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Analiza infrastructurii de baza
Starea infrastructurii fizice este o condi?ie esen?iala pentru
func?ionarea optima a civiliza?iei moderne: accesibilitatea fluxurilor
de munca, de pia?a, competitivitate, atractivitatea mediului de
afaceri, turismul si cultura, toate fiind interconectate fundamental de
calitatea infrastructurii. Printre altele, standardele europene impun
o serie de criterii care vizeaza imbunata?irea calita?ii vie?ii, in
special in asezarile rurale si atenuarea discrepan?ei dintre mediul
urban si cel rural.
Infrastructura de baza este constituita din infrastructuri de transport
( drumuri, cai ferate, aeroporturi), re?ele de energie ( electrica,
termica, gaze naturale), infrastructuri edilitare si de mediu ( re?ele
de alimentare cu apa potabila, re?ele de canalizare a apelor uzate).
Infrastructura rutiera
O re?ea eficienta de transport este o cerin?a de baza, in primul
rand pentru stimularea cresterii economice si a cresterii
competitivita?ii regionale precum si a nivelului de ocupare a for?ei
de munca, iar in al doilea rand pentru cresterea calita?ii vie?ii prin
asigurarea unui acces facil si sigur ceta?enilor catre casa, serviciu,
scoala, spitale, locuri pentru recreere. Calitatea infrastructurii este
un subiect de importan?a majora pentru Regiunea de Nord-Vest.
Legaturile comunei cu exteriorul se realizeaza atat pe cale rutiera,
cat si pe cale ferata.
Regiunea Nord-Vest nu dispune de un sistem de autostrazi ceea ce
face ca traficul sa fie direc?ionat spre alte zone, ducand astfel la o
reducere a oportunita?ilor zonei catre axele comunica?ionale care
pot genera dezvoltare. Pentru a contracara aceasta situa?ie, in
prezent sunt in derulare lucrarile de execu?ie la Autostrada
Brasov-Bors, care va traversa jude?ul Cluj avand ca puncte de
inser?ie pe raza jude?ului urmatoarele: Mihai Viteazu, DJ107L,
Ciurila, Petresti.
Comuna Izvoru Crisului este strabatuta de la Sud-Est la Nord-Vest
de drumul National DN1 pe o distanta de 7 km, trecand prin satele
Izvoru Crisului si Saula. Din satul Saula DC 117 pe o distanta de 2
km duce spre satul Nearsova. Legatura dintre comuna si satul
Nadasu se asigura prin DC 135 pe o lungime de 4,5 km si care
descinde din DN1.
Distantele fa?a de obiectivele importante sunt urmatoarele :
Vama:Vama Bors 120 km
Orase apropiate:Huedin 7 km;Cluj Napoca 45 km
Aeroport:Cluj Napoca cc 50 km
Cai de acces catre comunitate:
● DN1- care trece prin satul Izvoru Crisului si satul Saula
● DC 135- face legatura intre satul Izvoru Crisului si sat Nadasu
● DC 117- calea de comunica?ie intre satul Saula si satul
Nearsova
Lungimea totala a drumurilor de importan?a semnificativa in
comuna Izvoru Crisului este de 13,5 km. Starea drumurilor este
urmatoarea:
Cale de comunica?ie
Legatura
Starea drumului
DN1
Izvoru Crisului - Saula
asfaltat
DC 135
Izvoru Crisului - Nadasu
pietruit
DC 117
Saula - Nearsova
asfaltat

Infrastructura de apa potabila/ apa uzata
Alimentarea cu apa potabila este un indicator al gradului de
civiliza?ie si calitate a vie?ii. Analizand situa?ia la nivelul jude?ului
Cluj se remarca o preocupare crescuta pentru accesul popula?iei
rurale la acesta utilitate.
Alimentarea cu apa a comunei Izvoru Crisului se face din
urmatoarele surse:
Fantani proprii ale popula?iei;
Re?eaua de apa la care sunt racordate gospodariile.
Lungimea totala a retelei de apa potabila existenta este de 16,7 km
si deserveste aproape 40% din comunitatea comunei Izvoru
Crisului.
Pe raza comunei exista un numar de 5 izvoare cu debit de apa
crescut, ceea ce reprezinta un plus pentru realizarea re?elei de
alimentare cu apa.
Lungimea totala a re?elei canalizare pe raza comunei Izvoru
Crisului este de 5,5 km.
Infrastructura de energie electrica
La nivelul comunei exista o re?ea de energie electrica care acopera
in propor?ie de 100 % gospodariile din comuna.
Starea infrastructurii este urmatoarea: stalpi de energie electrica in
stare buna de func?ionare: 85% din total, iar restul de 15% sunt
intr-o stare nesatisfacatoare.
Infrastructura de gaze naturale
Standardele europene impun o serie de standarde care vizeaza
imbunata?irea calita?ii vie?ii in asezarile rurale, de aceea
dezvoltarea sistemului de distribu?ie al gazelor naturale pentru
facilitarea alimentarii localita?ilor jude?ului Cluj trebuie sa constituie
o prioritate strategica prin continuarea si finalizarea lucrarilor de
execu?ie incepute, stimularea consiliilor locale pentru demararea
demersurilor in vederea racordarii la alimentarea cu gaze naturale,
ini?ierea de noi programe pentru extinderea re?elelor de distribu?ie
a gazelor naturale in cadrul zonelor deficitare din acest punct de
vedere.
In prezent, la nivelul comunei Izvoru Crisului nu exista re?ea de
alimentare cu gaz metan.
Infrastructura de telecomunica?ii
In domeniul telecomunica?iilor, cu toate ca numarul de
abonamente de telefonie fixa este in crestere anuala, in mediul
rural este inca pu?in dezvoltata. Complementar se poate observa
cresterea utilizarii telefoniei mobile in mediul rural mai ales in
zonele in care infrastrucutura de telefonie fixa este inexistenta.
La nivelul comunei exista o re?ea de telefonie fixa la care sunt
racorda?i un numar de 267 de abona?i. De asemenea, pe raza
comunei este instalata si o antena de telecomunica?ii pentru
telefonia mobila. Exista si posibilitatea de racordare la Internet, in
prezent in comuna fiind 75 de gospodarii cu conexiune la Internet.
Analiza infrastructurii de sanatate
Referitor la infrastructura de sanatate se constata inechita?i in
accesul la servicii medicale intre mediul urban si cel rural. Categorii
relative mari de persoane nu sunt inscrise pe lista medicilor de
familie, chiar daca sunt asigurate prin efectul legii ( ex. persoane cu
venituri mici, agricultori ) in virturea liberei alegeri a medicului de
familie.
In ceea ce priveste dotarea cu echipamente, avand in vedere faptul
ca sistemele de sanatate au devenit tot mai dependente de
tehnologie, iar in jude?ul Cluj, ca de altfel in intreaga ?ara,
echipamentele medicale de inalta performan?a sunt mult sub
necesar, se impune o finan?are considerabila si dezvoltarea unui
sistem competent de management in domeniu.
In comuna Izvoru Crisului func?ioneaza un dispensar medical.
Situa?ia privind infrastructura de sanatate este prezenta in tabelul
urmator:
Sanatate
Personal
Nr.
Institu?ii
Nr.
Personal medical Spital
Medici de familie 2 Cabinet medicina de familie 1
Medic pediatru Cabinet de specialitate
Medic stomatolog 1
Cabinet stomatologie
1
Asistent medical 1
Farmacie
De asemenea, pe raza comunei Izvoru Crisului func?ioneaza si un
dispensar sanitar - veterinar.

