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1. INTRODUCERE 

Proiectul are ca principal obiectiv elaborarea acestui document care să exprime aspiraţiile 

de dezvoltare ale comunităţii, care să abordeze problemele locale, bazându-se pe potenţialul 

local de dezvoltare. Deși este realizată pentru administraţia publică locală, strategia va sta la 

baza iniţiativelor tuturor persoanelor juridice care derulează activitate pe teritoriul comunei Lă-

zarea. 

Uniunii Europeană, prin politica sa regională are propunerea de reducere a decalajelor 

structurale dintre regiunile Uniunii Europene, prin promovarea dezvoltării susţinute pe întreg 

teritoriul, promovând oportunităţi reale. Această politică regională europeană este menită să 

aducă rezultate concrete pentru diminuarea diferenţelor dintre diferitele regiuni de dezvoltare.  

În acest context realizarea unui document de planificare strategică este important pentru suma-

rizarea investiţiilor care pot fi realizate la nivelul unei comunităţii cu scopul de a genera şi 

alimenta procesele de dezvoltare economică, socială şi de mediu în vederea creşterii calităţii 

vieţii şi a nivelului de trai. 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile actuale ale 

comunității și atingerea acestora în viitor, va oferi o viziune globală asupra dezvoltării pentru 

următorii ani. Perioada care va urma va însemna pentru comunităţile locale oportunitatea de a 

atrage numeroase alte surse de finaţare, alături de cele de la bugetul de stat. Aceste fonduri pot 

să aibă un impact important asupra dezvoltării comunităţii. Integrarea a adus cu sine reglemen-

tări în organizarea activităţilor din comunitate şi pe de altă parte oportuniţăţi de finanţare a 

proiectelor de infrastructură, dezvoltare instituţională, îmbunătăţirea căilor de comunicare, me-

diu, infrastructură socială şi educaţională, etc. În perspectiva accesării Fondurilor Structurale 

de la Uniunea Europeană se impune ca o condiţie creşterea eficienţei actului administrativ prin 

planificarea acţiunilor şi prin structurarea obiectivelor propuse în proiecte. 

Analiza realităţilor şi evoluţiilor la nivel zonal, regional, naţional şi european arată fără 

dubiu că supravieţuirea şi dezvoltarea colectivităţilor locale, mai ales ale celor mici şi medii 

cum este şi cazul comunei Lăzarea, depinde aproape exclusiv şi în egală măsură de capacitatea 

Primăriei şi a Consiliului Local:  

- de a înţelege contextele economic, legislativ şi cel privind fenomenului de globali-

zare; 

- de a identifica obiectivele şi priorităţile de acţiune şi dezvoltare; 

- de a implementa proiecte concrete şi de a angaja reformele necesare; 
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- de a atrage şi a motiva societatea civilă; 

- de a reabilita şi a dezvolta infrastructurile publice; 

- de a crea un cadru instituţional şi un mediu de afaceri stimulant pentru întreprinză-

torii şi investitorii privaţi;  

- de a proteja şi a valoriza mediul şi resursele locale şi zonale;  

- de a amenaja spaţiul comunitar; 

- de a se integra în structuri asociative intercomunitare (între consilii locale limitrofe). 

Responsabilitatea de a elabora, adopta şi respectiv de a aplica o strategie de dezvoltare 

pentru comuna Lăzarea revine Consiliului Local, şi respectiv Primăriei, ca instituţie executivă, 

în conformitate cu atribuţiile lor legale. 

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Lăzarea a fost iniţiat 

ca răspuns la interesul exprimat de către Consiliului Local al comunei pentru elaborarea unui 

demers strategic. În cadrul acestui proces au fost luate în calcul toate dimensiunile şi caracte-

risticile factorilor cu care comunitatea se află în relaţii de interdependenţă, au fost efectuate 

analize ale teritoriului şi s-au consultat documente strategice sectoriale, iar rezultatele obţinute 

au fost corelate cu date statistice, sondaje de opinie şi analize efectuate în teren. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Lăzarea pe perioada 2014 -2020 este realizată în 

cadrul unui proiect finanţat din fonduri proprii, proiect iniţiat şi derulat de Unitatea Adminis-

trativ Teritorială a Comunei Lăzarea.  

Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care 

au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul 

exterior şi fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dez-

voltare teritorială. În România conceptul de strategie de dezvoltare locală şi-a găsit, cel puţin 

până în prezent, o aplicabilitate practică redusă pentru cei implicaţi în procesele de dezvoltare 

comunitară. Acest concept este utilizat tot mai des în literatura de specialitate. Chiar şi aici se 

poate observa o anumită rezervă faţă de acesta, rezervă datorată probabil unor obişnuinţe 

rămase din perioada în care dezvoltarea locală nu era coordonată la nivel local, pe baza unei 

strategii care să diferenţieze diferite alternative de dezvoltare, ci încadra comunităţile într-un 

plan general de dezvoltare elaborat la nivel central. Mai mult, în acest plan general de dezvoltare 

se fixau obiective de atins şi nu se gândea în termeni de programe care urmau să fie implemen-

tate şi care necesitau o abordare multidimensională a problemei vizate. Elaborarea strategiilor 

de dezvoltare locală şi micro-regională reprezintă unul din paşii cei mai importanţi care susţin 
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procesele de dezvoltare locală şi micro-regională. În esenţă, acest tip de strategie clarifică pe 

termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvol-

tare al comunităţii. Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin şapte trăsături 

care le recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu.  

Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele: imagine asupra viitorului, cre-

ativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare, orientare spre 

un câştig durabil. Prin prima caracteristică se înţelege că strategia este elaborată având în vedere 

viitorul regiunii pentru care aceasta este destinată. Astfel, strategia este parte a gândirii pe ter-

men lung asupra viitorului regiunii în cauză. Creativitatea vizează faptul că prin intermediul 

strategiei sunt prezentate alternativele, posibilele scenarii de dezvoltare gândite astfel încât să 

se ia în considerare cât mai mult din potenţialul de dezvoltare al regiunii. Caracterul flexibil al 

strategiilor de dezvoltare locală vine în sprijinul faptului că acestea avantajează sisteme care se 

adaptează în permanenţă condiţiilor externe şi modificării situaţiei interne. O strategie nu doar 

reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în considerare influenţele diferiţilor factori interni 

şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar conţine si elemente proactive, construind posibile planuri şi 

programe ce urmează a fi aplicate pentru diferite situaţii ce ar apare pe parcurs. Principiul acţi-

unii care stă la baza unei strategii de dezvoltare se datorează faptului că ea este compusă de 

programe, a căror aplicare implică acţiune concretă direcţionată spre îmbunătăţirea situaţiei re-

giunii ţintă. Orientarea spre schimbare reiese din faptul că strategiile urmăresc elaborarea unui 

pachet de programe care, odată implementate, să ducă la schimbare pe plan social, la o mai 

bună valorificare a potenţialului local, precum şi orientarea activităţilor de dezvoltare în con-

cordanţă cu procesele înregistrate pe plan local. O ultimă caracteristică ar fi aceea că scopul 

planificării strategice este orientat spre atingerea unei dezvoltări durabile. Conceptul dezvoltare 

durabilă. a devenit tot mai important în ultimii ani o dată cu evaluările finale realizate pentru 

multe programe internaţionale orientate spre susţinerea dezvoltării locale. Au existat multe si-

tuaţii în care, odată cu încheierea acordării ajutorului internaţional, comunităţile care au cons-

tituit grupul ţintă ale acestor programe nu au reuşit, în multe cazuri, să-şi menţină nivelul de 

dezvoltare atins deja, necum să înregistreze o creştere. În consecinţă, dezvoltarea durabilă a 

devenit o componentă importantă a strategiilor de dezvoltare locală şi regională, iar programele 

de dezvoltare locală propuse finanţatorilor internaţionali sunt evaluate în funcţie şi de această 

caracteristică. 

În procesul elaborării şi implementării strategiilor de dezvoltare locală sunt implicaţi 

următorii actori de pe plan local: 
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•  administraţia publică locală, 

•  comunitatea locală, 

•  firme private, 

•  reprezentanţii societăţii civile. 

Implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare comunitară presupune parteneriatul 

între actorii mai sus menţionaţi. Un rol aparte îl are însă administraţia publică locală, care par-

ticipă atât în faza de elaborare dar şi în cea de implementare a iniţiativelor de dezvoltare locală. 

Prin aplicarea în practică a celor şapte principii, colaboratorii fundaţiei Civitas pentru o Soci-

etate Civilă au elaborat un model de strategie de dezvoltare cu un grad de aplicabilitate practică 

însemnat, model care a fost testat şi în activitatea de teren a colaboratorilor fundaţiei. În cadrul 

acestui model au fost diferenţiate şase etape. Parcurgerea lor este absolut necesară pentru fi-

nalizarea practică a unui plan de dezvoltare locală/micro-regională/regională. Modul de abor-

dare a acestor etape/faze, gândite de noi sunt parcurse amănunţit în următoarea parte a materi-

alului de faţă. Orice strategie de dezvoltare locală/micro-regională/regională trebuie să includă 

o etapă introductivă care cuprinde două părţi: prezentarea principalelor programe internaţionale 

şi o scurtă prezentare a zonei ţintă. Prima parte cuprinde prezentarea principalelor prog-

rame/strategii europene şi naţionale în domeniul dezvoltării comunitare: dezvoltare regională 

şi dezvoltare locală (aici includem Programele de dezvoltare naţionale/regionale, Programe de 

dezvoltare rurală, cărţile verzi ale dezvoltării regionale şi rurale, etc.). O a doua parte a etapei 

introductive constă în încadrarea unităţii/unităţilor administrative pentru care se realizează stra-

tegia în spaţiul geografic-istoric naţional şi regional. Etapa introductivă este necesară deoarece 

orice strategie elaborată trebuie integrată în alte documente programatice existente la nivele 

superioare sau macro-nivele. Următoarea etapă identificată de noi în cadrul acestei acţiuni 

constă din diagnoza şi analiza principalilor indicatori statistici din localitatea, micro-regiunea 

sau regiunea pentru care se realizează strategia de dezvoltare. 

Această etapă este denumită de noi: 

Faza 1 Colectarea datelor şi analiza acestora 

•  determinarea bazei economice, 

•  evaluarea structurii pieţei forţei de muncă, 

•  evaluarea nevoilor pieţei forţei de muncă, 

•  examinarea oportunităţilor şi a constrângerilor dezvoltării economice, 

•  examinarea /evaluarea capacităţii instituţionale locale. 
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Etapa culegerii datelor este una extrem de importantă pentru întreg procesul elaborării strategiei 

de dezvoltare locală. Adunarea datelor se realizează pe două niveluri: 

1.  Cea mai mare parte a datelor sunt culese direct de la cei pentru care se elaborează strategia 

de dezvoltare (primării sau firme private). În această fază este important ca viitorul beneficiar 

să completeze (cât mai exact şi folosind date cât mai recente) formularul privind evaluarea 

localităţii sau a zonei pentru care se elaborează planul de dezvoltare. 

2.  Un al doilea nivel presupune documentarea care se face folosind surse statistice oficiale, 

cum ar fi: anuare statistice, baze de date ale comisiilor judeţene sau naţionale de statistică, alte 

surse şi statistici oficiale. Acest tip de date ne permite o încadrare mai bună a zonei într-un 

context mai larg.  

În final, colectarea datelor pe cele două nivele conduce la constituirea unei baze de date 

cuprinzătoare despre localitatea sau micro-regiunea vizată. Etapa de culegere a datelor trebuie 

să includă în mod obligatoriu şi aspecte ce vizează comunitatea în ansamblu: capacitatea insti-

tuţiilor locale de a administra sau de a iniţia proiecte de dezvoltare locală, sprijinul din partea 

comunităţii etc. Pentru Faza 1, principalul tip de activitate constă în culegerea de date care să 

permită diagnoza spaţiului pentru care se elaborează planul de dezvoltare locală sau micro-

regională.  
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Faza 2 Stabilirea strategiei de dezvoltare locală 

•  stabilirea scopurilor şi criteriilor de dezvoltare, 

•  identificarea posibilităţilor de acţiune, 

•  dezvoltarea unei strategii pe obiective operaţionale de dezvoltare. 

În urma analizei SWOT - Acronimul provine din cuvintele englezeşti Strenghts (puncte forte), 

Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi) şi Threats (pericole/ameninţări) - sunt 

identificate punctele forte si cele slabe, oportunităţile de dezvoltare, dar şi pericolele existente 

la nivelul unei comunităţi. Acest tip de analiză permite identificarea direcţiilor de dezvoltare 

locală. Până la nivelul acestei etape culegerea şi analiza datelor existente poate fi făcută doar 

de grupul de analiză care coordonează activităţile privind elaborarea strategiei de dezvoltare. 

La acest capitol în elaborarea strategiilor de dezvoltare am inclus două puncte esenţiale şi 

anume: 

a) Obiective strategice de dezvoltare 

b) Obiective operaţionale. 

Primul punct cuprinde: enumerarea obiectivelor pentru care a fost elaborată strategia; menţio-

narea metodologiei de elaborare şi a agenţilor de dezvoltare locală implicaţi în procesul ela-

borării strategiei de dezvoltare, precum şi identificarea câtorva domenii strategice de dezvol-

tare. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate şi in identificarea obiectivelor operaţionale. La 

al doilea punct al acestei faze sunt prezentate obiectivele operaţionale de dezvoltare în teritoriul 

supus investigaţiei. Programul operativ de dezvoltare locală trebuie gândit de către grupul de 

lucru ca un sistem coerent privind dezvoltarea localităţii/micro-regiunii/regiunii. În alegerea 

subprogramelor, cel mai important considerent trebuie să fie iniţierea unor proiecte de dezvol-

tare convergente în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Condiţia de bază pentru dezvoltare 

locală este păstrarea tradiţiilor economice şi sociale comunitare. Astfel se ajunge la situaţia în 

care, pe baza realităţii existente se pun bazele dezvoltării durabile a comunităţii. 

Faza 3 Selectarea proiectelor de dezvoltare locală 

În această etapă sunt prezentate programele şi proiectele de dezvoltare care vor fi incluse în 

strategia de dezvoltare. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, funcţie de gradul de implicare a 

agenţilor de dezvoltare, de perioada necesară pentru implementare şi de locul acestora pe 

agenda persoanelor sau a organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor. Aici au loc: 

•  identificarea proiectelor de dezvoltare posibile, 

•  evaluarea viabilităţii proiectelor, 

- din punct de vedere al comunităţii 
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- al plasării 

- comercial 

- al implementării 

În cadrul acestei etape se impune o colaborare apropiată între grupul care elaborează planul 

strategic şi instituţiile administraţiei publice locale (APL). Acest tip de colaborare are o dublă 

motivaţie: 

- grupul de experţi are o anumită viziune în ceea ce priveşte politicile de finanţare pentru pro-

iectele de dezvoltare locală sau comunitară, 

- instituţiile administraţiei publice locale cunosc cel mai bine care sunt resursele locale (finan-

ciare şi nefinanciare) care pot fi alocate în cadrul unor proiecte de dezvoltare. 

Faza 4 Construcţia planurilor de acţiune 

Această fază cuprinde următoarele puncte: 

•  pre-evaluarea rezultatelor proiectelor, 

•  menţionarea nevoilor pentru realizarea proiectului, 

•  menţionarea alternativelor financiare. 

Faza 5 Specificarea detaliilor din proiecte 

Aici au loc: 

•  pregătirea planurilor de dezvoltare, 

•  realizarea studiilor de fezabilitate detaliate, 

•  dezvoltarea, monitorizarea şi evaluarea programului. 

Faza 6 Pregătirea planului de dezvoltare general şi implementarea 

 Această fază se referă la 

•  stabilirea orarului pentru implementarea programului de dezvoltare, 

•  precizarea nevoilor de natură financiară, 

•  derularea programului general de dezvoltare. 

Fazele 1, 2 şi 3 ţin mai ales de partea de planificare strategică şi intră în sarcina celor care 

elaborează planul de dezvoltare strategică. În schimb, fazele 4, 5 şi 6 ţin mai ales de implemen-

tare. Pe lângă agenţii de dezvoltare implicaţi în aceste activităţi se impune şi cooptarea unor 

specialişti în domeniile pentru care se elaborează aceste proiecte de dezvoltare locală. Aceştia 

trebuie să fie în măsură să precizeze detaliile de natură tehnică şi financiară care să asigure 

condiţiile pentru implementarea proiectelor, dar şi să susţină autorităţile locale, agenţii de dez-

voltare locală în vederea construirii capacităţii locale de aplicare practică a programelor 

cuprinse în strategia de dezvoltare. 
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2. REGLEMENTĂRI EUROPENE, NAȚIONALE, REGIONALE, JUDEȚENE 

2.1 Europa 2020 – priorități, inițiative, obiective  

Europa 2020 este strategia asumată de către Comisia Europeană pentru viitoarea perioadă 

și a stat inclusiv la baza programării tuturor fondurilor europene pentru perioada 2016 - 2020. 

Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:  

- creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare (spri-

jinită în special de inițiativele strategice „O Uniune a inovării", „Tineretul în miș-

care" și „O agendă digitală pentru Europa");   

- creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive (sprijinită în special de iniția-

tivele strategice „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor" și 

„O politică industrială adaptată erei globalizării");   

- creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocu-

pării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială (sprijinită în 

special de inițiativele strategice „O agendă pentru noi competențe și locuri de 

muncă” și „O platformă europeană de combatere a sărăciei").  
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Pentru definirea direcţiei de evoluţie până în anul 2020, Comisia propune următoarele 

cinci obiective principale ale UE, interconectate și cruciale:  

1) ocuparea forţei de muncă – 75% din populaţia cu vârstă cuprinsă între 20 și 64 de ani 

ar trebui să aibă un loc de muncă;  

2) cercetare și dezvoltare – 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare 

(CD);  

3) schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei – o reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră majorată la 20%, sau chiar 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens, 

faţă de nivelurile înregistrate în 1990; creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă până 

la 20%; creșterea eficienţei energetice cu 20%;  

4) educaţie – rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și ar 

trebui atinsă o rată de cel puţin 40% absolvenţi de studii superioare, din totalul generaţiei tinere;  

5) lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale – numărul persoanelor ameninţate de 

sărăcie ar trebui redus cu cel puţin 20 de milioane.  

  Pentru a stimula realizarea de progrese în cadrul fiecărei teme prioritare, Comisia Euro-

peană prezintă șapte inițiative emblematice:  

  1) „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile - cadru și accesul la finanțările 

pentru cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inova-

toare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă;    

2) „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pen-

tru a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii;  

 3) „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de inter-

net de mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală unică gos-

podăriilor și întreprinderilor;   

4) „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 

decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie 

cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru 

a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența energetică;   

5) „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de afa-

ceri, în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile 

în măsură să facă față concurenței la nivel mondial;   

6) „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele 

muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor acestora pe 
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tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii și a unei mai bune 

corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională;   

  7) „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și 

teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar 

persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a 

duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate.    

Atingerea ţintelor din Strategia 2020 presupune contribuţia tuturor politicilor comune, 

inclusiv a politicii de coeziune, într-o manieră complementară, bazată pe sprijinul reciproc. 

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamentul Strategiei Naţionale 

a României în domeniu, completează Strategia de la Lisabona și se dorește a fi un catalizator 

pentru cei ce elaborează politici publice și pentru opinia publică, în scopul schimbării compor-

tamentului în societatea europeană și, respectiv, în societatea românească și implicării active a 

factorilor decizionali, publici și privaţi, precum și a cetăţenilor în elaborarea, implementarea și 

monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile.  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru trecerea, 

într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adă-

ugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre îmbunătăţirea 

continuă a calităţii vieţii oamenilor și a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. Ca 

orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen me-

diu și lung:  

- Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la prin-

cipalii indicatori ai dezvoltării durabile.   

- Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al 

ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.   

Conceptul de dezvoltare durabilă conţine în egală măsură, consideraţii asupra prezentului 

și viitorului, asupra priorităţii pe termen lung și scurt, precum și asupra analizei în ansamblu și 

nu doar pe părţi.  

Obiectivele dezvoltării rurale, a căror realizare contribuie la strategia Europa 2020 pentru 

o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, trebuie atinse prin intermediul urmă-

toarelor șase priorităţi ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală:  
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1. încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 

zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte:  

a) încurajarea inovării și a creării unei baze de cunoștinţe în zonele rurale;   

b) consolidarea legăturilor dintre agricultură și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și 

inovare, pe de altă parte;   

c) încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii și a formării profesionale în sectoarele agri-

col și forestier;   

2. creșterea competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilităţii exploa-

taţiilor, cu accent pe următoarele aspecte:   

a) facilitarea restructurării exploataţiilor care se confruntă cu probleme structurale ma-

jore, în special a celor cu un nivel redus de participare la piaţă;   

b) a exploataţiilor orientate spre piaţă din anumite sectoare și a exploataţiilor care au ne-

voie să își diversifice activităţile agricole;   

c) facilitarea reînnoirii generaţiilor în sectorul agricol.   

3. promovarea organizării lanţului alimentar și a gestionării riscurilor în agricultură, cu 

accent pe următoarele sectoare:   

a) o mai bună integrare a producătorilor primari în lanţul alimentar prin intermediul sche-

melor de calitate, al promovării pe pieţele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, 

al grupurilor de producători și al organizaţiilor interprofesionale;   

b) sprijinirea gestionării riscurilor la nivelul exploataţiilor.   

4. refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură și de 

silvicultură, cu accent pe următoarele aspecte:   

a) refacerea și conservarea biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul ac-

tivităţilor agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene;   

b) ameliorarea gestionării apelor;   

c) ameliorarea gestionării solului.   

5. promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziţiei către o economie cu 

emisii reduse de carbon și rezistenţă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 

silvic, cu accent pe următoarele aspecte:   

a) eficientizarea utilizării apei în agricultură;   

b) eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar;   

c) facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 

deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei;   
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d) reducerea emisiilor de oxizi de azot și de metan din agricultură;   

e) promovarea sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură; 

6. promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale, cu accent pe următoarele aspecte:   

a) facilitarea diversificării, a înfiinţării de noi întreprinderi mici și a creării de locuri de 

muncă;   

b) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;   

c) sporirea accesibilităţii, a utilizării și a calităţii tehnologiilor informaţiei și comunicaţii-

lor (TIC) în zonele rurale.   
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2.2 România în Europa 2020  

În urma crizei financiare din 2009, economia României s-a stabilizat cu sprijinul progra-

melor de asistență financiară UE-FMI. Începând din 2013, aceasta s-a extins puternic, motoa-

rele creșterii trecând, treptat, de la exporturile nete la cererea internă. Consumul privat și-a re-

venit la nivelul maxim de după 2008, pe fondul creșterii veniturilor disponibile ale gospodării-

lor, fiind impulsionat de majorarea puternică a salariilor și de inflația negativă. Investițiile s-au 

redresat mai încet, însă s-au apropiat de ratele de creștere din perioada anterioară crizei. Pe de 

altă parte, cererea internă solidă încurajează importurile, cotele de piață ale exporturilor au con-

tinuat să crească, în special în sectorul serviciilor. Aceste măsuri, combinate cu accelerarea 

creșterii salariilor, vor adăuga și mai multă presiune asupra cererii interne, care este deja solidă. 

În același timp, măsurile de politică referitoare la partea de ofertă a economiei, cum ar fi inves-

tițiile în inovare și în infrastructură sau îmbunătățirile aduse mediului de afaceri și administrației 

publice, rămân limitate. Principala provocare va fi aceea de a asigura o creștere economică 

echilibrată și durabilă în viitor.  

Piața forței de muncă se restrânge, pe fondul unei creșteri economice solide. Rata șoma-

jului a fost în general stabilă, situându-se sub 7%, și se așteaptă ca aceasta să scadă într-o oare-

care măsură în următorii ani. Rata de ocupare a forței de muncă a crescut și se preconizează că 

aceasta își va menține tendința ascendentă, creșterea concentrându-se în sectoarele cu o valoare 

adăugată ridicată. Cu toate acestea, emigrația puternică, inclusiv a lucrătorilor cu înaltă califi-

care, combinată cu îmbătrânirea populației, reprezintă o provocare pentru sprijinirea unei eco-

nomii competitive. Reducerea din 2014 a contribuțiilor la sistemul de asigurări sociale a spriji-

nit limitarea, până acum, a costurilor unitare ale muncii, însă acestea pot să depășească produc-

tivitatea muncii în viitor, deoarece piața forței de muncă se restrânge.  
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Finanțele publice au fost stabile în 2015, dar se prevede o deteriorare a acestora ca urmare 

a creșterii cheltuielilor și a reducerii TVA-ului și a altor taxe. România și-a atins, în 2014, obi-

ectivul pe termen mediu, și anume un deficit de 1 % din PIB în termeni structurali. În 2015, 

îmbunătățirea colectării impozitelor i-a permis României să își mențină obiectivul pe termen 

mediu, în pofida unor derapaje în materie de cheltuieli. Cu toate acestea, se preconizează că 

noile reduceri fiscale din 2016 și 2017, precum și creșterea salariilor din sectorul public vor 

majora deficitul la 3¾% din PIB până în 2017.  

România a realizat progrese limitate în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandă-

rilor specifice fiecărei țări din 2015. Cel de al treilea program de asistență financiară pentru 

balanța de plăți (2013-2015) s-a încheiat în septembrie 2015. S-au realizat progrese limitate în 

domeniul respectării obligațiilor fiscale. Nu s-a înregistrat niciun progres în ceea ce privește 

egalizarea vârstei de pensionare pentru bărbați și pentru femei. S-au realizat progrese limitate 

în privința asigurării faptului că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă dispune 

de personalul adecvat, a consolidării măsurilor active de pe piața forței de muncă și a reducerii 

fenomenului de părăsire timpurie a școlii. S-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește 

furnizarea și calitatea educației și a îngrijirii pentru copiii preșcolari, în special pentru copiii în 

vârstă de peste trei ani. S-au realizat progrese limitate în ceea ce privește îmbunătățirea stabilirii 

salariului minim și introducerea venitului minim de incluziune. Progresele înregistrate în urmă-

rirea strategiei naționale în materie de sănătate pentru perioada 2014-2020 au fost mixte.  

În ceea ce privește progresele realizate în atingerea obiectivelor naționale din cadrul 

Strategiei Europa 2020, România a obținut rezultate bune în următoarele domenii: emisii de 

gaze cu efect de seră, energii din surse regenerabile, eficiență energetică, învățământ terțiar, 

precum și în ceea ce privește reducerea numărului de persoane care sunt expuse riscului de 

sărăcie sau de excluziune socială. Este însă necesar să se depună mai multe eforturi în privința 

ratei de ocupare, a intensității cercetării și dezvoltării și a părăsirii timpurii a școlii. 
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2.3 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 

ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul 

Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului 

UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membreale 

UE privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Prin această strategie, 

România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului 

de 17 ODD.  

Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, so-

cial și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, 

reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, efici-

ent și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. Dacă în ultimii zece ani țintele României 

erau stabilite în raport cu evoluția economiei mondiale și în concordanță cu politicile UE, acum 

atât România, cât și UE trebuie să-și reproiecteze prioritățile pe termen mediu și lung pentru 

atingerea obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată în cadrul Summit-

ului Organizației Națiunilor Unite, în septembrie 20152. Aceasta este o cale sigură prin care se 

poate realiza un viitor mai bun generațiilor viitoare. România, alături de alte 192 de state, și-a 

asumat stabilirea cadrului național pentru susținerea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, 

care include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă și Agenda de Acțiune de la Addis-

Abeba. Planul de acțiune global, pe care România alege să-l susțină în următorii ani, se adrese-

ază ameliorării sărăciei, combaterii inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în 

anul 2030. Este un plan de acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate, prin care se urmărește 

consolidarea unui climat de siguranță și libertate, în care „nimeni nu va fi lăsat în urmă”3. 

Pornind de la ideea că beneficiile dezvoltării economice trebuie să fie mai mari decât costurile, 

inclusiv cele legate de conservarea și îmbunătățirea mediului, prima strategie de dezvoltare 

durabilă a României din 1999 a avut ca obiectiv îmbunătățirea progresivă și menținerea 

bunăstării populației în corelare cu cerințele folosirii raționale a resurselor naturale și ale 

conservării ecosistemelor. Aderarea la Uniunea Europeană în 2007 a ajustat prioritățile națio-

nale, prin Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă. Orizonturi 2013- 2020-2030 

(SNDD), aprobată de Guvernul României la 12 noiembrie 2008, vizând reducerea decalajului 

socio-economic față de cel al statelor membre ale Uniunii Europene. Pentru ca dezvoltarea 
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durabilă să reușească în România și, prin urmare Agenda 2030, împreună cu angajamentele 

Uniunii Europene, această strategie este construită în jurul cetățeanului și nevoilor generațiilor 

viitoare. Strategia pleacă de la premisa că, dezvoltarea durabilă prezintă un cadru de gândire 

care, odată însușit de către cetățean, va ajuta la crearea unei societăți mai echitabile, definită 

prin echilibru și solidaritate și care să poată face față schimbărilor aduse de probleme actuale 

globale, regionale și naționale, inclusiv scăderea demografică. Grija statului față de cetățean și 

respectul cetățeanului față de instituții, față de aproapele său, de valorile morale și 

diversitatea culturală și etnică vor duce la o societate durabilă.  

