "intovarasiri", astfel ca anul 1961 a fost primul an agricol ca si 

cooperativa. Din C.AP. Huedin faceau parte in acel moment 750 de familii, iar 

suprafata detinuta era de 1275 ha teren agricol. 

Revolutia din anul 1989 a adus cu sine desfiintarea C.A.P.-ului, chiar daca 

o vreme o parte din fostii cooperatori au mai activat sub forma unor mici asociatii. 

Astfel, ca azi, prin reimproprietarire, fiecare familie dispune de terenul sau, iar 

agricultura se face pe suprafete mici, in beneficiul detinatorului terenului. 

Bineinteles ca rentabilitatea unei astfel de exploatari a terenului este pe masura, 

asigurandu-se doar beneficii reduse, suficiente detinatorului terenului, pana la 

limita de subzistenta. In plan economic, regimul comunist a urmarit dezvoltarea 

tuturor aspectelor, pornind de la preluarea asa-ziselor bunuri sau "mijloace de 

exploatare" si gruparea lor in diverse sectii sau cooperative de stat.  

Lovitura mortala data de catre autoritatile horthyste de ocupatie asupra 

comerciantilor si intreprinzatorilor evrei din Huedin a fost continuata de catre 

comunisti prin exproprieri de "mijloace de exploatare" sau de bunuri imobile. " 

Autoritatile comuniste au extins exproprierile si asupra bunurilor imobile, urmarind 

in acest fel sa loveasca atat in asa-zisii exploatatori ce detineau "mijloace de 

exploatare", cat si sa obtina spatii necesare pentru diferitele institutii sau cooperative 

nou infiintate. In plan imobiliar, exproprierea s-a realizat in baza Decretului nr. 92 

din 29 IV 1950 si a H.C.M. nr. 1390/1953. In acest cadru, autoritatile raionale de 

la Huedin au facut propuneri pentru nationalizarea unor imobile, atat prin calcularea 

unui punctaj prevazut in lege, cat si prin identificarea proprietarilor ca exploatatori 

(ex. tendinta de imbogatire si acaparare, mare comerciant, cladire facuta prin 

exploatare, antreprenor, director de fabrica, proprietar de batoza, fost macelar, fost 

exploatator agricol, element al marii burghezii etc.).  

Nationalizarea bunurilor imobiliare nu s-a realizat brusc. Aceasta s-a efectuat 

in etape si nu intotdeauna propunerile de nationalizare s-au finalizat prin 

nationalizare. Procesul a continuat pe tot parcursul anilor '70, '80 si '90, in legatura 

cu edificarea sediilor unor institutii publice, dar mai ales datorita dezvoltarii 
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urbanistice, prin construirea mai multor blocuri de locuinte. 

Autoritatile raionale au depus eforturi vizibile pentru ridicarea economica a 

Huedinului, astfel ca, din ianuarie 1961, Huedinul redevine oras (in anul 1950, 

prin organizarea raionala, Huedinul fusese "decazut" de la rangul de oras la cel de 

comuna). Fiind centru de raion, Huedinului i s-a acordat o importanta aparte, astfel 

ca spre acesta s-au indreptat o serie de investitii care au continuat si dupa anul 

1968, cand s-a revenit la organizarea judeteana.  

Evolutia economica a Huedinului, dupa nationalizarea principalelor 

mijloace de productie din 11 iunie 1948, a cunoscut o dinamica aparte si a 

imbracat forme specifice, dar comparabile cu transformarile petrecute la nivel 

national.  

Dupa revolutia din decembrie 1989 numarul membrilor cooperatori a scazut 

atat prin privatizare, cat si prin pensionare, astfel ca in anul 2006 numarul lor este 

de doar 40. Cooperativa Mestesugareasca "Munca" Huedin are ca for tutelar 

judetean A.T.C.O.M.C. Cluj (Asociatia Teritoriala a Cooperativelor 

Mestesugaresti), fiind totodata afiliata la Cooperativa Mestesugareasca 

Internationala.  

Cooperativa de Productie, Achizitii si Desfacerea Marfurilor "Progresul" 

Huedin a luat fiinta in anul 1948, prin desfiintarea fostei Cooperative "Plugarul", 

care cuprindea reteaua comerciala din oras si a satelor din jur. Dupa organizarea 

raionala din anul 1950 activitatea cooperativei s-a dezvoltat, infiintandu-se noi 

unitati comerciale, de alimentatie publica, precum si unitati de productie si prestari 

de servicii. In anul 1954 au fost construite spatii de depozitare a marfurilor, 

ambalajelor si a altor materiale. 

La data de 1 septembrie 1951 a fost infiintata Intreprinderea de Industrie 

Locala "VIadeasa" -Huedin (I.L.L. "VIadeasa" Huedin), pentru valorificarea 

resurselor locale, cum ar fi lemnul si piatra, efectuand totodata si prestatii de morarit 

si panificatie. In anul 1952 I.L.L.  "VIadeasa" Huedin a inceput sa extraga turba din 

zacamantul de la CaIatele, iar din anul 1956 a inceput sa produca mobila, axanduse 

in special pe aceasta activitate (din anul 1965 a produs mobila si pentru export), 

chiar daca din anul 1969 a inceput sa produca in atelierul mecanic, bunuri de 

consum din metal. Incepand cu data de 1 septembrie 1977, I.L.L.  "VIadeasa" 

Huedin s-a transformat in Sectia Huedin a 1.p.1. Dupa revolutia din decembrie 

1989 I.L.L. Huedin s-a privatizat, executand comenzi si pentru concernul I.K.E.A.  

La data de 1 ianuarie 1961 a luat fiinta Intreprinderea de Gospodarie 

Raionala, in baza deciziei Consiliului Popular al Regiunii Cluj. La inceput, aceasta 

intreprindere a fost coordonata de catre Sectia de Gospodarie Comunala din cadrul 

Consiliului Regional, si respectiv de catre Consiliul Popular al Raionului Huedin. In 

momentul infiintarii, intreprinderea a avut ca obiect al activitatii salubritatea, 

coseritul, vidanjarea, baia comunala (devenita oraseneasca), constructiile si hotelul. 

In urma reorganizarii administrativ-teritoriale din anul 1968, unitate a a 

devenit "Intreprinderea de Gospodarire Comunala si Locativa", iar din anul 1973 

"Sectia de Gospodarie Comunala si Locativa". Aceasta forma de organizare s-a 

mentinut pana in anul 1982, cand a capatat o noua denumire: "Exploatarea de 
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Gospodarire Comunala si Industrie Mica", avand si o serie de activitati de industrie 

mica, cum ar fi: rame, tablouri, coroane funerare, burline pentru coroane funerare, 

repararea si umplerea stingatoarelor, tamplarie etc. In aceasta structura intra si 

activitatea atelierelor mecanice, carierele de la Bologa, CaIatele, Valea Lungii, 

producerea de vata pentru plapume la Ciucea, la care se adaugau morile de la 

Huedin, Aghires, Garbau si Manastire ni. In anul 1988 personalul angajat la 

E.G.C.I.M Huedin era in numar de 570, iar o mare parte a productiei era destinata 

exportului.  

Dupa revolutia din decembrie 1989 E.G.C.I.M. Huedin a suferit mai multe 

reorganizari si transformari, astfel ca prestarile efectuate au fost preluate de o serie 

de societati. Dincolo de activitatile prestate de E.G.C.I.M. Huedin, mentionam ca 

in anul 1966 aceasta a asigurat pentru Huedin prima sursa de apa. In anul 1978 a 

fost data in folosinta noua alimentare cu apa din sursa subterana de la Bologa, o 

aductiune de 13 km, cu rezervoare de inmagazinare de 2x1500 mc si o distributie 

principala de 2,3 km. In anul 1979 a fost pusa in functiune statia de epurare, iar in 

oras s-au instalat canale colectoare. In anul 1989 strazile erau echipate cu retele de 

apa in procent de 88,4%.  

In perioada 1966-1989 in Huedin au fost construite blocuri de locuinte, pe 

care E.G.C.I.M. Huedin le-a administrat pana in anul 1996. Inainte de revolutia din 

1989 erau racordate la centralele termice de incalzire un numar de 926 

apartamente. Azi, cu toate eforturile depuse de Primarie pentru asigurarea unui 

confort termic la nivel european, prin darea in functiune a unei centrale 

performante care foloseste pe post de combustibil rumegusul, o parte a cetatenilor 

de la blocuri prefera incalzirea cu sobe, fiind racordate la centrala un numar de 

apartamente cu mult sub capacitatea acesteia. 

In anul 1977 a luat fiinta Fabrica de Piese pentru Utilaj Textil "Unirea" 

Huedin, ca fabrica subordonata Intreprinderii "Unirea" Cluj-Napoca. Pe 20 iunie 

1979 au intrat in functiune primele capacitati ale fabricii, iar din trimestrul III al 

anului 1980 a functionat la intreaga capacitate. "Unirea" Huedin a avut doua sectii 

de baza si anume: prelucrari mecanice si presa-tabIarie, precum si prelucrari de 

mase plastice si polispray. In cei zece ani de functionare maxima, pana in anul 

19a9, dr la organe de asamblare pentru utilaj textil, s-a ajuns sa se produca in anul 

19S' primele utilaje proprii LEA. (masina de lipit cu fir adeziv), LC.C. (instalatie d 

produs cepuri cu clei), I.S.1. (instalatie de insurubat suruburi), care din anul 1988 

au inceput sa fie exportate in R.P Chineza.  

Autobaza de Transport Auto a luat fiinta in anul 1960 in localitatea CaIatele, 

iar in anul 1961 si-a mutat sediul in orasul Huedin. Pentru ca transportul de calatori 

se dezvoltase foarte mult, iar vechea autogara care functiona intr-o fosta casa nu 

mai corespundea cerintelor, in anul 1980 s-a construit noua auto gara, ce avea la 

dispozitie 4.530 mp. La data de 1 martie 1980 a luat fiinta Autocoloana 4 Huedin 

din cadrul Autobazei 1 Cluj, respectiv I.T.S.A.I.A. Cluj. Baza autocoloanei din 

Huedin s-a construit intre anii 1981-1983. Pentru a-si pastra locul de munca, 

salariatii Autobazei Huedin erau obligati sa participe, incepand cu anul 1982 la 

constructia Canalului Dunare-Marea Neagra, iar din anul 1988 la lucrarile de la 
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Canalul Bucuresti-Oltenita, lasandu-si familiile pentru 3-4 luni de zile acasa. Parcul 

auto era format in anul 1989 din 34 de autobuze si 86 de basculante si camioane, 

iar intretinerea lor era asigurata de un atelier mecanic ce a fost construit intre anii 

1975-1977. Cei 247 de angajati care existau in anul 1989 in cadrul acestei unitati 

economice erau calificati in scoli profesionale de mecanici si conducatori auto.  

In anul 1968, in urma reorganizarii administrative a tarii, prin trecerea de la 

regiuni si raioane la judete, pentru intretinerea drumurilor, a luat fiinta Sectia de 

Drumuri si Poduri Huedin, care avea in administrare drumuri in lungime de 400 

km. Cu toate ca fondurile alocate erau intotdeauna insuficiente, au fost modernizate 

o serie de drumuri (ex. D.J. 108 Huedin-Poiana Horea, din care 34 km drum 

asfaltat), iar pe raza intregii sectii podurile de lemn au fost demolate si inlocuite cu 

poduri din beton armat.  

I.R.E.C - c.D.E.E. Huedin s-a organizat ca atare numai din anul 1963, desi 

Huedinul era alimentat electric inca din timpul celui de-al doilea razboi mondial. 

Intre anii 1963-1967 1.R.E.c. Huedin a alimentat localitati din fostul raion Huedin, 

iar din anul 1967 alimenteaza orasul Huedin si alte 14 comune. In anul 1989 s-a 

avut in vedere construirea unei linii de 20 KW siun post de transformare zidit in 

orasul Huedin pentru alimentarea cu energie electrica a centralei termice de zona de 

la "Unirea".  

I.V.PS.-Distileria Huedin a luat fiinta in anul 1949, prin preluarea de la 

M.A.T. (Monopolul Alcoolului si Tutunului), accentul punandu-se pe specificul 

pomicol zonal, urmarindu-se atat colectarea, cat si depozitarea fructelor. Distileria a 

fost dotata cu bazine de fermentatie, butane de depozitare, cazane de fabricat rachiu, 

cantare si alte bunuri necesare procesului de fabricatie.  

Ocolul Silvic Huedin functioneaza incepand din anul 1886, insa cu unele 

intreruperi. Dupa anul 1918 administratia romaneasca a reorganizat ocolul in baza 

noilor realitati istorice. Incepand cu anul 1947 o parte din padurile bisericesti 

precum si padurile particulare au trecut in proprietatea si administratia statului. 

Aceste paduri s-au adaugat celor pe care statul roman le avea deja in administratie, 

constituindu-se astfel, la nivel zonal, Ocolul Silvic Huedin actual. Suprafata 

fondului forestier al Ocolului Silvic Huedin are in vedere paduri de pe teritoriul 

mai multor unitati administrative cum ar fi CaIatele, Margau, Sancraiu, Belis, 

Sacuieu, Poieni, Ciucea, Izvoru Crisului, Manastire ni si, bineinteles, orasul 

Huedin. Astazi, in conditiile deschise de revolutia din decembrie 1989, fostii 

proprietari sau urmasii acestora isi revendica dreptul asupra terenurilor impadurite 

si, chiar daca proprietatea Ocolului Silvic Huedin va fi diminuata, acesta va 

continua sa functioneze intrucat exista o baza solida, dar si pentru ca teritoriile 

impadurite restituite sau care urmeaza a fi restituite vor fi administrate in regim 

silvic in baza legii.  

Sectorul Forestier de Exploatare Huedin (sau LF.E.T. Huedin) a fost 

infiintat in data de 10 octombrie 1956, prin defalcarea din LF.E.T. Cluj a 

Sectorului de Exploatare Belis, Poieni si Huedin, preluandu-se astfel ocoalele 

silvice Aghires, Belis si Huedin, precum si Centrul de Fructe CaIatele. Aceasta 

organizare a durat pana in data de 30 iunie 1967, cand LF. Huedin a trecut in 
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subordinea Inspectoratului Silvic Cluj. Si alte ocoale silvice au avut aceeasi soarta. 

Intreprinderea Forestiera astfel rezultata s-a organizat in patru sectoare de 

exploatare si anume Sectorul Valea Somesului, cu sediul in CaIatele, Sectorul 

Valea Belisului, cu sediul in Belis, Sectorul Poieni, cu sediul in Poieni si Sectorul 

Huedin cu sediul in Huedin. De LF.E. T. Huedin apartineau Fabrica de cherestea 

Belis si Fabrica de cherestea Poieni.  

In aceasta organizare, Intreprinderea Forestiera Huedin a functionat pana la 

data de 1 noiembrie 1969, cand a luat fiinta U.E.I.L. Huedin ca unitate fara 

personalitate juridica, pastrandu-se insa cele patru subunitati (sectoare de 

exploatare) pana in anul 1973. Din data de 1 martie 1973 U.E.LL. Huedin si 

sectoarele de exploatare au trecut in directa subordonare a LF.E.T. Cluj, preluand 

insa activitatea sectoarelor din Valea Belisului si Valea Somesului.  

Santierul de Constructii Forestiere Huedin (sau Brigada Complexa Huedin a 

AC.M.R. Cluj-Napoca) a fost infiintat la data de 1 ianuarie 1971, cu scopul de a 

deschide noi trasee forestiere, prin executarea de drumuri. Incepand cu anul 1973 

cand au inceput lucrarile de amenajare hidroenergetica a raului Somesul Cald, in 

zona Fantanele-Belis santierul si-a largit sfera de activitate, executand, pe langa 

drumuri forestiere, si drumuri cu banda dubla si chiar imbracaminti asfaltice, 

paduri mari, viaducte si apeducte. Din anul 1974, pe langa lucrari de drumuri, 

santierul a inceput sa execute constructii industriale si constructii civile.  

Au fost deschise fronturi de cariere pentru 60.000 mc, realizandu-se 

totodata "blocuri" pentru Casa Republicii din Bucuresti (actualul Palat al 

Parlamentului) in carierele de la Vistea si Podeni. La acestea se adauga contributia 

la realizarea Transfagarasanului si a Metroului Bucuresti. In anul 1989 Brigada 

Complexa Huedin a avut, printre altele, lucrari de placaje si finisari la Casa 

Republicii (azi Palatul Parlamentului) din Bucuresti.  

