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Traversarea comunei de catre numeroase grupuri de turisti confera
acesteia un avantaj real pentru dezvoltarea comertului cu produse
mestesugaresti.
● Comuna Izvoru Crisului prezinta o importanta deosebita datorita
pozitionarii geografice, deoarece este asezata pe drumul european 60
care face legatura dintre Oradea si Cluj Napoca.
● Pozitionarea pe drumul european Cluj-Oradea faciliteaza calea de
comunicatie si confera comunei Izvoru Crisului o importanta
deosebita in dezvoltarea judetului, dar si a regiunii Nord-Vest.
● Existenta unui istoric sportiv pozitiv poate ajuta la atragerea unor
evenimente competitionale pe teritoriul comunei fapt ce s-ar reflecta
benefic in aria turismului.
● Promovarea practicilor de agricultura ecologica.
● Realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate.
● Realizarea unor cursuri de educatie ecologica.
● Curatarea cursurilor de apa si a domeniului public.
● Montarea de cosuri de gunoi pe domeniul public.
● Crearea unor mecanisme de colectare selectiva a deseurilor.
● Realizarea unei statii de depozitare a deseurilor (zonala).
● Impadurirea suprafetelor degradate, pasuni necultivate.
● Zona are o sansa deosebita de dezvoltare in domeniul turistic.
● Posibilitati de dezvoltare a unor campinguri, a unui centru de
recuperare sau a unui centru pentru persoane in etate.
● Existenta unor exemple de succes ale unor localnici cu initiativa;
● Posibilitatea accesarii unor programe de finantare guvernamentale
pentru reconversie profesionala, si crearea de noi locuri de munca
pentru someri;
● Grad redus de ocupare profesionala, deci potential important al fortei
de munca locale, la salarii competitive la nivel regional (fata de polii
de crestere);
● Existenta unor spatii si cladiri in conservare, posibil a fi utilizate de
catre intreprinzatori pentru demararea unor afaceri locale;
● Grad relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor comunei.;
● Implicarea autoritatilor locale in problemele comunitatii, deschiderea
la realizarea de parteneriate.
● Elaborarea unei politici de atragere a acestui segment de emigranti
(accesare de fonduri europene in domeniul turismului rural si al
agroturismului).
● Dezvoltarea unei industrii diversificate, dinamica si capabila sa ofere
posibilitatea de implinire profesionala si materiala locuitorilor comunei.
● Cresterea industriei generatoare de venit la bugetul local.
● Insisten?a asupra unei industrii nepoluante si durabile.
● Infiintarea de microintreprinderi pentru prelucrarea resurselor
existente in comuna
● Diversificarea obiectului de activitate al firmelor.
● Utilizarea eficienta a resurselor locale, a produselor, licentierea
produselor create in comuna: sah, cutie secreta, etc....
● Promovarea unor tehnici eficiente de marketing.
● Orientarea partiala spre turisti ca potentiali clienti
● Existenta terenurilor si a resurselor locale propice dezvoltarii
antreprenoriale.
● Reconversia unor capacitati spre arii de productivitate adaptate
conditiilor locale.
● Posibilitatea revigorarii sectorului mestesugurilor traditionale.
● Disponibilitatea autoritatilor locale privind devoltarea unor relatii de
parteneriat economic cu investitori din tara si strainatate.
● Practici de agricultura durabila, adaptate conditiilor climaterice si
solului din comuna;
●

Activitati agricole diversificate si generatoare de venit la bugetul local;
Asocierea producatorilor;
Imbunatatirea practicilor agricole;
Politici de marketing eficiente;
Legislatia existenta stimuleaza asocierea intre fermieri pentru
cresterea profitabilitatii in agricultura;
● Cresterea cerintelor pentru produsele agroalimentare ecologice pe
piata UE cu posibilitati pentru producatorii romani de a practica
agricultura ecologica;
● Crearea de servicii agricole (veterinare, prestari servicii, proiectare si
consultanta in domeniu);
● Inregistrarea fermelor de pe raza comunei la DSV conform OM 301
ANSVSA pentru vanzare directa ca si solutie in extremis de salvare a
micii gospodarii agricole;
● Certificare de ferme agricole in agricultura ecologica si pentru
obtinerea de produse traditionale (DOP, IGP, TSG).
● Existenta de fonduri structurale care finanteaza aceste activitati
(FEADR)
● Crearea unei baze de date in format electronic pentru pensiunile din
cadrul comunei Izvoru Crisului.
● Creareau unui centru de informare turistica in centrul comunei.
● Turismul- generator de locuri de munca pe plan local.
● Posibilele facilitati pe care legislatia le-ar putea oferi investitorilor din
turism, constituiti in intreprinderi mici si mijlocii.
● Posibilitatea de a oferi servicii de calitate la un pret mult mai scazut
decat in alte tari (forta de munca ieftina).
● Atragerea interesului unor firme din tara si strainatate pentru
obiectivele turistice oferite pe plan local.
● Amenajarea unor case de vacanta in satele din comuna Izvoru
Crisului cu ajutorul unui parteneriat public/ privat.
● Valorificarea potentialului turistic al zonei.
● Retea de telefonie fixa extinsa la nivelul intregii comune capabila sa
faciliteze si comunicatiile de tip special (posta electronica, internet
etc.).
● Teritoriu acoperit in totalitate de o forma sau alta de telefonie.
● Servicii postale diversificate si prompte.
● Crearea unei retele de gaze naturale pe o lungime considerabila
pentu comuna Izvoru Crisului.
● Alimentarea cu apa a comunei Izvoru Crisului .
● Sistem de furnizare a apei curente si de canalizare capabile sa
deserveasca locuitorii comunei.
● Sistem de furnizare a apei potabile - prin filtrare.
● Resurse de apa - capturarea izvoarelor existente.
● Proiectele de dezvoltare a infrastructurii trebuie aduse in prim planul
obiectivelor comunei.
● Re?eaua de drumuri comunale este necesara pentru imbunata?irea
situa?iei de infrstructura a comunei.
● Existenta de fonduri structurale care finanteaza aceste activitati
(FEADR).
● Existenta unei cereri crescande din partea populatiei comunei pentru
constructia de dispensare.
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