Pe plan economic este nevoie de garantarea unei creșteri economice pe termen lung de 

care să beneficieze cetățenii României. Deși economia unei țări adeseori se măsoară prin cifre, 

care nu iau în considerare potențialul cetățeanului, transformarea economiei într-una durabilă 

și competitivă necesită un nou mod de acțiune care să se centreze pe inovație, optimism și 

reziliența cetățenilor. O asemenea abordare va crea o cultură a antreprenoriatului în care cetățea-

nul se poate realiza material și aspirațional. 

Sub aspect social este nevoie de o societate coezivă, care să beneficieze de îm-

bunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre bărbați și femei, 

dintremediul urban și rural, care să conducă la promovarea unei societăți deschise, în care 

cetățenii se pot simți apreciați și sprijiniți. E nevoie de cultivarea rezilienței populației, în așa 

fel încât cetățeanul, într-un cadru instituțional echitabil, să își poată realiza visurile acasă. În 

același timp, statul trebuie să ajute la sporirea potențialului cetățeanului prin abordarea prob-

lemelor legate de sănătate, de educație și de limitele pieței libere, probleme la care se poate 

răspunde prin politici publice, rezultatul fiind un nivel de trai cât mai ridicat pentru toți cetățenii. 

Sporirea capitalului social – crearea unui simț civic definit prin încredere între cetățeni - va 

conduce la deblocarea potențialului cetățenilor români pentru a se realiza prin forțe proprii, 

asigurând totodată și dezvoltarea durabilă a comunităților lor. 

Conștientizarea importanței mediului a crescut semnificativ în ultimii ani, atât în ceea 

ce privește mediul natural, cât și la cel antropic. Protejarea naturii este responsabilitatea tuturor 

datorită impactului biunivoc om – mediu, dar și o oportunitate a cetățenilor de a se uni într-un 

scop nobil, prin conștientizarea acestei responsabilități. Realizarea unui mediu antropic durabil 

poate fi atins prin cultivarea unui sentiment de apartenență și de comunitate, care să elimine 

simțul singurătății cetățeanului, factor de risc în realizarea potențialului personal și, în ultimă 

instanță, a funcționării comunitare. Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca 

membră a Uniunii Europene, România are interesul de a implementa principiile dezvoltării 
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durabile pe plan național. Strategia susține ca România să fie în 2030 o țară membră a unei 

Uniunii Europene puternice, în care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii României 

vor putea trăi într-o țară în care statul servește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, 

eficient și cu preocupări crescute și constante pentru un mediu curat. 

 

Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă 

Obiectivul 1: Fără sărăcie 

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

Obiectivul 2: Foamete zero 

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promo-

varea unei agriculturi sustenabile 

Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare 

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă 

Obiectivul 4: Educație de calitate 

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lun-

gul vieții pentru toți 

Obiectivul 5: Egalitate de gen 

Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate 

Obiectivul 6: Apă curată și sanitație 

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți 

Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile 

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 

modern 
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Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică 

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării 

depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru 

toți 

Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură 

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și în-

curajarea inovației 

Obiectivul 10: Inegalități reduse 

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile 

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile 

Obiectivul 12: Consum și producție responsabile 

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice 

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor 

Obiectivul 14: Viață acvatică 

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă 

Obiectivul 15: Viața terestră 

Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestio-

narea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării 

solului și stoparea pierderilor de biodiversitate 

Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente 

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului 

la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive latoate 

nivelurile 

Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă 
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2.4 Contextul Regional de Dezvoltare 

 

În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor judeţene din 

România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea Europeană. 

Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut administrativ, deşi ele devin din ce în 

ce mai semnificative în dezvoltarea regională. Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte 

infrastructurale regionale şi au devenit membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când 

România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu 

diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană. Cadrul legislativ pentru constituirea re-

giunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr. 151/1998, privind dezvoltarea regională în 

România.  

România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în 

ţară, respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi 

Ilfov. Localizată în centrul țării, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, 

Regiunea Centru este străbătută de meridianul de 250 longitudine estică și paralela de 460 lati-

tudine nordică. La nivel continental, Regiunea Centru este situată în partea de sud-est a Europei 

și a Uniunii Europene. Prin poziția sa geografică, Regiunea Centru este bine relaționată terito-

rial ocupând astfel o poziție privilegiată. Regiunea Centru realizează conexiuni cu 6 din cele 7 

regiuni de dezvoltare, înregistrându-se distanțe aproximativ egale din zona ei centrală până la 

punctele de trecere a frontierelor. Regiunea Centru este formată din 6 județe (Alba, Brașov, 

Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), care însumează o suprafață de 34100 km2, reprezentând 

14,3% din teritoriul țării. Din suprafața totală a Regiunii Centru cea mai mare pondere o ocupă 

județul Mureș (19,7%), la polul opus fiind județul Covasna (10,9%). Dinamica și configurația 

rețelei de localități sunt factori care au influențat în mod direct nivelul de dezvoltare socială și 
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economică a Regiunii Centru. Rețeaua de localități din Regiunea Centru este formată din 57 de 

orașe (dintre care 20 sunt municipii), 357 de comune și 1788 de sate. Cele mai multe comune 

sunt în județul Mureș (91), iar cele mai multe sate sunt în județul Alba (656), majoritatea fiind 

mici și foarte mici (foarte multe cătune în Munții Apuseni cunoscute sub numele de crânguri) 

Rețeaua urbanistică din Regiunea Centru se caracterizează printr-o eterogenitate, astfel avem: 

un oraș de rang 2 (peste 200.000 de locuitori): Brașov, două orașe de rang 3 (100.000 - 200.000 

de locuitori): Târgu Mureș și Sibiu, 3 orașe de rang 4 (50.000 - 100.000 de locuitori): Alba 

Iulia, Mediaș și Sfântu Gheorghe și 11 orașe de rang 5 (25.000 - 50.000 de locuitori): Miercurea 

Ciuc, Făgăraș, Reghin, Odorheiu Secuiesc, Sighișoara, Săcele, Sebeș, Cugir, Târnăveni, Aiud 

și Zărnești, restul orașelor fiind sub 25.000 de locuitori.  

În ceea ce privește spațiul rural, acesta ocupă aproximativ 83% din teritoriul regiunii și oferă 

rezidență pentru 40% din locuitorii Regiunii Centru. Având la bază criteriul împărțirii admi-

nistrativ-teritorial, ponderile spațiilor urbane și rurale la nivel de județ sunt exprimate în tabelul 

de mai jos. La nivelul Regiunii Centru județul cu cea mai mare suprafață a zonei urbane este 

Brașov (22,3%), iar cele mai mari suprafețe ale spațiului rural, peste 85% sunt în județele Mu-

reș, Covasna și Harghita. 

Particularitățile geografice (în special accesibilitate reliefului, resursele naturale, resursele hid-

rografice și condiții bio-pedo-climatice) au influențat direct umanizarea și dezvoltarea 

așezărilor rurale, formându-se în timp anumite tipuri morfostructurale de sate. Astfel, în Regi-

unea Centru distingem următoarele tipuri de sate:  

- sate risipite sau împrăștiate, cu gospodării dispersate pe versanți, specifice zonei de munte 

(Munții Apuseni, Munții Șureanu, Mărginimea Sibiului, etc.)  

- sate răsfirate, condiționate mai puțin de modul de organizare interioară, de relief și ocupația 

locuitorilor: Subcarpații Transilvaniei, Depresiunea Colinară a Transilvaniei (Câmpia Transil-

vaniei și Podișul Transilvaniei). În funcție de condițiile topografice locale aceste sate pot pre-

zenta o răsfirare lineară (de vale, de drum, de culme), răsfirare areolară (de versant, de contact, 

de culme, de vale), o răsfirare polinucleară (formate din mai multe nuclee de răsfirare, mai ales 

în zonele deluroase și de podiș)  

- sate adunate, cu tendințe de grupare, adunare a gospodăriilor între limitele unei vetre bine 

conturate: Podișul Transilvaniei, depresiunile intramontane din Carpații Orientali și Meridio-

nali, depresiunile submontane sau intracolinare. Există mai multe tipuri de sate adunate: sate 

compacte, sate aglomerate, sate adunate propriu-zis  

Principalele funcții1 ale așezărilor rurale din Regiunea Centru sunt:  
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- așezări rurale cu funcții predominant agricole: cerealier(specifice localităților rurale din Câm-

pia Transilvaniei), zootehnic (specifice localităților rurale din zona montană), cerealier - viticol 

(specifice localităților rurale din zona Podișului Târnavei), cerealier - pomicol (specifice lo-

calităților rurale din zonele deluroase, colinare și de podiș), vitipomicol (Cetatea de Baltă, Jid-

vei, Ighiu, etc.), zootehnic - forestier (specifice zonei montane: Bistra din județul Alba, Jina din 

județul Sibiu)  

- așezări rurale cu funcții predominant industriale: industria extractivă (în urma procesului de 

restructurare a sectorului minier, majoritatea activităților de exploatare a resurselor metalifere 

(feroase și neferoase) s-au închis),  

- așezări rurale cu funcții predominant mixte: noduri de cale ferată de importanță națională sau 

regională (exemplu Vințu de Jos din județul Alba), profil dublu agricol - forestier (exemplu 

Bistra din județul Alba)  

- așezări rurale cu funcții predominant speciale : profil turistic și agroturistic: Albac, Arieșeni 

din județul Alba, Moeciu de Jos, Bran din județul Brașov, Rășinari, Gura Râului din județul 

Sibiu, Lăzarea, Corund, Praid din Județul Harghita, Malnaș Băi, Arcuș din județul Covasna, 

Sângeorgiu de Mureș, din județul Mureș.  

Regiunea Centru se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică şi religio-

asă. Datele preliminare ale recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2011 arată că în Regi-

unea Centru locuiesc cele mai multe persoane aparţinând minorităţilor etnice şi religioase, com-

parativ cu celelalte regiuni. Românii formează majoritatea absolută a populaţiei din Regiunea 

Centru (61,22%), fiind însă minoritari în 2 judeţe – Harghita (12,61%) şi Covasna (21,42%). 

Sunt urmaţi în ordine de maghiari – 28,57% din totalul populaţiei (6,5% la nivelul naţional), 

romi – 4,71% din populaţie (3,3% la nivelul naţional) şi germani – 0,4% (0,2% la nivelul ţării). 

Potrivit datelor statistice din 2017, din cele 357 de comune ale Regiunii Centru 285 comune 

erau conectate la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă (79,8% din nr. total), 166 co-

mune erau conectate la rețeaua publică de canalizare (46,5%) și 194 comune erau conectate la 

rețeaua națională de distribuție a gazelor naturale. Față de anul 2013 se remarcă o îmbunătățire 

semnificativă în ce privește numărul de comune conectate la rețele județene de apă și canal. 

Județele care se caracterizează prin cele mai mari ponderi ale comunelor care beneficiază de o 

infrastructură tehnico-edilitară mai dezvoltată sunt Brașovul, Mureșul și Harghita. 

Numărul populației rurale din Regiunea Centru totalizează 992 899 locuitori, reprezentând 

42,6% din totalul populației regiunii la nivelul anului 2018. Cele mai ridicate procentaje ale 

populației rurale se înregistrează în județele Harghita și Covasna (57,8% respectiv 52,9%), iar 
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cele mai scăzute în județele Brașov și Sibiu (29,3% respectiv 34,7%). Față de anul 1990, pon-

derea populației rurale a crescut cu 3,2 puncte procentuale, în ciuda faptului că, după anul 1990, 

un număr de 12 comune au fost declarate orașe.  

Se constată în ultimii ani un interesant fenomen de ,,re-ruralizare” a României și, implicit, a 

Regiunii Centru, determinat de migrația dinspre mediul urban spre mediul rural. Acest fenomen 

are atât cauze economice (creșterea costului vieții în orașe și pierderea locurilor de muncă au 

determinat un număr important de persoane - pensionari cu pensii mici, persoane active rămase 

fără un loc de muncă - să se mute în mediul rural, cât și cauze sociale (tendința tinerelor familii 

de a se stabili în zonele periurbane, în localități formal rurale, dar care dispun de o bună infra-

structură edilitară. 

Rata de ocupare a populației în vârstă de 15-64 ani din mediul rural din Regiunea Centru s-a 

redus în perioada 2000- 2017 de la 66% la 53,5%, fiind de asemenea vizibil inferioară celei 

înregistrate în mediul urban – 65,9%. Aceste valori sunt încă departe de rata - țintă de ocupare 

la nivel național (70% din populația de 20-64 ani), stabilită prin Strategia Europa 2020. Această 

rată redusă de ocupare are multiple cauze: lipsa locurilor de muncă disponibile, nivelul redus 

de diversificare al economiei rurale (dependența masivă de o singură activitate – agricultura), 

lipsa spiritului antreprenorial și a cunoștințelor necesare inițierii și conducerii unei afaceri pe 

cont propriu, lipsa unor măsuri eficiente de stimulare a creării de noi locuri de muncă pe durată 

lungă în mediul rural, nivelul scăzut de pregătire profesională și corelarea insuficientă între 

oferta profesională a sistemului educativ și cerințele în continuă schimbare ale pieței forței de 

muncă, nivelul incipient al formării profesionale pe parcursul întregii vieți și mobilitatea redusă 

a forței de muncă. În ceea ce privește numărul forței de muncă din agricultură, specificul 

României este dat de proporția redusă a salariaților în totalul populației ocupate în acest sector, 

situație ce se regăsește și la nivelul Regiunii Centru. Astfel, din cele 173,9 mii persoane ocupate 

în agricultură și silvicultură la nivelul Regiunii Centru, doar 14,4 mii au statutul de salariat, 

marea majoritate a celor ce lucrează în acest sector fiind fie lucrători pe cont propriu, fie luc-

rători familiali neremunerați.  

Principala caracteristică a zonelor rurale din România este dependența masivă de o sin-

gură ramură economică - agricultura. Agricultura de semi-subzistență practicată în majoritatea 

zonelor rurale din Regiunea Centru se caracterizează prin predominanța exploatațiilor agricole 

de dimensiuni mici, forța de muncă îmbătrânită, ponderea scăzută a muncii mecanizate în pro-

cesul de producție și, bineînțeles, o valoare scăzută a veniturilor obținute. Pădurile reprezintă o 

altă resursă economică importantă, însă prin valorificarea incompletă a masei lemnoase se obțin 
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mai puține venituri decât în majoritatea țărilor europene, iar prin exploatarea într-o manieră 

nesustenabilă se pune în pericol dezvoltarea economică durabilă a zonelor împădurite. 

În fine, turismul reprezintă o alternativă economică prea puțin exploatată în prezent. Cele câteva 

localități rurale care au reușit valorificarea atuurilor naturale și antropice în domeniul turismului 

(Moeciu, Bran, câteva comune din Mărginimea Sibiului, Rimetea ș.a.) pot constitui modele de 

urmat pentru multe alte localități ce dispun de un potențial turistic ridicat. Dezvoltarea turismu-

lui antrenează totodată dezvoltarea altor domenii economice și sociale (infrastructura de 

transport, industriile artizanale, industria agroalimentară, diverse servicii) generându-se astfel 

un efect multiplicator în economia locală.  

Măsurile de stimulare a afacerilor în domenii economice neagricole (turism, servicii, industrii 

artizanale etc.) concomitent cu dezvoltarea competențelor profesionale și îmbunătățirea 

cunoștințelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul rural pot contribui considerabil la re-

ducerea dependenței de activitățile agricole, creșterea ocupării și dezvoltarea economică a 

spațiului rural. 

 

 

Strategia Regională urmărește pe tot parcursul său concentrarea tematicăîn jurul obiectivelor 

majore stabilite la nivel european în cadrul Noii Politici de Coeziune pentru perioada 2021-

2027: inovare, digitalizare, transformare economică, reducerea emisiilor de carbon și 
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combaterea schimbărilor climatice, creșterea gradului de conectare prin dezvoltarea rețelelor 

de transport și de internet, incluziune socială princreșterea accesului la educație, ocupare și la 

servicii de sănătate de calitate și, nu în ultimul rând apropierea de nevoile concrete ale co-

munităților.  

 

Viziunea care stă la baza dezvoltării regionale este ambiția ca, pe termen mediu, 

”Regiunea Centru să devină o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi și turism, cu o 

economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și uti-

lizarea durabilă a resurselor să se afle în atenția fiecărui cetățean”  

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru reunește 6 domenii strategice de dezvoltare, 

fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice:  

- Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă  

- Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare  

- Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate  

- Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice  

- Turism și patrimoniu cultural 

- Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura 

În procesul de elaborare al PDR Centru s-au avut în vedere câteva principii fundamen-

tale, și anume:   

- parteneriatul activ la nivel regional prin activitățile desfpșurate în cadrul structurilor consul-

tative create (Comitetul Regional de Planificare, grupurile tematice de lucru, grupurile județene 
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de lucru) și o abordare mixtă a procesului: bottom up (nevoi, soluții, proiecte) și top down 

(integrare, corelare, prioritizare)  

- concentrarea și prioritizarea obiectivelor, mărindu-se în acest fel eficacitatea utilizării 

resurselor alocate  

- coordonarea și corelarea diferitelor acțiuni propuse, ținându-se cont de complementaritatea cu 

alte strategii naționale sau regionale (inclusiv cu Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii 

Centru)  

- cuantificarea realizării obiectivelor propuse prin utilizarea unor indicatori SMART de moni-

torizare ai PDR Centru  

- implicarea beneficiarilor încă din faza de elaborare a Strategiei prin crearea unui portofoliulu-

iregional de proiecte  

Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru se va întinde de-a lungul 

perioadei 2021-2029 și va avea la bază atât finanțări nerambursabile din fonduri europene 

disponibile după aprobarea Programelor Operaționale aferente perioadei 2021-2027, opor-

tunitățile de finanțare oferite în cadrul PAC 2021-2027 (prin noul PNS și sistemul de plăți di-

recte), noile pachete financiare și programe europene adoptate ca răspuns la criza generată de 

pandemia COVID 19 (ex. PNRR, Next Generation EU, EU4Health etc) cât și alocările disponi-

bile prin programele naționale (ex. PNDL, Rabla, Casa Verde, PNCDI etc), toate aceste surse 

putând acoperi doar în parte nevoile de finanțare ale Strategiei, fiind astfel nevoie și de mobili-

zarea unor resurse financiare proprii sau atrase de către autorități locale, companii și uni-

versități. 

Domeniul Strategic 1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă  

Obiectiv strategic: Creșterea coeziunii teritoriale și reducerea disparităților intraregio-

nale prin îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport și comunicații și sprijinirea 

dezvoltării urbane integrate 

Cooperarea teritorială la nivel microregional este considerată drept unul din pilonii principali 

de acțiune prin care se asigură o dezvoltare durabilă și echilibrată la nivelul unei regiuni și care 

contribuie la construirea unei reale coeziuni teritoriale. Există diverse tipuri de cooperare sau 

asociere ale unităților administrativ-teritoriale, între acestea regăsindu-se zonele metropolitane, 

GAL-urile, ADI-urile sau ITI-urile. În ce privește asocierea la nivel de microregiune, consi-

derăm că microregiunea poate fi constituită din acele teritorii formate din mai multe unități 

administrativ-teritoriale urbane și rurale învecinate, cu un număr suficient de mare al populației, 

care au similitudini de ordin geografic, istoric și economic dar și anumite complementarități 
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socioeconomice prin care se facilitează cooperarea între localități în vederea dezvoltării mai 

rapide și reciproc avantajoase a UAT-urilor implicate. În prezent, autoritățile locale din Regi-

unea Centru au mai puțină în ce privește cooperarea teritorială și de aceea în perioada următoare 

trebuie sprijinite acțiunile care vizează consolidarea capacității structurilor de guvernanță la 

niveluri multiple, consolidarea instituțiilor cu rol în planificarea și gestionarea proceselor de 

dezvoltare a teritoriului și implementarea strategiilor teritoriale integrate.  

Dezvoltarea echilibrată la nivel teritorial necesită o bună rețea de comunicații și o inf-

rastructură modernă de telecomunicații. Regiunea Centru dispune de o rețea extinsă de transport 

atât de drumuri cât și de căi ferate însă lipsa investițiilor a afectat într-o măsură semnificativă 

capacitatea de transport și calitatea acestor rețele. Amintim faptul că Regiunea Centru este 

străbătută de cinci drumuri europene, patru dintre ele formează un mare inel rutier ce traverse-

ază sudul, vestul, nordul și estul regiunii, iar al cincilea drum european străbate centrul regiunii, 

pe direcția SE – NV, toate acestea făcând parte din rețeaua extinsă TEN-T (comprehensive 

network). Rețeaua de drumuri regionale (județene) asigură conexiunea diferitelor localități cu 

infrastructura TEN-T și însumează cca 4404 km, însă ponderea drumurilor modernizate și a 

celor cu îmbrăcăminți ușoare rutiere este încă scăzută (74,6% conform datelor statistice aferente 

anului 2018). În contextul unei dezvoltări echilibrate, pentru Regiunea Centru sunt de o import-

anță majoră continuarea și accelerarea lucrărilor de execuție a autostrăzilor și a investițiilor în 

infrastructura feroviară începute în perioada 2014-2020 precum și modernizarea și creșterea 

capacității de transport a drumurilor de importanță regională care asigură conexiunile la rețeaua 

TEN-T precum și realizarea de noi conexiuni rutiere acolo unde acestea lipsesc.  

În ce privește rețeaua de internet și gradul de utilizare a acestuia, conform celui mai 

recent Raport DESI, România ocupă unul din ultimele locuri la nivel european în toate cele 5 

domenii luate în calcul: conectivitate, capitalul uman, utilizarea internetului, integrarea tehno-

logiei digitale -în afaceri și e-commerce) și serviciile publice digitale (Regiunea Centru nu 

prezintă o situație diferită față de restul țării). Pentru a determina o schimbare majoră a acestei 

situații, eforturile regionale trebuie orientatespre susținerea digitalizării serviciilor publice la 

nivel local, spre dezvoltarea, în colaborare cu nivelul național, a infrastructurii de internet de 

bandă largă Broadband și spre sprijinirea digitalizării activităților și dezvoltarea de infra-

structuri specifice la nivel local și județean în domenii precum educația, sănătatea și cultura. 

Considerate motoare ale economiei, orașele sunt catalizatori pentru creativitate și inovare. Di-

versele dimensiuni ale vieții urbane - economică, socială, culturală și de mediu - sunt strâns 

legate între ele, iar succesul în materie de dezvoltare urbană poate fi atins numai prin 
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intermediul unei abordări integrate.  O provocare o reprezintă dezvoltarea orașelor mari ca poli 

de atracție pentru zonele învecinate și motoare ale creșterii economice inteligente atât prin ex-

tinderea și dezvoltarea infrastructurii cât și planificarea expansiunii urbane dirijate/controlate.  

Dezvoltarea durabilă a orașelor se poate realiza printr-o abordare integrată, care să vizeze atât 

dimensiunile sustenabilității urbane cât și provocările și noile tendințe privind progresul soci-

etății. În esență, durabilitatea urbană se bazează pe interacțiuni pozitive între cele trei subsis-

teme: social, economic și fizic (teritorial și de mediu).  

Studii precum cel al Băncii Mondiale, ”Oraşe magnet, migraţie şi navetism în 

România”, au arătat că un oraş se dezvoltă accelerat dacă există o infrastructură de calitate, un 

mediu care sprijină dezvoltarea afacerilor, în special a celor cu valoare adăugată mare, o admi-

nistraţie eficientă care colaborează cu mediul privat şi un mediu universitar performant.  

Rețeaua de localități din Regiunea Centru este formată din 57 de orașe (dintre care 20 sunt 

municipii), 357 de comune și 1788 de sate. Dinamica și configurația rețelei de localități sunt 

factori care au influențat în mod direct nivelul de dezvoltare socială și economică a Regiunii 

Centru. Regiunea Centru ocupa în 2019 locul 3 la nivel național în ce privește ponderea popu-

lației rezidente din mediul urban (57,2%), după Regiunea București - Ilfov (88,5%) și Regiunea 

Vest (60,7%). Amintim că rețeaua urbană la nivelul Regiunii Centru cuprinde: 1 oraș cu peste 

200.000 locuitori, 2 orașe cu o populație între 100.000 - 200.000 locuitori, 3 orașe cu o populație 

între 50.000 - 100.000 locuitori, 7 orașe cu o populație între 30.000 - 50.000 locuitori, 9 orașe 

cu o populație între 20.000 - 30.000 locuitori, 9 orașe cu o populație între 10.000 - 20.000 

locuitori, 21 orașe cu o populație între 5.000 - 10.000 locuitori, iar 5 orașe au o populație sub 

5.000 locuitori.  

Principalele provocări privind dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii Centru sunt: ex-

tinderea necontrolată a orașelor, infrastructura tehnico-edilitară deficitară, mobilitatea urbană, 

tranziția digitală, spațiile verzi, zonele degradate din interior sau din jurul orașelor, creșterea 

polarizării sociale și lipsa soluțiilor durabile pentru comunitățile marginalizate social, atractivi-

tatea redusă a localităților urbane mici, nivelul scăzut de cooperare între centrele urbane și 

UAT-urile rurale care formează zonele urbane funcționale, capacitatea instituțională deficitară 

la nivelul administrațiilor publice locale, participarea scăzută a cetățenilor la procesul decizio-

nale. 

Priorități specifice:  
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P.1.1 Întărirea capacității administrative a autorităților publice locale în vederea imple-

mentării principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea cooperării la nivel mic-

roregional 

P.1.2 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional și dez-

voltarea infrastructurii TIC, în mod special a infrastructurii de bandă largă  

1.2.1 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii regionale de transport 

pentru creșterea accesibilității localităților urbane și rurale la rețeaua națională de 

transport și la rețeaua TEN-T 

1.2.2 Dezvoltarea infrastructurii TIC, în mod special a infrastructurii de bandă largă și 

îmbunătățirea conectivității digitale în mediul urban și cel rural 

P.1.3 Consolidarea rolului și funcțiilor așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori 

importanți în asigurarea coeziunii teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe 

cunoaștere 

1.3.1 Sprijinirea mobilității urbane durabile 

1.3.2 Extinderea digitalizării serviciilor administrației publice locale și implementarea de 

soluții SMART City 

1.3.3 Creșterea coeziunii economice și sociale a orașelor prin implementarea de strategii 

de dezvoltare locală integrate la nivel de zone urbane marginalizate și prin sprijinirea 

acțiunilor de regenerare urbană 

1.3.4 Revitalizarea economică și socială a orașelor mici precum și a localităților urbane 

monoindustriale 

Domeniul strategic 2. Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare  

Obiectiv strategic: Tranziția spre o economie regională bazată pe cunoaștere prin mo-

dernizarea tehnologică și digitalizarea întreprinderilor, intensificarea cooperării econo-

mice și prin creșterea contribuției cercetării–dezvoltării-inovării la dezvoltarea econo-

mică a Regiunii Centru  

Criza economică și financiară care a debutat în a doua jumătate a anului 2008 a avut un 

impact negativ semnificativ asupra economiei regionale atât în ce privește nivelul produsului 

intern brut, care s-a redus în 2009 cu peste 4,4 puncte procentuale față de anul anterior, scăderea 

continuând și în 2010 cât și în ce privește nivelul ocupării. După ieșirea din recesiunea econo-

mică în anul 2012, Regiunea Centru a început să recupereze scăderile înregistrate în perioada 

2009-2010, iar anii 2015-2018 au dus la consolidarea creșterii economice.  
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Produsul intern brut obținut în 2018 la nivelul Regiunii Centru totalizează 107,13 mi-

liarde lei prețuri curente, reprezentând 11,3% din valoarea produsului intern brut al României. 

Produsul Intern Brut /locuitor al Regiunii Centru, calculat la paritatea de cumpărare standard a 

fost în anul 2018 de 18 800 euro, reprezentând 62% din media Uniunii Europene și 94,4% din 

media națională. Serviciile și industria au cele mai importante contribuții la formarea valorii 

adăugate brute regionale: 56,1% respectiv 33,9%. Sectorul agricol contribuie în proporţie de 

4,6%, iar construcţiile cu 5,5%.  

Structura economică a Regiunii Centru a suferit modificări substanțiale în ultimii 15-20 

ani. Ponderile unor sectoare economice de bază, precum agricultura, industria extractivă, in-

dustria prelucrătoare grea s-au redus mult, crescând în schimb ponderea altor ramuri economice 

și a celor din sectorul terțiar, în particular. Procesul nu este încheiat, fiind de așteptat ca această 

evoluție să continue și în următorii ani.  