Unitatea de Panificatie Huedin din cadrul Intreprinderii de Morarit, 

Panificatie si Produse Fainoase Cluj, a luat fiinta in luna iunie a anului 1967. In 

anii 1967-1968 ponderea produselor de panificatie a fost painea neagra, urmata de 

painea semialba si de cea alba. Din anul 1968 productia s-a diversificat, 

producandu-se cornuri, cozonac, melcisori si altele.  

II.1.5.2 Situatia economica actuala 

Huedinul, cel mai mic oras al judetului Cluj, are in continuare o economie 

cu caracter industrial-agrar.  

Orasul Huedin a evoluat in timp ca o asezare rurala care indeplinea 

preponderent functiuni economico-sociale, respectiv agricola si de cazare. Astfel 

din punct de vedere alorganizarii spatiului localitatea s-a dezvoltat ca zona de 

locuit cu terenuri agricole intercalate.  

Adaugarea functiunii de "targ" dispus la rascruce de trasee comerciale. a 

generat importanta sa regionala si a contribuit la formarea primilor germeni urbani 

ai asezarii care nu a beneficiat niciodata de atributele unei cetati medievale.  

In decursul ultimelor doua secole functia economica preponderent agricola a 
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fost completata cu activitati mestesugaresti si a fost majorata prin amplasarea, 

neorganizata initial, a unor unitati economice In cadrul zonei de locuit. 

Activitatile economice prioritare ale teritoriului administrativ Huedin se 

desfasoara pe urmatoarele categorii:  

- industriale, depozitare, mestesuguri, servicii ( in intravilan)  

- agrozootehnie ( in special in extravilan dar si intravilan, aferent  

gospodariiior proprii)  

- silvicultura ( exclusiv in extravilan )  

Orasul Huedin nu are o zona destinata preponderent unitatilor industriale; 

intreprinderile sunt amplasate dispersat in cadrul spatiului urban existent si In 

general spre periferia intravilanului cu posibilitatea facila de a- se extinde spre 

exterior.  

Unitatile existente nu functioneaza pe baza unor procese tehnologice nocive 

( in mare masura) permitand astfel vecinatatatea zonei de locuit. 

Dispunerea unitatilor industriale nu s-a realizat urmarindu-se anumite 

grupari pe specific de activitate economica, astfel existand intercalate intreprinderi 

cu profil alimentar, mecanic si de depozitare. Intersectia rectangulara a celor doua 

axe de circulatie a determinat pentru sectoare ale spatiului urban In care se pot 

nominaliza principalele unitati economice (in special industriale). In afara 

intravilanului se afla In trupuri izolate unitati economice cu profil agricol ( 

Agromec, Agrocom). 

Avantajul oferit de apropierea localitatii de sursele de masa lemnoasa din 

Muntii Apuseni nu este fructificat corespunzator prin dezvoltarea productiei de 

bunuri cu un inalt grad de prelucrare a acestei materii prime, care sa asigure astfel o 

valorificare la randamente ridicate. 

 

Resursele umane 

Potrivit unor statistici din 2006, in Huedin sunt 2653 de angajati, impartiti 

pe ramuri de activitate dupa cum urmeaza: 876 in industrie, 175 in constructii, 393 

in comert, 176 in trasnporturi si posta, 213 in invatamant, 392 in sanatate si 

asistenta sociala, 84 in administratia publica, 70 in energie electrica, termica si 

alimentarea cu apa, 45 in finante si activitati bancare. 

Important de mentionat este faptul ca in localitate exista forta de munca 

calificatain domeniul industrial, stabila si accesibila din punct de vedere a nivelului 

de salarizare.  

 

Agricultura 

In agricultura, pe langa unitatile cu capital de stat sau mixt, cu un aport 

deosebit se prezinta activitatea desfasurata in gospodariile populatiei.  

Din totalul fondului funciar, 63,5% iI reprezinta terenul agricol (3887 ha) si 

20% terenuri acoperite cu paduri si vegetatie forestiera (1255 ha). 

O evolutie probabila in acest domeniu va include cresterea productie in 

sectorul zootehnic coroborata cu marirea gradului de industrializare a produselor 

animaliere.  
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Este de mentionat faptul ca in zona orasului nu activeaza producatori de 

nutreturi combinate si concentrate furajere, element care poate reprezenta o piedica 

in dezvoltarea productiei zootehnice. 

Populatia ocupata in agricultura este prezentata in continuare cu mentiunea 

ca nu este inclusa evolutia fortei de munca angrenata in activitati agricole cu 

caracter privat. 

 

Transporturi  

Amplasarea geografica face din orasul Huedin un centru de intersectie al 

traficului de tranzitare de pe magistrala Cluj-Oradea cu principala cale de acces 

sper localitatile din Muntii Apuseni cuprinse intre Mtii. Gilaului, Mtii. VIadeasa si 

Mtii. Bihorului.  

Orasul Huedin are o trama stradala de strazi orasanesti cu o lungime totala 

de 22 km din care 18 km modernizati; starea de intretinere a acestora este 

acceptabila, in concordanta cu situatie existenta la nivel national in acest sector. Nu 

exista linii de transport local in comun.  

Lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile este de 28,2 km, iar 

cea a retelei de canalizare de 13,8 km. De remarcat aici diferenta mare intre 

posibilitatile de alimentare cu apa potabila si cele de evacuare a apelor reziduale. 

Localitatea nu dispune de retea de distributie a gazelor naturale, desi magistrala 

Cluj-Napoca - Oradea trece prin apropiere. 

Tranzitul tuturor trenurilor rapide si accelerate de pe magistrala Bucuresti-

Oradea asigura legatura cu orice zona din tara. In statia Huedin avand oprire zilnic 

6 rapide, 6 accelerate si 10 trenuri cursa de persoane. Traficul de calatori din oras 

nu este mare dar se adauga si calatorii din zonele comunelor limitrofe, statia C.F.R. 

arondand o suprafata de 50 km. In ambele sensuri de parcurs este singura statie in 

care opresc trenurile rapide si accelerate si astfel joaca rol de transbordare din curse 

de scurt parcurs in curse de lung parcurs.  

Autogara este amplasata in imediata vecinatate a statiei C.F.R. Liniile de 

transport asigurate functioneaza pe relatiile Cluj-Napoca, Zalau, Oradea, Belisu 

Nou-Poiana Horii si Marisel, Margau-Rachitele cu opriri in localitatile tranzitate. 

In afara de acestea orasul este deservit si de curse de mediu si lung parcurs 

asigurate de agenti economici din Cluj-Napoca si Zalau.  

Traficul de calatori a inregistrat o scadere puternica, datorata in primul rand 

reducerii fenomenului de naveta. Astfel veniturile societatilor specializate in 

transport de persoane s-au modificat structural. In aceste conditii, inregistrandu-se 

diminuari ale veniturilor din aceasta activitate s-au facut remarcate si mutatii ale 

fortei de munca prin restrangerea de activitate.  

In transportul de marfa, in aceasi perioada de analiza se constata un 

fenomen similar de restrangere de activitate.  

Conditiile mai sus mentionate au dus la imposibilitatea reinnoirii parcului 

auto din dotarea agentilor economici specializati In transporturi. In momentul 

intrarii in vigoare a noilor reglementari referitoare la normele ecologice auto exista 

riscul paralizarii transportul in zona deservita de orasul Huedin datorat 
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neautorizarii autovehiculelor din dotare. 

 

Turism 

In oras exista 2 unitati de cazare, un hotel si o pensiune turistica urbana, ce 

asigura un numar total de 64 de locuri. Gradul de incarcare anual este de 29% , 

hotelul fiind catalogat la gradul de confort de o stea. Dispune de restaurant si bar 

de zi. In oras exista un numar de 14 unitati autorizate de alimentatie publica cu orar 

de functionare diurn. Singura amenajare pentru agrementul in aer liber este 

stadionul.  

Ca obiectiv turistic de interes mentionam Biserica Reformata, constructie 

din secolul al XV-lea.  

Calitatile asezarii geoografice ale orasului Huedin, la intersectia uneia dintre 

cele mai importante artere de circulatie rutiere si feroviare, respectiv magistrala 

Cluj-Napoca - Oradea, cu drumul de acces spre masivii muntosi Vladeasa si 

Bihorului, nu sunt in prezent fructificate la adevarata lor valoare. Acest lucru se 

datoreaza atat lipsei unor elemente specifice de atractie a turistilor care tranziteaza 

zona cat si posibilitatilor reduse de stationare ale autovehicolelor. Dezvoltarea unor 

astfel de solutii care sa se constituie in traditie, asemanator productiei si 

comercializarii obiectelor de artizanat realizate in comunele Capusul Mare si 

Izvorul Grisului, ar putea atrage forta de munca in paralel cu mediatizarea 

localitatii fara costuri de reclama suplimentare. 

 

II.1.6. Echiparea edilitara  

 

Infrastructura rutiera  

Schema stradala actuala a orasului Huedin este fidela structurii unei 

localitati dezvoltate in jurul unei principale intersectii de drumuri, ilustrand cu 

claritate traiectoriile perpendiculare ale celor doua trasee majore: traseul prioritar 

E-V ( Cluj - Oradea ), respettiv traseul N-S (Zalau - Belis).  

Localizarea specifica: orasul Huedin este situat pe ambele maluri ale raului 

Crisul Repede,la intersectia drumului european si national E60(DN1) cu drumul 

judetean DJ 108 si cu drumul national DN 1  

Pe latura nordica localitatea este traversata de calea ferata normala 

principala Cluj-Oradea. Gara CFR este amplasata pe malul drept al cursului de apa; 

din aceasta statie deriva calea ferata locala Huedin - CaIatele, care ocoleste orasul 

pe latura vestica.  

Artera principala de tranzit rutier E60 (DN1 ) isi va pastra pe mai departe 

rolul de axa majora urbana, asigurand pana la finalizarea autostrazii preconizate, 

legatura Intre marile orase Cluj si Oradea. Din aceasta axa se ramifica toate 

celelalte trasee de strazi care formeaza In final o retea mixta. 

Transportul comun interurban nu exista avand in vedere distantele reduse 

de parcurs intre punctele extreme ale orasului.  
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Infrastructura feroviara  

Gara orasului este situata adiacent zonei centrale si deserveste calatori si 

transporturi de marfa, precum si tranzitul trenurilor acceleratesi personale pe 

magistralele Oradea - Cluj care asigura legatura cu orice zona din tara.  

Traficul de calatori din oras nu este deosebit de mare, dar i se adauga si 

calatorii din zona de influenta, acoperita de transportul auto intercomunal. 

Traficul de marfa este compus din tranzitul regulat de marfa provenit de la 

intreprinderile orasului ( materii prime si produse finite sau semifinite) si respectiv 

fluxul de aprovizionare obisnuit al orasului. Relatia C.F. cu zona CaIatele este in 

prezent utilizata exclusiv pentru transportul de marfuri intr-un regim foarte 

sporadic. 

 

Reteaua de apa si canalizare 

Principalele cursuri de ape ce traverseaza localitatea au fost amenajate In 

perioada executiei blocurilor de locuinte intre anii 1960-1989.  

In zona statiei de epurare exista o aparare de mal pentru protectia statiei 

contra inundatiilor. Pe anumite zone lucrarile de regularizare ar trebui refacute si 

intretinute in mod corespunzator.  

Alimentarea cu apa a orasului Huedin este asigurata dintr-o sursa subterana 

amplasata in amonte de satul Bologa pe valea Sacuieului. Aceasta sursa cuprinde 

doua drenuri subterane in lungime de 1.500 m (amplasate pe cele doua maluri ale 

paraului Sacuieu) care asigura un debit de 58 l/s .  

Apa potabila captata prin cele doua drenuri este colectata intr-un put 

colector din care este preluata de o statie de pompare si refulata printr-o conducta 

Dn 350, L=14 km la rezervoarele de inmagazinare 2x1.500m3 ale orasului Huedin.  

In statia de pompare se asigura si clorizarea apei. 

Din sursa de apa existenta In amonte de Bologa se pompeaza un debIt de 

52,40 l/s la rezervoarele orasului Huedin si respectiv un debit de 5,60 l/s pentru 

localitatile Bologa si Poieni. Din conducta de aductiune Dn350 se alimenteaza pe 

traseu si unii consumatori din localitatile Morlaca si Braisoru.  

Distributia apei la consumatorii din orasul Huedin se realizeaza gravitational 

prin retele de distributie. Sistemul de distributie a apei in lungime de cca. 28,50 km 

cuprinde conducte de apa cu diametre intre Dn50 si Dn 400 mm.  

Apele uzate menajere, la un debit Qmaxlzi = 47 l/s, colectate de pe raza 

localitatii Huedin prin retele stradale de canalizare, sunt deversate printr-un 

colector principal Dn 40 cm la o statie de epurare amplasata pe malul stang al 

raului Crisul Repede in aval de localitate,  

Reteaua stradala de canalizare cu o lungime totala de cca. 14 km cuprinde 

conducte cu diametrul Dn 20, Dn 30, Dn 40cm pe strazile principale si un colector 

cu diametrul Dn 40 cm la statia de epurare cu treapta mecano - biologica.  

Apele pluviale sunt deversate prin canale Inchise si rigole deschise la vaile 

ce traverseaza localitatea ( Domos, Govora si raul Crisul Repede) .  

 

Reteaua electrica  
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Sursa de alimentare cu energie electrica a orasului Huedin o constituie 

sistemul energetic national prin intermediul Statiei de transformare Huedin, 110/20 

kv amplasata la limita de vest a localitatii.  

In statia de transformare se realizeaza intrarea - iesirea,LE:A 110 kV 

precum si 6 plecari de 20 kV de interes local si zonal. Alimentarea cu energie 

electrica a localitatii se face prin intermediul unui punct de alimentare si 31 de 

posturi de transformare in constructie de zidarie (PTZ) sau aerian (PTA) cu o 

putere totala instalata de 10.100 kVA.  

In general posturile de transformare pentru consumatorii industriali, 

institutii si zona centrala a orasului sunt executate in constructie de zidarie si 

alimentate in bucla prin LES 20 kV, iar restul sunt aeriene, alimentate radial prin 

LEA 20 kV. Lungimea totala a retelelor de medie tensiune fiind de cca. 19 km.  

Din posturile de transformare indicate mai sus se alimenteaza prin retele de 

joasa tensiune consumatorii casnici, edilitari, institutii, comert, precum si 

consumatorii industriali, lungimea totala a retelelor fiind de 60 km. din care 38 km 

LEA 1 kV si 22 km cabluri subterane.  

 

Reteaua de termoficare 

In prezent in orasul Huedin incalzirea se realizeaza local cu sobe cu lemne si 

In sistem centralizat prin intermediul centralelor termice ce functioneaza cu 

combustibil lichid.  

De asemenea se mentioneaza faptul ca in oras mai sunt si alte centrale 

termice. de capacitati mai mici care alimenteaza diferite obiective social – 

culturale, industriale sau locuinte. Centralele termice existente sunt echipate cu 

utilaje vechi de slab randament si nu mai au capacitatea disponibila pentru racordul 

altor obiective.  

Din situatia prezentata anterior, precum si din studiul echipamentelor cu 

care sunt datate centralele termice rezulta ca majoritatea centralelor termice sunt 

echipate cu cazane invechite, cu randament termic scazut, depasite moral de 

actuala dezvoltare privind echipamentele pentru producerea energiei termice.  

In cazul aprobarii introducerii gazului metan In orasul Huedin aceste 

centrale vor functiona cu gaz metan, urmand ca si cele existente sa fie modernizate 

si echipate pentru noul tip de combustibil ; o data cu modernizarea centralelor 

termice existente trebuie avute In vedere Inlocuirea si modernizarea retelelor 

termice existente.  

In prezent rampa de depozitare a deseurilor functioneaza pe amplasamentul 

din extremitatea vestica a orasului limitrof fostului Trup 10 . Actuala fosa este In 

curs de epuizare dar geometria terenului permite extinderea sa cu eforturi minime.  

Volumul de reziduuri menajere este In prezent de17,90 mc/zi (6359 mc in 

cursul anului).  

40 situatia existenta) limitrof fostului Trup 10. Actuala fosa este In curs de 

epuizare dar geometria terenului permite extinderea sa cu eforturi minime.  

Volumul de reziduuri menajere este In prezent de 17,90 mc/zi (6359 mc In 

cursul anului).  
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Colectarea deseurilor atat in zona cu locuinte individuale cat si in zonele cu 

locuinte colective se realizeaza in sistem pubele .  