Economia Regiunii Centru păstrează încă un profil industrial vizibil ce poate fi evi-

dențiat atât prin contribuția relativ ridicată a industriei la formarea produsului intern brut cat și 

prin ponderea semnificativă a populației ocupate în sectorul secundar al economiei. În prezent, 

pilonii industriei Regiunii Centru sunt industria auto, industria alimentară și a băuturilor, in-

dustria confecțiilor textile, a pielărie și încălțămintei, prelucrarea lemnului și fabricarea mobilei.  

Sectorul serviciilor are o contribuţie importantă la formarea produsului intern brut regional, 

având o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. Domeniile care au înregistrat cele mai mari 

creşteri sunt transporturile (în special transporturile rutiere si cele aeriene), telecomunicațiile, 

sectorul financiar-bancar si de asigurări. Turismul a înregistrat un progres notabil pe anumite 

segmente, cum ar fi agroturismul, contribuind la valorificarea importantului potențial turistic al 

regiunii.  

Primul factor de creştere a PIB/ locuitor este productivitatea muncii, factor intensiv prin 

excelenţă. Comparativ cu nivelul mediu din Uniunea Europeană, productivitatea muncii din 

Regiunea Centru atingea, în 2017, aproximativ 60% din acesta.  Un rol important în dezvoltarea 

economică a regiunii l-au avut investițiile străine directe (I.S.D.), iar conform datelor Băncii 

Naționale a României, soldul acestora la nivelul Regiunii Centru s-a ridicat, la finele anului 

2018, la 7,331 miliarde euro (9,0% din totalul ISD din România), ceea ce plasează Regiunea 

Centru pe poziția a doua, după Regiunea București-Ilfov în ce privește totalul investițiilor 

străine atrase. Activitățile industriale spre care s-au îndreptat cele mai importante investiții sunt 

industria auto, industria ușoară, industria de prelucrare a lemnului, industria alimentară, indust-

ria materialelor de construcții.  
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O altă evoluție semnificativă în ultimii ani este continuarea tendinței de polarizare eco-

nomică la nivel regional. Gradul de coeziune economică se menține scăzut, această situație 

regăsindu-se și la nivelul întregii țări. Semnificativ în acest sens este raportul de 1,8 înregistrat 

în anul 2017 între județul cu cel mai ridicat nivel al PIB/locuitor și județul cu cel mai scăzut 

nivel al PIB/locuitor din Regiunea Centru.  Un proces economic relativ recent este apariția 

clusterelor economice. În viziunea multor experți economici și oameni de afaceri, bazată și pe 

experiența altor economii europene, clusterele pot impulsiona dezvoltarea economică și pot 

aduce o valoare adăugată mai mare. Până în prezent, în Regiunea Centru s-au format mai multe 

clustere în domeniile prelucrării lemnului, al biomasei, al industriei textile, al electrotehnicii, al 

prelucrărilor metalice, al industriei alimentare, iar procesul de clusterizare este de așteptat să ia 

amploare.  

Considerată altă dată un atu al Regiunii Centru, forța de muncă nu se ridică întotdeauna 

la nivelul de pregătire necesar pentru o economie competitivă iar în ultimii câțiva ani, tot mai 

multe domenii economice din toate județele Regiunii Centru reclamă lipsa forței de muncă, în 

general și a celei calificate, în particular.  

Motor al dezvoltării economice regionale, întreprinderile mici și mijlocii au înregistrat 

începând cu anul 1990 o dezvoltare susținută, ajungând să reprezinte în anul 2017 aproximativ 

73,5% din efectivul de personal și 70,6% din cifra de afaceri realizată de unitățile locale active.  

În condițiile în care IMM-urile dispun, în general, de resurse financiare limitate și un spațiu 

redus de manevră economică, vulnerabilitatea acestora este mare, iar în cazul unei crize econo-

mice gradul în care sunt afectate crește semnificativ. Una din nevoile majore ale IMM-urile din 

regiune este creșterea gradului de modernizare și extinderea inovării. Deși există un interes 

declarat din partea întreprinderilor mici și mijlocii pentru inovare și pentru modernizarea pro-

ceselor de producție, a produselor realizate și a serviciilor oferite, capacitățile financiare și or-

ganizatorice ale acestor companii nu sunt suficiente pentru a le asigura accesul dorit la cele mai 

performante tehnologii.  

Exporturile au avut o evoluție puternic ascendentă în ultimii 10 ani, valoarea acestora 

ajungând la aproape 10,8 miliarde euro în anul 2018, de 1,9 ori mai mare față de volumul ex-

porturilor din Regiunea Centru în anul 2011. Ele au susținut în mod direct creșterea economică, 

această legătură observându-se cu ușurință în cazul județelor Sibiu, Brașov și Alba în care s-au 

înregistrat concomitent ritmuri mari de creștere a exporturilor și a P.I.B-ului.  

Dezvoltarea economică la nivel local și regional este susținută prin crearea de structuri 

de afaceri în cadrul cărora firmele se bucură de anumite facilități și servicii specifice. În ultimii 
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15-20 ani s-au pus bazele unei infrastructuri de afaceri moderne care să răspundă la cerințele 

specifice ale investitorilor formată din parcuri industriale și tehnologice, centre de afaceri, in-

cubatoare de afaceri etc., însă nevoia de astfel de structuri de afaceri și nevoia de servicii spe-

cializate sunt departe de a fi acoperite.  

Cercetarea autohtonă joacă încă un rol redus în dezvoltarea economică, transferul rezul-

tatelor și aplicarea lor în economie făcându-se încet și cu dificultate. Conform celor mai recente 

date statistice, ponderea la nivel regional a firmelor inovatoare a scăzut în 2016 la 9,6% din 

total, sub valoarea indicatorului înregistrată la nivel național (13,7%). Totalul cheltuielilor 

pentru cercetare-dezvoltare reprezenta în 2017 doar 0,26% din PIB-ul regional, în creștere, to-

tuși, față de anul 2013 când s-a înregistrat o pondere de doar 0,13% din PIB-ul regional. În 

perioada 2014-2017, Regiunea Centru a parcurs un intens proces de elaborare a Strategiei de 

Specializare Inteligentă (RIS3) prin care au fost identificate domenii și nișe cu potențial de 

specializare inteligentă. Acest proces s-a bazat atât pe analiza și interpretarea utilizarea datelor 

statistice relevante cât și pe utilizarea rezultatelor întâlnirilor de descoperire antreprenorială, 

reunind actori din mediul economic, actori din sfera cercetării și entități ce intermediază 

legătura între Cercetare și Economie. Domeniile de specializare inteligentă identificate în cursul 

procesului de elaborare a RIS3 sunt următoarele: industria auto și mecatronica, industria aero-

nautică, sectorul agro-food, industria ușoară, mediul construit sustenabil, silvicultura și preluc-

rarea lemnului, IT și industriile creative, sectorul medical și farmaceutic, turismul balnear. 

Priorități specifice:  

P.2.1 Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru o dezvoltare economică in-

teligentă 

P.2.2 Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale de afaceri, susținerea 

clusterelor și dezvoltarea rețelelor de cooperare economică 

P.2.3. Susținerea sectorului regional de cercetare-dezvoltare pentru o creștere economică 

inteligentă 

P.2.4 Creșterea gradului de internaționalizare a economiei și sectorului regional de CDI 

Domeniul Strategic 3 ,,Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate”  

Obiectiv strategic: Creșterea coeziunii sociale a Regiunii Centru prin îmbunătățirea inc-

luziunii sociale, creșterea accesului la servicii de educație, sănătate și facilitarea integrării 

pe piața muncii  

Priorități specifice:  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LĂZAREA                                      

PE PERIOADA 2021-2027 

 

35 
 

P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a ser-

viciilor şi accesului la educație la toate nivelurile  

Obiectiv specific: Creșterea nivelului general de educație și îmbunătățirea calității și re-

levanței procesului de formare profesională 

3.1.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Regiunii Centru 

3.1.2. Modernizarea infrastructurii și a procesului de educație în sistemul de învățământ 

profesional și tehnic 

3.1.3. Sprijinirea modernizării învățământului terțiar 

3.1.4. Digitalizarea educației și formării profesionale 

3.1.5. Creșterea accesului la educație a grupurilor dezavantajate social 

3.1.6. Stimularea participării adulților la educația continuă și dezvoltarea sistemului de 

învățare pe parcursul întregii vieți 

P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea pieței muncii 

3.2.1. Sprijinirea antreprenoriatului ca măsură de creștere a ocupării 

3.2.2. Sprijinirea accesului pe piața muncii a persoanelor din grupurile dezavantajate so-

cial 

3.2.3. Stimularea intrării tinerilor pe piața muncii 

3.2.4. Modernizarea mecanismului și diversificarea serviciilor de intermediere și plasare 

a forței de muncă 

3.2.5. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de formare profesională continuă 

3.2.6. Încurajarea mobilității geografice a forței de muncă 

3.2.7. Încurajarea menținerii pe piața muncii a lucrătorilor vârstnici 

P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea serviciilor acor-

date persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile 

3.3.1. Extinderea, construcția, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și dotarea infra-

structurii sociale 

3.3.2. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale integrate și a altor servicii adaptate 

nevoilor comunităților și persoanelor din grupuri vulnerabile 

3.3.3. Creșterea capacitații administrației și altor structuri publice și private de a furniza 

servicii de calitate și adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile 

P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și îm-

bunătățirea serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate 
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3.4.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de sănătate de la 

nivel regional, județean şi local 

3.4.2. Creșterea accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile și co-

munitățile marginalizate 

3.4.3. Digitalizare și sprijin pentru cercetare, dezvoltare, inovare în sănătate 

3.4.4. Creșterea capacității instituționale a administrației publice, unităților medicale și 

organizațiilor specializate de a răspunde nevoilor de sănătate ale populației și a dezvolta 

un parteneriat pentru sănătate 

 

Domeniul Strategic 4 Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice 

Obiectiv strategic: Creșterea calității vieții locuitorilor Regiunii Centru prin reducerea 

emisiilor de CO2 și o mai bună gestionare a resurselor, conseervarea biodiversității și 

creșterea adaptării la schimbările climatice  

Consecințele multiple ale poluării au determinat, în ultimele decenii, ca protecția medi-

ului să devină una dintre cele mai importante și mai serioase probleme ale umanității. Datorită 

dezvoltării economice, presiunea asupra capacității planetei de a răspunde cerințelor în materie 

de resurse și de absorbție a poluării e în continuă creștere. Astfel, societatea trebuie să facă 

eforturi pentru a reduce impactul negativ exercitat de creșterea economică asupra mediului în-

conjurător.  

Dezvoltarea durabilă, satisfacerea nevoilor prezentului fără a le compromite pe cele ale 

generațiilor viitoare, este un obiectiv fundamental, recunoscut prin tratate la nivel mondial. În 

vederea atingerii acestui obiectiv trebuie ca politicile economice, sociale și de mediu să fie 

abordate într-un spirit de sinergie, la toate nivelurile. În esență, dezvoltarea durabilă include 

protecția mediului, iar protecția mediului condiționează dezvoltarea durabilă.  

Un rol determinant în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile l-au avut până în 

prezent, deciziile luate la nivel mondial în urma conferințelor Națiunilor Unite privind Mediul 

Înconjurător (Stockholm, 5-16 iunie 1972), Conferința Mondiala a ONU pentru Mediu și Dez-

voltare (Rio de Janeiro, 3-14 iunie 1992), Summit-ul mondial pentru dezvoltare durabilă (Jo-

hannesburg, 26 august - 4 septembrie 2002) dar și cele mai recente care au dus la încheierea 

Protocolului de la Kyoto (2002) și a Acordului de la Paris (2015) .  

Necesitate includerii Direcției Strategice 4 în lista obiectivelor prioritare pentru perioada 

2021/2027 se bazează și pleacă de la analiza situației actuale cu privire la cei mai importanți 

indicatori privind calitatea mediului înconjurător, eficiența utilizării resurselor, de la nevoile 
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identificate la nivel regional, împreună cu structurile parteneriale create pentru elaborarea PDR 

Centru 2021/2027, având ca referință obligațiile asumate de România la nivel internațional, 

European și național privind: schimbările climatice, eficiența energetică, utilizarea surselor re-

generabile de energie.  

Prioritățile incluse în acest obiectiv strategic se referă atât la construcția, extinderea sau 

îmbunătățirea infrastructurii de mediu, conservarea sau refacerea biodiversității cât și la măsuri 

de îmbunătățire a calității mediului prin creșterea eficienței utilizării resurselor și facilitarea 

tranziției către economia circulară. O dimensiune deloc de neglijat este crearea instrumentelor 

de răspuns la provocările create de schimbările climatice și adaptarea comunităților la efectele 

schimbărilor climatice. Prezervarea calității mediului presupune măsuri complexe atât în 

legătură cu activitățile economice, prin reglementarea și gestionarea impactului acestora asupra 

mediului, prin asigurarea unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate de utilități publice și 

gestionare a deșeurilor precum și prin măsuri de reducere a impactului negativ al activității de 

transport în zonele urbane și gestionarea eficientă a resurselor.  

Deși obiectivele naționale privind ponderea energiei din surse regenerabile de energie 

în consumul final brut de energie de 20% până la orizontul anului 2020 a fost atins de România 

încă din 2018, țintele privind eficiența energetică sunt departe de a fi atinse. Mai mult, noul 

cadru European pentru energie și climă 2030, propune ținte și mai ambițioase pentru anul 2030: 

reducerea cu 43% a emisiilor de gaze cu efect de seră (față de valorile de referință din 1990), 

creșterea ponderii energiei regenerabile la 32% și îmbunătățirea eficienței energetice cu cel 

puțin 32,5%. Calitatea aerului din localitățile Regiunii Centru este perturbată, în principal de 

poluarea generată de particulele în suspensie (PM 2,5 și PM 10) care provin, în special din 

transportul rutier, acest lucru fiind mult mai evident și cu consecințe grave în aglomerările ur-

bane precum municipiile reședință de județ dar și alte orașe (în special în municipiul Brașov 

sunt semnalate frecvent depășiri ale concentrațiilor admise). O altă sursă menționată și în Ra-

portul de țară al Comisiei Europene publicat în 2019 sunt activitățile industriale. În Regiunea 

Centru, cele mai importante emisii de substanțe poluante care au depășit în ultimii ani cantitatea 

maximă admisibilă sunt: formaldehida și amoniacul.  

Cele mai semnificative presiuni asupra apelor de suprafață (conform Raportului de țară 

publicat de Comisia Europeană în 2019) sunt presiunile difuze cauzate de evacuări neconectate 

la rețeaua de canalizare (25 % din corpurile de apă de suprafață) și poluarea difuză cauzată de 

apele reziduale agricole (12 %) și urbane (5 %). Pentru corpurile de apă subterană, cea mai 
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semnificativă presiune este poluarea difuză cauzată de sectorul agricol și de evacuările neconec-

tate la rețeaua de canalizare, ambele afectând 10 % din corpurile de apă subterană20.  

În ceea ce privește calitatea solurilor, la nivel regional, principalele presiuni asupra calității 

solurilor sunt date de aplicarea îngrășămintelor și a produselor fitosanitare (pesticide).  

Transportul rutier este una din principalele surse de poluare în așezările urbane datorită 

pe de o parte lipsei alternativelor de deplasare și a infrastructurii de transport inadecvate, a lipsei 

centurilor ocolitoare dar și a numărului mare de autovehicule care aglomerează punctele de 

intrare-ieșire și zonele centrale ale orașelor. Transportul și mobilitatea urbană vor fi tratate cu 

prioritate în programul operațional regional 2021/2027, aceste având o contribuție importantă 

la reducerea emisiilor de CO2 și creșterea calității vieții locuitorilor. 

Priorități specifice  

P.4.1 Creşterea calităţii mediului înconjurător din așezările urbane și rurale din Regiunea 

Centru 

4.1.1 Infrastructura de mediu și servicii tehnico-edilitare 

4.1.2 Creșterea calității mediului în zonele urbane și peri urbane precum și în zone afec-

tate de poluare istorică 

P.4.2 Creșterea eficienței utilizării energiei şi a altor resurse materiale 

4.2.1 Eficiența energetică în clădirile publice și rezidențiale 

4.2.2 Sisteme energetice inteligente, bazate pe un consum redus de energie și creșterea 

utilizării SRE și combustibililor alternativi 

4.2.3. Creșterea capacității actorilor din mediul public și privat de a contribui la tranziția 

către economia circulară 

P.4.3 Protejarea și conservarea biodiversității regionale 

P.4.4 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale 

Domeniul Strategic 5.Turism și patrimoniu cultural  

Obiectiv strategic: Dezvoltarea sectorului turistic și a sectoarelor economice conexe prin 

valorificarea potențialului natural și antropic al Regiunii Centru și susținerea activităților 

culturale și recreative  

Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidă expansiune 

în ultimele decenii. Beneficiile economice ale industriei turistice sunt multiple. Industria tu-

ristică generează un număr semnificativ de locuri de muncă, iar investițiile în acest domeniu au 

o durată de amortizare relativ scurtă. Economia locală, în ansamblu, beneficiază ca urmare a 
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dezvoltării turismului. Turiștii creează o cerere suplimentară de servicii și bunuri de consum, 

stimulând astfel sectorul terțiar al economiei (serviciile, comerțul, industriile artizanale etc). În 

același timp, localitățile turistice tind să aibă o infrastructură edilitară și de servicii mai dezvol-

tată. Sectorul transporturilor și sectorul imobiliar sunt alte două ramuri importante care au de 

câștigat prin dezvoltarea turismului. Trebuie avute în vedere, de asemenea, avantajele indirecte 

obținute prin creșterea vizibilității și a interesului pentru acele regiuni care înregistrează un 

mare aflux de turiști.  

Dacă în prezent ponderea turismului în produsul intern brut este redusă atât la nivel 

național cât și la nivel regional (cca 2-3%), pe termen mediu aceasta se poate dubla cu ușurință, 

chiar și fără extinderea structurii de primire turistică. În Regiunea Centru, indicele de utilizare 

netă a capacității de cazare se situează la cca 28% în anul 2018, ceea ce înseamnă că, în medie, 

locurile de cazare rămân neocupate 8,5 luni pe an.  

Potențialul turistic al Regiunii Centru: Cu o natură extrem de generoasă și un patrimoniu 

cultural de o mare valoare, Regiunea Centru dispune de un potențial turistic ridicat și diver-

sificat. Fără a încerca o separare netă între formele de turism practicate în Regiunea Centru, 

considerăm utilă o analiza diferențiată a acestora. Din majoritatea cercetărilor și studiilor ela-

borate până în prezent a rezultat concluzia că formele de turism cu cel mai ridicat potențial de 

dezvoltare sunt: turismul cultural, turismul montan, turismul balnear și turismul rural.  

Turismul cultural dispune de resurse însemnate, cu o mulțime de obiective valoroase ce 

împânzesc teritoriul regiunii și câteva repere arhitectonice binecunoscute (ansamblul bisericilor 

fortificate, castelul Bran, cetatea Sighișoara, Sibiu, Brașov, Alba Iulia etc.) precum și festivaluri 

tradiționale sau apărute în ultimii ani (Pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu-Ciuc, Parada Junilor 

Brașovului, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Jazz&Blues Festival Brașov, Fes-

tivalul Proetnica Sighișoara etc.). Distanța relativ mică dintre obiectivele turistice culturale fa-

vorizează integrarea acestora în diferite circuite tematice.  

Turismul montan beneficiază în Regiunea Centru de condiții naturale excepționale, ap-

roape jumătate din suprafața regiunii fiind ocupată de arealele montane. Diversitatea peis-

agistică, ariile naturale protejate, cu numeroase specii endemice de floră și faună, traseele ruti-

ere spectaculoase, stațiunile montane fac din Regiunea Centru prima regiune a țării din punctul 

de vedere al potențialului turistic montan. În acest sens, menționăm faptul că Regiunea Centru 

include părți însemnate din suprafața a 6 din cele 28 de parcuri naționale sau naturale ale 

României și cuprinde numeroase alte arii protejate și rezervații naturale. Intrat după 1990 într-

o perioadă de declin, turismul balnear începe să fie reconsiderat și revalorizat în ultimii ani, 
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acesta putând redeveni în perioada următoare una din formele preferate de turism, inclusiv 

pentru piața externă. În acest sens, amintim faptul că România deține o treime din izvoarele de 

apă minerale ale Europei, multe dintre acestea fiind localizate în Regiunea Centru. Accentuarea 

procesului de îmbătrânire demografică va face ca numărul de turiști ce optează pentru această 

formă de turism să crească semnificativ. În același timp, diversificarea ofertei turismului bal-

near, dezvoltarea componentei de agrement și a celei de wellness și spa sunt în măsură să aducă 

noi categorii de turiști (tineri, sportivi, turiști care caută ,,distracția”).  

Turismul rural atrage îndeosebi familiile cu copii, care caută relaxarea într-un mediu 

liniștit și sănătos. Pe lângă turiștii din România, de această formă de turism sunt atrași și turiștii 

străini interesați de cultura românească, aceasta fiind un mijloc direct de cunoaștere a civilizației 

tradiționale autentice. Turismul rural a înregistrat o dinamică spectaculoasă în ultimii 20 ani, 

numărul pensiunilor turistice și agroturistice din Regiunea Centru depășind 1600, iar cel al 

locurilor de cazare oferite ajungând la peste 28 000.  

Turismul de afaceri s-a dezvoltat cu precădere în marile orașe și în câteva stațiuni ce 

oferă un înalt confort de cazare și dispun de facilitățile tehnice necesare.  

Structurile de primire și fluxul turistic  

Baza materială a turismului din Regiunea Centru cuprindea în anul 2018, 2369 unități 

de cazare, dintre care 335 hoteluri și moteluri, 615 pensiuni turistice și 979 pensiuni agrotu-

ristice, restul fiind alte tipuri de unități turistice. Capacitatea de cazare existentă, la 31 iulie 

2018, era de 70696 locuri, ceea ce îi conferă regiunii poziția a doua pe țară. Capacitatea de 

cazare în funcțiune, a depășit 21 659 mii locuri-zile în anul 2018 (locul 1 la nivel național).  

Numărul total de turiști cazați in anul 2018 (3,053 milioane, ceea ce reprezintă 23,7% din totalul 

turiștilor cazați în România), situează Regiunea Centru pe primul loc la nivel național. Ponderea 

turiștilor străini în 2018 era de 18,1% la nivelul regiunii (față de 21,6% la nivel național). 

Numărul total al înnoptărilor turiștilor în Regiunea Centru a fost de 6,08 milioane în anul 2018, 

plasând regiunea noastră pe primul loc la nivel național. Durata medie a șederii turiștilor în 

regiune în 2018 - de 2,0 zile - este mai redusă decât la nivel național (2,2 zile), înregistrându-

se diferențe notabile între județe.  

Priorități specifice:  

P.5.1.Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, va-

lorificarea patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear  

5.5.1.1 Conservarea, restaurarea și punerea în circuitul turistic a patrimoniului cultural-

istoric 
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5.5.1.2 Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural 

5.5.1.3. Revigorarea turismului balnear și de sănătate 

P.5.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare și de agrement și 

îmbunătățirea serviciilor specifice  

5.2.1. Modernizarea infrastructurii regionale de cazare și dezvoltarea structurilor de pri-

mire turistică în zonele în care se înregistrează deficit de spații de cazare 

5.2.2. Modernizarea, extinderea și diversificarea infrastructurii de agrement și îm-

bunătățirea serviciilor specifice 

5.2.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii turistice pentru tineret 

5.2.4. Reabilitarea spațiilor cu destinație culturală și dezvoltarea infrastructurii culturale 

inovatoare 

P.5.3. Susținerea turismului de nișă, dezvoltarea activităților conexe turismului și integ-

rarea activităților turistice 

5.3.1. Susținerea formelor de turism tematic și a celor de turism alternativ 

5.3.2. Sprijinirea activităților de promovare și informare ale organizațiilor de manage-

ment al destinației 

5.3.3. Dezvoltarea activităților economice conexe turismului 

P.5.4. Asigurarea forței calificate de muncă în turism  

5.4.1. Atragerea și menținerea forței calificate de muncă în turism 

5.4.2. Pregătirea profesională inițială și formarea profesională continuă a forței de muncă 

în turism 

Domeniul strategic 6. Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura  

Obiectiv strategic: Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Regiunea Centru prin va-

lorificarea potențialului natural și uman al acestora  

Spațiul rural al Regiunii Centru: probleme - cheie și potențial de dezvoltare  

Situația demografică în zonele rurale ale Regiunii Centru: tendințe demografice inegale 

în plan teritorial, proces rapid de îmbătrânire demografică. Numărul populației rurale din Regi-

unea Centru totalizează 992 899 locuitori, reprezentând 42,6% din totalul populației regiunii la 

nivelul anului 2018. Cele mai ridicate procentaje ale populației rurale se înregistrează în ju-

dețele Harghita și Covasna (57,8% respectiv 52,9%), iar cele mai scăzute în județele Brașov și 

Sibiu (29,3% respectiv 34,7%). Unul din fenomenele interesante constatate în ultimii ani este 

acela de ,,re-ruralizare”, proces determinat în principal de migrația dinspre mediul urban spre 

mediul rural. Acest fenomen are atât cauze economice (creșterea costului vieții în orașe și 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LĂZAREA                                      

PE PERIOADA 2021-2027 

 

42 
 

pierderea locurilor de muncă au determinat un număr important de persoane - pensionari cu 

pensii mici, persoane active rămase fără un loc de muncă - să se mute în mediul rural) cât și 

cauze sociale (tendința tinerelor familii de a se stabili în zonele periurbane, în localități formal 

rurale, dar care dispun de o bună infrastructură edilitară).  

Față de situația populației la nivel general, indicatorii demografici calculați numai 

pentru mediul rural pun în evidență anumite dezechilibre între grupele mari de vârstă: astfel, 

raportul de dependență demografică totală era de 56% în mediul rural comparativ cu 52% pentru 

ambele medii rezidențiale, iar raportul de dependență demografică a vârstnicilor: 28% în mediul 

rural comparativ cu 27% pentru mediile rezidențiale întrunite.  

Începând cu anul 1991, populația din mediul rural din Regiunea Centru a înregistrat în 

fiecare an rate negative ale sporului natural, cea mai scăzută valoare atingându-se în 1996 (-

3,7‰). Această evoluție a fost determinată atât de modificarea comportamentului procreativ al 

populației cât și de modificarea treptată a structurii pe grupe de vârste a populației, prin di-

minuarea ponderii populației feminine de vârstă fertilă. La această situație se adaugă migrația 

internă și externă, care înregistrează de asemenea un sold puternic negativ și afectează cu pre-

cădere populația tânără. Previziunile demografilor arată o înrăutățire în următorii ani a indica-

torilor demografici din mediul rural din Regiunea Centru (scădere accentuată a numărului po-

pulației, creșterea dezechilibrelor între grupele de vârstă).  

Conform datelor Institutului Național de Statistică, rata de activitate a populației în 

vârstă de muncă din mediul rural din Regiunea Centru era de 54% în anul 2018, sensibil mai 

redusă decât cea înregistrată în mediul urban – 67%. De asemenea, rata de ocupare a populației 

în vârstă de 15-64 ani din zona rurală a Regiunii Centru se situează la un nivel scăzut (50,6% 

în anul 2018), fiind de asemenea vizibil inferioară celei înregistrate în mediul urban – 65%. 

Aceste valori sunt departe de rata - țintă națională de ocupare, stabilită prin Strategia Europa 

2020 (70% din populația de 20-64 ani). Rata redusă de ocupare în mediul rural are multiple 

cauze: lipsa locurilor de muncă disponibile, nivelul redus de diversificare al economiei rurale 

(dependența masivă de o singură activitate – agricultura), lipsa spiritului antreprenorial și a 

cunoștințelor necesare inițierii și conducerii unei afaceri, lipsa unor măsuri eficiente de stimu-

lare a creării de noi locuri de muncă pe durată lungă în mediul rural, nivelul scăzut de pregătire 

profesională și o concordanță redusă între oferta profesională a sistemului educativ și cerințele 

în continuă schimbare ale pieței forței de muncă, nivelul incipient al formării profesionale pe 

parcursul întregii vieți.  
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Principala caracteristică a zonelor rurale din România este dependența masivă de o sin-

gură ramură economică - agricultura. Agricultura de semi-subzistență practicată în mare parte 

din zonele rurale ale Regiunea Centru se caracterizează prin predominanța exploatațiilor agri-

cole de dimensiuni mici, forța de muncă îmbătrânită, ponderea scăzută a muncii mecanizate în 

procesul de producție și, bineînțeles, o valoare scăzută a veniturilor obținute. Pădurile reprezintă 

o altă resursă economică importantă, însă prin valorificarea incompletă a masei lemnoase se 

obțin mai puține venituri decât în majoritatea țărilor europene iar prin exploatarea într-o mani-

eră nesustenabilă se pune în pericol dezvoltarea economică durabilă a zonelor împădurite. O 

situație atipică se întâlnește în comunele din preajma marilor orașe ale regiunii care beneficiază 

de o infrastructură edilitară relativ dezvoltată, o economie puternică și diversificată (întrep-

rinderi industriale moderne, servicii, depozite, zone comerciale moderne), aceste localități 

funcționând ca o extindere de facto a orașelor propriu-zise. Regiunea Centru dispune de un 

potențial turistic deopotrivă bogat și divers, valorificat doar parțial în prezent. Turismul rural a 

înregistrat o dinamică spectaculoasă în ultimii 20 ani, numărul pensiunilor turistice și agrotu-

ristice din Regiunea Centru apropiindu-se de 1600 în anul 2018, iar cel al locurilor de cazare 

oferite depășind 28 000. Regiunea Centru deţine 34,7% din pensiunile agroturistice ale 

României și 36% din pensiunile turistice. În prezent, zonele cu cel mai dezvoltat agroturism din 

Regiunea Centru sunt: Bran – Moeciu – Fundata, Mărginimea Sibiului, Zona Țării Făgărașului, 

Zona Arieșului superior (Albac – Gârda - Arieșeni - Avram Iancu - Vidra), Zona Săcele - Înt-

orsura Buzăului, Valea Hârtibaciului, Zona Făgărașului și câteva zone mai restrânse: Râmetea-

Colțești, Corund - Praid, cetățile și bisericile fortificate din Podișul Târnavelor, etc.  

Agricultura la nivelul Regiunii Centru: potențial agricol important, producții agricole 

variabile.Suprafața agricolă a Regiunii Centru este de 1900,4mii hectare, reprezentând 55,7% 

din suprafața totală a regiunii si 13% din suprafața agricolă a României. După modul de fo-

losință, structura suprafeței agricole se prezintă astfel: arabil 39,5%, pășuni 34%, fânețe 25,3%, 

vii și pepiniere viticole 0,5%, livezi și pepiniere pomicole 0,7%.  

Parcul de tractoare şi mașini agricole din Regiunea Centru număra, în anul 2018, 28 837 trac-

toare agricole fizice, 22232 pluguri pentru tractor, 8047 semănători mecanice şi 3253 combine 

autopropulsate pentru cereale, alte utilaje agricole. În anul 2018 s-au aplicat 42 940 tone 

îngrășăminte chimice pe o suprafață 659 312 ha, reprezentând 34,7% din suprafața agricolă a 

regiunii. Valoarea producției agricole a Regiunii Centru, în anul 2017, a fost de 8,34 miliarde 

lei, reprezentând 10,6% din valoarea producției agricole a României. Sectorul vegetal deține 
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56,7% din totalul producției agricole a regiunii, comparativ cu 67,8% la nivel național. Sectorul 

privat are o pondere covârșitoare – 98,2 % din valoarea producției agricole regionale.  

Ponderea agriculturii în VAB regională a scăzut vertiginos în ultimii ani, de la 5,9% în 2010 la 

4,6% în 2016, aceeași evoluție înregistrându-se și la nivel național. Se remarcă ponderea mare 

a consumului intermediar în totalul producției agricole atât la nivel regional (53,6%, valoare 

apropiată de cea înregistrată la nivel național) Populația ocupată în agricultură la sfârșitul anului 

2017 număra 175,6 mii persoane, reprezentând 16,8% din totalul populației ocupate a regiunii 

(față de 20,8% la nivelul întregii țări). Productivitatea muncii în agricultură calculată pentru 

anul 2016 era de 3,6 ori mai redusă comparativ cu nivelul productivității pe ansamblul econo-

miei regionale. Este greu de stabilit o tendință pe termen mediu a productivității muncii în ag-

ricultură, deoarece producția și implicit productivitatea sunt influențate puternic de variațiile 

climatice, semnificativ în acest sens fiind anii 2012 și 2015 în care s-au înregistrat secete pu-

ternice. Exporturile de produse agricole din Regiunea Centru se mențin la valori încă scăzute, 

deși în ultimii ani se înregistrează un reviriment al acestora. Cu toate acestea balanța externă a 

comerțului cu produse agroalimentare este puternic dezechilibrată, valoarea importurilor fiind 

mult mai mare decât cea a exporturilor. Brașovul, Alba și Covasna sunt principalele județe 

exportatoare de produse agroalimentare, în ultimul județ, grupa mărfurilor agroalimentare 

deținând 18,4% din totalul exporturilor la nivelul județului.  
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Industria alimentară a cunoscut o dezvoltare remarcabilă în ultimii ani în toate județele 

Regiunii Centru. Disponibilitatea și varietatea materiei prime locale, existența unei piețe locale 

de desfacere de dimensiuni apreciabile, orientarea unei bune părți a consumatorilor către pro-

dusele autohtone sunt atuuri importante valorificate de către investitorii în domeniu.  

Silvicultura și exploatarea forestieră: potential economic și riscuri de ordin ecologic alimentate 

de exploatarea nerațională a pădurilor  

Pădurile sunt una dintre cele mai importante bogății ale Regiunii Centru. Vegetația fo-

restieră acoperă 36,5% din suprafața regiunii, constituind principala resursă economică a 

locuitorilor din localitățile montane și asigurând un bun echilibru ecologic. Predomină pădurile 

de foioase (55% din suprafață), urmate de cele de rășinoase. Cu un volum de 4,15 milioane mc 

de lemn recoltat în anul 2018, Regiunea Centru este al doilea bazin de recoltare forestieră al 

României și prima regiune în ce privește producția de cherestea. Alături de funcția lor econo-

mică, pădurile îndeplinesc o importantă funcție de păstrare a fragilelor echilibre ale ecosis-

temelor naturale din Regiunea Centru și de aceea exploatarea forestieră trebuie subordonată 

interesului major de protecție a mediului înconjurător și de prevenire a schimbărilor climatice. 

Prioritățile specifice: 

P.6.1. Eficientizarea sectorului agroalimentar și îmbunătățirea pregătirii profesionale a 

fermierilor P. 6.2. Susținerea activităților agricole în zonele montan                                                                             

P. 6.3. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic regional  

P.6.4. Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în lo-

calitățile rurale 

P.6.5. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale 

P.6.6. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării co-

munitare 
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2.5 Contextul Județean de Dezvoltare  

 

Judeţul Harghita este situat în partea centrală a Carpaţilor Orientali şi în partea estică a 

Podişului Transilvaniei, în partea centrală a României. Se învecinează cu judeţele Suceava la 

nord, Neamţ şi Bacău la est, Covasna şi Braşov la sud şi Mureş la vest. Datorită poziţiei sale, 

asigură legături rutiere şi feroviare între cele două mari regiuni geografice şi istorice – Transil-

vania şi Moldova. Suprafaţa judeţului este străbătută de la nord-vest spre sud-est de două şiruri 

de munţi: în partea centrală se desfăşoară pe cca. 150 km lungime şirul munţilor vulcanici Că-

liman (2100 m) - Gurghiu (1778 m) - Harghita (1800 m); în partea estică se întinde şirul 

munţilor zonei cristalino-mezozoice şi a flişului cretacic - Bistricioarei (1689 m), Giurgeului 

(1575 m), Hăşmaşului (1792 m), Ciucului (1490 m) şi Nemirei. Cele două şiruri muntoase sunt 

despărţite prin depresiunile intramontane Bilbor, Borsec, ale Giurgeului, Ciucului şi Casinului. 

Suprafaţa judeţului este de 6.638,9 km2, ceea ce reprezintă 2,8 % din teritoriul României. Este 

un judeţ de dimensiune medie, ocupând locul al 13-lea dintre cele 41 de judeţe. Din punct de 

vedere al structurii administrative a teritoriului, judeţul cuprinde 4 municipii Miercurea Ciuc - 

reşedinţa judeţului Harghita, Odorheiu Secuiesc, Topliţa, Gheorgheni, 5 oraşe, 58 de comune 

şi 236 sate. Se constată o pondere ridicată a localităţilor mici, slab populate, fără infrastructură 

adecvată. Aşezările urbane şi comunele judeţului Harghita sunt unite în 15 microregiuni cu 

caracteristici asemănătoare ale potenţialului natural şi economic. Suprafaţa totală a judeţului 

Harghita este de 663.900 ha, din care 396.552 ha fiind reprezentat de terenuri agricole, ceea ce 

reprezintă 60% din suprafaţa totală şi 40 % teren neagricol, adică 267.348 ha. 

Conform datelor statistice populația județului Harghita în anul 2011 a fost de 304.969 

locuitori, valoare care reprezintă 13% din populația totală a regiunii. Densitatea populației în 
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județ este de 46 locuitor/km2, valoarea ce rămâne în urma mediei regionale (74,2 locuitor/km2) 

și naționale (90,5 locuitor/km2). 

 

Structura județului este definită prin orașe de dimensiuni mici și mijlocii și zone rurale 

organizate în jurul acestora. Județul Harghita – fiind o zonă predominant rurală – ponderea 

populației din zona rurală depășește cu mult media regională. În prezent 56% din populația 

județului trăiește în mediu rural. 

Strategia de dezvoltare a județului Harghita este construite pe trei direcții strategice: 

creșterea economică susținută, cu accent pe turism și sectoarele conexe și creșterea calității 

locuirii, intercolate și dinamizate de dezvoltare administrației publice, ale cărui măsuri și pro-

iecte trebuie să fie un adevărat motor de dezvoltare a județului. 

Urmărirea direcțiilor strategice de dezvoltare presupune atingerea unor obiective prio-

ritare, centrate pe domenii diferite: 

1. Creșterea economică susținută  

Dezvoltarea economică a județului trebuie fundamentată pe caracteristicile teritoriale și 

particularitățile privind structura și stadiul activităților economice specifice județului Harghita. 

Plasarea teritoriului în centrul țării, tipologia teritorială, structura actuală a activităților econo-

mice, accesul la servicii logistice și resurse specializate ale mediului de afaceri, sunt factori care 

conduc la abordarea modalităților de creștere economică din două perspective: cea a domeniilor 

prioritare (înțelese din perspectiva forței de a dezvolta economia locală) și cea a legitimității și 

capacității de suport sau intervenție a sectorului public în zona de activitate economică. Direcția 
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strategică ce vizează creșterea economică susținută va viza stimularea agenților economici în 

vederea încurajării angajării de personal salariat în vederea reducerii șomajului, dezvoltarea  cu 

precădere a sectoarelor cu potențial inclusiv de specializare  inteligentă, dezvoltarea economiei 

rurale prin creșterea vizibilității serviciilor şi produselor locale, atragerea de investitori în județ, 

stimularea  și susținerea spiritului antreprenorial în rândul populației din mediul rural și al po-

pulației  tinere din mediul urban cu scopul consolidării mediului de afaceri existent. Abordarea 

din perspectiva unei dezvoltări economice susținute presupune definirea acțiunilor (proiecte, 

măsuri, intervenții) propuse pentru realizarea obiectivelor, având în vedere imprimarea unui 

ritm de dezvoltare care să permită resimțirea efectelor directe în rândul beneficiarilor, a locui-

torilor, într-o perspectivă medie sau scurtă de timp – de doi până la patru ani. Un alt criteriu 

utilizat în selectarea diferitelor tipurilor de acțiuni, este cel al efectelor multiplicative pe care 

acestea le produc, la nivelul sectoarelor conexe sau a altor domenii și contribuie la sustenabili-

tatea dezvoltării și menținerea echilibrului și a unui ritm susținut de progres. 

Obiectivele prioritare ale direcției de dezvoltare Creșterea economică susținută sunt: 

 1.1 Dezvoltarea turismului  

1.1.1 Valorificarea potențialului turistic prin dezvoltarea infrastructurii  

1.1.2 Dezvoltarea serviciilor turistice  

1.1.3 Promovarea potențialului turistic local  

1.2 Dezvoltarea sectorului agrozootehnic și a silviculturii  

1.2.1 Asigurarea dezvoltării durabile a silviculturii  

1.2.2 Dezvoltarea sectorului agro-zootehnic  

1.3 Consolidarea și diversificarea mediului de afaceri existent  

1.3.1 Dezvoltarea și extinderea afacerilor existente și atragerea unor noi in-

vestiții  

1.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor și a măsurilor de fa-

cilitare a investițiilor  

1.3.3 Încurajarea potențialului de dezvoltare industrială 

2. Dezvoltarea administrației publice 

Dincolo de nivelul general de performanță administrativă care se remarcă la nivelul ad-

ministrațiilor publice și chiar al instituțiilor descentralizate din județ în ceea ce privește mai ales 

funcțiunile specifice, trebuie avută în vedere intenția declarată (mai ales în cazul Consiliului 

Județean și al localităților urbane), de a se implica și de a susține programele de dezvoltare ale 
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comunităților –caracteristică importantă ce determină rolul administației publice județene în 

cadrul strategiei de dezvoltare. În acest context, este necesar ca administrația publică, împreună 

cu instituțiile descentralizate să beneficieze de o echipare corespunzătoare pentru a putea crește 

calitatea, eficiența și eficacitatea serviciilor oferite și pentru a susține dezvoltarea strategică a 

județului. Dezvoltarea administrației publice presupune pe lângă optimizarea funcțiunilor și 

competențelor specifice și o creștere a capacității de dinamizare economică și ridicarea standar-

dului de viață a locuitorilor județului. Astfel, administrația publică județeană este văzută ca un 

adevărat ”motor de dezvoltare” care pune în mișcare și facilitează progresul, ca urmare a inter-

vențiilor directe, a măsurilor de sprijin, a catalizării diverșilor factori, pentru dezvoltarea coe-

rentă și echilibrată a tuturor domeniilor vieții sociale, economice și culturale a județului. 

Dezvoltarea administrației publice presupune atingerea următoarelor obiective priori-

tare:   

2.1 Dezvoltarea capacităţii administrative 

2.1.1 Dezvoltarea capitalului uman și material 

2.1.2 Eficientizarea și diversificarea serviciilor publice 

2.1.3 Dezvoltarea cooperării regionale și internaționale 

2.2 Dezvoltarea capacității de suport pentru creșterea competitivității economice 

2.2.1 Creșterea vizibilității produselor și serviciilor locale 

2.2.2 Promovarea modelelor de succes și bune practici 

2.2.3 Susținerea parteneriatelor care conduc la creșterea competitivității eco-

nomice  

3. Creșterea calității locuirii 

Calitatea locuirii este înțeleasă ca ansamblul de intervenții pentru regenerarea comunită-

ților – în special comunitățile rurale și infrastructura edilitară, calitatea locuințelor, accesul la 

servicii publice (sănătate, îngrijire, educație, siguranță, etc.), dar și dezvoltarea infrastructurii 

culturale și de petrecere a timpului liber. Nivelul de calitate a locuirii este parte importantă a 

motivației pentru a rămâne, a locui, a lucra, a investi și dezvolta în județul Harghita. Dezvoltarea 

economică fiind intercorelată cu creșterea standardului de locuire, ambele dimensiuni definind 

spațiul dorit de cetățenii județului pentru locuit și muncit. În acest fel dezvoltarea infrastructurii 

locale (infrastructura tehnico-edilitară, de transport și de servicii publice) este o necesitate care 

influențează nivelul de trai al locuitorilor și potențialul economic al comunităților existente la 

nivelul județului, prin funcționarea unor servicii de calitate favorizându-se stabilitatea 
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resurselor umane calificate și motivate pentru piața muncii. Pentru a putea deveni o zonă atrac-

tivă pentru resursele înalt specializate, județul trebuie să aibă capacitatea de a asigura condițiile 

minime de bază și confort în privința dotării edilitare. 

Creșterea calității locuirii presupune asumarea următoarelor obiective prioritare:

 3.1 Dezvoltarea comunității 

3.1.1 Reabilitarea și modernizarea clădirilor de locuințe 

3.1.2 Dezvoltarea mediului rural    

3.2 Dezvoltarea infrastructurii edilitare   

3.2.1 Dezvoltarea infrastructurii de bază   

3.2.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces în județ 

3.2.3 Reabilitarea și modernizarea clădirilor publice și dezvoltare edilitară 

3.2.4 Valorificarea spațiilor industriale deteriorate și reconversia și refuncțio-

nalizarea terenurilor și suprafețelor degradate,  vacante sau neutilizate 

3.3 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice  

3.3.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor de sănătate 

3.3.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaționale, inclusiv ajusta-

rea cuplajului cu piața muncii  

3.3.3 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de protecție socială  

3.3.4 Dezvoltarea serviciilor de siguranță a locuitorilor 

3.4 Protecția mediului și valorificarea energiei renegerabile  

3.4.1 Prezervarea mediului și reducerea riscurilor de poluare  

3.4.2 Gestionarea eficientă a deșeurilor  

3.4.3 Valorificarea resurselor alternative de energie 

3.4.4 Stații de încărcare masini electrice  

3.5 Dezvoltarea infrastructurii culturale și de petrecere a timpului liber 

3.5.1 Conservarea, protejarea și reabilitarea patrimoniului cultural al județului 

3.5.2 Dezvoltarea programelor cultural-artistice de promovare a culturii și tra-

dițiilor locale 

3.5.3 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 
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2.6 Contextul Regiunea Giurgeu G10 

 

Regiunea Giurgeu G10 are scopul principal de a contribui la dezvoltarea teritoriului și 

de a îmbunătăți calitatea vieții populației, ceea ce poate fi realizat prin strategia de dezvoltare 

locală. Strategia, ca un instrument important al dezvoltării, creează posibilăți atât pentru sfera 

publică, cât și pentru sfera civilă și privată. Asociația Grupul de Acțiune Locală are sarcina de 

a identifica nevoile locale, creând posibilități pentru colaborare dintre sferele menționate. Co-

munitățile, respectând responsabilitățile sale, elaborează o strategie pe baza necesităților și pri-

orităților importante, identificate la nivel local.  

Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare locală a Regiunii Giurgeiu G10 are în 

vedere obiectivul tematic nr. 9, adică combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare în 

zonă, pentru a reduce disparităţile existente. Din punctul de vedere al regiunii, implementarea 

strategiei LEADER creează posibilităţi pentru o guvernanţă mai bună în zonele rurale (şi nu 

doar) şi în acelaşi timp, contribuie şi la dezvoltarea inteligentă a teritoriului. Totodată, strategia 

formulează obiective din prisma creşterii anumitor sectoare, cum ar fi: sectorul afacerilor, - 

agriculturii, - sănătăţii, - serviciilor sociale, şi nu în ultimul rând infrastructura culturii şi a me-

diului.  

Pentru realizarea obiectivelor propuse și pentru rezolvarea nevoilor identificate în SDL, 

Asociația GAL G10 prevede cooperarea între GAL–uri și alte structuri similare din România 
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din zonă și/sau din țară și/sau din străinătate. Intenționăm să depunem proiecte de cooperare 

finanțate prin sub-măsura 19.3 ”Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Gru-

pului de Acțiune Locală” pentru a beneficia de asistență tehnică pregătitoare pentru proiecte de 

cooperare cât și pentru activități de cooperare care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor din 

SDL. Domeniile în care intenționăm să întreprindem acțiuni de cooperare sunt cele care cont-

ribuie la diversificarea activităților economice, sprijinirea conservării patrimoniului rural ma-

terial și imaterial, stimularea activităților economice, creșterea atractivității teritoriilor LE-

ADER participante în proiectele de cooperare și orice alte proiecte menite să stopeze migrația 

forței de muncă și sprijină dezvoltarea echilibrată a zonei/zonelor.  

 

În momentul actual, există un parteneriat între administraţii publice locale şi organizaţii 

neguvernamentale şi private. Regiunea Giurgeu G10 cuprinde zece parteneri publici (repre-

zentând o pondere de 22,22% din totalul parteneriat), doi parteneri privați ( cu o pondere de 

4,44%), două persoane fizice (cu o pondere de 4,44%) și, nu în ultimul rând, o pondere sem-

nificativă reprezintă sfera civilă cu treizeci și una de parteneri (cu o pondere de 68,90%). Regi-

unea acoperă zece unităţi administrative (un oraş şi nouă comune), însemnând o populaţie de 

39.363 locuitori şi un teritoriu cu o suprafaţă de 1.376,63 km2.  

Partenerii publici sunt reprezentanți de Unități Administrative, care pot fi grupate pe trei 

zone: Orașul Borsec, Comuna Corbu, Comuna Tulgheș (aceste trei UAT-uri reprezentând zona 

Borsec), Comuna Remetea, Comuna Ditrău, Comuna Lăzarea (reprezentând zona Nord), Co-

muna Joseni, Comuna Ciumani, Comuna Suseni, Comuna Voșlăbeni (reprezentând zona Sud). 

În cazul GAL G10, partenerii privați au ca obiect activitățile comerciale, fiind prezenţi două 

societăți comerciale cu importanță regională. Două persoane fizice reprezintă două domenii de 

activitate: minoritate romă și femei.  

Ponderea partenerilor societăţii civile este cea mai mare, reprezentând o varietate de 

obiecte de activități (domeniul agricol, silvicultura, turismul, cultura, social – egalitate de șansă, 
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social-cultural, social-tineret, social economic, protecția mediului, sport, promovarea produs-

elor locale și a meșteșugarilor etc.). Partenerii societăţii civile sunt reprezentaţi de către asociaţii 

de fermieri, asociaţii de tineret, asociaţia proprietărilor de pădure, asociaţii de turism, asociaţii 

culturale, asociaţii sociale, asociaţii economice.  

Bazând pe ideea că proiectele de cooperare teritorială pot avea un succes aparte, co-

munitatea este dispusă să continue modalităţile existente de colaborare, pentru a avea un rezul-

tat de creştere economică pe un teritoriu mai întins. Pe lângă toate acestea, Grupul de Acţiune 

Locală se angajează că va îndeplini sarcina de a informa populaţia despre posibilităţile şi opor-

tunităţile care pot fi finanţate din fondurile europene.  

GAL G10 are intenția de a colabora la trei niveluri: în primul rând, este esențială colaborarea 

în cadrul regiunii, în al doilea rând e foarte important să existe o colaborare între GAL G10 și 

celelalte GAL-uri, iar nu în ultimul rând, colaborarea internațională ar fi oportună pentru regi-

une. 

 

Activitățile Grupului de Acțiune Locală G10 s-au decurs cu succes în perioada 2011-

2015, ceea ce indică competenţa în realizarea activităţilor. Succesele pot fi cuantificate prin 

cele 46 proiecte contractate în perioada de programare anterioară, însemnând un sprijin cu o 

valoare de 2,1 milioane €. Având în vedere rezultatele decurse cu succes, GAL G10 se angaje-

ază că va asigura creşterea competivităţii a zonei, prin proiectele de finanţare a Axei LEADER 

2014-2020. Strategia este elaborată coerent, contribuind atât la obiectivele formulate pentru 

dezvoltarea rurală, cât şi la cea orăşenească. Măsurile au un caracter inovativ şi sunt formulate 

în aşa fel, încât să corespundă cererilor formulate şi să permită pentru potenţialii beneficiari 

accesibilizarea fondurilor europene. Activităţile propuse prin strategie vor fi desfăşurate într-
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un mod eficient, cu scopul de a avea un impact vizibil şi pozitiv, respectând condiţiile generale 

de eligibilitate. 

Regiunea Giurgeu G10 se situează în nordul județului Harghita, partea estică a Transil-

vaniei, și cuprinde zece unități administrative (un oraș – Borsec - și nouă comune – Ciumani, 

Corbu, Ditrău, Joseni, Lăzarea, Remetea, Suseni, Tulgheș și nu în ultimul rând Voșlăbeni). 

Teritoriul este înconjurat de Munții Gurghiului și Hășmașul Mare din Carpații Orientali. Majo-

ritatea UAT se întinde pe teritoriul depresiunii Giurgeului, iar cele din zona nordică, se află pe 

teritoriul depresiunii Borsecului. Orașul Borsec și comuna Ciumani, sunt cele două UAT care 

sunt sine stătătoare. Celelalte comune au sate componente. Din zona Borsec, comuna Tulgheș 

are în componență satele Hagota, Recea și Pintic, comuna Corbu are și satul Capu Corbului. 

UAT-urile din zona nordică sunt compuse în următorul fel: comuna Ditrău are ca sate compo-

nente Jolotca și Țengheler, în cazul comunei Remetea localitatea Șineu, Făgețel și Martonca, 

iar comuna Lăzarea mai are ca sat component localitatea Ghiduț. Zonei de sud aparțin UAT-

urile Joseni (ca reședința de comuna, și sate componente Borzont și Bucin), Suseni (ca reședința 

de comună, și sate componente Valea Strâmbă, Chileni, Liban și Senetea) și Voșlăbeni (ca 

reședința de comună, și satul component, Izvorul Mureșului).  

Regiunea poate fi accesată foarte ușor pe cale rutieră, prin drumul european (E578), 

drumuri naționale (DN15 și DN13B) și drumuri județene (DJ126, DJ127, DJ138, DJ153C, 

DJ153D). Pe lângă drumurile menționate, cinci UAT-uri din regiune (Ditrău, Lăzarea, Valea 

Strâmbă, Voșlăbeni și Izvoru Mureșului), pot fi accesate și prin cale ferată, având stații pe 

traseul liniei ferate electrizată Deda-Sfântu Gheorghe.  

Municipiul Gheorghieni este înconjurat de câteva UAT-uri din regiune, iar Municipiul 

Toplița se situează la o distanță de 18 km de Borsec și 21 km de Ditrău. Reședința de județ se 

află la o distanță puțin mai mare, mai precis la 30 km de satul Izvorul Mureșului. Pornind de la 

ideea că UATse află la o altitudine cuprinsă între 700 – 1000 m, clima regiunii este mai 

răcoroasă, cunoscut ca și „Polul Nord” datorită temperaturilor scăzute în timpul iernii și a tem-

peraturilor medii în timpul verii. Există un fenomen special în zonă, numit inversiunea termică 

(temperatura aerului rece fiind foarte scăzută, coboară dedesuptul aerului cald, ridicând pe 

acesta), în urma căruia scad temperaturile, ajungând chiar și la -30o. Solurile în general sunt 

argiloase și nisipoase, sărace din punct de vedere al substanțelor organice – aceste soluri fiind 

caracteristice zonelor de munte. 
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Suprafața regiunii este acoperită în mare parte de păduri și altă vegetație forestieră (rep-

rezentând aproape jumătate din întreaga suprafață al fondului funciar), în funcție de suprafață, 

fiind urmat de fînețele, pășunile și terenurile arabile. Analiza datelor demografice arată o reg-

resie față de anul 1992. Comparând valorile din 1992 cu datele din 2011, a fost înregistrată o 

scădere de 11%. În regiune este o valoare negativă în cazul soldului migratoriu raportat la 1000 

de locuitori, ceea ce este caracteristic pentru fiecare localitate. 

Pornind de la ideea că în regiune sunt arii de mari suprafațe care se suprapun cu cele 

protejate Natura 2000, pentru Regiunea G10 acesta reprezintă o nouă oportunitate în domeniul 

turismului (de ex. Bird watching). Totodată, turismul rural și cel balnear este caracteristic regi-

unii, dezvoltarea cărora ar putea îmbunătăți sectorul turismului, creând noi locuri de muncă. În 

regiunea G10 există tradiția forței de muncă în sectorul agroalimentar, iar prin combinarea 

acestui sector cu cel turistic, ar putea să aducă îmbunătățiri în domeniul economic. Datorită 

masivului vulcanic din regiune, zona este bogată în resurse de ape minerale, mulțumită cărora 

orașul Borsec este cunoscut la nivel național. Însă din punctul de vedere al turismului, indicele 

turismului din Joseni și din Voșlăbeni se apropie de cele din Borsec. În cazul înnoptărilor,va-

lorile regiunii sunt mai mici decât valorile județului Harghita. În regiunea G10 19 079 înnoptări 

au fost înregistrate în anul 2014, iar pentru a atinge nivelul de turism înregistrat la nivel ju-

dețean, această valoare ar trebui să fie 40 458, adică mai mult ca dublu față de cele actuale. 

Fabricarea băuturilor reprezintă cea mai mare parte din ponderea economică (aproape 

50%), urmat de comerț (15%), prelucrarea lemnului (14%) și sectorul construcției (11%). Ce-

lelalte sectoare (hoteluri și restaurante, transport și depozitare, industria extractivă, fabricarea 

produselor textile, industria alimentară, agricultura, silvicultura și pescuit, alte activități de 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LĂZAREA                                      

PE PERIOADA 2021-2027 

 

56 
 

servicii) au o pondere cuprinsă între 2 și 4%. În cazul locurilor de muncă, tot în domeniul fab-

ricării băuturilor sunt cele mai multe locuri de muncă (34%), urmat de prelucrarea lemnului 

(18%), de comerț (16%) și sectorul construcției (11%). În ceea ce privește celelalte sectoare, 

fiecare reprezintă câte o pondere de 1-4%. Analizând datele la nivelul localităților, se poate 

menționa faptul că, fiecare comună are un punct forte diferit de celelalte. În cazul comunelor 

Ciumani, Suseni și Voșlăbeni sectorul dominant este prelucrarea lemnului, în orașul Borsec 

economia este dominată de fabricarea băuturilor, în comuna Corbu cea mai mare pondere eco-

nomică și cele mai multe locuri de muncă sunt în domeniul fabricării produselor de brutărie și 

a produselor făinoase, în comuna Remetea industria construcției este sectorul dominant, în co-

munele Ditrău, Lăzarea și Tulgheș comerțul are un rol esențial în economia locală, iar în cazul 

Tulgheșului se mai adaugă și sectorul cu hoteluri și restaurante. În comuna Joseni cele mai 

multe firme sunt înregistrate în domeniul prelucrării lemnului, construcției și al comerțului. 