 

II.1.7. Spatii verzi si de agrement  

Este o componenta indispensabila a unei asezari urbane; in interiorul 

intravilanului orasului Huedin se inregistreaza urmatoarele categorii de spatii verzi 

cu caracter public (subzone):  

 - scuaruri  0,56 ha  

 - gradina oraseneasca  3,87 ha  

 - plantatii in aliniament  0,76 ha  

 - spatii verzi situate in complexe de locuit  0,48 ha  

Raportand suprafata totala rezultata (cca 5,7 ha) la populatia orasului. revin 

5,70 mp/locuitor, indice inferior celui normat pentru un oras cu O populatie sub 20 

mii locuitori.  

In afara acestor spatii verzi in Huedin mai exista cimitirul orasului (cca 4,0 

ha) si o serie de gradini private aferente loturilor individuale cu plantatii pomicole: 

suprafetele cumulate pot suplini intr-o oarecare masura deficitul de spatiu verde 

public existent.  

Teritoriul stadionului dezafectat - situat In spatele loturilor aferente strazii 

VIadeasa- se afla actualmente Intr-un context urbanistic defavorabil: vecinatatea 

imediata a zonei industriilor, relatii potentiale dificiie cu zona centrala si de locuit.  

Repartizarea spatiilor verzi compacte la nivelul orasului este actualmente 

nefavorabila. 

 

II.1.8. Invatamantul si cultura 

II.1.8.1. Invatamantul 

Primele informatii despre invatamantul din Huedin le avem incepand cu 

anul 1667 cand, pe langa parohia reformata, functiona o scoala confesionala. 

Aceasta si-a desfasurat activitatea intr-o cladire de langa biserica reformata pana 

la mijlocul secolului al XVIII-lea, cand s-a construit un local special destinat 

scolii, folosit si azi. La 14 iunie 1871 "Sfatul regional scolar" a discutat ridicarea 

la Huedin a unei scoli de stat, intrucat acesta era un centru zonal cu aproximativ 

300 de copii de varsta scolara. Ca urmare, "Comisiunea de specialitate 

pedagogica" a propus infiintarea unei scoli primare de stat pentru baieti si a unei 

scoli superioare agronomice. Pe baza propunerilor, ministrul de culte ungar a 

aprobat infiintarea a trei scoli (o scoala primara de baieti de stat, o scoala primara 

superioara de baieti si o scoala superioara de fete). Avand un total de 145 elevi si 

purtand numele de Scoala Elementara de Stat, aceasta a fost inaugurata la 6 

decembrie 1874. Pe langa aceasta, s-a mai infiintat, in locul scolii cofesionale 

reformate, o scoala primara de fete de stat care s-a deschis la 27 ianuarie 1876. 

Treptat, pe baza cererilor parintilor, s-au mai infiintat o clasa cu caracter agricol, 
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clase de repetentie (pentru copiii de 12-14 ani), iar la fete s-au introdus ore de 

lucru manual. Intre 1879-1887 in cadrul scolii s-a deschis un atelier pentru 

confectionarea de jucarii pentru copii. Scoala era destul de frecventata, fapt ce 

reiese din datele recensamantului din anul 1880, conform caruia, din cei 3802 

locuitori ai Huedinului, erau alfabetizati 1322, deci mai bine de o treime.  

Din ianuarie 1919 Consiliul Dirigent s-a ingrijit de preluarea scolilor de stat 

ale defunctului Imperiu Austro-Ungar. La Huedin vechile oficialitati scolare au 

refuzat initial predarea lor, insa, puse in fata evidentei, atat scoala primara cat si 

cea secundara au fost predate pana la 20 octombrie 1919. Statul roman a infiintat 

in anul 1919 o scoala primara si un gimnaziu (Scoala Medie de Stat) cu clase de 

baieti si de fete, cu limba de predare romana, care s-a mentinut si dezvoltat in 

perioada interbelica si prin eforturile protopopului.  

Dupa 1919 Scoala Civila cu limba de predare maghiara s-a transformat in 

gimnaziu, functionand cu caracter confesional pana in anul 1923, iar scoala 

primara maghiara a trecut ca sectie (maghiara) a scolii primare romane de stat.  

La Huedin a fost infiintata in anul 1925 Scoala de Arte si Meserii (cu 

specializari in tamplarie, lacatuserie, sculptura) functionand in diferite spatii, iar 

ulterior in conacul familiei Barcsay (actuala Scoala Speciala). Cu toate ca 

bugetul Prefecturii Cluj nu era suficient pentru realizarea proiectelor sale, totusi 

in anul infiintarii sale s-a acordat "Scoalei de Arte si Meserii" din Huedin 

frumoasa suma de 200.000 lei pentru buna sa organizare. Examenele finale 

reprezentau evenimente interesante pentru membrii urbei noastre, prilej cu care 

se organizau expozitii cu obiectele realizate de catre elevi in atelierele-scoala.  

         Incepand cu 1 septembrie 1936 aceasta scoala a fost ridicata la rangul de 

Gimnaziu industrial. Beneficiind      Aceasta unitate scolara, cu toate ca era atat 

de necesara pentru populatia scolara din intreaga zona, a fost desfiintata in anul 

1940 de catre administratia maghiara de ocupatie, deoarece in localul acesteia 

au fost adusi copii maghiari din comunele cu majoritate absoluta romaneasca, 

pentru "a scapa de asimilarea romanilor". In perioada celui de-al doilea razboi 

mondial a functionat sub denumirea de Scoala Civila de Stat cu limba de 

predare maghiara.  

Schimbari esentiale la nivelul invatamantului in orasul Huedin au fost 

vizibile dupa instaurarea comunismului, cand noile autoritati au pus accentul pe 

cultura de masa. Astfel, incepand cu anul 1952, a luat fiinta Scoala Medie de 

10 ani Huedin, transformata in 1954 in Scoala Medie Mixta Huedin. 

Alaturi de Liceul Teoretic,,0. Goga", unitate reprezentativa pentru intreaga 

zona, mai functioneaza in orasul nostru si alte trei unitati cu personalitate juridica: 

Grupul Scolar (la 8 septembrie 2006 a fost inaugurata o noua cladire), Clubul 

Copiilor si Gradinita Huedin.  

In ceea ce priveste sportul de masa, avem in vedere practicarea sportului la 

nivel scolar, atat la orele de educatie fizica, cat si dupa acestea, prin implicarea 

profesorilor de educatie fizica si sport. Infiintarea liceului la Huedin in anul 1952 

a contribuit decisiv la crearea unei baze de selectie sportiva, intrucat aici invatau 

elevi provenind si din comunele din jur. In acei ani s-a construit pe zgura un 
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teren de baschet si volei iar sala de sport a fost modernizata.  

Dezvoltarea in anii '60-'70 a activitatii sportive la nivel de oras si 

participarea la diferite competitii locale, zonale, regionale si chiar nationale au 

determinat autoritatile sa dezvolte baza materiala si sportiva. Astfel, au fost 

amenajate pentru activitatea sportiva curtile scolilor, a fost amenajat un teren de 

zgura multifunctional (baschet, volei si handbal), a fost construit un teren de 

fotbal inconjurat de o pista de atletism cu 4 culoare in lungime de 400 m 

(stadionul vechi), a fost construita in anul 1967 sala de sport de la liceu. 

 

II.1.8.2. Cultura 

Desi mic din punct de vedere al numarului populatiei, Huedinul are o 

bogata activitate culturala.  

In fiecare vara de cativa ani incoace, cu sprijinul Primariei si a Consiliului 

Local Huedin, se desfasoara Festivalul International de Folclor "Paunul de Aur" 

la care participa ansambluri si artisti din Huedin, din tara si de peste hotare. 

Acesta reprezinta pentru huedineni un moment de intoarcere la folclorul autentic, 

la ceea ce este durabil, la traire spirituala, intr-o perioada cand noncultura este 

promovata prea mult.  

Huedinul este cunoscut in tara si peste hotare si datorita trupei de teatru 

francofon "Assentiment".  

S-a constituit si un fel de pepiniera a trupei mari - trupa "Mini-As 

sentiment" , in anul 1998. Intaia premiera a fost "Contes Merveilleux".  

In anul 1999 piesa "Fables" dupa La Fontaine a obtinut premiul pentru 

scenografie la Arad. Tot in acelasi an a avut loc un turneu interesant cu o piesa la 

Brackenheim in Germania iar in 2002 a obtinut premiul II la Brno-Cehia cu 

"Monsieur Goe" dupa Caragiale. Tot in anul 2002 la Ankara-Turcia eleva 

Natalia Groza a primit premiul de interpretare, iar piesa "Fables" premiul 

pentru cel mai bun spectacol.  

Ca rod al eforturilor depuse, a primit un premiu important pentru "Cei trei 

muschetari" dupa Dumas (Dej 2003). Piesa "Delire de Douze" dupa E. Ionesco a 

reprezentat Romania in Belgia, la Gant, in mai 2004. Aceeasi piesa a obtinut un 

premiu important la Turda (mai 2004) si Marele Premiu la Campia Turzii 

(noiembrie 2004). Piesa "Petites histoires du soir" dupa Dino Buzzati a fost 

prezentata in Spania la Huesca (martie 2005), la Cluj si Arad.  

Cu sprijinul financiar al Primariei si Consiliului Local Huedin apare 

suplimentul de cultura al orasului, "Claviaturi". Acest supliment este editat in 

cadrul prestigioasei reviste de cultura "Tribuna" din Cluj-Napoca, cu o aparitie 

trimestriala. Suplimentul Claviaturi apare din iunie 2004.  

Din anul 2000, sub coordonarea profesorului Dinu Balan apare la Liceul 

Teoretic ,,0. Goga" Huedin revista scolara "Pauza Mare". Este o revista de tip 

magazin, cu o aparitie de 3-4 numere pe an, intr-un tiraj de 300 de exemplare. 

Revista a participat in fiecare an la "Concursul revistelor scolare" faza judeteana 
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Cluj, organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, unde a obtinut premiile II, 

III si mentiuni.  

 Ansamblul folcloric "Nepotii Iancului", condus de invatatorul Ioan Bata, a 

fost infiintat in anul 1983 si functioneaza in cadrul Clubului Copiilor Huedin.  

Datorita bogatului repertoriu in care sunt incluse melodii din zona de 

interferenta folclorica Cluj-Salaj-Bihor-Alba, ansamblul a fost solicitat la 

serbarile de la Marisel-Fantanele, Belis, Tebea, Matisesti, Horea-SanisIau, 

Muntele Gaina si la sfintirea statuilor lui Avram Iancu din Bistrita, Iara si Cluj-

Napoca. A inscris in repertoriul formatiei si culegeri folclorice locale (spre 

exemplu cantecele "Invartita iute", "Invartita rara"), unele putand fi vazute in 

antologia din cartea despre Bedeciu care este in curs de aparitie.  

Pe langa Casa de Cultura Huedin functioneaza, incepand cu anul 2003, 

ansamblul folcloric "Cununa VIadesei". Desi tanar, ansamblul a participat la 

diferite manifestari artistice judetene si interjudetene, iar pe plan international la 

Festivalul International Multicultural Galitia-septembrie 2006, din Polonia.  

Un loc de traire spirituala pentru maghiarii din Huedin il reprezinta Casa 

memoriala "Ravasz Laszlo" de pe strada Avram Iancu nr. 56, care serveste 

desfasurarii diferitelor activitati culturale si politice specifice minoritatii 

maghiare. 

 Un exemplu de multiculturalitate este oferit de manifestarile prilejuite de 

Zilele Huedinului "In Florar la Huedin", care se tin in fiecare an. 

II.1.9. Localitatea componenta BICALATU  

Satul Bicalat face parte din categoria localitatilor rurale cu o baza 

economica limitata, care nu va avea cel putin In viitorul imediat previzibil, o 

importanta crestere de ordin economic si demografic. Efectele sociale ale 

imbatranirii populatiei si a exodului tinerilor spre alte localitati (in special orasul 

Huedin) sunt dintre cele mai nefericite, cu precadere in perspectiva.  

Localitatea este situata la nord - est de orasul Huedin la cca. 3km distanta, 

relatia carosabila asigurandu-se prin intermediul drumului comunal DC 134 .  

Functiile economice ale localitatii se rezuma la functia de cazare si functia 

agricola.  

Datele recensamintelor pe ultimi decenii denota scaderea continua a 

populatiei de la 1.000 de locuitori in anii '50 la cca. 600 in prezent; etapa de 

scadere dramatica corespunde perioadei industrializarii fortate a oraselor Cluj si 

Huedin, perioada de mare atractie a fortei de munca in spatiile urbane (urbanizate).  

Satul Bicalat este situat intr-o zona cu relief deluros premontan, situl ocupat 

avand aspectul unei" caldari" cu versanti ce se deschid Inspre est. Zona de locuit 

este organizata intr-un nucleu compact, regimul de Inaltime al constructiilor fiind 

intr-un procent covarsitor numai pe parter; fondul construit existent realizat din 

materiale durabile (piatra, caramida, lemn, tigla) prezinta un grad de uzura redus In 

pofida Intretinerii deficitare. Ritmul de edificare a noilor locuinte este foarte 

scazut.  

Prin raportarea numarului populatiei la suprafata cuprinsa In limitele 
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perimetrului construibil stabilit prin schita de sistematizare din 1983 (inca valabil) 

rezulta o densitate de 21 locuitori/ha; fata de suprafata zonei de locuit rezulta o 

densitate de 35 locuitori/ha . Densitatea scazuta de ocupare a terenului este 

consecinta tipului de organizare spatiala a gospodariilor avand suprafete de 

aproximativ 1.250 mp/lot.  

Reteaua stradala insumeaza 2.850 ml, din care 1.350 ml apartin strazii 

principale a satului Bicalat iar 1500 ml constituie circulatii secundare. 

Imbracamintea drumurilor este din piatra si pamant batatorit; starea de viabilitate a 

acestora nu este corespunzatoare. 
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II.2. FISA LOCALITATII 

 

Domeniul Criteriul  Indicatorii U.M   

Suprafata totala kmp, ha 6124,00 61,24 Km 

Intravilan ha 577,31  

Terenuri agricole ha 4218,00  

Terenuri impadurite ha 1906,00  

Rauri si parauri km 3,90(intrv.) Total = 10,3 km teritoriu 50 Km 

Lacuri ha 1,00  

Zona industriala ha 79,1  

Zona rezidentiala ha 307,0  

Teritoriul 

orasului 

Parcuri si spatii verzi ha 21,38  

Forme de 

relief 

1.Inventarul principalelor 

forme de relief 

  Dealuri, vai; 

Fizico-

geografice 

Plasare 

geografica  

2.Mentionarea 

principalelor cai de acces- 

rutier, cai ferate, aerian 

Eur., DN, 

DJ, C.F.  

 DN 1 – E 60= 3,6 Km- Asfalt 

DN16 1,9 - =Km- Asfalt, Pavele 
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(km, starea lor ca deex 

asfalt, pietruit etc) 

DN 7 108 = 1,9 Km = Asfalt 

C.F = 3,4 Km 

3. Distanta pana la centre 

urbane mari 

Km 50 50 Km pana la resedinta de jud. (Cluj-Napoca) 

Factori de 

risc natural 

4. Mentionarea zonelor 

supuse la factorii de risc 

natural 

 -  

Zone 

naturale 

protejate 

5.Indicarea zonelor 

naturale protejate 

-imp. Jud 

-  imp. 

Nat. 

-imp 

locala 

Natura 

2000 

-  

1. Numarul populatiei in 

2007 

Pers. 9 719  

2.Locuitori/km2 Pers/kmp   

Populatie 

  

Marimea 

populatiei 

Densitatea 

Evolutia 

populatiei 

3. Evolutia populatiei in 

ultimii 50 de ani 

 Descrescatoare  
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4. Rata medie mortalitatii 

in ultimii zece ani 
%/an 0,9% /an  

5. Rata medie a natalitatii 

in ultimii zece ani 

%/an 0,6% /an  

6. Numarul celor plecati 

definitiv din localitate in 

ultimii 10 ani 

NR. 1 500 Lipsa locurilor de munca. 

7. Numarul celor stabiliti in 

localitate in ultimii 10 ani 

NR. 350  

8. Indicele de imbatranire a 

populatiei (persoane de 

peste 60 de ani/0-14 ani) 

9. Indicele de innoire a 

fortei de munca (pop. intre 

15-29 ani/30-44 ani) 

in crestere 3/1 Scaderea natalitatii 

Lipsa unor societati comerciale care sa ofere 

locuri de munca si de atragere a tinerilor. 