Strategia elaborată este bazată pe o abordare integrată în sensul că beneficiarii eligibili 

sunt ONG-uri, IMM-uri, APL-uri, composesoratele, ADI-uri.  

 

Domeniile de dezvoltat sunt:  

1) sectorul agricol și silvic: a) lipsa produselor specifice locale + tradiții în industria alimentară 

–-> dezvoltare produse, marketing, firma  

b) lipsa depozit gunoi de grajd, lipsa de fonduri pentru construire –-> construire depozit co-

munitar/sătesc  

2) sectorul privat a) sectorul de servicii subdezvoltat + lipsa locuri de muncă –-> sprijin pentru 

sectorul de servicii ca prioritate  

b) zonă periferică cu acces redus la servicii medicale + îmbătrânirea populației –-> dezvoltarea 

sectorului medical și de sănătate, în general.  
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3) sectorul serviciilor publice și sociale: a) nivelul scăzut de servicii sociale pentru grupuri ținta 

(vârstnici, persoane cu dizabilități), inexisţa infrastructuriinecesare pentru combaterea sărăciei 

+ finanțare din PO CU pentru astfel de proiecte + studiile și analizele realizate la nivel național 

nu reflectă situația pe teren –-> realizarea studiului la nivel zonal, crearea infrastructurii ne-

cesare; în paralel urmează elaborarea proiectului tip FSE în cadrul PO CU  

b) probleme de siguranța circulației din cauza iluminatului public + categoria de eficiență ener-

getică nu este corespunzătoare –-> iluminat public cu tehnologie LED, proiectat conform stan-

dardelor în vigoare, cel puțin în locațiile de identificat cu sprijinul poliției  

c) sunt așezări periferice unde canalizarea nu este realizabilă nici în viitor + nu există utilaje 

pentru vidanjarea foselor septice –-> procurare utilaj specific de către solicitanți cu licența AN-

RSC  

d) în centrele comunelor și în oraș sunt clădiri cu funcțiuni neadecvate sau fără funcțiuni, în 

curs de degradare + lipsa clădirilor pentru noi funcțiuni –-> introducerea funcțiilor noi și reabi-

litarea clădirilor  

e) pentru grupuri de elevi sau studenți nu există capacitate de cazare în zonă, sau numai pentru 

grupuri mai mici –-> crearea infrastructurii necesare conform cerințelor de camping cu 1 sau 2 

stele pentru grupuri de elevi și studenți  

Pentru includerea măsurilor în SDL am avut în vedere următoarele:  

Sprijinul acordat pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să se rea-

lizeze în localități rurale care fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 ‐ 10.000 l.e.. 

Deși aglomerările mai mari au prioritate, conform Directivei 91/271/CEE, este necesară și o 

tratare corespunzătoare a aglomerărilor cu mai puțin de 2.000 l.e. Având în vedere că acest tip 

de aglomerare are o capacitate economică limitată, în situații excepționale poate fi acordat spri-

jin, în conformitate cu master planurile și pe baza unei justificări tehnice și economice înteme-

iate, doar pentru sistemele centralizate, excluzând sistemele de tratare individuală. –->sistem 

propus pentru utilaj vidanjor conectează la sistem centralizat locațiile fără canalizare, di-

minuând astfel poluarea apelor Măsurile de finanțare a investițiilor în infrastructura socială vor 

fi lansate cu prioritate și se vor evidenția în planul de acțiune. În situația în care, în urma lansării 

primului apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul acestor 

măsuri, cu respectarea legislației specifice. –-> se aplică numai pentru 4.1, 4.3, 7.2 tip 6A, 7.5.  

Banda largă: nu se aplică  
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Pentru asigurarea sustenabilității proiectelor depuse în cadrul măsurilor de finanțare a 

infrastructurii sociale, beneficiarii pot solicita finanțare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui 

proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU –-> măsura 7.2, tip 6B, acțiunea a1 

este armonizată cu PO CU Axa 5, obiectiv 5.2.Proiectele de infrastructură socială trebuie să 

asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca 

furnizor de servicii sociale.  

În elaborarea studiului pentru măsura 7.2, tip 6B, acțiunea a1 pe lângă studiul IDUL și 

Atlasul zonelor rurale marginalizate, vor fi luate în considerare,printre altele,următoarele 

criterii care pot conduce la identificarea comunităților segregate, aflate în sărăcie:așezare aflată 

la o distanță apreciabilă de restul așezărilor, distanță care este greu de acoperit din cauza calității 

proaste a drumurilor, a lipsei mijloacelor de transport sau din cauza altor factori care pot îng-

reuna deplasarea în anumite condiții, de exemplu drumuri impracticabile atunci când condițiile 

meteo sunt nefavorabile (ploaie, ninsoare), așezări despărțite printr-o graniță naturală (râu, deal) 

sau de alte “granițe” (de genul căilor ferate) care constituie un pericol; lipsa utilităților de bază 

(apă, canal, electricitate); lipsa, calitatea necorespunzătoare a mijloacelor de transport sau dis-

tanța mare (neacoperită de mijloace de transport) până la unități de infrastructură socială (școli, 

unități medicale); existența unei infrastructuri segregate (de ex. școli sau clase în care învață 

numai copii romi) în condițiile în care structura populației nu justifică acest lucru; calitatea 

foarte proastă a locuințelor (locuințe insalubre, nesigure, densitate mare); așezări informale 

(locuitorii nu dețin acte de proprietate); așezări situate într-un teritoriu neadecvat locuirii (pe 

malul râurilor, sub liniile de înaltă tensiune, lângă gropi de gunoi, etc); clasificarea (percepția) 

așezării ca fiind o așezare segregată de către populația majoritară, de către membrii comunității 

segregate sau de către autoritățile publice locale; studii și hărți existente care identifică co-

munitățile segregate.  

Alocarea financiară a fost elaborată pe baza următoarelor principii:  

- finanțare cu masa critică (evitarea operațiunilor sub 10.000 de euro)  

- nr. proiecte preconizate mai mare pentru domenii prioritare (sectorul serviciilor publice a fost 

identificat ca cel mai important, urmat de probleme de mediu și de eficiența energetică, res-

pectiv de crearea locuri de muncă în sectorul agricol, servicii și mediu)  

- alocare balansată între UAT-urile  

- armonizare cu valorile indicate în formulare de cereri de proiecte  

- responsabilizarea beneficiarilor: intensitatea sprijinului este maxim 90% pentru operațiuni ge-

neratoare de venit, indiferent de valoarea totală. 
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3. SITUAŢIA EXISTENTĂ LA NIVEL LOCAL 

Una din cele mai vechi aşezări ale depresiunii Ghiurghiului mai nou a devenit una din 

centrele cultural-artistice ale zonei. Monumentele sale combină în mod fericit elementele goticii 

clasice cu formele arhitecturii renascentiste şi cele ale barocului precum şi cu formele carac-

teristice culturii populare ale zonei. Comunitatea locală a dat naştere unei reţele de turism 

rural care funcţionează cu mare eficienţă, în folosul mutual al turiştilor interesaţi de oferta tu-

ristică a zonei şi a localnicilor. Vatra localităţii se află la 6 km nord de Gheorgheni, la poalele 

muntelui Szármány (967 m), la o altitudine de 770 m. Este accesibil prin calea ferată - linia 

400 Braşov - Deda respectiv pe DN 12 şi spre Joseni, pe DJ 126A. Distanţa până la Topliţa este 

de 30 km. În versantul sud-vestic al muntelui Szármány, ce domină peisajul, nu departe de 

castelul medieval al conţilor Lázár este o carieră abandonată de marmură. Marmura albă şi gri 

de Lăzarea a avut odinioară căutare şi peste hotare, fiind o materie primă excelentă pentru 

sculptură (de exemplu în jurul anului 1890 sculptorul Saxléner András a realizat o suită de 

sculpturi expuse la expoziţia comemorativă a fondării satului). Muntele Szármány este de fapt 

continuarea masivului cristalin Piricica. Muntele, începând cu 1910 a fost împădurit cu brazi. 

Teritoriul satului a fost de 38730 jugăre, una din cele mai mari din Secuime. Satul are şi izvoare 

de apă minerală. „Deasupra satului se înalţă falnic muntele de marmură Szarmany.La poalele 

muntelui se află vechiul castel al familiei Lazar, cu bastioanele sale, cu zidurile crestate. Pe 

panta muntelui este mănăstirea şi biserica franciscanilor, pe vârful muntelui fiind mândra ca-

pelă, mai încoace, la înălţimi este biserica cu turn strălucitor din Lăzarea, dedesubtul acestui 

grup pitoresc aşternându-se comuna cu grupurile de case care se înalţă printre ramurile verzi 

ale pădurilor.”-scria baronul Orban Balazs despre Lăzarea, care a reuşit să concentreze într-o 

singură idee atmosfera imaginii miraculoase a comunei. 
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Perla Carpaţilor Orientali, depresiunea mărginită de munţii Gheorgheniului este unică 

nu numai datorită frumuseţilor sale naturale. Cei interesaţi pot fi fermecaţi şi de istoria şi trecu-

tul regiunii. O dovadă exemplară a trecutului măreţ al regiunii este Lăzarea. Primele date scrise 

despre aşezare pot fi găsite în documentul papal din anii 1332-1334. Denumirea de Lăzarea a 

fost folosită pentru prima dată în documentele oficiale ale secolului al XV-lea. Trecutul aşezării 

este strâns legat de istoria dinastiei Lazar şi cu cuibul străvechi al familiei, castelul Lazar. 

Aşezarea se situează la 6 km de Gheorgheni în direcţia nord-vest. Depresiunea a fost atacată de 

mai multe ori de turci şi tătari. Aceste lupte au fost deseori crunt resimţite de localnici. De lup-

tele dintre localnici şi tătari ne aminteşte Dealul Tătarilor situat la marginea aşezării, unde au 

fost înmormântaţi tătarii învinşi, conform tradiţiei aici au fost îngropaţi 500 de atacatori, iar 

dintre localnici au pierit doar 15 în luptă. Poţi ajunge în aşezarea situată la 770 de metri alti-

tudine deasupra nivelului mării pe calea ferată care străbate Ardealul şi pe drumul naţional 12 

din partea Topliţei sau a Gheorgheniului.  

.  

De Lăzarea aparţine Ghiduț, o mică aşezare de munte, unde se refugiază pentru weekend 

locuitorii din împrejurimi, acest lucru fiind oglindit de construcţii. Micul sat situat la 800 de 

metri altitudine, s-a format, ca în multe alte cazuri, departe de centrul comunei, la hotarele 

sale, original fiind întemeiat pentru păşuni şi creşterea animalelor. Ghiduț este o aşezare 

frumoasă atât vara cât şi iarna. În cadrul turelor cu sania drumul te duce printr-un peisaj de vis. 

Drumurile sunt mărginite de dealuri măreţe, brazi de culoare verde-închis. Această regiune ca 

din poveste a luat în ultimii ani un avânt deosebit în ceea ce priveşte dezvoltarea, putând deveni 
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în scurt timp un paradis al turismului. Doar în 2007 s-au construit 20 de case iar regiunea oferă 

multiple posibilităţi de a practica diferite sporturi, totodată aici este dată posibilitatea organizării 

unor tabere sportive. Viaţa nu se opreşte nici în timpul iernii, pe dealuri alunecă sănii, schiuri, 

snowboard-uri pe zăpadă, iar pe patinoarul de la Lăzarea pe lângă patinaj, meciurile de hochei 

oferă culoare zilelor. Cu toate că anotimpul rece îi atrage pe vizitatori cu nenumărate posibilităţi 

de recreere, localnicii de la Lăzarea îşi iau rămas-bun de la iarnă cu mare plăcere. Tradiţiile din 

această perioadă sunt deosebit de variate şi multiple. În Ţinutul Secuiesc s-au păstrat o serie de 

obiceiuri specifice acestei perioade. De 15 ani se organizează manifestări comune de luare de 

rămas-bun de la iarnă în judeţul Harghita cu scopul păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor. Punctul 

culminant al petrecerii este defilarea zgomotoasă a costumaţilor, cu ocazia căreia fiecare grup 

îşi conduce propria păpuşă pe ultimul drum. Iarna reprezentată de păpuşi numite Ilyes, Dobondi 

sau în formă de taur este însoţită de un alai costumat care prezintă animale, draci şi alte figuri 

ciudate. Până la urmă alaiul pompos îngroapă păpuşa şi tototdată iarna. Spectacolul distractiv 

este răsplătit de localnici cu mâncăruri tradiţionale specifice pentru această perioadă.  

 

Lăzarea reprezintă un centru însemnat al turismului, fiind o zonă de importanţă ju-

deţeană. Fiind una dintre cele mai vechi aşezări din depresiunea Gheorgheniului s-a remarcat 

ca un centru turistic şi cultural al Ţinutului Secuiesc. În monumentele comunei gotica de tip 

clasic, lumea formelor renascentiste şi baroc este însoţită de elementele tradiţionale populare 

care tind către simplitate. Tabăra artistică de creaţie a fost înfiinţată cu scopul păstrării tradiţiilor 
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populare, expoziţiile de artă plastică, prezentările de meserii populare se bucură de renume 

naţional. Reţeaua de primire a oaspeţilor îi activează exemplar pe localnici.  

Cea mai frumoasă podoabă a aşezării este un castel. Pe teritoriul castelului doar unele 

descoperiri arheologice sunt dovada perioadei medievale: obiecte din Epoca Bronzului, perio-

ada dacilor şi secolul al XIV-lea. Castelul-cetate a fost construit între anii 1450-1532 în mai 

multe etape, casa construită deasupra casei doamnelor a fost folosită în mod sigur de Lazar 

Andras. Sub bastionul de la poartă clădirile de pe lângă intrare au fost înălţate în trei etape. 

Porţile au fost însoţite din ambele părţi de ziduri de apărare. Pornind de la dimensiunile curţii 

rezidenţa a fost deosebit de importantă, conform bucăţilor de teracotă descoperite este posibil 

ca în interior să fi fost şi alte clădiri. Fiii lui Lazar Andras au construit în 1532 o nouă clădire, 

care este baza clădirii de azi, pe intrarea pentru căruţe se poate observa şi azi o inscripţie cu 

ornamente. Clădirea din acea epocă a fost dărâmată de Lazar Istvan al IV-lea, el a fost o perso-

nalitate însemnată în Ciuc, Gheorgheni şi Casin, pe alocuri a folosit vechea fundaţie pentru a 

înălţa clădirea de proporţii uriaşe. Este posibil ca zidurile de apărare din sud să fi fost înălţate 

după această perioadă, incluzând şi bastionul de la poartă. În colţuri au fost înălţate pavilioane 

în stil italian între 1629-1631. Cel care a comandat construcţia a fost verişorul domnitorului, cu 

rang înalt, nu e de mirare că a dorit o rezidenţă ca atare, astfel proiectantul clădirii a utilizat o 

serie de elemente reprezentative, care au fost folosite şi în construcţiile comandate de domnitori, 

ca de exemplu bastionul de colţ cu inscripţii şi steme, scările pompoase sau elementele pictate. 

Dintre zidurile care înconjoară curtea doar zidul de sud a fost decorat cu ornamente pictate, care 

reprezintă motive florale. Lazar Istvan al IV-lea a realizat un grup de clădiri cu bastioane, în 

formă dreptunghiulară , cu o curte interioară , cu dimensiuni impozante, fără pereche în Transil-

vania, prin modificarea rezidenţei domneşti din perioada Evului Mediu.  
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După terminarea faţadei de sud a castelului părţi ale clădirii din secolul al XIV-lea au 

fost demolate şi a fost construit zidul de apărare din partea de est, a cărui colţ interior a găzduit 

cuptorul şi bucătăria. După aceea partea dintre casă şi zidul de apărare a fost umplut de clădiri 

cu boltă. În partea de nord-vest a curţii s-a construit palatul în care se desfăşurau adunările din 

diferitele scaune, în centrul căruia era o închisoare. Spaţiul uriaş de pe etaj a fost numit Sala 

Cavalerilor, pe faţada de sud a clădirii înşiruindu-se cinci ferestre cu rame de piatră.  Bastionul 

Veres în formă de septogon a fost terminat, conform tradiţiei în 1658, conform documentelor 

din arhivă în 1696, bastionul din nord-vest nu a fost niciodată terminat. Castelul şi-a atins forma 

cea mai pompoasă la sfârşitul secolului al XVII-lea, în vremea contelui Lazar Ferenc, nu după 

mult timp datorită distrugerilor cauzate de luptele pentru libertate din perioada lui Rakoczi în 

anii 1706-1707 cea mai importantă parte a clădirii a ars total, pereţii s-au dărâmat, s-a păstrat 

doar o parte de clădire de pe lângă zidul din est. Această parte a fost modificată înfiinţându-se 

aşa-numita Casă a Doamnelor, primind un exterior în stil baroc obţinându-şi forma finală în 

1742. După incendiul din 1748, castelul şi-a pierdut treptat rolul rezidenţial, au fost dărâmate 

toate clădirile anexe necesare unei curţi şi încetul cu încetul şi clădirile pentru locuit au fost 

distruse, la mijlocul secolului al XIX-lea au fost locuite doar câteva săli. Datorită fondurilor 

limitate din domeniul ocrotirii monumentelor timp de un secol nu s-au acordat bani pentru re-

novarea castelului. Situaţia a fost schimbată în urma unei iniţiative locale şi a unei intense pro-

pagande, astfel în 1960 necesităţile de conservare au fost satisfăcute. După cercetările arheo-

logice, în 1980 au început lucrările de renovare. De-a lungul reconstrucţiei care a durat aproape 

20 de ani, au fost reînălţate bastioanele din sud-vest şi sud-est, bastionul Voros din nord-est, 

palatul Hosszu, bastionul din nord-vest şi închisoarea, clădirea de la poartă şi faţada de sud. În 

1991 a fost terminată şi partea de nord-est, au fost consolidate Casa Doamnelor şi acoperişul, 

însă nu s-a mai păstrat forma lor originală, fiind utilizate şi elemente de beton armat. În sălile 

reconstituite au fost expuse creaţiile taberelor de arte plastice şi a atelierelor de artă popu-

lară, care au loc din 1974, în cadrul unor expoziţii permanente şi periodice. 

Înainte să facem cunoştinţă cu celelalte atracţii turistice din Lăzarea, să mai rămânem 

puţin la familia Lazar, deoarece aceasta este una dintre cele mai vechi şi mai cunoscute familii 

catolice de nobili din Ţinutul Secuiesc. În documentele din 1345 este amintit deja numele 

căpitanului Lazar Egyed, proprietatea lor timpurie fiind la Tomeşti, stabilindu-se la Lăzarea de 

la mijolcul secolulul al XV-lea, când familia a primit o donaţie de stemă din partea regelui 

Laszlo al V-lea în 1456. Lazar Balint a fost locotenentul şi judecătorul regal al Ţinutului Ca-

sinului favorurile au fost câştigate de la regele Zsigmond, acestea fiind consolidate şi de 
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regele Matei. Primul membru al familiei stabilit la Lăzarea a fost Lazar Andras, care a obţinut 

o sărbătoare de 100 de zile pentru Lăzarea. Fratele lui, Balazs, a fost consulul Scaunului Ciu-

cului, se pare că el a comandat construirea aripii de est a mănăstirii franciscane de la Şu-

muleu.Dintre fii lui Andras, Istvan şi Ferenc au primit rang înalt de la rege. Janos a fost adeptul 

lui Szapolyai, al cărui nepoată a fost căsătorită cu Bethlen Farkas. Din această căsătorie s-a 

născut domnitorul Bethlen Gabor şi guvernatorul Transilvaniei, Bethlen Istvan. Cei doi copii 

au fost crescuţi o perioadă la castelul de la Lăzarea, în „severitatea cruntă a secuilor”. În rândul 

familiei Lazar şi Ferenc a jucat un rol politic dinamic, situat în fruntea conducerii Scaunului 

Ciucului, la început fiind adeptul Habsburgilor, reuşind să obţină rabgul de conte în 1702. Mai 

târziu a fost de partea luptei pentru libertate, din acest motiv fiind nevoit să se refugieze în 

Moldova, dar după exil s-a reîntors la Lăzarea. Istoria familiei poate fi urmărită cu exactitate 

până la acest punct, până la secolul al XVII-lea, azi nici un membru al familiei Lazar n-a rămas 

în Transilvania, în străinătate fiind doar urmaşi de pe linia fetelor.  

 

Cealaltă atracţie arhitectonică de la Lăzarea este biserica şi cetatea romano-catolică, care 

reprezintă una dintre frumoasele amintiri ale stilului roman şi gotic târziu. Clădirea figurează 

ca monument pe lista oficială a monumentelor judeţului Harghita. Biserica se înalţă pe locul 

numit Banya la o altitudine de 786 de metri, fiind construită conform tradiţiei în jurul anului 

1235, bazinul pentru botez datează tot din această perioadă, bazinul sculptat dintr-o singură 

bucată de piatră este expus la Muzeul De Istorie de la Bucureşti. În 1400 clădirea a fost renovată 

din nou, în stil gotic, amintirea acesteia fiind păstrată de uşa cu boltă, anul construcţiei fiind 

ilustrat de o dată gravată în piatră. În 1488 a fost înălţat un turn, după un an au primit acordul 

pentru organizarea sărbătorii bisericii.Clădirea deosebit de frumoasă a fost distrusă de invazia 

tătarilor în 1658-1661. Astfel în 1729 biserica a fost demolată şi reconstruită, cu excepţia sanc-

tuarului şi turnului.Mai mulţi membri ai familiei Lazar sunt înmormântaţi în biserică. În 1492 
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în urma intervenţiei lui Lazar Andras s-a eliberat acea decizie a papei, care le oferea dreptul de 

a organiza sărbătoarea acestei biserici. Localnicii de la Lăzarea participă la aceste sărbători cu 

mare cinste, în fiecare an ei sunt primii care merg în pelerinaj pe jos la Şumuleu, ca să-i 

mulţumească şi să se roage Sfintei Fecioare.  

Imaginea comunei Lăzarea este colorată şi de o capelă gotică din secolul al XV-lea si-

tuată pe muntele Szarmany. Capela a fost construită de familia Balo de la Băţanii Mari în cinstea 

Domnului. Fostul loc de pelerinaj de la Gheorgheni poartă semnele stilului gotic. Iar şirul mo-

numentelor deosebit de frumoase nu se încheie aici, deoarece aici se află cealaltă podoabă a 

regiunii, mănăstirea franciscană. Mănăstirea, cea mai însemnată în depresiunea Gheorgheni-

ului, a fost costruită între anii 1669-1752. Terenul a fost donat călugărilor de Lazar Istvan, 

clădirea a fost construită în stil baroc, obţinându-şi forma actuală în 1875. Clădirea mănăstirii 

are formă pătrată, de colţul său din sud-est este legată biserica în stil baroc prezentată deja. Cel 

care a comandat construirea clădirii a fost Pater Taplocai Gorog Istvan, până în 1729 mănăstirea 

franciscană a funcţionat în rol de convent, adică cele mai importante organe ale bisericii catolice 

maghiare funcţionau aici. Între 1669-1674 şeful mănăstirii era Kajoni Janos, un fel de Pazmany 

Peter al Ardealului. Kajoni Janos a fost călugăr franciscan, pianist, orgonist, muzician, care a 

studiat la Şumuleu-Ciuc, apoi la Nagyszombat. Fiind conducătorul ordinului franciscan de la 

Călugăreni, Lăzarea şi Şumuleu, era custodele ordinului în Transilvania. Pe lângă acestea co-

lecţiona şi făcea notiţe pe baza unor documente muzicale, el însuşi fiind compozitor şi tra-

ducător. A fost înmormântat în aprilie 1687 la mănăstirea de la Lăzarea. În peretele mănăstirii 

se poate vedea statuia de mici dimensiuni. De la înfinţarea mănăstirii aici au locuit aproximativ 

800 de călugări, dintre care 51 au fost înmormîntaţi aici, din anul 1951 călugării au fost obligaţi 

să părăsească mănăstirea, care timp de 150 de ani a funcţionat ţi ca instituţie de învăţământ. Din 

anul 1771 a funcţionat şcoala numită Norma până în 1906. Azi mănăstirea găzduieşte tabere de 

creaţie.  

Merită să vizitezi aceste locuri nu numai din cauza clădirilor deosebite, localnicii harnici 

şi ospitalieri oferă vizitatorilor programe bogate, ca de exemplu Zilele Comunei. Distracţia nu 

este oferită numai de programele organizate, la Lăzarea s-a construit şi o pistă pentru moto-

ciclete de nivel naţional, unde în 2006 s-a organizat primul concurs internaţional de motocic-

lism, concurs organizat cu sprijunul Asociaţiei Române de Motociclism. Cei 30 de participanţi 

au sosit din 10 oraşe, ca să-şi demonstreze priceperea la concursul Enduro Cross. Concursul de 

nivel naţional, conform planurilor va fi organizat anual de 1-2 ori. Datorită modernizării conti-

nue a pistei şi a spaţiului pentru spectatori se pot organiza 1-2 concursuri pe an, dar Lăzarea va 
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putea găzdui şi concursuri internaţionale. Activitatea sportivă bine organizată are un trecut de 

mai bine de 100 de ani, ocupând un loc deosebit de important în viaţa comunei Lăzarea, din 

anii ’60 mişcarea sănătoasă a devenit foarte importantă în cadrul procesului instructiv-educativ, 

pe de altă parte clubul sportiv al adulţilor a câştigat o formă organizată. La iniţiativa iubitorilor 

de sport din comună în anul 2000 s-a înfiinţat Asociaţia Sportivă Bastya. Copiii participă cu 

mare interes la evenimentele spotive, nu ar fi de mirare dacă mai târziu unii ar alege această 

pasiune. Cu numărul locuitorilor nu este problemă, deoarece în comună funcţionează un grup 

şcolar, care în 27 februarie 1990 a preluat numele domnitorului Bethlen Gabor. La grădiniţele 

din comună cadrele se ocupă cu 100 de copilaşi, în timp ce la şcoală studiază 500 de copii. 

Clasele gimnaziale sunt situate în şapte clădiri, la învăţământul primar sunt cam tot atâţia ca în 

clasele 5-8. Şcoala Generală Bethlen Gabor de la Lăzarea a înfiinţat în martie 2005 şi o fundaţie 

cu aceeaşi denumire, care şi-a propus scopuri foarte serioase, cel mai important fiind sprijinul 

acordat tinerilor, prin crearea unor condiţii optime pentru aceştia. Munca tinerilor nu se reduce 

numai la băncile şcolare, la Lăzarea s-a înfiinţat formaţia de dans popular Cika, care are 40 de 

membri. Formaţia se ocupă cu culegerea dansurilor şi obiceiurilor populare, cu prelucrarea şi 

predarea acestora. Formaţia este funcţionează azi în cadrul unei fundaţii, care pe lângă valorile 

autohtone sprijină şi manifestările culturale de nivel naţional. Scopul principal însă rămâne 

continuarea activităţii de instrucţie-educaţie şi participarea la toate activităţile de eurointegrare. 

La păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare contribuie nu numai cei mici, ci participă în mod 

activ şi adulţii, o astfel de manifestare este Festivalul Verzei de la Lăzarea. În trecut localnicii 

mergeau împreună pe dealul numit Carina, ca să recolteze varza, acest obicei a fost rechemat la 

viaţă. Astfel localnicii de la Lăzarea organizează în fiecare an acest festival. Pe deal varza este 

cultivată de aproape 800 de familii pe porţiuni de teren între 2-10 ari. În ziua sărbătorii împreună 

taie căpăţânile de varză , recolta bogată fiind sărbătorită cu mâncăruri tradiţionale din varză şi 

petrecere toată noaptea. La Lăzarea lucrează pe lângă pedagogi deosebiţi şi medici recunoscuţi. 

În clădirile autonomiei locale  medicii de familie şi medicii stomatologi vindecă bolnavii cu 

aparatura proprie . Dotarea cabinetelor medicale este demonstrată şi de faptul că aici vin în mod 

regulat şi câţiva specialişti care îi tratează pe bolnavi. Pentru marea majoritate a locuitorilor 

traiul este asigurat de agricultură şi de creşterea animalelor, regiunea este renumită pentru re-

colta de cartofi şi varză. Foarte mulţi locuitori, care lucrează în oraş nu-şi pot cultiva pământu-

rile în mod corespunzător, din acest motiv lucrările sunt efectuate de Asociaţia Agricolă Bastya. 