Factori de 

crestere a 

populatiei 

 

10. Populatia pe grupe de varsta, sex (tabel) 

 

Ani 0-18 18-30 30-45 45-60 >60 
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 F M F M F M F M F M 

           

           

           

           

           

1990           

1996           

2000           

2004           

2008 680 460 735 485 705 645 1680 1020 1945 1364 

 

 

1. Ponderea racoradte la 

reteaua de apa 

% 87 Compania de Apa Somes Locuire Dotarea 

locuintelor 

cu instalatii 

de apa si 2. Ponderea locuintelor % 65  
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racordate la reteau de 

canalizare 

3. Ponderea locuintelor 

conectate la reteaua de 

gaze naturale 

% _  

4. Ponderea locuintelor 

construite inainte de 1970 

% 90  

5. Ponderea locuintelor 

construite dupa 2000 

% 80  

gaze naturale 

Vechimea 

locuintelor 

Materiale de 

constructie 

6. Ponderea locuintelor 

construite din materiale 

durabile 

% 100  

Teren agricol /locuitor 

 

Ha/loc 0,43  

Ha 1872,00 - arabil (gradul de fertilitate) 

Ha 1221,00 - pasuni 

Ha 1035,00 -fanete 

  Economie Potential 

agricol 

Potential 

forestier 

Potential 

turistic 

Potential 

Structura folosintei 

terenului agricol 

Ha 60,00 -livezi 
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Ha 1137,00 - paduri 

Numar de animale  La 100 ha 2,50  

Suprafata medie a 

exploatatiei individuale  

 1,97  

Suprafata forestiera 

/locuitor 

Ha/loc 0,12  

Numar de gospdarii in 

circuitul agro-turistic 

Nr 5  

Numar de locuri de cazare 

in pensiuni, hoteluri 

Nr. 2  

Numar de locuri de cazare 

in campinguri 

Nr. _  

Gradul de complexitate a 

activitatilor industriale 

 10%  

Prelucrarea produselor 

agricole 

Nr. 3 S.C. NAPOLACT S.A; S.C KUDOR- KUDOR; 

S.C MARIA – CRIS 

industrial 

Structura 

proprietatii 

agricole 

Gradul de 

ocupare a 

populatiei 

 

 

 

Ponderea suprafetelor 

agricole private din totalul 

ha% 41,8 

97,86 
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suprafetelor agricole 

Suprafata medie a 

exploatatiilor de tip 

asociativ cu personalitate 

juridica 

ha 80 S.C ,,VIITORUL’’ S.A  Huedin = 78,81 ha 

S.C ,,SPICUL” S.A        Huedin= 82,85 

 

Suprafata medie a 

exploatatiilor de tip 

asociativ familial 

ha 3,70  

Numarul total al agentilor 

economici si domeniile de 

activitate 

NR. 961  

Numarul persoanelor fizice 

autorizate 

NR. 60  

Numarul total de angajati 

ai agentilor economici de 

pe teritoriul orasului 

 2 500  

Populatia activa ocupata la 

1000 de locuitori 

   

Ponderea populatiei 

ocupate in industrie 

 10%  
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Ponderea populatiei 

ocupate in servicii 

 70%  

Ponderea populatiei 

ocupate in agricultura 

 20%  

Apa potabila distribuita:  m3/locuito

r/an 

61,77  

Gradul de electrificare a 

gospodariilor 

% 90  

Distributia de gaze naturale Km - 

 

 

Gradul de racordare a 

gospodariilor la reteaua de 

telefonie 

% 85  

Gradul de asfaltare al 

strazilor 

% 70  

Trotuare km 16,5  

Pista pentru biciclete km 1,0  

Echiparea 

tehnica a 

localitatilor 

Alimentare 

cu apa in 

sitem 

centralizat 

Alimenatre 

cu energie 

electrica 

Alimentare 

cu gaze 

naturale 

Racordarea 

la retele 

telefonice 

Accesul la 

caile de 

transport 

 

Accesul la reteaua rutiera  DA  
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sau feroviara 

Nr. total de km de drumuri:  Km 32 Judetene   45 

Comunale  10,5 

Parcuri si spatii verzi Ha 21,38  

Gospodarii conectate la 

Internet 

Nr 1 500  

Studiu de fezabilitate 

realizate sau in lucru 

Nr 4 Extindere apa potabila loc. Comuna Bicalat PHARE 

CES 2006 

Amnajare spatii veri O.U.G. 59/2007 

Drum de centura oras Huedin; Introducere gaz oras 

Huedin   

Proiecte derulte in ultimii 5 

ani 

Fonduri extrabugetare 

(sume, sursa, pentru ce) 

Nr 7 Colectarea deseuri menajere Program PHARE 2004 

(370 800 EUR) 

Scoala 10, Liceul Octavian Goga( 1.960.000 lei) 

Campus Scolar 10 sau de clase 25.828.400 lei 

Santid 600 mii EUR. C.T Rumegus 6.300.000 lei 

Reabilitare/ Luminat public si ambiental- 22 000lei 
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Locuinte sociale 1 000 000 lei 

Nr de medici in localitate () nr de 

loc/medic 

286 34 medici 

Numar de elevi/cadru 

didactic 

Elevi/cadr

u didactic 

14  

Nr de abonamente TV. ab/1000 

loc 

  

Sociale Sanatate 

Invatamant 

Comunicatii 

Mortalitate 

infantila 

Decese sub 1 an/1000 de 

nascuti vii 

Pers. - 0,50% pt. anul 2006 

Calitatea aerului    

Calitatea apei    

Soluri afectate de factori de 

limitare a calitatii 

   

Paduri afectate de 

fenomene de uscare si 

deforestare in totalul 

suprafetei forestiere 

   

Mediu/ecol

ogie 

Aer 

Apa 

Sol  

Paduri 

Principalele surse de 

poluare ale aerului, apei, 
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solului  

ONG-uri  64? 3? Anul infiintarii, domeniul de activitate, alte inf. 

Cluburi 

sportive 

  1  

Asociatii de 

producatori 

  2 S.C ,,VIITORUL’’ S.R.L Huedin – Asociatii agricole 

S.C ,,SPICUL’’       S.R.L Huedin 

Cooperative   2 S.C  ,,MUNCA’’ Huedin 

S.C  ,, FEDERALCOOM’’ Cluj- punct de lucru  

  

Organizatii 

Firme   -  

Organizatii/f

irme 

  2  

Atractii 

turistice 

   BISERICA REFORMATA 

Forme de 

turism 

    

     Turism 

Trasee 

turistice 

   HUEDIN- VLADEASA – Muntii Apuseni 

HUEDIN – CIUCEA -  Cetatea Almasu; Cetatea 
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Bologa  

Alte date si 

informatii 

relevante/i

mportante 
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II.3. ANALIZA SWOT 

II.3.1. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI, RISCURI ALE ORASULUI HUEDIN 

1. POZITIE GEOPOLITICA 

Puncte tari 

o Situat in partea de vest a judetului Cluj, la o distanta de 51 de km de municipiul 
Cluj-Napoca si la 100 km de municipiul Oradea se intinde pe o suprafata de 

6124 ha.  
o Situat pe malul raului Crisul Repede 
o Judetul Cluj este traversat de coridorul de  
o Orasul Huedin este traversat de. Drumul European E60 care leaga Bucuresti de 

Budapesta (Bucuresti – Oradea – Budapesta - Viena). 
o Asezat la intersectia de drumuri de interes judetean, national si international 
o Face parte dintr-o regiune  mediu-dezvoltata. 

o Orasul are o clima temperat-continentala. 
o Sesul aluvionar al Vaii Sacuieului 

o Zona cu risc seismic redus 
o Risc scazut pentru inundatii 
o Situarea in imediata apropiere a orasului a unor zone impadurite intinse 

Puncte slabe 

 

o Debitul scazut al Crisului Repede nu permite folosirea lui 
ca sursa de apa viabila pentru oras. 

o Caracterul chimic si bactereologic al apei Crisului Repede, 
precum si lipsa unui strat filtrant o face nepotabila. 
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Oportunitati 

o Amplasarea autostrazii Bors-Brasov la doar cativa km de oras 
o Modernizarea drumului judetean DJ care trece prin Bazinul Ponor si  Padis,  

legand judetul Cluj de judetul Bihor chiar  prin inima Muntilor Apuseni 

o Pozitionarii in imediata apropiere a Muntilor Apuseni 

 

Riscuri 

 

o Prezenta inversiunilor termice, in special iarna, favorizate 
de cantonarea aerului rece de-a lungul Vaii Crisurilor 

o Existenta unor zone cu sol erodat datorita exploatarii 
nerationale a fondului forestier. 

 

2. VALORIZARE RESURSE UMANE, POPULATIE, FORTA DE MUNCA 

Puncte tari 

o Forta de munca diponibila 
o Populatia are un pregnant caracter multietnic 

o Exista un echilibru aproximativ intre numarul de femei si barbati conform 
Recensamantului 2002 (5.007 femei, respectiv 4.757 barbati)   

o Este ilustrativ de mentionat ca 30% din  populatia ocupata isi desfasoara 

activitatea in subramurile industriale 
o Inexistenta unor diferente majore intre tendintele ocupationale pentru barbati 

si femei 
 

Puncte slabe 

o Populatie sub 10.000 de locuitori (9764 de locuitori) 
o Pondere ridicata a somajului – una dintre cele mai 

ridicate rate ale somajului din judet 
o Forta de munca necalificata si slab pregatita 

o Diferenta mica intre ajutorul de somaj si salarii 
incurajeaza somajul mascat si munca la negru 

o Insuficienta armonizare a sistemului educational 

postgimnazial cu cerintele pietei muncii si dezvoltarii 
viitoare a societatii 

o Decalaj intre pregatirea oferita de scoala si cerintele pietei 
muncii 

o Migrarea, in ultimii ani a tinerilor in alte orase mari din 
tara, in special in municipiul Cluj-Napoca, dar care le 
ofera mai multe oportunitati 

o Incapacitatea retinerii in oras a fortei de munca inalt 
calificata, aceasta preferand sa plece in strainatate 

o Spor natural negativ (rata mortalitatii 0,9%, fata de rata 

natalitatii 0,6%) 
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Oportunitati 

o Programe europe pe resurse umane 
o Programe guvernamentale sprijin pentru incadrarea somerilor 
o Orientarea programelor spre specializari in domeniile cerute de piata fortei de 

munca 
o Deschiderea unei fabrici Knauf in imediata apropiere a orasului 

Riscuri  
o Exodul masiv al fortei de munca in UE, SUA si Canada  
o Tendinta de imbatranire a populatiei 

3. INFRASTRUCTURA DE CIRCULATIE SI TRANSPORT 

Puncte tari 

o Distanta relativ mica (51 km) fata de Aeroportul International Cluj-Napoca 
o  Orasul Huedin este traversat de magistrala rutiera E60(DN1): Bucuresti -  

Brasov - Cluj-Napoca -  Oradea – Budapesta – Viena 

o Huedinul se afla la intersectia drumului european si national E60(DN1) cu 
drumul judetean DJ 108 si cu drumul national DN 1G. 

 

Puncte slabe 

o Neelectrificarea caii  ferate Cluj-Napoca—Oradea  
o Orasul Huedin nu este nod feroviar 
o Lipsa transportului comun interurban 

o Plan Urbanistic General al orasului invechit 
o Lipsa semafoarelor electrice 
o Semnalizarea rutiera existenta este ineficienta 
o Infrastructura stradala existenta este invechita si are 

nevoie de modernizare 
o Inexistenta unei centuri  si a unor  trasee de ocolire ale 

orasului 

o Depasirea duratei maxime de viata a unui segment 
important din reteaua de distributie  
 

Oportunitati 

o Electrificarea si modernizarea caii ferate ce leaga Cluj-Napoca de Oradea 
o Fluidizarea si descongestionarea traficului in oras o data cu darea in folosinta a 

autostrazii Bors-Brasov 

o Continuarea procesului de modernizare a trotuarelor si in cartiere 

Riscuri 

o Aglomerarea din ce in ce mai accentuata datorita lipsei 
prezente de alternative in ce priveste traseele ocolitoare 

o Poluarea excesiva datorata circulatiei urbane 

o Cresterea numarului de accidente rutiere in oras 
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o Accesarea de fonduri europene pentru modernizarea si asfaltarea  strazilor  
o Asigurarea utilitatilor (apa, canalizare, gaz, telefon, curent electric, drumuri) in 

zonele noi in care sunt planificate a se construi noi locuinte 

 

4. RETELE TEHNICO-EDILITARE, ENERGETICE SI TELECOMUNICATII 

Puncte tari 

o Includerea oarsului Huedin in proiectul „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa 
si apa uzata din judetele Cluj/Salaj”, al S.C. Compania de apa Somes S.A. – proiect 
ce vizeaza imbunatatirea procedurii de tratare a apei potabile si a distributiei 

acesteia, precum si colectarea apelor uzate 
o Rata crescuta a numarului de abonati la serviciul de telefonie fixa  
o Dezvoltarea concurentei in telecomunicatii prin extinderea ariei de activitati a unor 

companii si in domeniul telefoniei fixe 

o Retea de telecomunicatie extinsa 
o Alternativa la telefonia fixa in Huedin o reprezinta telefonia mobila (Orange, 

Connex, Cosmorom, Zapp), toate avand o acoperire foarte buna in intreg orasul 

o Extinderea gamei de activitati curier pentru tara si strainatate – post mesager, 
prioripost, ultrapost, express mail service, postfax, case de expeditii 

o Judetul are un potential energetic mare, Clujul fiind si un exportator de energie 
electrica (numai hidrocentrala Electrica Tarnita are o capacitate de productie de 225 
KW/h) 

o Modernizarea in mare parte a statiilor, releelor si transformatoarelor de curent 
electric 

o Gradul de electrificare al orasului este de 100% 
o Alimentarea cu energie electrica este realizata in proportie de 100% 
o Statia de transformare de 110/20 kV este modernizata si acopera intregul necesar al 

orasului, atat pentru zonele rezidentiale cat si pentru cele industriale 
o Reteaua de distributie a apei potabile are o lungime de 28,50 km, avand un debit 

de 58 l/s 
o Capacitatea de a deservi nevoile de apa potabila ale locuitorilor, neinregistrandu-se 

pana in prezent crize de apa potabila, chiar si in anii cei mai secetosi 

Puncte slabe 

o Inexistenta unei retele de alimentare cu gaze naturale 
o Reteaua de canalizare nu acopera intrega suprafata a 

retelei de distributie cu apa potabila (14 km /28,5 km) 

o Mare parte din reteaua de distributie a apei potabila are 
durata de functionare depasita si trebuie inlocuita 

o Incalzirea in orasul Huedin se realizeaza local cu sobe de 
lemn si in sistem centralizat prin intermediul centralelor 

termice ce functioneaza cu combustibil lichid 
o Instalatiile termice existente sunt dotate cu cazane 

invechite, cu randament termic scazut 

o Numai 65% dintre locuinte sunt conectate la reteua de 
canalizare 

 



Planul strategic de dezvoltare locala a orasului Huedin 

 

68 

 

Oportunitati 

o Inlocuirea centralelor analoage cu centrale digitale 
o Reducerea preturilor in telefonia fixa datorita dezvoltarii concurentei si 

posibilitatii de a folosi fibra optica de pe liniile de 110 V si in telecomunicatii 

o Modernizari in toate instalatiile SD Cluj: statii, posturi de transformare, linii 
electrice de 110 kV, medie tensiune si joasa tensiune, firide si cutii de 
distributie de joasa de tensiune etc. 

o Modernizarea circuitelor secundare prin introducerea protectiilor cu relee in 
tehnologie numerica. 

o Construirea, in urmatorii ani a unei hidrocentrale in regim reversibil cu o 
capacitate de 1.000 MW la Tarnita, in judetul Cluj, care va prelua surplusul de 
energie  de la unitatea a II-a a centralei nucleare de la Cernavoda, creand un 

surplus energetic de 700 MW,  in acest fel, Clujul fiind asezat in cei trei poli de 
putere ai energiei romanesti, alaturi de Oltenia (energie pe baza de carbune) si 
Cernavoda (energie nucleara) 

o Derularea de proiecte in vederea inlocuirii si modernizarii conductelor de apa, 
agent termic, canalizare care sunt uzate 

Riscuri 

o O seceta prelungita pe parcursul mai multor ani poate 
afecta potentialul si alimentarea cu energie electrica a 
orasului  

o Intreruperi ale curentului electric, in anumite zone ale 
orasului, datorate uzarii avansate a unei parti a liniilor 
electrice subterane (LES) de 20 KV 

o Aparitia unor disfunctionalitati in furnizarea apei potabile, 
a agentului termic si a gazelor, precum si in functionarea 

retelelor de canalizare, datorita depasirii duratei maxime 
de viata a unei parti destul de insemnate din tevile si 
conductele prin care se asigura acestea 

 

5. ECONOMIE 

Puncte tari 

o Economia orasului are un caracter industrial-agrar 
o Structura economica diversificata 
o Indice de dezvoltare ridicat al intregii zone (categoria I) 
o Preponderenta proprietatii private 
o Costuri relativ reduse de acces la reteaua internet 

o Agricultura detine o suprafata de 4218  ha din care 1872 ha arabil, 1221 ha 
pasuni, 1050 ha fanete, 15 ha pepiniere viticole, 60 ha livezi si pepiniere 
pomicole. 

o Puncte slabe 
o Lipsa unei strategii de dezvoltare a orasului 

o Lipsa unor centre afaceri 
o Lipsa unor parteneriate public-privat  
o Lipsa unor produse de marca (brand) recunoscute pe plan 

international 
o Lipsa unei culturi manageriale in sectorul privat 
o Lipsa de competitivitate a majoritatii companiilor pe plan 

extern 

o Investitii scazute in resursele umane ale IMM-urilor 
o Structurile si mecanismele administratie publice nu sunt 

preocupate suficient in vederea  dezoltarii municipiului 
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 o Lipsa unui management calitativ, la nivelul afacerilor mici 
o Proprietate agricola  faramitata in zona periferica a 

orasului 
o Salarii mici in comparatie cu costul vietii 
o Piata de consum mare, putin sub 10.000 locuitori 
o Discrepanta majora intre populatia ocupata in servicii, 

comaprativ cu celelalte sectoare (70/30 %) 

Oportunitati 

o Racordarea la reteaua de gaz metan 
o Infiitarea unei fabrici Knauf 
o Dezvoltarea de structuri specializate pentru atragerea de investitii straine 

o Crearea de facilitati pentru investitori 
o Incurajarea exportului de produse cu valoare adaugata mare  

o Programe europene, Banca Mondiala, BERD, ISPA  
o Posibilitatea ca regiunea de Nord-Vest sa fie implicata in schimburi 

transfrontaliere 

o Facilitarea parteneriatelor dintre intreprinzatorii locali si cei straini 
o  Accesul la fondurile de pre-aderare 
o Dezvoltarea comertului electronic 
o Construirea de noi autostrazi 
o Existenta unei burse de locuri de munca 
o Construirea unui „incubator de afaceri” 
o Dezvoltarea antreprenoriatului 

o Cooperarea cu alte tari in domeniul educatiei si formarii 
o Dezvoltarea pietelor agroalimentare existente si deschiderea altora noi 

o Promovarea unor produse agroalimentare traditionale pe pietele clujene 
o Dezvoltarea firmelor specializate in studii de piata, consultanta in afaceri, 

consultanta financiara, proiecte etc. 

 

Riscuri 

o Cadru legislativ insuficient pentru sprijinul IMM-urilor la 
start-up 

o Instabilitatea legislativa; 

o Lipsa credibilitatii mediului de afaceri 
o Lipsa comunicarii  

o Coruptia 
o Cresterea preturilor la serviciile de telecomunicatii si 

transport 

o Interesul scazut pentru introducerea de noi tehnologii 
o Adancirea dezechilibrului pe piata muncii intre cerere si 

oferta 
o Migrarea fortei de munca inalt calificata 
o Forta de munca ieftina faciliteaza dezvoltarea sistemului 

lohn, ceea ce duce la cresterea exporturilor in lohn in 
defavoarea exporturilor definitive 
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6. INVATAMANT 

Puncte tari 

o Invatamantul se desfasoara in 3 unitati din care o gradinita de copii,  si 
doua licee 

o Numar suficient de cadre didactice (142, reprezentand 13,4 elevi/cadru 
didactic) 

o Crearea unui campus scolar cu 10 sali de clasa 
o Reabilitarea Liceului Octavian Goga 

o Existenta invatamantului la nivel de liceu si scoala de arte si meserii 
o Existenta unui internat, care permite si scolarizarea copiilor din zonele 

invecinate 
o Situarea orasului Huedin in apropierea municipiului Cluj-Napoca 

favorizeaza accesul tinerilor la pregatire universitara 

Puncte slabe 

o Necorelarea sistemului de educatie cu cerintele pietei fortei de 
munca 

o Scolile si gradinita au o infrastructura invechita 
o Dotari tehnico-sanitare precare 
o Nivelul scazut al salariilor in sistemul educational 
o Procent relativ mic din PIB alocat sistemului educational in 

comparatie cu media pe UE 
 

Oportunitati 

o Imbunatatirea sistemului educational 

o Continuarea proceselor de modernizare si dotare a scolilor si liceelor 
o Preocuparea tot mai accentuata pentru colaborarea cu scoli si licee din 

strainatate in  vederea organizarii de actiuni comune 
o Prezenta elevilor clujeni la numeroase olimpiade nationale si 

internationale si situarea acestora printre locurile fruntase  

Riscuri 

o Pe fondul scaderii natalitatii si al imbatranirii populatiei, 

scade continuu numarul de elevi 
o Subestimarea problemelor sistemului educational 

preuniversitar duce la demotivarea personalului didactic 
o Scaderea atractivitatii sistemului de invatamant datorita 

salariilor mici din acest sector 

7. ADMINISTRATIE SI LOCUINTE 

Puncte tari 

o Deschiderea administratiei actuale catre investitii 

o Infratirea cu orase din alte tari  
o Disponibilitatea administratiei publice locale de a oferi facilitati pentru 

investitori strategici 

Puncte slabe 

o Lipsa colaborarii intre institutiile statului la elaborarea 

strategiilor de dezvoltare 
o Capacitate insuficienta pentru realizarea de proiecte 

o Capacitate insuficienta de cofinantare a proiectelor 



Planul strategic de dezvoltare locala a orasului Huedin 

 

71 

 

 o Insuficienta coordonare a eforturilor de dezvoltare la nivel 
local 

o Insuficienta transparenta 
o Slaba dezvoltare a parteneriatului public-privat 
o Eficienta redusa a investitiilor publice 
o Insuficienta implicare civica la nivelul comunitatii 
o Inexistenta unor baze de date complete si actualizate la 

nivelul tuturor institutiilor publice ceea ce ingreuneaza 
accesul la informatie 

o Lipsa lobby+ului politic si economic organizat la nivelul 

institutiilor centrale ale statului 
o Lipsa cailor speciale de acces, pentru persoanele cu 

handicap, in cele mai multe dintre institutiile si unitatile 
orasului  

o Rata foarte mica a constructiilor noi (in medie 10 pe an) 

o Neclarificarea situatiei juridice a terenurilor si cladirilor 
din domeniul public 

Oportunitati 

o Dezvoltarea parteneriatului public-privat 
o Implementarea unor sisteme de management pe proiect la nivelul 

administratiei publice locale 
o  Prioritati de dezvoltare  pe baza de consultari si consens 
o Existenta unei retele de universitati capabile sa asigure servicii de 

formare continua pentru functionari 
o Colaborarea, in vederea eficientizarii procesului administrativ, intre 

administratia locala si unitatile descentralizate ale ministerelor in 
teritoriu 

o Sporirea colaborarii cu institutii ale administratiei publice locale din 

tara si din strainatate si dezvoltarea de proiecte comune 
o Continuarea procesului de descentralizare si asigurarea unei autonomii 

locale reale 

Riscuri 

o Lipsa unei coordonari a actiunilor de atragere de 
investitori straini 

o Lipsa unei culturi a parteneriatului cu universitatile si cu 
sectorul privat 

o Lipsa unei culturi de implicare a cetatenilor in problemele 

comunitare 
o Puterea foarte redusa a sectorului ONG de a asigura retele 

de asistenta pentru categoriile defavorizate 
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o Apelul la surse alternative de finantare – obligatiuni municipale, 
concesiuni 

o Sprijinul autoritatilor locale in construirea de locuinte, prin alocarea de 
fonduri, ducerea utilitatilor si dezvoltarea parteneriatului public-privat 

8. CULTURA, ARTA, MASS MEDIA SI SPORT 

Puncte tari 

o Existenta unui ansamblu folcloric recunoscut (Cununa Vladesei) 
o Existenta a 3 biblioteci  

Puncte slabe 

o Lipsa de fonduri pentru restaurarea anumitor edificii si 
centre de cultura 

o Starea accentuata de degardare a casei de cultura 
o Lipsa unui muzeu al orasului 
o Sprijinirea insuficienta a artei si culturii 
o Neimplicarea oamenilor de afaceri in sprijinirea si 

restaurarea unor vestigii si edificii 
o Implicarea in prea mica masura a tinerilor in viata 

culturala si artistica  

o Baza sportiva nemodernizata 
o Lipsa manifestarilor cu scop caritabil 

o Lipsa unui ziar local, a unui post de radio si televiziuni 
locale 

Oportunitati 

o Aplicarea pentru programe si granturi de sprijinire si dezvoltare a culturii si 
traditiilor 

o Valorificarea la maxim a traditiilor si culturii 
o Promovarea internationala a traditiilor locale 
o Promovarea de la varste fragede a valorilor si traditiilor 

o Organizarea de spectacole cu scop caritabil 
o Acordarea unor facilitati fiscale celor ce sponsorizeaza activitatile sportive, si 

cultural-artistice 

Riscuri 

o Insuficienta sustinere a vietii culturale de catre societatea 
civila 

o Slaba implicare a autoritatilor locale in sprijinirea 
activitatilor cultural-artistice si sportive 

o Diminuarea in si mai mare masura a interesului tinerilor 

pentru cultura, arta, traditii si sport 
o Accentuarea deteriorarii unor institute de arta si cultura 
o Usurinta cu care tinerii adopta valorile asa-zis 
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o Incurajarea tinerilor pentru sportul de performanta 
 

„occidentale” si renunta la cele autohtone 
o Salariile mici din cultura, sport, arta 

9. SANATATE, ASISTENTA SOCIALA 

Puncte tari 

o Existenta unui spital si a unui dispensar policlinic 

o  Existenta a 4 farmacii (1 in sistem public si 3 in sistem privat) 
o Dezvoltarea sectorului privat in domeniul sanatatii  
o  O medie de 59 paturi la o mie de locuitori (mult peste media pe tara) 
 

Puncte slabe 

o Existenta in sectorul public a unitatilor de sanatate vechi 

modernizate doar partial 
o Starea precara din punct de vedere tehnic si material din 

unele  spitale 
o Salariile mici din sistemul sanitar, care face ca foarte 

medici, farmacisti si asistente sa migreze in strainatate 
pentru locuri de munca mai bine platite 

o Slaba profilaxie 

o Insuficienta preocupare pentru procurarea de fonduri 
extrabugetare 

o Lipsa unui centru de recuperare si asistare sociala a 

persoanelor varstice si cu handicap 
o Numar insuficienti de medici de familie (23 de medici) 

Oportunitati 

o Crearea de noi centre private de sanatate 
o Dezvoltarea sistemului de asigurari private 

o Continuarea procesului de modernizare si retehnologizarea unitatilor de profil 
existente 

o Specializare in strainatate 
o Extinderea colaborarii atat la nivel national cat si international 
o Dezvoltarea cercetarii in domeniul medical 
o Construirea de noi spitale modernizate la standarde europene 
o Distribuirea mai eficienta a banilor proveniti de la CAS 

Riscuri 

o Cresterea numarului de probleme medicale ca urmare a 
procesului de imbatranire a populatiei 

o Cresterea numarului de imbolnaviri datorate degradarii 
factorilor de mediu 

o Migrarea unui numar tot mai mare de specialisti in 
domeniul medical  
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10. MEDIU 

Puncte tari 

o Suprafata forestiera intinsa 
o Existenta unor structuri, institutii de protectie civila, dezastre 
o Existenta unui sistem de colectare a deseurilor menajere, realizat prin program 

Phare 

Puncte slabe 

o Cadru institutional inca neadaptat standardelor moderne in 
materie de mediu 

o Poluarea sonora 
o Tendinta cetatenilor care dispun de un automobil de a 

folosi autoturismul propriu si de a nu circula cu mijloacele 
de transport in comun 

o Existenta de probleme in mentinerea curateniei 
municipiului, mai ales in zonele periferice  

Oportunitati 

o Tendinte in reducerea poluarii 

o Realizarea unei rampe de transfer ecologica pentru deseurile menajere 
o Atragerea investitorilor care folosesc tehnologii nepoluante 
o Aplicarea principiului poluatorul plateste 

o Dezvoltarea tehnologiei reciclarii deseurilor 
o In spatiul urban si in imprejurimile orasului se intalnesc zone pitoresti, de 

turism si agrement pentru aerul curat si frumusetile naturale 

Riscuri 

o Poluarea aerului 

o Poluarea Crisului Repede in amonte 
o Sporirea numarului de autoturisme dupa 1990 
o Poluarea solului de catre unii agenti economici 

 

11. TURISM 
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Puncte tari 

 

o Conditii favorabile pentru practicarea unei game variate de forme de turism la 
nivelul judetului: drumetie, alpinism, turism auto, sporturi de iarna si de vara, 

odihna de scurta si de lunga durata, tabere de copii si tineret, tratament balnear 
etc. 

o Altarul funerar roman aflat in curtea Liceului Teoretic "O. Goga", care provine 

din apropierea castrului de la Bologa-Resculum  
o Biserica Reformata-Calvina, ridicata in secolul XIII, reconstruita in secolul 

XVI, renovata in sec. XVIII 
o Biserica Romano-catolica, ridicata la 1848 in stil neogotic  
o Biserica ortodoxa - Huedin I, ridicata intre anii 1931-1934 in stil neobizantin, 

numita si "Catedrala Motilor". 
o Biserica Reformata-Calvina din Bicalatu construita in secolul XVII 
o Amplasarea la intrarea in zona turistica a Muntilor Apuseni si a Parcului 

National Ponor 

Puncte slabe 

o Lipsa unor semne de directionare in cel putin o limba de 
circulatie internationala 

o Restaurantele din oras, prezinta in mare parte a lor, doar 

un meniu in limba romana 
o Numarul foarte mic de hoteluri raportat la numarul de 

locuitori ai orasului (2 hoteluri si 1 pensiune turistica) 

o Investitii mici realizate in turism 
o Lipsa de informare a populatiei cu privire la creditele 

pentru investitii in turism de care ar putea beneficia 
 

Oportunitati 

o Valorificarea superioara a potentialului turistic al municipiului 

o Darea in folosinta a  autostrazii Bors-Brasov va atrage mai multi turisti straini 
prin scurtarea timpului de deplasare pana in municipiu 

 

Riscuri 

o Starea precara a unor drumuri 

o Folosirea ineficienta a unor fonduri destinate dezvoltarii 
turismului in municipiu si judet 

o Folosirea in prea mica masura a potentialului turistic 

o Implicarea in prea mica masura a agentiilor de turism in 
promovarea potentialului turistic  
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II.3.2. Concluzii in urma analizei: 

 
Infrastructura – comunicatii, dotari edilitare, telecomunicatii, utilitati 

publice, mediu 

Starea utilitatilor publice si absenta unora, constituie o piedica in calea 

potentialilor investitori, afectand astfel procesul de dezvoltare al vietii 

economice a orasului Huedin. 

In absenta unor solutii de finantare, externe bugetului local, a proiectelor 

de introducere a gazului metan, de reabilitare, de  modernizare si extindere a  

infrastructurii de transport, a celor de  constructie a unor  utilitati publice, de 

reabilitare a cladirilor publice, nu putem vorbi de o dezvoltare  durabila  a 

orasului Huedin. 

 

Mediul de afaceri 

Fructificarea potentialului turistic, silvic si agricol, resursele naturale, 

precum si disponibilitatea administratiei locale privind sprijinul investitorilor,  

pot constitui factori pozitivi importanti in dezvoltarea mediului de afaceri. 

Este foarte importanta de asemenea o strategie de mediatizare a 

oportunitatilor  zonei si de informare a populatiei privind sursele de finantare 

existente, precum si cele potentiale, prin care sa-si poata implementa  

proiectele propuse. 

 

Servicii sociale, educatie, sanatate, sport, petrecerea timpului liber  

Se constata necesitatea imbunatatirii sau infiintarii serviciilor de asistenta  

sociala, precum si dezvoltarea serviciilor in domeniul educatiei si sanatatii. 