Chiar dacă activitatea asociaţiei mai întâmpină unele dificultăţi, activitatea ei este aproape unică 

în judeţ. Membrii ei urmăresc cu atenţie posibilităţile de finanţare şi au reuşit să creeze un parc 
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de maşini corespunzător. Suprafaţa totală a terenurilor date de familii asociaţiei depăşesc 1100 

de hectare, pe acestea se cultivă mai ales cartofi şi grâu, vânzarea produselor fiind tot sarcina 

asociaţiei. O altă resursă a comunei este reprezentată de păduri, pe lângă pădurile privat mai 

sunt şi porţiuni comune de păduri şi păşuni, care cuprind terenurile celor rămaşi în aşezare. 

Caracteristica lor cea mai importantă, pe lângă drepturile de proprietate şi folosinţă comună este 

proporţia ideologică care îi revine fiecărui membru. În aşezare funcţionează două proprietăţi 

comune: Lăzarea şi Borsec, cel din urmă a primit doar 286 de hectare din terenurile naţionali-

zate. Proprietatea de la Lăzarea avea terenuri de 4000 de hectare, din care care azi are doar 2569 

de hectare. Proprietatea are 1400 de membrii. În aceste păduri uriaşe trăiesc o serie de animale 

sălbatice, pe lângă căprioare şi iepuri, sunt urşi, vulpi, lupi, ceea ce oferă posibilităţi cores-

punzătoare turismului vânătoresc. Pe lângă vânătoare locurile de pândă se bucură de o mare 

popularitate. Cu asemenea suprafeţe acoperite de păduri nu este de mirare faptul că aici 

funcţionează două centre de prelucrare a lemnului. Întreprinderile mijlocii  asigură locuri de 

muncă pentru 100 de localnici. Prelucrarea lemnului începe cu exploatarea pădurilor şi ţine 

până la ambalarea produselor finite. În acest centru dotat cu tehnică modernă se fabrică şi mo-

bilă, dar cele mai importante produse sunt casele de locuit. În comună putem întâlni meseriile 

tradiţionale. Kozma Maria este una dintre renumiţii sculptori în lemn. Doamna foarte pricepută 

sculptează obiecte decorative care mai de care mai frumoase: rame pentru oglinzi, candelabre, 

vaze.  Din mâna ei au ieşit şi statuiete, dar cele mai valoroase sunt piesele de mobilier populare, 

mese, lăzi, dulapuri sculptate. Artistul popular are totodată şi o pensiune, unde după cum spun 

localnicii joacă rolul de gospodină. În pensiunea cu două margarete patru camere stau la dispo-

ziţia oaspeţilor şi se oferă semipensiune. Celălalt meşter din sat este fierar,nenea  Czimbalmos 

Karoly. Clienţii vin la ei de departe pentru comenzi, deoarece sub mâinile sale şi fierul înflo-

reşte, aşa de uşor îl formează. Meşterul fierar participă la taberele de creaţie din anul 1974, îi 

cunoaşte şi este prieten cu toţi meşterii, cărora li se datorează restaurarea castelului, iar în clădi-

rea renăscută nu există bucată de fier în care să nu fie urma muncii fierarului de la Lăzarea.  Cei 

care doresc să vadă toate aceste lucruri, au cazarea şi masa asigurată de reţeaua de turism rural 

care funcţionează în comună, Asociaţia OVR Lazar, care funcţionează ca fundaţie din anul 

1991. Gruparea reuneşte mai mult de 15 familii, care conduc pensiuni de două margarete, unde 

la cerere se asigură semipensiune sau pensiune totală, cu mâncăruri gustoase specifice locului. 

Cei mai pretenţioşi pot alege o pensiune cu trei margarete, ca de exemplu Casa de Oaspeţi 

Becze. Totodată se asigură turiştilor programe organizate: ei se pot înscrie la ture cu căruţa, pe 

jos, călare, cu cvadul, la picnic,iarna la ture cu săniile. După plimbări, mers cu patinele sau 
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schiurile seara ziua este încheiată cu cină comună şi dans. Anual oaspeţii sunt aşteptaţi la şase 

mari manifestări: „îngroparea iernii”, Paştele, cu ocazia pelerinajului de la Şumuleu, de Zilele 

Comunei, la Festivalul Verzei, de Revelion. Dar călătorul se poate odihni aici oricând, deoarece 

locuitorii de la Lăzarea îşi aşteaptă mereu oaspeţii cu bucurie şi ospitalitate. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Lăzarea se ridică la 

3.424 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

3.607 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari (96,38%), cu o minoritate 

de români (1,14%). Pentru 1,55% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.[2] Din 

punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt romano-catolici (95,15%), cu o mi-

noritate de ortodocși (1,26%). Pentru 1,61% din populație, nu este cunoscută apartenența con-

fesională. Componența etnică a comunei Lăzarea: 

     Români (1,13%) 

     Maghiari (96,37%) 

     Necunoscută (1,54%) 

     Altă etnie (0,93%) 

Componența confesională a comunei Lăzarea: 

     Ortodocși (1,25%) 

     Romano-catolici (95,15%) 

     Necunoscută (1,6%) 

     Altă religie (1,98%) 

Comuna Lăzarea este administrată de un primar și un consiliu local compus din 13 

consilieri. Primarul, Ervin Danguly, politician independent, este în funcție din 2016. Începând 

cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:  

    Partid Consilieri 

 Uniunea Democrată Maghiară din România  6 

 Alianța Maghiară din Transilvania 6 

 Györffy Gábor 1 

https://www.wikiwand.com/ro/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://www.wikiwand.com/ro/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://www.wikiwand.com/ro/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia
https://www.wikiwand.com/ro/Rom%C3%A2ni
https://www.wikiwand.com/ro/Comuna_L%C4%83zarea,_Harghita#citenoteinsse2011nat2
https://www.wikiwand.com/ro/Biserica_Romano-Catolic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://www.wikiwand.com/ro/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://www.wikidata.org/wiki/Q26242365
https://www.wikiwand.com/ro/Politician_independent
https://www.wikiwand.com/ro/Alegeri_locale_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia,_2020
https://www.wikiwand.com/ro/Uniunea_Democrat%C4%83_Maghiar%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
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Poate fi accesată cu vehicule rutiere din ambele direcţii. Posibilităţi de transport în co-

mun cu autobuze cu mai multe curse în direcţia Toplita, Gheorgheni, respectiv Miercurea Ciuc.  

Având în vedere faptul că Lăzarea se află în aria de polarizare imediată în privinţa pieţei 

forţei de muncă a municipiului Gheorgheni, la o distanţă de doar 6 km, este dată posibilitatea 

navetismului. După tendinţele generale ale proceselor migratorii din ţară, putem presupune că 

se va reconsidera relaţia urban–rural. Pe de o parte, cei care mai devreme s-au mutat la oraş, se 

vor întoarce la sat, pe de altă parte, s-ar putea să apară elemente de populaţie care folosindu-se 

de avantajele calităţii vieţii rurale, aleg satul apropiat de oraş ca mediu de locuit, făcându-şi 

naveta individuală sau în grup la locurile de muncă din mediul urban. Explicaţia acestui feno-

men socio-demografic este caracterul mai costisitor şi mai dezavantajos din punct de vedere al 

calităţii mediului din oraş (viaţa la bloc, zgomot, praf, nivelul cheltuielilor etc.). Apariţia imi-

granţilor rurali (migraţia urban-rural, sau suburbanizare/ruralizare) este motivată, deci, în pri-

mul rând de preţurile relativ mai scăzute ale imobilelor şi calitatea mai ridicată a mediului. Se 

poate constata că suburbanizarea este caracteristică în comuna Lăzarea. Spaţiul rural capătă o 

importanţă mai mare prin funcţia conservării peisajului nu numai din considerente ecologice, 

dar mai ales sociale, prin funcţia recreativă şi chiar de locuire.  

 

Chiar dacă nu sunt satisfăcute toate condiţiile vieţii modernizate, se remarcă şi în cazul 

populaţiei tinere din Lăzarea o legătură emoţională puternică de localitate, chiar dacă resursele 

financiare sunt obţinute la locurile de muncă din oraşul apropiat, sau chiar din străinătate. Am-

biţiile personale, exigenţele legate de dezvoltarea profesională înseamnă că întotdeauna vor fi 

tineri, care după studiile postliceale, universitare nu vor mai găsi pe plan local posibilitatea 

afirmării profesionale şi de aceea se vor muta în cel mai apropiat oraş (municipiul Gheorgheni) 
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bogat în funcţii centrale, sau chiar în alte oraşe mai mari ale ţării, eventual în străinătate. Şi 

aşezările din Ţinutul Secuiesc sunt afectate de fenomenul migraţiei forţei de muncă în străină-

tate (mai ales în Ungaria/Germania/Anglia), dar situaţia este mai puţin gravă, dacă veniturile 

realizate se vor cheltui pentru cumpărarea şi înnoirea imobilelor în comună, pentru dezvoltarea 

moştenirii familiale. 

Ocuparea locală se realizează preponderent în agricultura familială, în administrarea pă-

durilor, fâneţelor şi a păşunilor, prelucrarea primară a materialului lemnos, unităţi de comerţ cu 

amănuntul, cu extractare pietriș și de nisip și în unităţi bugetare (educaţie, administraţie). 

Funcţia comercială, deservirea populaţiei se realizează prin unităţile mici de comerţ cu amă-

nuntul, cumpărăturile legate de articole mai specifice se fac de obicei în oraşul apropiat. Pon-

derea mare a agriculturii denotă de altfel existenţa unei economii rurale cu caracter de subzis-

tenţă, adică o serie de produse alimentare se asigură din propria gospodărie. Crescători de ani-

male sunt reprezentanți de Asociația Crescătorilor de Bovine din comuna Lăzarea – Gyergyós-

zárhegyi Szarvasmarha Tartók Egyesülete, al cărui scop este sprijinirea directă a crescătorilor 

de animale, persoane fizice și juridice cu domiciliul/sediul în comuna Lăzarea și pentru dezvol-

tarea condițiilor de creștere a animalelor. Asociatia Producatorilor de Varza din Lazarea - 

Szárhegyi Káposztatermelők Egyesülete al cărui scop este sprijinirea directă a producătorilor 

de varză, persoane fizice și juridice cu domiciliul/sediul în comuna Lăzarea. 

Serviciile publice legate de utilităţi sunt asigurate de societate regională de furnizarea 

energiei electrice, liniile telefonice, serviciile poştale de filiale ale unor companii naţionale, 

legătura internet şi televiziunea pe cablu se asigură de prestator internațional. Servicii financiar-

bancare, notariale, de consultanţă sunt disponibile tot prin unităţile specializate din Gheorgheni. 

Locuitorii comunei Lăzarea beneficiază în mare parte de facilitățile lumii moderne, astfel 

99,13% dintre locuințe sunt conectate la rețeaua de energie electrică și 67,83% beneficiază de 

alimentare cu apă curentă. De asemenea pe raza comunei Lăzarea există sistem de canalizare. 

În ceea ce privește tipul de combustibil folosit pentru încălzire, 94,57% din totalul locuințelor 

comunei Lăzarea, sunt încălzite prin utilizarea combustibilului solid, 0,81%, sunt încălzite prin 

arderea combustibilului lichid, iar 0,19% din totalul locuințelor utilizează pentru încălzire com-

bustibilul gazos. 

Rețeaua hidrografică a comunei Lăzarea este alcătuită în principal din pârâul Lăzarea și 

râul Mureș, al cărui curs se află în apropierea comunei, pârâul Lăzarea fiind unul dintre afluenții 

acestui râu. Alimentarea cu apă potabilă a comunei Lăzarea este asigurată printr-un sistem de 
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almentare centralizat, a cărui sursă o reprezintă râul Mureș, aceasta fiind supusă operațiunilor 

de tratare și filtrare este distribuită gospodăriilor pentru utilizare/consum. 

Suprafața teritoriului administrativ al comunei Lăzarea, este de 8156 ha, dintre care 330 

ha reprezintă suprafața intravilană a comunei, iar 7826 ha suprafața terenului extravilan. Sup-

rafața administrativă a comunei Lăzarea este alcătuită în proporție de 77,81 din suprafața agri-

colă (6346 ha) și 22,19% suprafața neagricolă (1810 ha). Dimensiunea reprezentativă a supra-

feței agricole, semnifică faptul că la nivelul comunei Lăzarea, agricultura este una dintre prin-

cipalele activități specifice zonei. Solurile comunei Lăzarea sunt bogate în humus, pe tertoriul 

acestei comune aflându-se unele dintre cele mai fertile soluri de pe teritoriul Județului Harghita, 

favorabile culturilor agricole.Dintre activitățile specifice zonei face parte: exploatarea și pre-

lucrarea lemnului (tâmplărie, dulgherie, zidărie), agricultură și turismul rural. 

Funcţia educativă şi de învăţământ: 

  
Denumire unitate 

beneficiară 
Adresa  

Forma de 

învăţămâ

nt 

Nr. de copii  

2017-2018 

Nr. de co-

pii 

2018-

2019 

Nr. de copii  

2019-

2020 

1. Școala Gimnazială 

"Bethlen Gábor"  

Sat Lăzarea, 

nr. Strada 

Principală, nr. 

696, Comuna 

Lăzarea, jud. 

Harghita 

gim-

nazial 

142 147 137 

2. Școala Primară 

"Bethlen Gábor"  

Sat Lăzarea, 

nr. Strada 

Principală, nr. 

696, Comuna 

Lăzarea, jud. 

Harghita 

primar 94 95 94 

3. Școala Primară 

"Felső Népiskola"  

Sat Lăzarea, 

nr. Strada 

Nagypatak, 

nr. 275, 

primar 34 30 29 
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Comuna 

Lăzarea, jud. 

Harghita 

4. Grădiniță  Sat Laăzarea, 

nr. Strada 

Nagypatak, 

nr. 275, Co-

muna Lăza-

rea, jud. 

Harghita 

grădiniță 26 23 26 

5. Școala Primară 

"Alsó Népiskola"  

Sat Lăzarea, 

nr. Strada 

Principală, nr. 

1049, Co-

muna Lăza-

rea, jud. 

Harghita 

primar 26 25 17 

6. Grădiniță Sat Lăzarea, 

nr. Strada 

Principală, nr. 

1049, Co-

muna Lăza-

rea, jud. 

Harghita 

grădiniță 21 26 24 

7. Grădiniță        ”Gu-

zsalyas” 

Sat Lăzarea, 

nr. Strada 

Principală, 

nr.703, Co-

muna Lăza-

rea, jud. 

Harghita 

grădiniță 16 14 19 
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8. Grădiniță ”Rü-

gyecske” 

Sat Lăzarea, 

nr. Strada 

Principală, nr. 

563, Comuna 

Lăzarea, jud. 

Harghita 

grădiniță 23 24 23 

 

Numărul cadrelor didactice: 30 de educator, învățător, profesor. Personalul auxiliar în 

total 10 persoane. 

Organizarea vieţii culturale a comunităţii revine cadrelor didactice, formaţiilor voluntare, 

corului și refentul cultural (angajat la Primăria Lăzarea). Viața sportivă, este coordonată de 

Asociația Sportivă Bástya. Există o sală de sport unde organizează diferite evenimente sportive: 

handbal, minifotbal, tenis de masă. Teren de fotbal mare este foarte aprope de centrul comunei, 

eventual reabilitarea/contruirea unui tribuna/stadion ar fi neceasar conform cerințele locuitori-

lor din comuna (echipa de fotbal evolueaza in campionatul judetean de fotbal, aprope totii ju-

catori sunt locali). 

Funcţia turistică a aşezării este cunoscută. O importanţă deosebită o au eforturile de pro-

movare a patrimoniului cultural prin evenimentele organizate de entitățiile nonguvernamentale 

locale. Atracțiile turistice sunt foarte aproape de comuna Lăzarea, de exemplu Lacul Roşu este 

cel mai mare lac din ţară care s-a format printr-un baraj natural şi care este o raritate şi la nivel 

mondial sunt tezaure naturale deosebite. Posibilităţile zonei arată mai mult către turismul bal-

near, dar cu o mică reorganizare şi un marketing corespunzător se poate realiza schimbarea, 

deoarece în această ambianţă se poate realiza orice idee turistică legată de natură. Astfel de 

posibilităţi locale ar fi turismul de vânătoare şi turismul de drumeţie. Site-ul comunei cu doua 

limbi (română și maghiară) există, dar se putea dezvolta (www.lazarea.ro). 

Comuna Lăzarea este înfrățită cu următoarele localități: Mátraderecske, Vecsés, Jász-

szentlászló, Móricgát, Kemecse, Nagybajom, Őcsény (toții din Ungaria).  

Liniştea şi ordinea publică, asigurarea siguranţei publice, intră în atribuţia celor 3 agenţi 

de poliţie. În comuna există Asociația Paza Civilă din Lăzare –Gyergyószárhegyi Polgárőrség 

cu 65 de membru cei care în timpul nopți fac patrulare pe teritoriul comunei și ajută la eveni-

mentele organizate de primăria comunei. Serviciul de prevenire şi stingere a incendiilor se spri-

jină nu numai pe formaţia de pompieri din Gheorgheni, ci mai există şi un grup voluntar de 

pompieri (Asociația Pompierilor Voluntari din Lăzarea). În ultimii ani s-au făcut demersuri 
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pentru dotarea cu echipament și masină a pompierilor voluntari, și este un plan că în ani urmă-

tori să fie construit/renovat o sediu la Tîrnovița. Sunt montate 21 camere de supraveghere pe 

teritoriul comunei. În comuna Lăzarea siguranța publică este unul dintre cel mai bun din zona 

Gheorgheni. 

Este accesibil prin calea ferată - linia 400 Braşov - Deda respectiv pe DN 12 şi spre Jo-

seni, pe DJ 126A. Distanţa până la Topliţa este de 31 km. În cadrul infrastructurii de transport 

în comuna Lăzarea putem vorbi despre transport rutier, care se compune din drumuri publice şi 

străzi comunale. Această drumuri sunt asfaltată. Unele străzi locale secundare şi fundături au o 

îmbrăcăminte asfaltată, ceilalți macadam. În fiecare an se fac asfaltarea a câteva drumurile in-

terioare ale satului, conform bugetul administrației locale. 

Casa de Cultură este dotat cu echipament de sonorizare și de iluminare. În Casele de 

Cultură au loc apariţiile periodice locale ale grupului de dans popular, se organizează activități 

culturale, comunitare și de recreere. În fiecare an este organizat Zilele Comunei Lăzarea și eve-

nimentul tradițional de Festivalul de Varză. 

În comună lucrează un medic de familie cu cabinet medical individual (Dr. Munzlinger 

Attila, Lazarea, nr. 1283), un medic stomatolog (dr. Jánosi György, str. Itató 8/A), pe lângă 

acesta funcţionează o farmacie (str. Principală nr. 693). Comuna are un medic veterinar (dr. 

Gáll József, Lazarea, nr.700). Pe populaţia comunei de aproape de 3424 de persoane ajunge un 

singur medic. 

Festivaluri folclorice combinate cu zilele comunei (la începutul luni august este organi-

zat Zilele Comunei Lăzarea) sunt organizate în mai multe așezări din zonă. Oamenii din regiune 

vin să profită de voia bună, de jocuri tradiționale și de serbări specifice, înbogățite cu arta culi-

nară specifică locului. Toamna aceasta este sunt colorate cu balul culesului viței de vie sau a 

strugurilor. Această se organizează de către localnici și de obicei sunt invitați localitățiile înfră-

țită și satele din zonă pentru a participa. 

Localităţi care pot fi considerate partenere limitrofe cu Lăzarea sunt Joseni, Ditrău, Re-

metea și Gheorgheni. Aceste localităţi sunt la mic distanţă de Lăzarea şi au în mare parte con-

diţii de mediu similare (în afară de Gheorgheni), dar și elemente proprii oroginale care puse la 

o laltă pot determina la dezvoltare echilibrată a comunelor și a regiunii. Ar fi important întărirea 

relațiilor de parteneriat și de cooperare în domeniul prelucrării fructelor și a produselor secun-

dare de pădurărit, în domeniul prelucrării primare a materilaului lemnos, agricultura, turismul, 

cooperarea economic prin bazele infrastructurale a fiecărei comunități, resursele umane și viața 

culturală. 
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Situaţia agentilor economici din comuna Lăzarea este următoare (informaţiile sunt elibe-

rate din registrul comerţului computerizat ţinut de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Harghita). 

 

Forma juridică Nr 

SRL - societăţi cu răspundere limitată 63 

PFA  -  persoane fizice autorizate 3 

II-  intreprindere individuala 33 

IF- intreprindere familiala 6 

Total 105 

 

Eficienţa economică a comunei la nivel regional este relativ stabilă și în creștere, în co-

mună funcţionează/este înscrisă 105 de societăţi cu diferite domenii de activitate. Referitor la 

oportunităţile de antreprenoriat, respectiv la procesele sociale ale comunei predomină în special 

silvicultura, industria prelucrării lemnului, pensiunile, case de vacanțe, restaurantele și zootec-

hnie. Putem constata că consumatorilor din comuna Lăzarea sunt oferite posibilităţi comerciale 

limitate local, însă apropierea orașului Gheorgheni oferă posibilități multiple. În ultimii zece 

ani, viața economică a trecut printr-o vastă transformare. Distanţa relativ mică de oraşul Ghe-

orgehni (4 km) face posibilă locuitorilor comunei accesul la o paletă mare de agenţi economici 

şi de servicii. Dar în acelaşi timp îngreunează situaţia întreprinzătorilor şi gospodarilor locali. 

Localnicii care fac naveta în oraş sau dispun de autoturisme îşi procură alimentele din super-

marketele din oraș şi beneficiază de oferta largă de servicii. 

Primăria Lăzarea este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate 

cu hotărârile Consiliului Local Lăzarea (13 consilieri: 6 din partidul Uniunea Democrată Mag-

hiară din România, 6 din partidul Alianța Maghiară din Transilvania, o persoană independent) 

privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului 

propriu de specialitate. Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de spe-

cialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comu-

nei Lăzarea, ce duce la îndeplinirea hotărârilor luate de Consiliul Local şi dispoziţiile 
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Primarului, bazânduse pe problemele colectrivităţii locale. Primarul este şeful administraţiei 

publice locale a comunei Lăzarea şi al aparatului propriu de specialitate pe care îl conduce şi îl 

controlează (conform art.  66 din Legea. 215/2001 privind administraţia publică locală). Primă-

ria Comunei Lăzarea reprezintă administraţia publică locală prin care se realizează autonomia 

locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca autoritate deliberativă, şi pri-

mar, ca autoritate executivă. Calitatea muncii administrative este influenţată în mod accentuat 

de asigurarea transparenţei decizionale şi de modul de comunicare cu populaţia locală. Aparatul 

propriu al Primăriei funcționează cu un număr de 22 funcționari. Primăria comunei funcţio-

nează într-o clădire separată la strada Principală, nr. 702. 

 

Primăria comunei are mai multe compartimente în structura sa organizatorică, vom lista 

funcţiile îndeplinite de personalul administrativ al primăriei: 
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PRIMAR 

VICEPRIMAR SECRETAR SEF S.V.S.U. BIBILIOTECAR CONSILIER PER-

SONAL 

CONDUCATOR 

AUTOSPECIALA 

SERVANT 

 

REFERENT AG-

RICOL 

2 CONSILIER 

AGRICOL 

REFERENT 

CULTURAL 

GUARD 

INGRIJITOR 

2 MUNCITOR 

CALIFICAT 

CONSILIER SO-

CIAL 

REFERENT SO-

CIAL 

CONSILIER 

STARE CIVILA 

CONSILIUL LOCAL 
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1. Demnitari: Primar şi viceprimar:  

Danguly Ervin - primar 

Györffy Gábor – viceprimar 

2. Secretar: 

Máthé Katalin – secretar 

3. Compartimentului Contabilitate, Buget și Finanțe: 

Kozma Enikő – contabil 

Fazakas Éva – agent fiscal 

György Mózes Hajnal – casier 

Compartiment cadastru si agricultura: 

Gal Zita – referent agricol 

Kolcsár András – consilier agricol 

Imecs Imecs – consilier agricol 

Compartiment urbanism: 

Kosztándi Vanda – inspector urbanism 

Compartiment social: 

Siklódy Zsuzsanna – referent social 

Laczkó Gyöngyvér – consilier social 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta: 

Gyorffy Zsolt – sef SVSU 

Kovács Géza László – servant 

Ambrus József – conducator autospeciala 

Biblioteca: 

Bartis Edit – bibliotecar 

Simó Andrea – referent cultural 

Szasz Antal – muncitor calificat 

Csergo Viktor – muncitor calificat 

Fazakas Rozália – guard 

Rácz Emese – ingrijitor 

Gál-Pál Katalin – asistent comunitar 

Orar de lucru: 

Luni-joi: 8:00 – 16:00 

Vineri: 8:00 – 14:00 
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Birourile sunt echipate cu calculatoare (conectate pe internet), cu telefon, faxuri, copia-

toare, etc. Primăria are 2 autoturisme și o mașină utilitară. 

Situația financiară a bugetului local:  

Anul Venit Cheltuieli 

2017 2.125.901 6.510.493 

2018 6.313.755 6.609.534 

2019 8.895.239 11.656.656 

În concluzie putem constata despre infrastructura şi instituţiile din comuna Lăzarea, că în 

ultimele ani au avut o tendinţă de dezvoltare, dar pentru un progres de nivel de trai şi dezvoltare 

generală ar fi necesar alte modernizări în infrastructura comunei. Cele mai importante sunt: 

reabilitarea străzilor intracomunale, reţeaua de canalizare, de apă potabilă și de gaze naturale 

etc. 
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4. CONSULTAREA PUBLICĂ A COMUNITĂŢII 

 

1. Evaluați pe o scară de la 1 la 5 unde 1 este valoarea cea mai mică iar 5 cea mai mare, 

gradul dvs. de mulțumire cu rețeaua de drumuri din comună:  

Foarte rea Rea Medie Bună Foarte bună 

1 2 3 4 5 

 

Rezultate: 

 

14% foarte rea, 22,7% rea, 50,2% medie 

 

2. Vă rugăm evaluați pe o scară de la 1 la 5 unde 1 este valoarea cea mai mică iar 5 cât de 

mulțumiți sunteți de siguranța publică din comună: 

Foarte rea Rea Medie Bună Foarte bună 

1 2 3 4 5 
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Rezultate: 

 

7% rea, 32,3% medie, 50,7% bună, 7,9% foarte bună 

 

3. Vă ocupați cu activități agricole pentru  completarea veniturilor: 

a. Da                                                                 b.  Nu 

      Rezultate: 

 

 Da 30,1%, Nu 69,9% 

 

4. Evaluați pe o scară de la 1 la 5 unde 1 este valoarea cea mai mică iar 5 cea mai mare 

gradul dvs. de mulțumire cu serviciile medicale din zonă: 

 

 

 

 

 

Rezultate: 

Acesibilitate medic de familie 1 2 3 4 5 

Acesibilitate stomatolog 1 2 3 4 5 

Acesibilitate farmacie 1 2 3 4 5 

Acesibilitate veterinar 1 2 3 4 5 
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Medic de familie 

 

Stomatolog 

 

Farmacie 
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Veterinar 

 

 

5. Vă rugăm evaluați pe o scară de la 1 la 5 unde 1 este valoarea cea mai mică iar 5 cea 

mai mare gradul dvs. de mulțumire cu viața culturală și sportivă a comunei. 

 Foarte rea Rea Medie Bună Foarte bună 

Cultura 1 2 3 4 5 

Sport 1 2 3 4 5 

Rezultate: 

 

Cultura 
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Sport

 

6. Vă rugăm evaluați pe o scară de la 1 la 5 unde 1 este valoarea cea mai mică iar 5 cea 

mai mare gradul dvs. de mulțumire cu comunicatie primariei. 

Foarte rea Rea Medie Bună Foarte bună 

1 2 3 4 5 

Rezultate: 

 

7. De unde vă informați referitor la activitățile primăriei comunei? 

Közlöny – ziar ocazional da nu 

Facebook da nu 

Site-ul Primariei  da nu 

TV Cablu da nu 

TV Gheorgheni da nu 

Radio da nu 

Consilieri Locali da nu 
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Primar da nu 

Viceprimar da nu 

Alte  

 

Rezultate: 

 

8. Vă rugăm evaluați pe o scară de la 1 la 5 unde 1 este valoarea cea mai mică iar 5 cât de 

mulțumiți sunteți de modul în care angajații primăriei v-au tratat în momentul în care 

ați avut. 

Foarte rea Rea Medie Bună Foarte bună 

1 2 3 4 5 

 

Rezultate: 

 

9. În opinia dvs. care ar fi cea mai importantă investiție care ar trebui realizată de Primărie 

în următoarea perioadă. 