Constituirea si functionarea mai multor  O.N.G.–uri,  poate sa vina in 

sprijinul autoritatilor locale privind solutionarea problemelor sociale. 

Prin programele de finantare existente, orasul Huedin poate promova 

proiecte sociale care sa inbunatateasca serviciile sociale, cele  de educatie si de 

sanatate.  

 

Cadrul institutional 

Administratia locala este receptiva si deschisa dezvoltarii relatiei cu 

cetatenii, promovarii unor decizii ca urmare a unor consutari comunitare, 

promovarii unor proiecte ca urmare a unei planificari participative. 
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II.3.3. Analiza factorilor de decizie 

 

Factorul de 

decizie 

Care sunt aşteptarile 

factorului de decizie? 

Ce facem pentru a 

indeplinii aşteptarile 

factorului de decizie? 

Ce se va intampla daca 

aşteptarile acestuia nu 

sunt indeplinite? 

In ce mod ne 

influenŃeaza factorul 

de decizie? 

Care sunt 

aşteptarile 

noastre faŃa de 

factorul de 

decizie analizat? 

ImportanŃa 

lui pentru 

succesul 

proiectului  

-puŃin – 1 

-important – 

2 

-foarte  

important -  

3 

Administratia 

Publica 

Locala - 

APL 

- Realizarea Planului 

Strategic de 

Dezvoltare;  

- Dezvoltarea 

durabila a localitaŃii 

- Respectarea strategiei 

elaborate; -oferirea de 

informaŃii periodice 

despre stadiul acŃiunii 

- Implicare activa. 

- solicitarea corectarii 

strategiei elaborate;  

- intervntie/ participare 

la corectare strategiei;  

- suspendarea sprijinului 

financiar pana la 

solutionarea problemei. 

 

- In mod esenŃial fara 

contribuŃia financiara 

a acesteia nu se pot 

indeplini obiectivele. 

 

 

 

 

- TransparenŃa; 

- SusŃinere 

financiara; 

- Cooperare. 

 

 

3 

Agenti 

Economici  

- Promovarea 

imaginii firmei;  

- Accesarea de 

fonduri, finanŃari; 

- O mai buna 

- Informari despre 

proiecte, programe de 

finanŃare; 

- Cooperare in 

realizarea proiectelor; 

- Nu va participa din 

punct de vedere 

financiar; 

- Nu se va implica; 

- Va pune in pericol 

-ContribuŃia  

financiara a acestora 

influenŃeaza 

amploarea acŃiunilor; 

-Neimplicarea acestui 

- Cooperare; 

- Sa isi 

foloseasca 

resursele in 

sprijinul 

 

 

3 
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colaborare cu 

autoritatile. 

- Publicitate. realizarea unuia / mai 

multor proiecte. 

factor de decizie 

poate duce la 

pierderea mai multor 

proiecte. 

realizarii 

obiectivelor . 

Organizatii 

nonguvernam

entale - ONG 

- Promovarea 

obiectivelor acestora; 

- Sprijin pentru 

activitatile 

desfasurate. 

- Armonizare interese 

ONG – comunitate. 

- Neimplicare in 

accesarea unor finanŃari 

specifice;  

- Riscul nerealizarii 

impactului dorit asupra 

unor grupuri Ńinta 

specifice. 

- Indirect - O buna 

colaborare; 

-Suport tehnic si 

uman in 

realizarea 

obiectivelor 

specifice. 

 

 

2 

Biserica  - O buna convieŃuire 

a oamenilor. 

- Solicitarea sprijinului 

ori de cite ori e necesar; 

- Implicare activa. 

 

- Nu ne va ajuta in 

dezvoltarea spiritului 

civic al cetaŃeanului. 

- La nivelul 

mentalitaŃi grupului 

Ńinta. 

- O buna 

implicare in 

viaŃa 

comunitaŃii. 

 

 

3 

Institutii de 

invatamant  

- Sa promoveze si sa 

educe tinerii in 

spiritul competiŃiei si 

al implicarii in viata 

societaŃii civile. 

 

 -Comunicare si 

informare permanenta. 

Generatia tinara 

neimplicata. 

- In mod esenŃial; 

- Implicarea acestui 

factor conduce la  

reuşita. 

- Implicare 

activa in 

dezvoltarea 

imaginii 

orasului;  

-Conştientizarea 

si implicarea 

directa a 

tinerilor, 

beneficiari 

direcŃi ai 

 

 

3 
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dezvoltarii 

durabile. 

 

Mass Media - Sa se realizeze o 

campanie 

transparenta, ampla si 

realista, pe termen 

lung cu  rezultate 

cuantificabile. 

 

-Ne indeplinim 

strategia mediatizand 

fiecare acŃiune pe care 

o desfaşuram; 

- Facem publice 

planurile strategice; 

-dovedim transparenta. 

- Riscul unei imagini 

deformate a procesului 

de dezvoltare durabila; 

- Neimplicare activa a 

grupurilor Ńinta, datorata 

lipsei comunicarii. 

- In mod esenŃial 

deoarece el este cel 

care influenŃeaza in 

modul cel mai sigur 

si amplu grupul Ńinta. 

 

 

 

- O colaborare 

fructuoasa. 

 

 

3 

Consliliul 

Judetean  

- Dezvoltarea 

durabila a zonei. 

-Implicare; 

-informare; 

- consultare 

permanenta;  

-Solicitarea sprijinului 

pentru proiecte locale; 

-cerere permanenta in 

mediatizarea zonei. 

-Intarzieri in realizarea 

unor proiecte; 

-Depasirea termenului 

propus in realizarea  

obiectivelor. 

- Direct - Acordare de 

avize, aprobari; 

-Implicare 

financiara; 

-Lobby pe langa 

celelalte 

institutii. 

 

3 

Institutia 

Prefectului  

Cluj 

- Dezvoltarea 

durabila a zonei. 

-Consultare si 

informare permanenta. 

-Sustinere insuficienta. -Indirect. Sustinerea si 

promovarea 

zonei. 

 

2 

Agentia 

Nationala 

pentru 

Ocuparea 

- Ocuparea forŃei de 

munca. 

-Informare; 

-consultare ; 

-accesare fonduri. 

- Ingreunarea procesului 

de ocupare a forŃei de 

munca disponibile. 

- Indirect. - TransparenŃa; 

- Furnizare de 

informaŃii. 

 

 

2 
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Fortei de 

Munca 

Directia de 

Munca si 

Solidaritate 

Sociala si a 

familiei  

- Extinderea si 

sustinerea 

permanenta  a 

serviciilor sociale. 

- Promovare proiecte 

de interes social. 

- Neimplicare. - Direct. - Sprijin ; 

- Cooperare. 

 

 

2 

Directia 

Judeteana de 

Cultura 

-Organizarea  

manifestarilor  si 

evenimentelor 

culturale . 

- Respectarea  planului  

strategic elaborat; 

- Implicare activa . 

- Neimplicare . - Indirect . - Sprijin; 

- Colaborare.    

 

 

2 

Apele 

Romane  

- Indeplinirea 

standardelor de 

mediu. 

- Colaborare; 

- Implicare.  

- Va pune in pericol 

realizarea unor proiecte . 

- Indirect.  - Colaborare; 

- Implicare in 

rezolvarea 

problemelor. 

 

 

2 
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III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORASULUI HUEDIN  SI PLANUL DE ACTIUNE 

 

Viziunea: 

- Huedin – centru comercial, educational si 

medical al zonei, cel mai important centru de 

prelucrare a lemnului din judet, renumit prin 

industria de prelucrarere in general, cea 

alimentara in special, poarta de intrare in Muntii 

Apuseni O
b

ie
ct

iv
e

 g
e

n
e

ra
le

 

Dezvoltarea 

si 

reabilitarea 

infrastructuri

i locale 

Mentinerea unui mediu 

de viata placut bazat pe 

civism, cultura, traditie, 

protejarea mediului 

inconjurator si 

petrecerea timpului liber  

Cresterea 

competitivitatii 

produselor locale si 

dezvoltarea  

intreprinzatorilor 

locali 

Administratie 

eficienta si 

servicii 

publice de 

O
b

ie
ct

iv
e

 s
p

e
ci

fi
ce

 

Cresterea calitatii vietii si a conditiilor de locuit avand la baza o economie locala axata 

comert, prelucrarea finita a lemnului, prelucrarea produselor agricole si servicii 

Dezvoltarea 

resursei 

umane – 

resursa 

umana 

competitiva 
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III.1.Viziunea si obiectivele de dezvoltare ale orasului Huedin 
in urmatorii 10 ani 

 

Viziune:  

Huedinul isi va pastra si consolida statutul de „centru” al depresiunii cu 

acelasi nume, lider zonal in prelucrarea finita a lemnului si a produselor agricole, 

furnizor de servicii zonal. 

 

Obiectiv general :  

Cresterea calitatii vietii si a conditiilor de locuit avand la baza o economie 

locala axata comert, prelucrarea finita a lemnului, prelucrarea produselor agricole si 

servicii 

 

Obiective specifice:  

1. Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii locale 

2. Cresterea competitivitatii produselor locale si dezvoltarea  intreprinzatorilor 

locali  

3. Mentinerea unui mediu de viata placut bazat pe civism, cultura, traditie, 

protejarea mediului inconjurator si petrecerea timpului liber  

4. Administratie eficienta si servicii publice de calitate 

5. Dezvoltarea resursei umane – resursa umana competitiva 

 

Obiectiv specific - Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii locale 

Prioritati:  

1. Inlocuirea, modernizarea si extinderea retelei de apa si canalizare 

 

Masuri: 

a) Introducerea retelei de canalizare in tot orasul 

b) Inlocuirea retelei de canalizare invechite si subdimensionate 

c) Construirea statiei de epurare si tratare a apelor uzate 

d) Inlocuirea retelei de apa invechite  

e) Introducerea retelei de apa in tot orasul 

f) Extinderea retelei de apa si canalizare spre viitoarele zone rezidentiale, 

industriale si cele destinate fermelor agricole 

g) Actualizarea PUG, PUZ 
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2. Modernizarea retelei de drumuri, strazi, spatii de parcare, trotuare si alei 

pietonale 

 

Masuri 

a) Modernizarea strazilor prin asfaltare, marcare si instalarea de indicatoare: 

o Intocmirea studiilor de fezabilitate 

o Intocmirea expertizelor tehnice 

o Inlocuirea fundatiei drumurilor si strazilor cu fundatie 

subdimensionata 

o Amenajarea rigolelor de scurgere 

o Realizarea si/sau reabilitarea podurilor si podetelor 

o Asfaltarea drumurilor si strazilor 

o Amenajarea de parapeti (unde este necesar) 

o Semnalizarea acestora cu indicatoare rutiere 

b) Eficientizarea si cresterea gradului de siguranta a traficului de tranzit (E60) 

o Realizarea unei centuri ocolitoare a orasului pe directia est-vest 

o Amenajarea unui/unor sensuri giratorii 

o Semnalizarea luminoasa a trecerilor de pietoni 

o Realizarea unui pasaj subteran in zona centrala  

o Montarea de bumpere de cauciuc pentru reducerea vitezei la intrarea 

in oras, in apropierea scolilor si gradinitelor  

c) Amenajarea  trotuarelor si aleilor pietonale  

d) Reabilitarea, modernizarea si crearea de drumuri de hotar si a celor de acces la 

proprietatile agricole 

o aparari de mal 

o rigole de scurgere  

o construrea unei retele de drumuri de hotar si de acces la proprietati 

agricole(in special la fanete) 

o pietruirea si/sau asfaltarea drumurilor de acces catre proprietatile 

agricole 

e) Amenajarea unor spatii de parcare 

o Evaluarea necesarului de locuri de parcare si a zonelor in  care sunt 

necesare acestea 

o Identificarea localtiilor 

o Amenajarea parcarilor 

 

3. Introducerea retelei de gaz metan in oras 

 

4.  Extinderea retelei electrice 

 

5.  Intretinerea si modernizarea cladirilor publice, a zonei centrale si a domeniului 

public 

 

Masuri 
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a) pavarea zonei centrale a orasului (in fata primariei, parc, trotuarele din centru 

si din zona pietei) 

b) amenajarea de spatii de parcare in zona centrala a orasului 

c) amenajarea parcului din zona centrala 

d) amenajarea si modernizarea cladirii primariei, inclusiv izolarea termica 

e) amenajarea si modernizarea policlinicii, inclusiv izolarea termica 

f) amenajarea si modernizarea spitalului, inclusiv izolarea termica 

g) amenajarea si modernizarea cladirilor destinate activitatilor culturale 

h) amenajarea  si modernizarea cladirilor destinate activitatilor sportive 

i) amenajarea si modernizarea unitatilor de invatamant, creselor si gradinitelor 

 

Obiectiv specific - Cresterea competitivitatii produselor locale si dezvoltarea  

intreprinzatorilor locali  

 

Prioritati:  

1. Imbunatatirea climatului investitional local si stimularea cadrului 

asociativ si a parteneriatelor intre agenti economici, intre acestia si 

administratia locala si sectorul non-profit 

Masuri  

a) Revizuirea si imbunatatirea sistemelor de planificare, zonare si 

dezvoltare (PUG, PUZ, RLU etc.) – aceste documente permit celor 

interesati in dezvoltarea unei afaceri sa faca alegeri referitoare la 

amplasare, expansiune, investitii si planificarea afacerilor 

b) Crearea unui incubator de afaceri 

c) Crearea unui sistem de taxe locale stimulative pentru inceperea (start-

up) si dezvoltarea afacerilor in domenii precum industria prelucratoare 

si servicii 

d) Sustinerea dezvoltarii asociatiilor de afaceri si comerciale - asociatiile 

de afaceri pot aduce beneficii substantiale dezvoltarii mediului de 

afaceri. (ex. ale atelierelor de tamplarie si mobilier, ale celor din 

industria prelucrarii laptelui etc) 

e) Investitii pentru viabilizarea zonelor destinate extinderii si plasarii 

investitiilor (plasarea utilitatilor – cai de acces, retea de apa, canalizare, 

etc)  

f) Sprijinirea inregistrarii marcilor locale 

g) Asocierea Consiliului Local cu agenti economici interesati in realizarea 

unor proiecte de interes public, ca deex. obtinerea de energie elctrica 

din surse alternative 

h) Facilitarea crearii unor parteneriate cu organizatii din alte zone din tara 

si din strainatate si organizarea de schimburi de experienta in acest 

sens  

 

2. Calificarea si reconversia profesionala a resursei umane, imbunatatirea 

managementului 
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Masuri: 

a) Programe de de reconversie profesionala, recalificare si 

perfectionare/invatare pe tot parcursul vietii  

b) Adaptarea curriculei Liceului Teoretic si a Scolii de Arte si Meserii din 

oras in concordanta cu cerintele pietei si potentialul local, in special 

industria prelucratoare, servicii (service si turism Infiintarea unei scoali 

de arta si meserii in sectoarele lin care exista potential local (tamplarie, 

artizanat, constructii) 

c) Incurajarea antreprenoriatului 

d) Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii 

e) Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinzatorilor locali 

pentru a raspunde nevoilor de pe piata muncii si pentru asigurarea 

competitivitatii economice 

f) Implementarea sistemelor ISO 

 

3. Tehnologizarea si retehnologizarea sectoarelor cu potentia 

 

Masuri: 

a) Informarea agentilor economici existenti si a celor potentiali, in legatura cu 

fondurile Uniunii Europene din perioada 2007-2013 destinate dezvoltarii 

sectoarelor in care isi desfasoara activitatea sau intentioneaza sa activeze 

b) Achizitionarea de echipamente informatice in vederea eficientizarii si 

simplificarii ciclului de productie, respectiv furnizarea serviciilor 

c) Achizitionarea unor utilaje performante de catre atelierele de mobila, 

tamplarie, service-uri 

 

4. Promovarea produselor locale 

  

Masuri: 

 

a) Participarea la festivaluri si targuri nationale si internationale 

b) Realizarea unui siteweb de promovare a acestora 

c) Facilitarea achizitionarii produselor locale prin intermediul comertului 

electronic 

d) Infiintarea unui centru de artizanat si produse mestesugaresti 

 

5. Amenajarea pietelor si targurilor 

    

Masuri:     
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a) Amenajarea pieteei agroalimentare 

b) Amenajarea targului pentru animale in conformitate cu normenel UE in 

domeniu 

 

 

Obiectiv specific - Mentinerea unui mediu de viata placut bazat pe civism, 

cultura, traditie, protejarea mediului inconjurator si petrecerea timpului liber  

Prioritati 

1. Crestera gradului de civism 

 

Masuri 

a) sprijinirea infiintarii unor ONG-uri  

b) sprijinirea evenimentelor social culturale si traditionale care contribuie 

la implicarea comunitatii si conservarea identitatii   

c) dezvoltarea relatilor de parteneriat dintre administratia publica locala si 

sectorul nonprofit 

d) implicarea membrilor comunitatii in diverse activitati desfasurate de 

administratia locala, ONG-urile locale, institutii cultura, unitati de 

invatamant, unitatile medicale 

 

2. Managementul integrat al deseurilor 

 

Masuri 

a) elaborarea unei strategii de management a deseurilor 

b) respectarea cu strictete a Planului de actiune pentru protectia impotriva 

poluarii  

c) sistem de colectare selectiva a deseurilor 

d) racordarea tuturor gospodariilor la reteaua de canalizarea si renuntarea 

la fosele septice 

e) perdele de protectie pe cursul apelor 

f) amenajarea foselor de colectare a purinului la fermele din afara 

orasului si la cele din Bicalat 

 

3. Consolidarea malurilor Crisului Repede si Domosului in intravilanul si 

extravilanul orasului 

 

4. Conservarea si promovarea traditiilor locale 

 



Planul strategic de dezvoltare locala a orasului Huedin 

 

88 

 

  Masuri:     

a) Amenajarea unui muzeu al al orasului 

b) Organizarea unor festivaluri zonale 

c) Sprijinirea ansamblului folcloric existent si incurajarea infiintarii altora 

d) Modernizarea si reabilitarea Casei de Cultura 

e) Modernizarea si reabilitarea Caminului Cultural 

f) Subventionarea si sprijinirea activitatilor culturale pentru pastrarea traditiilor 

si obiceiurilor  

 

5. Incurajarea activitatilor cultural educative 

Masuri 

a) Sprijinirea organizatiilor de cultura existente precum trupa de teatru 

„Assentiment” 

b) Infiintarea pe langa institutiile de invatamant a unor cercuri/grupuri literare, 

istorice, speologice etc 

c) Modernizarea bibliotecilor si extinderea fondului de carti si publicatii 

d) Abonamente la publicatii, reviste si newsletter-uri  

e) Dotarea bibliotecilor cu calculatoare si facillitarea accesului la baze de date 

(abonament) nationale si internationale  

f) Organizarea unor festivaluri si evenimente culturale 

g) Editarea unor reviste si newsletter-uri locale 

h) Infiintarea unui post local de radio 

  

 

6. Sprijinirea activitatilor sportive si recreative 

 

Masuri: 

a) Amenajarea terenului de fotbal si dotarea lui cu vestiare si echipamente 

b) Organizarea unor competitii sportive pe zona  

c) Amenajarea unor sali de fitness in oras 

d) Sprijinirea si dotarea cu echipament a echipei locale de fotbal  

e) Infiintarea unor cluburi sportive (fotbal, handbal, volei, tenis de masa etc) 

f) Infiintarea unor club de dans/aerobic etc 

 

7. Amenajarea spatiilor verzi, a celor de joaca si a celor de agrement: 

 

Masuri 

a) Achizitia de terenuri virane din intravilanul orasului pentru realizarea de 

spatii verzi si locuri de recreatie 

b) Amenajarea unui parc al orasului 

c) Amenajarea unor parcuri de joaca pentru copii 
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8. Impadurirea si consolidarea terenurilor degradate, a celor supuse 

alunecarilor de teren sau a celor iesite din circuitul agricol 

 

Masuri 

a) Consolidarea terenurilor din zona XXX 

b) Impadurirea zonelor defrisate si a celor cu vegetatie forestiera de slaba 

calitate 

 

9. Dezvoltarea si  intretinerea infrastructurii de educatie 

 

Masuri 

a) Reabilitarea si modernizarea cladirii liceului 

b) Construirea unei gradinite 

c) Amenajarea  si modernizarea internatului si a cantinei 

 

10. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate si servicii sociale 

 

Masuri 

 

a) Reabilitarea si amenajarea spitalului, dotarea lui cu aparate medicale 

de ultima generatie 

b) Reabilitarea si amenajarea policlinicii, dotarea cu aparate medicale de 

ultima generatie 

c) Construirea unui camin de batrani 

d) Infintarea unor cabinete private 

e) Infiintarea unei cantine pentru saraci 

 

Obiectiv specific - Administratie eficienta si servicii publice de calitate 

 

Prioritati: 

1. Intarirea capacitatii administrative in vederea furnizarii unor servicii 

publice de calitate  

Masuri: 

a) Modernizarea cladirii Primariei si anexelor acesteia : 
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o amenajarea spatii pentru birouri  

o izolarea peretilor exteriori si amenajari exterioare 

o dotarea cu mobilier si aparatura moderne 

o Retea IT 

b) Achizitionarea de grupuri generatoare de energie electrica  

c) Eficientizarea actului administrativ -  Administratia  trebuie sa raspunda nevoilor 

mediului de afaceri si sa elaboreze si implementeze proceduri si reglementari care sa 

imbunatateasca climatul investitional local. In acest sens administratia trebuie sa 

elaboreze proiecte care simplifica procedurile birocratice si regulile de incepere si 

derulare a afacerilor. Aceste deziderate se pot realiza prin: 

o Reducerea birocratiei prin simplificarea procedurilor de 

eliberare autorizatii in domeniul activitatilor economice.  

o Utilizarea instrumentelor datoriei publice (imprumuturi si titluri 

de valoare - obligatiuni municipale) pentru derularea unor 

proiecte de investitii; contractarea de credite pe termen lung 

pentru  investitii (infrastructura) si nu pentru activitati generale 

o Utilizarea metodelor moderne de planificare si programare 

bugetara – elaborarea unui buget pe programe si performanta 

o Elaborarea unui Plan de Investitii de Capital  

o Imbunatatirea comunicarii intre mediul de afaceri si factorii 

decizionali 

o Aplicarea principiilor mangementului privat in sectorul public 

(orientarea spre client, scurtarea timpului de raspuns); 

o Asigurarea unui management al resurselor umane competitiv 

o Incurajarea parteneriatelor cu alte comunitati, copierea unor 

„modele de succes” 

o Implicarea specialistilor in procesul de elaborare al deciziilor la 

nivelul comunitatii - realizarea de parteneriate intre 

administratia locala, universitati, ONG-uri si mediul de afaceri  

o Initierea de parteneriate cu mediul privat in vederea realizarii 

unor proiecte (Parteneriate Public-Privat)  

o Imbunatatirea performantei actului administrativ prin 

intermediul e-administratiei fapt ce presupune trecerea la 

procese electronice (birou virtual) in scopul cresterii 

performantei si transparentei  

o asigurarea de locuinte pentru specialisti - efectuarea unei 

reparatii capitale a Blocului Primariei (acoperis, izolare pereti 

exteriori, refacere instalatii sanitare si electrice, incalzire 

centrala, termopane) 

 

2.Imbunatatirea calitatii serviciilor de gospodarire oraseneasa 

 

Masuri: 

a)Dotarea corespunzatoare a sistemului de gospodarire comunala si salubrizare: 

o achizitionarea unor masini pentru colecarea de gunoaie menajere 

o achizitionarea unor utilaje pentru dezapeziri 

o realizarea unei rampe pentru deseurile menajere 
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  b) Dotarea corespunzatoare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta : 

o modernizarea Serviciului de Pompieri si dotarea corespunzatoare 

o amenajarea unui punct de comanda pentru situatii de urgenta 

 

Obiectiv specific - Dezvoltarea resursei umane – resursa umana competitiva 

Prioritati: 

1. Calificarea si reconversia profesionala a resursei umane 

 

Masuri: 

- Programe de de reconversie profesionala, recalificare si perfectionare/invatare 

pe tot parcursul vietii  

- Adaptarea curriculei Scolii de Arte si meserii la cerintele pietei muncii 

- Incurajarea antreprenoriatului 

- Accesul la educatie si integrarea populatiei de etnie rroma 

- Dezvoltarea educatiei si formarii profesionale in sprijinul cresterii 
competitivitatii economice 

- Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii 

- Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor pentru a raspunde 
nevoilor de pe piata muncii si pentru asigurarea competitivitatii economice 

- Promovarea accesului egal si a incluziunii sociale in educatie, pregatire 
profesionala si pe piata fortei de munca 
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III. 2. Directii strategice 
 

III.2.1. Constituirea şi susţinerea mecanismului de atragere de 

fonduri 

 

OBIECTIVE  

 

ACTIVITATI 

InfiinŃare birou accesare fonduri intrene si 

externe 

- Amenajare şi dotare birou gestionare fonduri 

interne si externe; 

- Angajare de specialişti in domeniu. 

ObŃinerea fondurilor pentru finantari 

proiecte 

- Identificarea fondurilor pentru proiecte; 

- Identificarea tuturor resurselor matriale. 

 

Accesarea fondurilor  

 

- Identificarea de metode de accesare a fondurilor 

 

III.2.2.  Modernizarea, reabilitarea si dezvoltarea infrastructurilor 

OBIECTIVE  ACTIVITATI 

Introducerea retelei de gaz metan - Identificarea trosoanelor pentru realizarea 

retelei de gaz metan; 

- Identificarea resurselor financiare; 

- Proiect tehnic; 

- Realizarea lucrarilor; 

Extinderea reŃelei de canalizare menajera   

in intregul oras 

- Identificarea tronsoanelor pentru realizarea 

reŃelei de canalizare; 

- Proiect tehnic si  financiar  ; 

- Realizarea lucrarilor; 

Reabilitarea strazilor - Identificarea strazilor din cadrul orasului şi 

evaluarea starii acestora; 

- Plan de reabilitare- proiecte tehnice; 

- Depunerea de proiecte pentru finantare; 

- Realizare lucrari de reabilitare.  

Extinderea reŃelei de alimentare cu apa; 

Modernizarea reŃelei existente 

- Identificarea traseelor pentru reteaua de  apa ; 

- Modernizarea celei existente; 

- Proiect de finanŃare;  

- Realizare lucrari ;  
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III.2.3. Dezvoltarea mediului de afaceri 

OBIECTIVE ACTIVITATI 

Dezvoltare sector I.M.M care sa valorifice 

resursele locale 

- Identificarea facilitaŃilor pentru infinŃarea de 

I.M.M.-uri; 

- Demersuri pentru obŃinere de facilitaŃi din 

partea  APL; 

- Identificarea şi sprijinirea potentialilor 

antreprenori; 

- Organizarea de sesiuni de instruire; 

- Consilierea celor interesaŃi; 

- Facilitarea creerii de locuri de munca; 

Incurajarea meşteşugurilor locale - Identificarea meşteşugarilor locali; 

- FacilitaŃi oferite meşeşugarilor, pentru 

revigorarea  acestei activitati traditionale; 

- Organizarea de targuri şi expoziŃii cu 

vanzare; 

Incurajarea şi atragerea intreprinzatorilor 

in turism şi agroturism 

- Identificarea persoanelor interesate sa 

investeasca in turism; 

- Identificarea şi includerea in circuitul 

turistic a pensiunilor construite; 

- Identificarea zonelor din oras cu potenŃial 

turistic; 

- Identificarea gospodariilor care pot practica 

agroturism; 

- Instruirea intreprinzatorilor şi a 

personalului; 

- Identificarea facilitaŃilor pentru investitori şi 

intreprinzatori; 

- Realizarea unui centru pentru informare 

turistica; 

- Atragerea turiştilor straini; 

 

III.2.4. Construirea, modernizarea si dotarea cladirilor publice 

OBIECTIVE ACTIVITATI  

Construire si reabilitare obiective publice - Construirea unei rampe ecologice pentru 

colectarea deşeurilor ;  

- Reabilitare baza sportiva; 

- Reabilitare scoli; 

- Modernizare Casa de cultura; 

- Modernizare si reabilitare gradinita 

existenta; 
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III.2.5. Stabilirea şi realizarea obiectivelor sociale la nivelul 

comunitaţii 

OBIECTIVE ACTIVITATI 

Identificarea problemelor sociale - Identificarea cazurilor sociale si posibilitatea 

de sprijinire a acestora; 

- Realizarea la nivel de oras a unei baze de 

date cu toate cazurile sociale ; 

Crearea unui sistem administrativ pentru 

sprijinul batranilor  singuri fara venituri si  

a copiilor proveniti din familii cu 

probleme sociale 

- Crearea unui centru de zi pentru copii; 

- Construirea unui centru rezidenŃial pentru  

batrani; 

- Creerea unui centru de Consiliere Familiala; 

- Alfabetizarea rromilor; 

- Acordarea de burse de sprijin şi de merit; 

 

 

III.2.6. Cultivarea spiritlui civic şi implicarea cetaţenilor 

 

OBIECTIVE 

 

ACTIVITATI 

Informarea şi comunicarea in permanenŃa 

cu cetaŃenii 

- Realizarea de intalniri periodice cu cetaŃenii; 

- Convocarea cetaŃenilor in şedinŃe, pentru 

informarea lor; 

- Informarea cetaŃenilor prin anunŃuri, panouri 

publicitare, fluturasi; 

- Identificarea acelor persoane care se ofera 

pentru a face voluntariat; 

Implicarea comunitaŃii - Stimularea şi gasirea de modalitaŃilor pentru 

implicarea cetaŃenilor; 

- Conştientizarea cetaŃenilor in gestionarea 

problemelor comunitatii; 

- Sprijinirea şi mobilizarea cetaŃenilor privind 

disciplina financiara. 

 

 

III.2.7. Mediatizarea şi promovarea orasului Huedin. 

OBIECTIVE ACTIVITATI 

Mediatizarea orasului Huedin - mediatizarea prin mijloace moderne (internet, 

dezvoltarea site-ului web existent) 

- promovarea potenŃialului turistic  prin intermediul 

pliantelor si a unor brosuri de prezentare; 
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III.2.8. Eficientizarea folosirii banului public 

OBIECTIVE ACTIVITATI  

Identificarea persoanelor capabile din punct de 

vedere profesional şi moral  si a unor ONG-uri 

specializate, pentru monitorizarea folosirii banului 

public  

Implicarea societaŃii civile şi a ONG-urilor 

in procesul de monitorizare a folosirii 

banului public 

Implicarea comunitatii pentru sustinerea proiectelor 

importante 

Implementarea statutului de facilitator 

comunitar 

 

Identificarea persoanelor potrivite aceastei  funcŃii 

Informarea cetaŃenilor ca sursa de 

eliminare a birocraŃiei şi corupŃiei in 

gestionarea banului public 

Informare şi transparenŃa in luarea deciziilor care 

implica cheltuirea banului public de catre APL 
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III.3. Planul de actiuni 2008-2013 

 

III.3.1. Constituirea şi susţinerea mecanismului de atragere de fonduri 

 

 Responsabili:  

Costuri 

RON 

Nr. 

crt. 

Obiective 

specifice 

ActivitaŃi de realizat 

 

Paşi intreprinşi pentru realizarea 

activitaŃii 

Termene de 

implementare 

Din surse 

locale 

Surse 

atrase 

Total 

Responsabili  

Amenajare şi dotare 

birou 

-locaŃie birou-  

- dotari - 

-conectare la internet - 

1. InfiinŃare 

birou 

accesare 

fonduri  

interne si 

externe 

Angajare specialist 

pentru programe, 

proiecte 

-anunŃ concurs; 

-concurs -  

- personal -  

- personal - 

     

2. Demersuri 

accesare  

fonduri 

Identificarea surselor 

de finanŃare 

 

-informarea persoanelor şi 

instituŃiilor intesate -  

-inventarierea surselor de finanŃare -

. 
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Crearea bazei de date 

cu surse de finanŃare 

-baza de date electronica cu surse de 

finanŃare-; 

-actualizarea permanenta a bazei de 

date; 

 

     

Baza de date cu 

obiectivele orasului 

 

-baza de date cu obiectivele ce 

trebuiesc renovate/reabilitate -; 

-stabilire prioritaŃi; 

 

3. Realizarea 

studii de 

frezabilitate 

Analiza situaŃiei 

obiectivelor propuse şi 

realizare de studii de 

fezabilitate 

 

-analiza obiectivelor : oportunitate, 

lucrari necesare, termen -; 

-organizare de licitaŃii -  ; 

     

 

 

III.3.2.  Modernizarea, reabilitarea si dezvoltarea infrastructurilor 

 

Responsabili:  

Costuri (RON) Obiective specifice Denumirea 

activitatilor 

Pasi intreprinsi pentru realizarea 

activitatii 

Termene de 

implementare Surse 

locale 

Alte 

surse 

Total 

costuri 

Responsabili 
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Elaborare proiect 

tehnic 

-Identificarea trosoanelor pentru 

realizarea retelei de gaz metan; 

-Efectuarea masuratorilor; 

-Scrierea  proiectului ; 

-Avizarea proiectului 

Identificare sursa de 

cofinantare proiect 

-Consiliul Judetean; 

-Includerea retelei in srategia 

regionala a Distrigaz 

Depunere proiecte de 

finantare 

 

-Completare formulare cereri de 

finantare ; 

-Depunere cereri de finantare. 