___________________________________________ 
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Rezultate: 

 

- Modernizarea strazilor/trotuare 

- Rezolvarea problemei Castelei Lazar 

- Modernizarea gradinitei/scoala si construire locuri de joaca 

- Contruire retelei de apa/gaze 

- Locuri de munca 

- Realizarea/construire unui Centru de sanatate 

- Intabulare cadastrale 

- Curatarea paraurilor  

………………………… 

 

10. Vă rugăm aranjați în ordine crescătoare următoarele elemente în ordinea preferinței dvs, 

pe o scară de la 1 la 5 unde 1 este valoarea cea mai mică iar 5 cea mai mare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate: 

 

 

 

Reabilitare piata/parc 1 2 3 4 5 

Realizarea o Casa de Sanatate 1 2 3 4 5 

Realizarea un Camin ptr. persoane 

Vartsnice 

1 2 3 4 5 

Trotuare 1 2 3 4 5 

Asfaltarea drumurilor comunale 1 2 3 4 5 

Modernizarea drumurilor de câmp 1 2 3 4 5 

Reabilitarea rețelei de apa și canalizare 1 2 3 4 5 

Modernizarea iluminatului public 1 2 3 4 5 

Turism 1 2 3 4 5 

Intabulare cadastrala 1 2 3 4 5 
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Reabilitare piata/parc 

 

Realizarea o Casa de Sanatate 

 

Realizarea un Camin ptr. persoane Vartsnice
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Trotuare 

 

Asfaltarea drumurilor comunale 

 

Modernizarea drumurilor de câmp
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Reabilitarea rețelei de apa și canalizare 

 

Modernizarea iluminatului public 

 

Turism 
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Intabulare cadastrala 

 

Chestionar realizat cu participarea a 229 de cetățeni a comunei Lăzarea. 

Concluzii:  

Locuitori din comuna Lăzarea 14% foarte rea, 22,7% rea, 50,2% medie mulțumiți de re-

țeau de drumuri, doresc îmbunătățiri, mai ales la drumurile secundare. Aproape 50,7% zic că 

siguranța publică este bună, 7,9% foarte bună. Cetățenii sunt în general mulțumiți de serviciile 

medicală, în afară de stomatologie. Viața de cultura si de sport este de general buna. Oamenii 

sunt în general mulțumiți de modul în care angajații primăriei au tratat când au avut probleme 

de rezolvat, dar mai trebuie lucrat la prezentarea activități primăriei. Preferințele privind cele 

mai importante investiții: modernizarea strazilor/trotuare, rezolvarea problemei Castelei Lazar, 

modernizarea gradinitei/scoala si construire locuri de joaca, contruire retelei de apa/gaze, locuri 

de munca, realizarea/construire unui Centru de sanatate, intabulare cadastrale, curatarea pa-

raurilor. 
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5. ANALIZA SWOT 

 

 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect.  Numele este descriptiv:  

Strengths (puncte tari)              

Weaknesses (puncte slabe)  

Opportunities (oportunităţi)  

Threats (ameninţări)  

Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de care co-

munitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare.  

Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile insuficiente 

sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare.  
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Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale me-

diului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la schimbă-

rile legislative, integrarea europeană şi posibilitatea oferită comunităţii de a se dezvolta într-o 

formă superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes.  

  Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia 

privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de 

mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau instabile care afectează ca-

pacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care şi le-a propus. Ameninţările pot 

fi concrete sau potenţiale. Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică: 

 

Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de dezvoltare 

a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de intercondiţionare. 

Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi realizările comunităţii, analiza 

SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană şi integrată a legăturilor dintre elementele pozitive 

şi negative ale comunităţii. 
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1. AŞEZARE 

Puncte tari Puncte slabe 

- este situată în apropierea mun. Gheorgheni, 

care dispune de gară CFR, transport auto de 

mărfuri şi persoane, în toate direcţiile; 

- existenta cale ferată; 

- distanţa faţă de Gheorgheni - 6 km; 

- distanţa faţă de Miercurea Ciuc - 50 km; 

- distanţa faţă de Odorheiu Secuiesc – 65 

km; 

- distanţa faţă de Toplita - 60 km 

- acces rutier ușor, situându-se pe Drumul 

European E578 (Toplița - Sfântu Ghe-

orghe), Drumul Național DN 12 (Ghe-

orgheni – Toplița) și pe drumul județean DJ 

126 (care leagă comuna Lăzarea de comuna 

Joseni), drumul național DN 13B (Ghe-

orgheni - Praid) 

- existenţa drumuri pietonale şi auto; 

- structura diversă a terenurilor agricole; 

- ponderea ridicată a proprietăţii private asu-

pra terenurilor; 

- cadrul natural valoros caracterizat prin de-

versitatea formelor de relief;  

- fauna specifică cadrului natural (se găsesc 

diferite specii de animale); 

- reţeau hidrografică bogată. 

- frecvența redusa a serviciul de transport 

cu autobuzul; 

- fond silvic degradat datorită activităților 

ilegale de tăierea copacilor (necesitatea 

împăduririi terenurilor); 

- ploile torențiale pot cauza producerea alu-

necărilor de teren pe suprafețele cu acest 

risc de pe teritoriul comunei, provocând 

pagube semnificative.  

- unele activităţi economice afectează ele-

mentele naturale: sol, apă. 

 Oportunităţi  Ameninţări  

- acces la fonduri structurale; 

- valorificarea cadrului natural printr-un tu-

rism prietenos față de mediu; 

- existenta legislației privitoare la protejarea 

patrimoniului; 

- utilizarea programelor UE destinate reabili-

tarii conditiilor de mediu din mediul rural; 

- extinderea colaborarii și implicarea ONG-

urilor și a școlilor în programe comune de 

educație ecologică. 

- schimbarea destinației terenurilor; 

- mentalitatea de indiferența față de protec-

ția mediului; 

- exploatarea fără nici un control a păduri-

lor va avea urmări asupra dezvoltării du-

rabile.  
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2. SOCIALA, ECONOMIE 

 Puncte tari  Puncte slabe 

- populaţie stabilă, afectată doar de mobili-

tate, migraţie redusă; 

- populaţie activă şi dispusă la muncă; 

- tradiţia pentru profesiile meștesugărești; 

- ospitalitatea recunoscută a locuitorilor; 

- rata redusă a infracționalității; 

- amplasare teritorială favorabilă în ceea ce 

privește accesibilitatea pe cale rutieră; 

- existența agenților economici înregistrați 

care își au sediul sau punctele de lucru pe 

teritorilul comunei; 

- existența Școlii Gimnaziale „Bethlen Ga-

bor”; 

- existența a două școli arondate Școlii Gim-

naziale „Bethlen Gabor”;  

- școlile dețin autorizații de funcționare;  

- existența în comună a 4 grădinițe cu prog-

ram normal; 

- existența anumitor secții ale Universității 

Babeș-Bolyai la o distanță de 6 km în 

municipiul Gheorgheni;  

- existenţa unui punct de lucru al Fundaţiei 

Caritas Alba Iulia în comună;  

- existența unui centru pentru copiii săraci; 

- existența asociatilor, viata civila;  

- amplasarea favorabilă, aproape de centre 

urbane şi cu acces la importante linii de 

transport (drumuri europene, naţionale şi 

judeţene, calea ferată) face posibilă cola-

borarea comunei cu alte localităţi din ţară şi 

străinătate;  

- existența localităților înfrățite: Dombóvár 

(HU); Halászszentlászló (HU); Kemecse 

(HU); Mátraderecske (HU); Móricgát (HU) 

Vecsés (HU); Nagybajom (HU); Őcsény 

(HU);  

- diversitatea redusă a domeniilor economice 

reprezentate de către agenții economici ac-

tivi pe teritoriul comunei. 

- îmbătrânirea populației;  

- migrarea tinerilor spre centre urbane;  

- adaptarea mai lentă a populației mature și 

vârstnice din comună, la schimbările și pro-

vocările lumii actuale în general și la feno-

menul mobilității și reconversiei profesio-

nale, în special;  

- migrarea persoanelor cu pregătire profesio-

nală, în special spre mediul urban și în stră-

inatate;  

- capacitatea financiară relativ scăzută a lo-

cuitorilor zonei; 

- număr relativ scăzut al investitorilor străini 

din comună;  

- strategie neperformantă la nivelul comunei 

în ceea ce privește stimularea înființării de 

IMM-uri; 

- lipsa locurilor de muncă;  

- lipsă de programe de promovare, de sprijin 

și de informare cu privire la antreprenoriat, 

start-up-uri, posibilități de finanțare; 

- lipsa investitorilor străini/ investitorilor 

mari 

- nivel scăzut al cunoștințelor economice, fi-

nanciare și de management ale întrep-

rinzătorilor deținători de firme mici și ale 

persoanelor active în domeniul agricol; 

- activități ilegale de tăiere a pădurilor; 

- nivel scăzut al activităților de replantare a 

copacilor tăiați;  

- lipsă centre de colectare, prelucrare și va-

lorificare a produselor vegetale (legume și 

fructe) și ale produselor de natură animală 

(lapte, carne); 

- număr scăzut de ferme vegetale, animale sau 

mixte iar cele existente, necesită dezvoltare, 

dotare cu echipamente; 

- nivelului tehnologic relativ scăzut al acti-

vităţilor agricole; 
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- număr scăzut al societăților care activează în 

domeniul industriei alimentare; 

- lipsa iniţiativei private şi de idei noi; 

- nu vor fi promovate firmele din zonă; 

- lipsă servicii agroturistice (turism agrotu-

ristic nedezvoltat);  

- potențial local de vegetație forestieră (ciu-

perci, fructe de pădure, plante medicinale) 

neexploatat; 

- infrastructura și serviciile turistice, de recre-

ere/ agrement și pentru petrecerea timpului 

liber sunt nedezvoltate (lipsă terenuri off-

road; drumuri turistice tematice; pârtie de 

schi amenajat corespunzător; servicii de 

echitație, centru wellness, park de agrement 

cu piscină, etc.); 

- lipsa unei strategii și a unei campanii de 

promovare a meșteșugurilor tradiționale lo-

cale; 

- lipsă creșe și grădinițe cu program prelungit; 

- necesitatea reabilitării, extinderii, mo-

dernizării şi dotării cu echipamente a școlii 

şi a grădiniţelor din comună;  

- lipsa sau numărul scăzut al programelor, 

schimburilor de experiență dezvoltate în 

parteneriat cu alte localități din țară și din 

străinătate; 

- lipsă locuințe sociale (locuințe tip familial, 

locuințe protejate, etc.);  

- lipsă programe de integrare a persoanelor 

dezavantajate (inclusiv populației de etnie 

rromă); 

- nivelul scăzut de educație în rândul popu-

lațieie; 

- lipsa învățământului profesional în comună;  

- lipsa învățământului cu profil agronomic;  

- lipsa activităților tip after-school; 

- necesitatea îmbunătățirii calității învățămân-

tului; 

- număr redus al locurilor de muncă pe piața 

locală. 
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  Oportunităţi   Ameninţări 

- creearea unor programe de pregătire profe-

sională în domeniul agriculturii şi indus-

triei; 

- valorificarea sprijinului financiar oferit prin 

PNDR pentru dezvoltarea sectorului agri-

col; 

- cofinanțare din resurse guvernamentale a 

proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 

rurale, a activităților generatoare de venit, a 

pregătirii resursei umane; 

- diversificarea activităților economice; 

- oportunități în înființarea de structuri de 

consultanță/ informare privind sistemele/ 

mecanismele de finanțare și creditare a sec-

torului economic; 

- creşterea investiţiilor străine în teritoriu; 

- realizarea unui centru de afaceri; 

- realizarea unui parc industrial; 

- creşterea natalităţii; 

- îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

public; 

- crearea de locuri de muncă; 

- dezvoltarea serviciilor; 

- suport specific din partea primăriei pentru 

asociaţii; 

- suport specific din partea primăriei pentru 

IMM-urilor; 

- dezvoltare turismului şi agroturismului, ca 

domenii care pot oferi surse de venit supli-

mentar pentru localnici; 

- utilizarea programelor naţionale pentru 

sprijinirea IMM-urilor. 

- instabilitate legislativă, modificarea frec-

ventă a economiei, legi; 

- politică nefavorabilă dezvoltării afacerilor 

(taxe și impozite numeroase); 

- capacitate redusă de susținere financiară a 

modernizării; 

- insuficientă pregătire în vederea accesării 

Fondurilor Structurale și de Coeziune; 

- accentuara procesului de îmbătrânire în ru-

ral; 

- creșterea șomajului în rândul absolvenților 

de liceu;  

- salarii relativ mici pentru personalul didac-

tic;  

- estomparea tradițiilor locale, odată cu trece-

rea timpului; 

- ruptură între populaţia vârstnică şi tinerii 

agricultori; 

- preţul scăzut al produselor agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LĂZAREA                                      

PE PERIOADA 2021-2027 

 

97 
 

3. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

Puncte tari   Puncte slabe 

- actualizarea periodică a organigramei primă-

riei; 

- deschiderea administrației actuale către in-

vestiții; 

- existența logisticii necesare desfășurării în 

bune condiții a activității instituțiilor publice; 

- implicarea efectivă a conducerii la nivel de 

vârf în procesul de conştientizare şi aplicare a 

acţiunilor legate de reforma în administraţie; 

-existenţa procedurilor ce reglementează flu-

xul de documente în instituţie; 

-existenţa unor proceduri care să descrie mo-

dul de realizare a activităţilor şi subactivi-

tăţilor ce vizează organizarea muncii în insti-

tuţie; 

-transparenţă în recrutarea şi în promovarea 

personalului; 

-participarea, în limita fondurilor a tuturor ca-

tegoriilor de personal la activităţi de formare 

continuă; 

-existenţa unui program de contabilitate şi sa-

larii. 

- resurse financiare insuficiente destinate mo-

dernizării şi dezvoltării activităţilor instituţiei; 

- dificultăţi de comunicare internă între diferi-

tele compartimente funcţionale şi între struc-

turi ale administraţiei publice locale; 

- existenţa încă a unui sentiment de frustare a 

funcţionarilor (angajaţi contractuali şi functio-

nari publici) motivat de sistemul de salarizare, 

promovare, precum şi de menţinere a unei 

imagini publice negative a funcţionarului din 

administraţia publică; 

- posibilităţi reduse de motivare financiară a 

personalului şi de atragere a persoanelor cu 

calificare superioară în structurile funcţionari-

lor publici; 

- încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele 

prevăzute în fişa postului datorită insuficienţei 

personalului din instituţie; 

- nu se realizează testarea periodică a funcţio-

narilor publici; 

- existenţa fondurilor limitate alocate formării 

continue a funcţionarilor publici; 

- imposibilitatea de motivare suplimentară a 

personalului; 

- dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor 

acte normative datorită multitudinii şi comple-

xităţii acestora; 

- lipsă de interes a cetăţenilor în a se implica 

activ în procesul de luare a deciziei la nivel lo-

cal. 

 Oportunităţi   Ameninţări 

- posibilităţi de accesare a unor fonduri ex-

terne destinate în mod special modernizării 

administraţiei publice; 

- creşterea autonomiei locale în actul adminis-

trativ; 

- aplicarea principiului transparenței în activi-

tatea instituțiilor publice; 

- dezvoltarea unor legături puternice între con-

siliul judeţean şi autorităţile locale; 

- riscul eșecului în realizarea și finalizarea 

unor proiecte unor funcţionari publici; 

- nemulțumiri manifestate de către populație 

generate de măsurile economice și sociale lu-

ate de Guvern; 

- refuzul achitării unor taxe și impozite; 

- tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precă-

dere - şi, de regulă, fără a verifica - aspectele 

negative ale anumitor activităţi din 
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- mai multe posibilităţi de instruire a persona-

lului prin agenţii de formare profesională. 

administraţie, de cele mai multe ori infor-

maţiile fiind greşit interpretate sau neînţelese; 

- fluctuaţia funcţionarilor publici - datorită sa-

lariilor mici personalul bine pregătit este tentat 

să caute locuri de muncă în sectorul privat; 

- pe de altă parte imposibilitatea angajării ime-

diate a altor funcţionari publici influenţează în 

mod negativ continuitatea activităţilor; 

- schimbări legislative prea frecvente pentru a 

fi asimilate eficient. 

  

4. INFRASTRUCTURA DE BAZĂ 

 Puncte tari  Puncte slabe 

- acces la reţeaua de drum judeţean (DJ138) 

spre Liban, Gheorgheni; 

- existenţa unităţilor de învăţământ preşcolar, 

primar, gimnazial;  

- există două farmacie în localitatea Lăzarea; 

- existența rețelei de alimentare de apă și 

rețelei de canalizare a apei uzate și menajere; 

- clădirea căminului cultural reabilitat; 

- clădirea primăriei a fost reabilitat; 

- centrul comunei a reabilitat, renovat;  

- existența Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență dotat cu echipamente de protecție 

împotriva catastrofelor  

- conectarea relativ bună la reţeaua de teleco-

municaţii şi internet; 

- electrificarea este realizată aproape integral; 

- cadre didactice bine pregătite; 

- tendinţa celor care ajung la liceu este de a 

continua studiile la facultăţi, colegii şi insti-

tuţii postliceale; 

- rețea de iluminat public/stradal; 

- acces la internet și televiziune; 

- existența reţelelor de telefonie fixă și mobile; 

- existența unui serviciu public de salubritate 

concesionat către un agent economic autori-

zat; 

- existența unui serviciu de voluntariat pentru 

situații de urgență, care are un grad de dotare 

- unele drumuri locale neprincipale sunt în 

stare de neasfaltare; 

- nivelul mediu de dezvoltare a reţelelor de 

alimentare cu apă și reţelei de canalizare; 

- dezvoltarea retelei de gaze naturale; 

- un singur cabinet stomatologic; 

- o farmacie; 

- un singur medic de familie; 

- spital la Gheorgheni; 

- situatia Castelului Lazar;n 

- ecesitatea renovării, dezvoltării, extinderii 

rețelei de apă potabilă și canalizare pe tot 

teritoriul comunei, și înființării unor stații 

de epurare a apei menajere;  

- lipsa unui sistem de management integrat 

a deșeurilor;  

- necesitatea modernizării, extinderii rețelei 

de gaz metan;  

- necesitatea modernizării rețelei iluminatu-

lui public; 

- necesitate renovare, modernizare, extin-

dere și dotare cu echipamente a clădirilor 

publice locale (primărie, școală, grădinițe, 

biserici, casă/cămin culturală, cabinet me-

dical, etc.);  

- eficiența energetică a infrastructurii pub-

lice din localitate necesită dezvoltare (inc-

lusiv clădiri publice, locuințe);  
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cu echipamente foarte bun, și un număr sufi-

cient de voluntari; 

- existenta unui Stadion de fotbal la Lăzarea. 

- lipsă spații verzi, parcuri, terenuri de 

joacă pentru copii, iar cele existente sunt 

neamenajate;  

- insuficiență instituții de sănătate (cabinete 

medicale și stomatologice) iar cele exis-

tente necesită modernizare și dotare cu 

echipamente; 

- lipsă serviciu medical de specialitate în 

comună: lipsă ambulatorii de specialitate, 

centre comunitare de intervenție integrată, 

servicii medicale de specialitate;  

- punctele sanitare, instituțiile de sănătate 

(cabinet medical și stomatologic) necesită 

dotare cu echipamente;  

- lipsă programe pentru educarea populației 

cu privire la o viață sănătoasă; 

- lipsa pistelor pentru bicicliști; 

- inexistența surselor de energie „verde”; 

- conștientizare redusă a populației referi-

toare la colectarea selectivă. 

  Oportunităţi  Ameninţări 

- acces la programe de finanţare; 

- dezvoltarea punctelor sanitare; 

- modernizare drumuri comunale; 

- continuarea reţelei de alimentare cu apă po-

tabilă a comunei; 

- realizare reţea de canalizare şi staţie de epu-

rare şi tratare a apelor reziduale în comună; 

- realizare reţea de gaze naturale; 

- construire locuințe de serviciu; 

- construirea garaj de serviciu. 

- apariția unor dificultăți în desfășurarea lu-

crărilor de infrastructură (condiții de trafic 

sau meteo);  

- costul ridicat al documentațiilor prelimi-

nare și necesitatea cofinanțării proiectelor, 

poate împiedica accesarea fondurilor eu-

ropene;  

- creşterea numărului de îmbolnăviri 

datorate degradării factorilor de mediu;  

- salarii mici pentru personalul sanitar din 

mediul rural; 

- surse financiare insuficiente pentru 

susţinerea proiectelor de modernizare;     

- instalare stare de necesitate sau război;  

- calamități naturale (cutremur, inundații, 

incendii). 
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5. TURISM 

 Puncte tari  Puncte slabe 

- cadrul natural-geografic; 

- patrimonu natural şi variat (cu preponde-

renţă patrimoniul cultural - monumente şi 

biserici vechi) în apropierea comunei; 

- tradiţii cultural - artistice specifice;  

- existența mai multor asociații neguverna-

mentale cu domeniul de activitate în păstra-

rea tradițiilor locale culturale, de educație 

și de sport;  

- eexistența pe raza comunei a unei săli de 

sport multifuncțională;  

- organizarea campionatului de handbal, mi-

nifotbal, tenis de masa etc.;  

- existența unei piste pentru motociclete , mi-

nifotbal, și organizarea unui concurs inter-

național de motociclism;  

- existența ansamblurilor și grupurilor de 

dans popular; 

- diversitatea etno-culturală sporeste atracţia 

pentru turistii străini; 

- apropierea zonelor de turism; 

- loc ideal pentru recreerea petrecerea timpu-

lui liber; 

- existanța terenuri în proprietatea primărie 

pentru investiții în legătură cu turism; 

- zilele comunei sunt organizate anual; 

- avantajele climatice oferă posibilităţi de a 

atrage turisti în toate anotimpurile. 

- reabilitarea necorespunzătoare a monumen-

telor din patrimoniul cultural din Zona Gheor-

gheni; 

- promovarea insuficientă a potenţialului turis-

tic al comunei; 

- slaba informare, motivaţia insuficientă şi 

lipsa de încredere a populaţiei cu privire la va-

lorificarea potenţialului turistic şi la creditele 

pentru investiţii în turism de care ar putea be-

neficia; 

- lipsa mijloacelor financiare şi investiţiile 

mici realizate în turism, lipsa unui mecanism 

durabil de finanţare pe termen lung; 

- insuficientă valorificare a bazei materiale şi 

a logisticii etc.;  

- necesitatea diversificării unor programe și 

dezvoltării programelor culturale, de tineret, 

sport și pentru petrecerea timpului liber dedi-

cate tuturor categoriilor de vârstă;  

lipsa programelor dedicate persoanelor vârst-

nice;  

- lipsa unui grup de teatru; 

- neexistenta unei pagina de web cu informați 

despre comuna Lăzarea și despre evenimen-

tele, puncte de atracți al zonei. 

Oportunităţi Ameninţări 

- existenţa legislaţiei privitoare la protejarea 

patrimoniului; 

- dezvoltarea comunei Lăzarea, ca un centru 

de afaceri şi de investiţii, oferă premiza dez-

voltării turismului în comună (atît prin creşte-

rea numărului de vizitatori, cât şi prin creşte-

rea investiţiilor), cu precădere a turismului de 

afaceri (apropierea orașului Gheorgheni, 

- reducerea sau eliminarea unor facilităţi; 

- orientarea spre alte zone de interes; 

- calitatea redusă a serviciilor şi standardelor 

în România (de la grupuri sanitare până la ati-

tudinea personalului angajat) face ca turistii sa 

se orienteze spre alte destinaţii unde, la preţuri 

comparabile, beneficiază de servicii superi-

oare; 
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turismul cultural şi de agrement, agroturismul 

şi turismul ecologic etc.); 

- reţeaua de comunicaţii bine dezvoltată; 

- valorificarea superioară a potenţialului turis-

tic al comunei, amenajarea unor zone de agre-

ment, înfrumuseţarea imaginii comunei etc. 

- încurajarea creării, de noi zone verzi şi par-

curi pentru îndeplinirea rolurilor de antipolu-

are şi agrement cu accent pe criteriile ecolo-

gice în raport cu cele estetice; 

- realizarea prin proiect european un parc de 

distracție, de recreeare, agrement, wellnes, 

distracție pe tot anul.  

- exodul forţei de muncă şi fluctuaţia persona-

lului; 

- utilizarea ineficientă a unor fonduri destinate 

dezvoltării turismului local; 

- costul ridicat al investiţiei; 

- starea precară a unor drumuri de pe raza co-

munei. 

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza 

elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, și anume: 

1. Infrastructura (asfaltarea durmurilor secundare, extinderea rețelei de apă și canalizare, 

retelei de gaze etc.) necesită îmbunătățirii continuu, de aceea investițiile trebuie făcute 

după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii. 

1. Viața economică a comunei Lăzarea, trebuie revigorată și dezvoltată în toate domeniile 

sale: agricultură, zootehnie, industrie și comerț.  

Consilul Local va trebui sa investească pentru revitalizare vieții economice a comunei 

(Business Center, parc industrial etc.). 

2. Un alt punct important pentru creșterea atractivității comunei îl constituie facilitățile 

culturale, sport și de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere comuna 

Lăzarea, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătățit. Complementar 

acest lucru va crește și atractivitatea turistică a comunei. 
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6. SURSE DE FINANȚARE 

 

Alegerea celei mai optime surse de finanțare pentru un proiect de investiții dezvoltat la 

nivel local, implică o bună cunoaștere a legislației naționale în vigoare, a legislației europene 

în materie de fonduri, a Programelor Operaționale aferente fondurilor UE, precum și a nevoilor 

curente și viitoare ale comunității locale.În vederea finanţării proiectelor care urmează a con-

tribui la atingerea obiectivelor strategiei, au fost identificate mai multe surse de finanţare, după 

cum urmează:   

a) Bugetul local   

Legea nr. 215/2001 a administrației publice și locale cu toate modificările și completă-

rile ulterioare este actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la nivel 

local, astfel în secțiunea „Atributiile consiliului local”, articolul 36, punctul (4), consiliul local 

„aprobă bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de 

încheiere a exercițiului bugetar, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și con-

tractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității admi-

nistrativ-teritoriale, în condițiile legii”. Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, posibilele venituri la bugetul local, pot fi: “Art. 5. - (1) Veniturile bugetare locale se 

constituie din: a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsăminte, alte 

venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit; b) sume defalcate din unele venituri ale buge-

tului de stat; c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; d) donaţii şi sponso-

rizări.” Totodată consiliul local are în atribuții aprobarea documentației tehnico-economice 
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pentru lucrările de investii de interes local, a strategiei de dezvoltare economico-sociale, de 

mediu pentru localitate, precum și asigurarea realizării diverselor lucrări și măsuri prinvind 

procesul de integrare europeană, mediu și furnizarea diverselor servicii publice.  

b) Bugetul județean 

O altă sursă de finanțare la nivel local, este reprezentată de bugetul județean, în care pot 

fi repartizate fonduri, pentru echilibrarea bugetelor locale. Astfel, în conformitate cu articolul 

33, alin. 3, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pot fi repartizate fonduri 

din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin 

legea bugetului de stat.  

c) Fonduri Europene Structurale și de Investiții (prin Programe Operaționale, PNDR)  

Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu există 

resurse financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care există în mod 

tradițional o nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilitățile (de exemplu, infra-

structură activități cu caracter social etc).  

Astfel pot fi acordate finanțări pentru infratructură, educație, cultură, protecția mediului, 

cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională, drepturi civile și 

cetățenești, digitalizare, dezvoltare economică și socială etc.  

Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, pentru perioada 2021 – 2027, 

identificăm următoarele tipuri de finanțări:  

1) Fonduri Structurale si de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei obiective 

ale Politicii de Coeziune UE;  

2) Fonduri de la bugetele naționale  

3) Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finantatori (inc-

lusiv de la Uniunea Europeana):  

- Guvernul României  

- guvernele sau ambasadele unor state straine;  

- instituții financiare internaționale (de ex.: BERD, Banca Mondială etc.);  

- fundații sau alte organizații naționale sau internaționale  

- companii  

- banci active în România  

 

1) Fonduri structurale și de coeziune 

- POLITICA DE COEZIUNE  
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Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5 

obiective principale stabilite pentru perioada 2021 – 2027, astfel:  

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii  

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor cli-

matice  

3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale  

4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesu-

lui egal la sistemul de sănătate  

5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la 

nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.  

Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut asupra di-

gitalizării și al economiei circulare.  

POLITICA DE COEZIUNE, elemente de noutate pentru perioada 2021 – 2027  

Plecând de la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind următorul cadru financiar multianual 

pentru perioada 2021-2027, anexa D a Raportului de țară din 2019 privind România, inclusiv 

un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor economice, prezintă 

punctele de vedere preliminare ale serviciilor Comisiei cu privire la domeniile de investiții pri-

oritare și la condițiile-cadru pentru aplicarea eficace a politicii de coeziune în perioada 2021-

2027. Aceste domenii de investiții prioritare au fost stabilite în contextul mai amplu al blo-

cajelor în materie de investiții, al nevoilor de investiții și al disparităților regionale analizate în 

raport. Această anexă constituie baza unui dialog între România și serviciile Comisiei în vede-

rea programării fondurilor politicii de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională, Fon-

dul de coeziune și Fondul social european Plus)  

Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face descentralizat, prin 

8 programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor de dezvoltare regională. Coordonarea 

unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dez-

voltării și Administrației. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu va mai 

avea autoritatea de management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 8 auto-

rități de management la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele Agenții de Dez-

voltare Regională (ADR), care în prezent au doar rol de organism intermediar, cu numai câteva 
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atribuții delegate de Ministerul Lucrărilor Publice, ar urma să devină autorități de management 

ele însele. Aceste 8 noi autorități de management ale viitoarelor Programe Operaționale Regi-

onale mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanțare pe care le 

vor deschide și vor decide prioritățile de investiții care vor fi bugetate.  

-POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ:  

În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de Dezvoltare 

Rurală ar urma să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare a apariției unui nou 

concept al Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Planul Strategic Național.  

Planul Strategic Național pentru perioada 2021 – 2027 cuprinde nouă obiective clare cu accent 

pe măsuri care să combată schimbările climatice, să protejeze mediul și biodiversitate, să creeze 

zone rurale mai dimamice.  

Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agicole Comune pentru perioada 2021 – 2027 

vizează:  

1. Reechilibrarea lanțului alimentar  

2. Combaterea schimbărilor climatice  

3. Managementul durabil al resurselor  

4. Conservarea peisajelor și a biodiversității  

5. Sprijinirea reînoirii generaționale  

6. Dezvoltarea zonelor rurale  

7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor  

8. Venituri echitabile pentru fermieri  

9. Creșterea competitivității  

Bugetul politicii agricole comune:  

Pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde 

Euro din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, respectiv 65% din buget, 363 mil. 

Euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) reprezentând 2% din buget, iar 6,7 

miliarde de Euro vor fi alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR), adică 33% din bugetul alo-

cat. În cele 33 de procente alocate Fondului European de Dezvoltare Rurală - FEADR  

Plăți directe65% 

Măsurile de sprijinire a pieței (FEGA)2% 

Dezvoltare rurală (FEADR)33% sunt cuprinse atât investiții ale mediului privat cât și in-

vestițiile Unităților administrativ teritoriale locale, respectiv investiții publice. De menționat 

este și faptul că din bugetul alocat FEADR, doar 5% va fi destinat măsurilor LEADER!  
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Atenția sporită către obiectivul 2 ”Combaterea schimbărilor de mediu și climă” este 

confirmată încă odată de alocarea financiară propusă, respectiv, din bugetul aprobat pentru 

FEADR , 35% este adresat intervenții lor adresate obiectivelor specifice de mediu și climă.  

Propunerea financiară a Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru România, pentru 

perioada 2021 - 2027 este de 30,60 miliarde euro, în creștere cu 8% față de perioada 2014 - 

2020, conform propunerii Comisiei Europene, distribuită la nivel de fond astfel:  

- 57% către Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR)  

- 27% către Fondul Social European  

- 15% către Fondul de Coeziune  

- 1% către Cooperarea teritorială europeană (ETC )  

FC (Fondul de Coeziune)15% 

FSE (Fondul Social European)27% 

FEDR (Fondul de Dezvoltare Regională)57% 

ETC1% 

În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune pentru perioada 

2021 – 2027, nouă tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat 

descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale 

țării:  

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

2. Programul Operațional Transport (POT)  

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)  

4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)  

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)  

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)  

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)  

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)  

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)  

În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile pentru Dez-

voltare Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt Programe Operațional Re-

gionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va fi Autoritate de Mana-

gement pentru Programul Operațional Transport, iar Ministerul Fondurilor Europene va fi Au-

toritate de Management pentru celelalte șapte Programe Operaționale menționate mai sus.  
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Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021 – 2027 vor fi 

finanțate următoarele axe prioritare:  

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă:  

Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme in-

teligente de energie, rețele si soluții de stocare  

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie cir-

culara  

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului 

şi decontaminare a siturilor poluate  

Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea ris-

curilor  

2. Programul Operațional Transport (POT)  

Axa Prioritară 1. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier  

Axa Prioritară 2. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru ac-

cesibilitate teritorială  

Axa prioritară 3. îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe 

calea ferată  

Axa prioritară 4. îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața schimbărilor 

climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată  

Axa prioritară 5. îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a transportului 

cu metroul în regiunea București-Ilfov  

Axa prioritară 6. îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată  

Axa prioritară 7: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  

Axa prioritară 8: creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor  

Axa prioritară 9: creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de transport  

Axa prioritară 10: asistență tehnică  

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)  

Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare  

Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI  

Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare  

Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband  

Axa prioritară 5. Instrumente financiare  
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Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative  

4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)  

Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale  

Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim 

ambulatoriu  

Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului 

demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii  

Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și ser-

vicii  

A. Investiții prioritare în infrastructură  

B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi de gestio-

nare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central şi local din domeniul sănătății publice  

C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de testare a sângelui 

și/sau procesare a plasmei  

Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  

Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical  

Axa prioritară 7 . Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizare me-

tode moderne de investigare, intervenție, tratament  

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)  

Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  

Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 

grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională  

Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare 

profesională  

Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii 

și la provocările inovării și progresului tehnologic  

Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și 

tehnic  

Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți  

Axa prioritară 7.Antreprenoriat și economie socială  

Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii  

Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul 

vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare)  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LĂZAREA                                      

PE PERIOADA 2021-2027 

 

109 
 

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)  

Axa Prioritară 1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii (intervenții ad-

resate grupurilor de acțiune locală) – OP 4  

Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5  

Axa prioritară 3. Comunităti marginalizate  

Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune socială 

și ceilalți copii  

Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice  

Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități  

Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile  

Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)  

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)  

Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  

Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart  

Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate  

Axa prioritară 5. O regiune accesibilă  

Axa prioritară 6. O regiune educată  

Axa prioritară 7. O regiune atractivă  

Axa prioritară 8. Asistență tehnică  

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)  

 

2) Surse de finanțare din bugetele naționale  

- PROGRAMELE FINANȚATE PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII 

S.A.  

Compania Nationala de Investitii S.A.functioneaza in baza Ordonantei nr 25/2001 pri-

vind infiintarea Companiei Nationale de Investitii CNI S.A cu modificarile si completarile ul-

terioare.  

Finanțator: Guvernul României  

Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau social  

Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui 

obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar  
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Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației pub-

lice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute 

ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor legi 

speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență  

Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, 

finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar:  

1. Subprogramul ”Săli de sport”  

2. Subprogramul ”Bazine de înot”  

3. Subprogramul ”Complexuri sportive”  

4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”  

5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”  

6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”  

7. Subprogramul ”Unități sanitare”  

8. Subprogramul ”Săli de cinema”  

9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”  

10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”  

11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”  

12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”  

13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”  

- PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ - PNDL  

Reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază prin-

cipiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii 

publice. Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de im-

portanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infra-

structură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.  

Finanțator: Guvernul României  

Programe de finanțare și solicitanți eligibili:  

- Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean 

şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în 

unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hotărârea Guvernului nr. 577/1997; 
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- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural - Ordonanţa 

Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modi-

ficările ulterioare;  

- Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor - Ordonanţa Guvernului 

nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulte-

rioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c);  

- Programul Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de 

interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010.  

Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiecti-

velor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților publice 

locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină un spațiu 

construit eficient, în care toți locuitorii să aibe acces egal la resurse, să beneficieze de creșterea 

calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul acestora și de 

strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune teritorială. Progra-

mul este dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca 

volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la 

care este imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate 

de România în cadrul Uniunii Europene.  

Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului 

trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, 

pentru unul dintre următoarele domenii specifice:  

- sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;  

- sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;  

- unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, 

licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de 

învăţământ special de stat;  

- unităţi sanitare;  

- drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca 

drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din inte-

riorul localităţilor;  

- poduri, podeţe sau punţi pietonale;  

- obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţio-

nale, teatre;  
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- platforme de gunoi;  

- pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;  

- modernizarea bazelor sportive;  

- sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a insti-

tuţiilor publice din subordinea acestora;  

- infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în va-

loare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică 

sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.  

Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor 

aprobate anual în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite. În 

limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de specia-

litate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MLPDA întocmeşte şi aprobă prin or-

din al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu obiectivele de 

investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice.  

Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinaţia finanţării 

cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare:  

Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei, în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate cu destinaţia 

finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, în termen de 30 de 

zile de la efectuarea transferurilor de sume.  

MLPDA virează sumele alocate şi aprobate prin ordin de plată direct în conturile beneficiarilor.  

- PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU  

Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul fi-

nanciar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită con-

form principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”.  

Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al administrației 

publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului. Programul 

privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 

iluminat public  

Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public  
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Beneficiari eligibili: Unităţile administrativteritoriale, organizate la nivel de comună, oraș sau 

municipiu. Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu  

Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpu-

rilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, 

precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea 

fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiţii  

Mai multe informații: https://www.afm.ro/  

3. Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de coeziune, în care auto-

ritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri  

Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice Locale nu se limitează 

doar la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune, existând și alte 

surse de finanțare precum:  

- GRANTURILE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) ȘI NORVEGIENE  

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Is-

landei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice 

și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state 

beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.  

Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare  

Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021  

Domenii finanțate:  

- dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, 

drepturile omului  

- energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică  

- dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM  

- sănătate publică  

- cercetare  

- patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală  

- justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen  

- afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității  

- educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri  

- dialog social și muncă decentă  

- cetățenie activă – societate civilă  

- mediu și schimbări climatice  
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-  EUROPA CREATIVĂ - Subprogramul Cultură  

Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și audiovizualului.  

Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând organizații 

neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu.  

Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se 

evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații 

și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această finanțare.  

Domenii finanțate: cultură și audiovizual  

Mai multe informații: https://www.europa-creativa.eu/  

- PROGRAMUL LIFE - instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru mediul în-

conjurător și acțiuni în domeniul climei  

Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

Finanțator: Ministerul Mediului  

Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru perioada 

2021-2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din punct 

de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă la schimbările climatice – 

inclusiv prin tranziția către o energie curată –, de a proteja mediul și de a mări nivelul de calitate 

al acestuia și de a opri și a inversa declinul biodiversității. Prin programul LIFE au fost cofi-

nanțate, până în prezent, peste 4500 de proiecte.  

Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/  

- PROGRAMUL ROSENC de Eficiență Energetică în Iluminat (PREEI)  

Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC Obiective: reducerea con-

sumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale auto-

rităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat public stradal.  

Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea consumului 

de energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale auto-

rităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat.  

Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public stradal, 

cu 50-70%.  

Mai multe informații: www.rosenc.ro 

 

http://www.rosenc.ro/
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- ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL  

Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care operează la 

nivel național de peste 10 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator public al 

ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare și selecție.  

Beneficiari eligibili: asociatiile, fundatiile, institutiile publice de cultura, persoanele fizice au-

torizate, societatile comerciale care derulează activități culturale.  

Finanțator: Ministerul Culturii  

Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, gestionarea 

Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organi-

zate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale internaționale ale 

României.  

Domenii finanțate: acțiuni culturale și editoriale  

Mai multe informații: www.afcn.ro  
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7. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE 

Prioritizarea proiectelor este în sarcina Consiliului Local și va ține cont de: nevoile reale 

ale comunității locale; personalul responsabil de toate fazele pregătirii și implementării proiec-

tului (Studii de Fezabilitate, identificarea surselor locale, pregătirea cererii de finanțare, imple-

mentarea proiectului, evaluarea impactului proiectului asupra comunității locale); strategia de 

dezvoltare economico-socială durabilă a comunei și să contribuie la obiectivul general al aces-

teia; resursele disponibile. 

 

Număr proiect: 1 

Reabilitarea și modernizarea drumurilor și ulițelor comunale 

 

1. Inițiator Primaria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura de transport 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea 

- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  
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- asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si consumatorilor economici la infra-

structura de baza. 

- reabilitarea drumurilor locale va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a 

comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere 

cu comunele invecinate si cu satele componente. 

- va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

8. Rezultatele obținute 

- modernizarea retelei de drumuri locale si a ulitelor satesti; 

- accesul mai facil al populatiei la locuri de munca, servicii medicale, educatie, cultura, recreare; 

- conectarea mai rapida la localitatile invecinate cu impact direct asupra dezvoltarii economice 

teritoriale 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 2 

Înființare de trotuare/piste de biciclete 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă 

 - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- asigurarea sigurantei cetatenilor comunei 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 
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2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 3 

Construire/dotare înfrastructura dispensar medical 

 

1. Inițiator Primaria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura sanatate 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului 

 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si asigurarea accesului rapid la îngrijiri medicale la 

standarde ridicate. 

8. Rezultatele obținute 

- asigurarea calitații tratamentelor; 

- rapiditate de vindecare; 

- capacitate de internare ridicata; 
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- creșterea duratei medii de viața 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 4 

Înființarea, amenajarea spațiilor de recreere pentru populația locală - parcuri, locuri de 

joacă pentru copii 

 

1. Inițiator Primaria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura sociala 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 
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5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea serviciilor sociale si crearea conditiilor de recreere moderne pentru copiii co-

munei. 

8. Rezultatele obținute 

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- acces la centre de joaca pentru toti copiii comunei; 

- stimularea implicarii parintilor in educatia copiilor; 

- desfasurarea de activitati artistice, festive, educative si sportive pentru si impreuna cu copiii; 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LĂZAREA                                      

PE PERIOADA 2021-2027 

 

122 
 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 5 

Dotarea școlilor și grădinițelor cu echipamente noi 

 

1. Inițiator Primaria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura educationala 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea infrastructurii educationale si sprijinirea noii generatii de a invata in conditii mo-

derne la standard european. 

8. Rezultatele obținute 

- asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei 

de munca; 

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor; 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 
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Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect:6 

Construirea/extinderea școli/grădiniței  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura educationala 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  
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- dezvoltarea infrastructurii educationale si sprijinirea noii generatii de a invata in conditii mo-

derne la standard european. 

8. Rezultatele obținute 

- asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei 

de munca; 

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor; 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 7 

Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de orientare, consiliere și asistența educațională în 

vederea prevenirii, reducerii si corectării fenomenului de părăsire timpurie a școlii 

(pentru persoanele cu risc de abandon școlar sau de părăsire timpurie a școlii ori aflate 

în abandon școlar și pentru familiile acestora) 

 

1. Inițiator Primaria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura educationala 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- Dezvoltarea infrastructurii educationale si sprijinirea noii generatii de a invata in conditii mo-

derne la standard european. 

8. Rezultatele obținute 

- asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei 

de munca; 

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor; 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 
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Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 8 

Furnizarea programelor de formare profesională pentru persoanele din mediul rural în 

următoarele domenii: turism și servicii complementare, mesteșuguri specifice, tehnologia 

informației/telecomunicații, din domeniile agricole, în vederea creșterii gradului de ocu-

pabilitate prin îmbunătățirea abilităților și competențelor necesare pe piața muncii 

 

1. Inițiator Primaria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura educationala 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 
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7. Obiectivele proiectului  

- Dezvoltarea infrastructurii educationale si sprijinirea noii generatii de a invata in conditii mo-

derne la standard european. 

8. Rezultatele obținute 

- asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei 

de munca; 

- Cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor; 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate  

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 9 

Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesionala pentru dezvoltarea com-

petențelor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor în mediul rural 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura educationala 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- Dezvoltarea infrastructurii educationale si sprijinirea noii generatii de a invata in conditii mo-

derne la standard european. 

8. Rezultatele obținute 

- asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca; 

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor; 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 
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Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 10 

Dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula si ma-

teriale didactice) în domenii relevante pentru administrația publică, cum ar fi achizițiile 

publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul proiec-

telor 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura educațională 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  
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- Dezvoltarea infrastructurii educationale si sprijinirea noii generatii de a invata in conditii mo-

derne la standard european. 

8. Rezultatele obținute 

- asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; 

- adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei 

de munca; 

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor; 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 11 

Amenajarea de tresee turistice/tematice pentru plimbare și montainbike  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura/turism 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- cresterea gradului de confort si de siguranta al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obținute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numarului de turiști în zona 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 
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2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

-realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 12 

Înființarea unor puncte de strângere selectivă a gunoiului menajer 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura de mediu 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- Primaria comunei Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- cresterea gradului de confort si reducerea gradului de poluare 

8. Rezultatele obținute 

- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei; 

- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei; 

- reducerea poluarii din comuna; 

- reducerea riscurilor privind sanatatea populatiei. 
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9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 13 

Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat în comună 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura de baza 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 
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- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului 

 - asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si agentilor economici la infra-

structura de baza si asigurarea unor conditii europene de viata. 

8. Rezultatele obținute 

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei; 

- crearea de noi locuri de munca, atragerea potentialilor investitori; 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 14 

Extindere sistem de alimentare cu apă/canalizare în comună 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura de baza 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si agentilor economici la infrastructura 

de baza si asigurarea unor conditii europene de viata. 

8. Rezultatele obținute 

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei; 

- crearea de noi locuri de munca; 

- atragerea potentialilor investitori. 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 
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2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 15 

Construire/reabilitare teren de fotbal și stadion 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/sport 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului 

 - dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 
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Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 16 

Construire teren de sport sintetic 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/sport 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potențiali investitori 
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- turiști 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului 

 - dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numarului de turiști în zona 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 17 

Implementarea unor soluții de e-guvernare și creșterea performanțelor administrației 

publice 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Administratie locala 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei si dezvoltarea economica a comunei 

8. Rezultatele obținute 

- îmbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei comunei; 

- imbunatatirea procesului de informare publica; 

- cresterea calitatii procesului administrativ; 

- facilitarea platii online a taxelor si impozitelor locale; 

- interactiune mai buna cu locuitorii comunei. 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 
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Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 18 

Realizarea/modernizarea drumurilor de acces către obiectivele turistice 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/turism 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numarului de turiști în zona 

- crearea de noi locuri de munca 
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- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 19 

Restaurarea, renovarea, împrejmuirea în vederea protejării a monumentelor 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/turism 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  
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- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numarului de turiști în zona 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 20 

Construcția utilităților anexe – parcare, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame 

și indicatoare 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/turism 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numarului de turiști în zona 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 
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2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 21 

Construirea unui Centru de Informare și Promovare Turistică 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potențiali investitori 

- turiști 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului 

 - dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numarului de turiști în zona 

- crearea de noi locuri de munca 
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- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 22 

Construire locuințe de serviciu 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă 
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 - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei  

8. Rezultatele obținute 

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei; 

- crearea de noi locuri de munca, atragerea potentialilor investitori; 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 23 

Elaborarea pagina de web a comunei, pagina de informații, calendar de evenimente, 

conectate la sistemele regionale si nationale 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/turism 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potențiali investitori 

- turiști 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numarului de turiști în zona 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 
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Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 24 

Construirea și amenajarea de stații de autobuz peste tot unde se impune și redimensiona-

rea celor existente 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului 

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- obținerea unui mediu civilizat  

- îmfrumuseșarea edilitara a zonei 
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9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului - realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 25 

Amenajarea terenurilor degradate și/sau neutilizate și pregătirea lor pentru noi activități 

economice și/sau sociale 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 
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- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- valorificarea potentialului economic zonal 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 26 

Încurajarea micilor întreprinzători locali prin acordarea de sprijin în vederea obținerii 

de finanțare pentru dezvoltarea de activitați non-agricole, activități meșteșugăreți, servicii 

pentru populația rurala 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă 

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LĂZAREA                                      

PE PERIOADA 2021-2027 

 

152 
 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 27 

Dezvoltarea schemelor de ajutoare și stimulente pentru a sprijini demararea activităților 

unei afaceri, antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 
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Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 28 

Activități de consiliere și asistența pentru începerea unei activități independente sau 

pentru inițierea unei afaceri în mediul rural, inclusiv instruire în management, precum și 

asistența privind modalitatea de accesare și utilizare a microcreditelor 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 
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- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 29 

Achiziționarea și instalarea de echipamente necesare pentru creșterea siguranței și pre-

venirea criminalității (sisteme de supraveghere, etc) 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Paza și protecție 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- asigurarea liniștii, ordinii și siguranței publice 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de siguranța a locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 
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- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 30 

Achiziționarea și instalarea de echipamente specifice pentru bazele operaționale pentru 

intervenții în situații de urgență 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Intervenții situații de urgența 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă 

 - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

Consiliul local, Primaria 

7. Obiectivele proiectului  

- implementarea unui sistem capabil sa asigure protecția și salvarea cetațenilor comunei 

- implementarea unui sistem capabil sa asigure protecția agenților economici ai comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de siguranța a locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 
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Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 31 

Construire garaj/sediu pentru pompieri voluntari 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  
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- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 32 

Infiintarea unui incubator de afaceri, pentru sprijinirea start-up-urilor  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura/economie 
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3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LĂZAREA                                      

PE PERIOADA 2021-2027 

 

160 
 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 33 

Extindere sistem de alimentare cu gaze naturale în comună 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura de baza 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si agentilor economici la infrastructura 

de baza si asigurarea unor conditii europene de viata. 

8. Rezultatele obținute 

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei; 

- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei; 

- crearea de noi locuri de munca; 

- atragerea potentialilor investitori. 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 34 

Construire unui centru de recreere, agrement, wellness unde se asigură destindere nu 

doar celor care iubesc natura, ci și amatoriilor de sporturi de vară și iarnă 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/turism 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

- potențiali investitori 

- turiști 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 
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8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numarului de turiști în zona 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 35 

Întâlnirea localităților înfrățite, rețea de localități, legături active și funcționale 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/turism 
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3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă  

- locuitorii comunei Lăzarea 

- agentii economici din zona 

- potențiali investitori 

- turiști 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- creșterea numarului de turiști în zona 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 
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- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 36 

Înfiinţarea unei fabrici de procesare a legumelor 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura/economie 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 
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10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 37 

Înfiinţarea unei pieţe en-gros care să atragă producătorii agricoli din zona (sau înfi-

ințarea unui parc industrial cu profil agroindustrial) 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura/economie 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 
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- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

 

Număr proiect: 38 

Înființarea unui centru medico-social pentru persoanele din categorii vulnerabile (cu 

boli cronice, dizabilități)  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura/social 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 
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4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 39 

Amenajare și dotare stații selfservice de închiriere biciclete  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura/social 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 
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- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 40 

Acordarea de facilități fermierilor care au producții bio  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 
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Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 41 

Elaborarea unui sistem stimulativ de taxe şi impozite (ex: reducerea taxelor pentru do-

meniile economice incurajate pe plan local: turism și servicii conexe, agricultura; redu-

cere de taxe pentru agentii economici care isi reabiliteaza din surse proprii cladirile)  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 
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8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 42 

Realizarea și implementarea unui plan de marketing turistic care să ia în calcul toate 

posibilităţile de dezvoltare a turismului local, inclusiv promovarea unităților de primire 

turistică și a serviciilor conexe turismului  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 
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2. Domeniul Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 
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- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 43 

Sprijin pentru programele de pregătire a forţei de muncă locale în domeniul serviciilor 

turistice/ producătorilor agricoli și lucrătorilor din domeniul agro-alimentar 

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 
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Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 44 

Dezvoltarea de programe de instruire şi reconversie profesională  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 
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Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 45 

Campanii de informare în rândul fermierilor privind oportunităţile de finanţare a dez-

voltării activităţilor agricole, inclusiv pentru crearea grupurilor de producători, în par-

teneriat cu reprezentanți ai finanțatorilor  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/sociala 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 
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- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 46 

Realizarea de parteneriate cu ONG-urile locale în probleme de asistență socială și integ-

rare socială  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/sociala 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 
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- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 47 

Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

prin parteneriat public - privat  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/sociala 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 
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Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 48 

Sprijin al municipalitații pentru inițiativele civice locale în direcția protecției mediului  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 
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- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 49 

Derularea unor campanii de informare a populației pe teme medicale, în special campa-

nii și programe de prevenție  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/sociala 

3. Localizarea proiectului  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LĂZAREA                                      

PE PERIOADA 2021-2027 

 

181 
 

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca, atragerea de noi investitori privati. 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 50 

Sprijin acordat ONG urilor si inițiativelor privind sportul și mișcarea fizică in co-

munitate  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/sociala 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 
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- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 51 

Creşterea coeziunii sociale între membrii comunităţii, prin valorificarea tradiţiilor şi a 

obiceiurilor culturale locale şi sărbătorirea evenimentelor locale  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare economica/sociala 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 
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Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 52 

Contribuție la crearea, extinderea și menținerea spațiilor verzi  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 
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- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 53 

Reorganizarea cablurilor de utilitati prin relocarea acestora in subteran  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 
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4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 54 

Reabilitarea termică și eficientizare energetică a clădirilor publice  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 
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12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 55 

Reabilitarea și reconversia siturilor industriale total sau parțial abandonate (brownfi-

eld) inclusiv a căilor ferate uzinale și a fostelor unități militare în zone rezidențiale sau 

în spații publice pentru a servi unor noi destinații (spații de agrement, centre cultu-

rale/educaționale,etc.)  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 
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Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 56 

Susținerea și promovarea acțiunilor de întreținere a pădurilor  

 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Infrastructura 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 
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8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

Număr proiect: 57 

Realizarea unei monografii a comunei Lăzarea 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare Economica/Turism 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 
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4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 

- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 
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Număr proiect: 58 

Consolidarea capacităţii de management a situaţiilor de urgenţă, programe de moderni-

zare a serviciilor suport de tehnologia informaţiei pentru realizarea înştiinţării, averti-

zării şi alarmării în situaţii de protecţie civilă/situaţii de urgenţă 

1. Inițiator Primăria comunei Lăzarea 

2. Domeniul Dezvoltare Economica/Turism 

3. Localizarea proiectului  

Comuna: Lăzarea 

4. Durata proiectului 1-6 ani 

5. Grupurile țintă - locuitorii comunei Lăzarea; 

- agentii economici din zona; 

6. Instituția responsabilă cu implementarea proiectului 

- consiliul local și primăria Lăzarea 

7. Obiectivele proiectului  

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

8. Rezultatele obtinute 

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor comunei 

- crearea de noi locuri de munca 

- atragerea de noi investitori privati 

9. Principalele activități din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico–economici 

Stabilirea surselor de finanțare pentru realizarea proiectului 

Elaborarea proiectului tehnic 

Organizarea licitațiilor și contractarea 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

10. Convergența proiectului cu documentele de planificare strategică 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, și 

este în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, cu obiectivele Europa 2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030. 

11. Stadiul pregătirii proiectului 
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- realizarea studiilor de fezabilitate 

12. Costul total al proiectului estimativ 

- se va stabili în urma realizării studiilor de fezabilitate 

13. Surse de finanțare posibile 

- buget local 

- buget de stat 

- fonduri europene 

- credite bancare 

 

8. CONCLUZII 

Dezvoltarea comunei Lăzarea nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale, 

ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi constant în realizarea 

obiectivelor strategice. Strategia de dezvoltare locală a comunei Lăzarea pentru perioada 2021 

- 2027 va folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor sta-

bilite vizând creşterea calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil pentru 

existenţa viitoare a comunei. Comuna Lăzarea se confruntă cu problemele specifice unui co-

munităţi medii, iar autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de coordonator al 

procesului de transformare, fructificând oportunităţile de care beneficiează comuna. Realizarea 

obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare nerambursabile care pot 

fi atrase deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine în totalitate realizarea acestora. 

Obiectivul principal este finalizarea tuturor utilităţilor: execuţie reţea apă, reţea canalizare, 

gaze, reabilitarea drumurilor, construirea piste pentru biciliști etc., aducând comuna la un stan-

dard ridicat. Un alt obiectiv important este modernizarea unităților de învățământ. Atragerea 

investitorilor şi crearea locurilor de muncă, este de asemenea un obiectiv prevăzut de administ-

raţia locală şi susţinut de comunitatea locală. 

Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de Dez-

voltare Durabilă este necesară o monitorizare permenentă și o evaluare a rezultatelor acțiunilor 

întreprinse. Portofoliul de proiecte este stabilit pentru orizontul de timp 2021 – 2027, proiectele 

având durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele stabilite vor putea fi atinse 

treptat, pe baza unui Plan de acțiune anual. Implementarea unei strategii de dezvoltare durabilă 

se bazează, de asemenea, pe responsabilizare. În acest sens, monitorizarea și evaluarea strate-

giei se va realiza la nivelul Biroului Primarului. Prin Dispoziție primarul se va constitui Grupul 
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de monitorizare și evaluare, compus din reprezentanți ai principalelor direcții a primaiei res-

ponsabile de implementarea strategiei.  

Atribuţiile propuse pentru Grupul de monitorizare şi evaluare:  

- Asigurarea legăturilor cu agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale, etc.  

- Culegerea de rapoarte cu privire la stadiul implementării proiectelor cuprinse în strategie  

- Identificarea proiectelor implementate la nivelul judeţului, care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor şi care nu au putut fi nominalizate în strategie  

- Implicare în stabilirea de măsuri pentru obţinerea de finanţare pentru acele proiecte care nu 

au obţinut finanţare în cel puţin trei ani de la începerea implementării strategiei  

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori 

ce măsoară impactul strategiei:  

- Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor propuse în 

strategie. Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor responsabile cu mana-

gementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe marginea lor prin intermediul sis-

temului de monitorizare.  

- Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor proiecte. 

Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost implementate aceste 

proiecte.  
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