1. Introducerea 

retelei de gaz 

metan 

Realizarea retelei de 

gaz metan 

-Lucrari efectuate in teren. 

     

Elaborare proiect 

tehnic sistem 

canalizare 

 

-Identificarea tronsoanelor ce vor fi 

canalizate;  

-Efectuarea masuratorilor; 

-Scrierea  proiectului ; 

-Avizarea proiectului. 

Identificare sursa de 

cofinantare proiect 

 

-Contactarea bancilor in vederea 

efectuarii imprumutului. 

2. Extinderea 

reŃelei de 

canalizare 

menajera  in 

intregul oras 

Depunere proiecte de 

finantare 

 

-Completare formulare cereri de 

finantare ; 

-Depunere cereri de finantare. 
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Realizarea retelei de 

canalizare 

-Lucrari efectuate  in teren. 

Intocmire studii de 

frezabilitate şi proiect,  

-Caiet de sarcini S.F.-  

-Proiect –. 

Depunere proiect de 

finanŃare ptr. 

reabilitarea  

-Completare formulare cereri de 

finanŃare –; 

-Cerere de finanŃare- 3. 

Realizare 

lucrari 

reabilitare 

drumuri  Initierea lucrarilor de 

decolmatare 

-Executarea lucrarilor de 

decolmatare; 

-Implicarea CL in executarea 

lucrarilor. 

    

 

 

III.3.3. Dezvoltarea mediului de afaceri 

 

Responsabili: 

 

Costuri 

 

Obiective 

specifice 

ActivitaŃi de realizat Paşi pentru realizare Termen pentru 

implementare 

Surse 

Locale 

Alte 

Surse 

 

Total 

 costuri 

Responsabili  
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- creearea de facilitaŃi 

pentru investitori in 

vederea infinŃarii de 

I.M.M.-uri 

- implicarea APL; 

- mediatizarea actiunii; 

- atragerea de investitori. 

     1. Dezvoltare 

sector I.M.M. 

care sa valorifice 

resursele locale 

- instruirea celor 

interesaŃi; 

- mediatizarea 

programelor privind 

facilitarea creerii de 

locuri de munca. 

- organizarea de cursuri de 

instruire; 

- distribuirea de materiale 

informative.-  

     

2. Incurajarea 

meşteşugurilor 

locale 

Identificarea 

meşteşugarilor locali 

- inscrierea in asociaŃia 

meşteşugarilor; 

- realizarea de cataloage 

cu  produsele 

meşteşugarilor locali, 

targuri, expoziŃii; 

- amenajarea unui muzeu 

etnografic ( casa, mobilier, 

anexe gospodareşti) 
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- identificarea  

obiectivelor cu caracter 

turistic; 

-instruirea persoanelor 

implicate in acest tip  de 

activitate; 

-demersuri pentru 

actualizarea P.U.G.-  

- includerea in circuitul 

turistic a obiectivelor 

turistice identificate; 

- organizarea de cursuri de 

perfecŃionare in turism.  

 

     3. Incurajarea şi 

atragerea 

intreprinzatorilor 

in turism şi 

agroturism. 

-identificare trasee sau 

zone de atracŃie turistica 

-  

-stabilirea zonelor de 

atracŃie turistica; 

- atragerea de turişti straini 

turismului; 

- realizarea unui centru de 

informare turistica 

     

 

III.2.4. Construirea, modernizarea si dotarea cladirilor publice 

 

Responsabili:  

Obiective 

specifice 

ActivitaŃi de realizat Paşi pentru realizare Termen pentru 

implementare 

Costuri 

 

Responsabili  
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Surse 

locale 

 

Alte 

surse 

Total 

costuri 

Reabilitare cladire  

 

-Realizare proiect tehnic; 

-Avizari proiect tehnic; 

-Autorizarea lucrarilor; 

-Efectuare lucrari 

reabilitare; 

- 

1.Modernizarea 

Casa de cultura 

Dotari -Logistica si mobilier ; - 

 

     

Intocmire studiu de 

fezabitate şi proiect tehnic 

-Caiet de sarcini SF - 

-Studiu de impact asupra 

mediului inconjurator - 

realizat; 

-lucrari in teren -. 

 

Depunere proiecte de 

finanŃare 

-Completare formulare 

cereri de finanŃare -; 

- Cereri –. 

2.Construirea 

unei rampe 

ecologice pentru 

colectarea 

deşeurilor 

Realizarea rampei 

ecologice 

-Rampa de gunoi 

ecologica -; 
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Intocmire studiu de 

fezabitate şi proiect tehnic 

pentru construirea unui 

teren sintetic 

 

-Caiet de sarcini si SF- 

-Lucrari efectuate. 

  

3.Reabilitare 

baza sportiva 

Depunere proiecte de 

finanŃare 

-Completare formulare 

cereri de finanŃare-; 

- Cereri de  inantare –; 

     

FacilitaŃi pentru atragerea 

cadrelor didactice 

calificate 

 

-Stabilirea facilitatilor ce 

pot fi oferite; 

-Aprobare HCL. 

AchiziŃionare logistica 

corespunzatoare 

-Realizare plan 

modernizare 

-Achizitionare logistica 

corespunzatoare. 

4.Modernizare 

şcoli 

Reabilitare cladiri 

 

 

-Realizare plan 

modernizare 

-Efectuarea lucrarilor de 

reabilitare. 

     

5.Reabilitare 

gradiniŃa  

Elaborare proiect tehnic -Identificare locaŃie -

realizata 

-Scrierea proiectului - 
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Identificare surse de 

cofinanŃare proiect 

-Contactarea bancilor in 

vederea efectuarii 

imprumutului. 

-Identificare finantari 

europene; 

-Identificare finantari 

Consiliu Judetean 

 

Depunere proiect de 

finanŃare 

 

-Completare formulare 

cerere de finanŃare - 

-Cereri de finanŃare- 

 

Realizare proiect Lucrari de reabilitare  

 

 

III.3.5. Stabilirea şi realizarea obiectivelor sociale la nivelul comunitaţii 

 

Responsabili:  

Costuri Obiective specifice ActivitaŃi  realizate  Paşi intreprinşi pentru 

realizarea activitatii 

Termen de 

implementare Din  

surse 

locale 

Din 

surse 

Atrase 

 

Total  

Responsabili 
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Baza de date 

realizata cu toate 

cazurile sociale pe 

categorii de 

populatie si varsta 

-Anchete sociale realizate ; 

-Cazuri sociale identificate 

pe categorii ; 

-Baza tehnica realizata. 

     1. Identificarea 

problemelor sociale 

PosibilitaŃi de sprijin 

pentru categoriile 

defavorizate 

identificate  

-Grup de iniŃiere alcatuit  

pentru analizarea cazurilor 

; 

-Analizare posibilitaŃi de 

sprijin ; 

-Cereri de finanŃare pentru 

grupuri vulnerabile. 

     

Identificare spaŃiu 

pentru realizare 

centru rezidenŃial 

pentru batrani 

-Identificare locatie ; 

-Realizare proiect; 

-Cerere finanŃare -; 

-Centru rezidenŃial -. 

     2 Creare spaŃii 

adecvate pentru 

sprijin social  

 

 Identificare spaŃiu 

pentru realizare 

centru de zi pentru 

copii 

-Identificare locatie ; 

-Realizare proiect; 

-Cerere finanŃare -; 

-Centru de zi pentru copii  

     

3. Creearea unui 

centru de consiliere 

familiala   

Identificarea spaŃiu 

realizare centru de 

consiliere familiala 

-Identificare locatie ; 

-Realizare proiect; 

-Cerere finanŃare -; 

-Realizare centru  

     

4.Amenajarea de Identificare locaŃie - Identificare locatii;      
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spaŃii de joaca pentru 

copii  

Realizare spaŃii de 

joaca 

- Realizare proiect ; 

-Cerere finanŃare; 

-SpaŃiu de joaca  

 

5.Alfabetizare romi  Realizare baza de 

date persoane 

provenite din randul 

rromilor analfabete 

-InfiinŃarea unei 

clase pentru romii 

analfabeŃi  

-Realizare baza de date; 

-Identificare locatie; 

-Realizare proiect; 

-Cerere finanŃare -;  

-Clasa alfabetizare –; 

 

     

6.Acordarea de  burse 

de sprijin şi de merit 

Realizare baza de 

date cu elevii care se 

incadreaza   

-Realizare baza de date; 

-Cerere finanŃate; 

-Cerere finanŃare; 

-Burse acordate. 

 

     

 

III.3.6. Cultivarea spiritlui civic şi implicarea cetaţenilor 

 

Responsabili : 

Obiective specifice: Activitati de Pasi intreprinsi pentru realizarea Termene de Costuri (RON) Responsabili 
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realizat activitatii implementare Din surse 

locale  

Din surse 

atrase 

Total 

Realizare 

calendar cu 

intilniri 

cetatenesti 

periodice 

-Grupuri de interese identificate; 

-Grupuri vulnerabile identificate; 

-Calendar intilniri realizat pe 

comunitati; 

     

Organizare de 

adunari pentru 

informarea 

cetatenilor 

-Intilniri pentru diseminarea 

actiunilor APL organizate ;(lunar) 

-Sondaje de opinie, chestionare 

aplicate (1 data pe an); 

     

Mediatizare 

exemple de 

buna practica 

din alte 

comunitati 

-Intilniri intercomunitare realizate 

(1 pe an); 

-Expuneri exemple de buna 

practica din alte comunitati – 

rezultate. 

     

Realizare si 

amplasare de 

panouri 

publicitare si 

informative 

-Locuri de amplasare stabilite; 

-Tipuri de informatii stabilite; 

-Panouri amplasate.. 

     

1. Informare si 

comunicare permanenta 

cu cetatenii 

Informare cu 

scopul cresterii 

spiritului 

asociativ 

-Intilniri publice pentru 

incurajarea spiritului asociativ; 

-Mediatizare rezultate in urma 

asocierilor. 
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Identificarea 

potentialului 

pentru 

voluntariat 

Consultare permanenta;      

Campanie de 

informare in 

domeniul 

protectiei 

mediului 

 

-ONG- voluntar atras pentru 

realizare campanie informativa; 

-Reguli si masuri stabilite pe plan 

local, urmarirea respectarii lor; 

-Panouri publicitare care sa 

indemne la respectarea protectiei 

mediului  

 

     2. Constientizarea 

cetatenilor in 

gestionarea deseurilor 

 

Intilniri 

cetatetenesti 

pentru 

identificarea 

necesitatilor 

(containere, 

amplasare) 

 

-Comunitati cu probleme de 

depozitare a deseurilor 

identificate; 

-Dezbateri cu cetatenii programate 

si realizate. 

     



Planul strategic de dezvoltare locala a orasului Huedin 

 

109 

 

Realizare baza 

de date cu 

proprietatile 

problema 

-Anunt demarare actiune 

identificare probleme legate de 

proprietati; 

-Semnalare de catre cetateni a 

proprietatilor problema intr-o 

perioada de 5 luni; 

-Realizare baza de date. 

     3. Sprijinirea si 

mobilizarea cetatenilor 

in rezolvarea CF (Carti 

Funciare) 

Intilniri pe 

comunitati cu 

cetatenii si 

realizare plan 

de actiuni spre 

solutionarea 

problemelor 

-Intilniri cetatenesti realizate 

pentru identificare necesitati 

     

 

 

III.3.7. Mediatizarea şi promovarea orasului Huedin. 

 

Responsabili : 

Obiective specifice: Activitati de realizat Pasi intreprinsi pentru Termene de Costuri (RON) Responsabili  
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realizarea activitatii implementare Din 

surse 

locale  

Din 

surse 

atrase 

Total 

Realizare pagina web a 

orasului 

 

-Primarie conectata la 

internet -realizat; 

-Pagina WEB realizata 

- Dezvoltare pagina web 

     

Realizare expozitie web 

cu mesteri populari 

-Contractare serviciu 

specializat; 

-Expozitie web realizata. 

     

1. Mediatizarea orasului 

prin mijloace moderne 

Promovare in mass-

media a orasului 

Huedin 

-Interviuri publicitare in 

presa locala si nationala 

     

Realizare pliante de 

promovare a 

potentialului turistic al 

orasului 

 

-Fomat pliante alcatuit; 

-Contactare serviciu 

tipografic; 

-Pliante realizate; 

-Pliante distribuite; 

     2. Mediatizarea 

potentialului turistic 

Prezentare pe pagina 

web a punctelor de 

atractie turistica 

 

-Profil turistic publicat in 

pagina web 
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Capacitarea unui post 

TV pentru realizarea de 

reportaje locale 

-Identificare posturi TV; 

-Invitatii adresate posturi 

TV; 

-Negociere conditii 

realizare reportaj; 

-Reportaj realizat. 

     

 

 

III.3.8. Eficientizarea folosirii banului public 

 

Responsabili: 

 

Costuri (RON) Obiective specifice Denumirea activitatilor Pasi intreprinsi pentru 

realizarea activitatii 

Termene de 

implementare 
Surse 

locale 

Alte 

surse 

Total 

costuri 

Responsabili 
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Identificarea 

persoanelor capabile din 

punct de vedere 

profesional şi moral   

pentru monitorizarea 

folosirii banului public  

 

-Consultari 

permanente cu 

comunitatea ; 

-Formare comitet de 

initiativa -realizat ; 

-Implicarea activa a 

comitetului in functie 

de proiectele derulate. 

1. Implicarea societaŃii 

civile şi a ONG-urilor 

pentru monitorizarea 

folosirii banului public 

 

Implicarea comunitatii 

pentru sustinerea 

proiectelor importante 

-Creare comitet de 

consultare 

cetateneasca . 

     

2. Implementarea 

funcŃiei de facilitator 

comunitar 

Identificarea persoanei 

potrivite pentru a ocupa 

aceasta funcŃie 

-Organizarea 

concursului pentru 

ocuparea postului ; 

-Stabilire locaŃie 

pentru biroul 

facilitatorului ; 

-Dotarea biroului. 
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III.4. Portofoliu de proiecte 
Necesitati pentru  care nu s-au identificat resurse pana in  acest moment 

Proiect Buget Perioada de 

implementare 

1. Inlocuire retele apa-canal – proiect in 

derulare 

 

  

2. Centura ocolitoare 

 

  

3. Canalizare in Bicalatu 

 

  

4. Retea de apa-canal in Cetatea Veche 

 

  

5. Reabilitarea strazilor 

 

  

6. Reabilitarea, modernizarea si dotarea 

Casei de Cultura 

 

  

7. Reabilitarea, modernizarea si dotarea 

Caminului Cultural 
  

8. Introducerea retelei de gaz in tot orasul 

 

  

9. Statie de transfer – rampa ecologica pt 

deseurile menajere 

 

  

10. Infiintare muzeu 

 

  

11. Amenajare parc si locuri de joaca – 

Republicii, Avram Iancu, P-ta Republicii 

 

  

12. Parc industrial/ incubator de afaceri 

 

  

13. Centru pentru varstnici 

 

  

14. Amenajare piata agro-alimentara 

 

  

15. Centru de agrement(strabd, vestiare) 

 

  

16. Actualizarea PUG-ului 

 

  

17. Amenajarea bazei sportive 

 

  

18. Toaleta publica 

 

  

19. Dezvoltare si extindere retele termice 

 

  

20. Locuinte sociale   
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21. Cursuri de calificare si recalificare – 

prelucrarea lemnului, constructii, agroturism 

 

  

22. Impaduriri – composesorate 

 

  

23. Colectarea selectiva a deseurilor 

 

  

24. Amenajare parc si locuri de joaca pt copii 

– piata Republicii 

 

  

25. Construire  de gradinite   

26. Amenajarea si modernizarea gradinitei 

existente 
  

27. Asfaltare drumuri Bicalat si Cetatea Veche 

 

  

28. Cursuri de calificare si recalificare 

 

  

29. Constructii – prelucrare industriala 

 

  

30. Servicii 

 

  

31. Cursuri agroturism 

 
  

32. Impaduriri – composesorate 

 
  

 

 

 


