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I. INTRODUCERE

l.1. NECESITATEA
Strategia de dezvoltare a comunei Tarlungeni pentru perioada 2014 – 2020
prezinta actiunile pe care administratia locala le va initia pentru a crea conditiile necesare
dezvoltarii viitoare a comunei si releva proiectele si oportunitatile pe care ni le ofera
intrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Ca parte a comunitatii europene, comuna
Tarlungeni are nevoie de o viziune clara pentru a putea orienta eforturile proprii si de o
strategie care sa sublinieze principalele directii de dezvoltare prin valorificarea potentialului
de absorbtie a finantarilor din surse publice (europene, nationale, regionale si judetene) si
din resurse private. O asemenea viziune, pe care, acum, suntem in masura sa o
prezentam cetatenilor comunei, are in vedere principalele directii de dezvoltare ce ar trebui
urmate.
Aceste directii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regionala si nationala, dar si
directivelor, valorilor si principiilor europene. Fara indoiala ca viitorul nostru se afla in
mainile noastre, iar pentru a ni-l face asa cum il dorim este obligatoriu sa urmam o
metodologie specifica, in acord cu anumite principii si valori.
Este foarte important ca efortul de elaborare a Strategiei sa fie urmat de asumarea
publica si constienta a acesteia. Acestea traseaza principalele atribute ale actiunii noastre
pentru gasirea celor mai potrivite directii de dezvoltare care, odata implementate, vor
asigura o schimbare in bine.
Strategia comunei Tarlungeni pentru 2014 – 2020 isi propune sa aduca toti factorii
implicati in indeplinirea sa la o star
de colaborare sub aceeasi viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a
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resurselor proprii, cat si a celor ce pot veni din exteriorul comunei.
Pe baza strategiei se fundamenteaza si se justifica cererile de finantare pentru
atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale. De aceea este
important sa se acorde o atentie deosebita elaborarii acestui document si sa se asigure o
participare cat mai larga a cetatenilor in elaborarea si mai ales in aplicarea lui.
Suprapunerea limitelor induse de diferitele exigente de sector, indicatiilor asupra
amenajarilor teritoriale, ce provin din directivele tehnice si din indicatiile pentru dezvoltare
sugerate de sistemul de finantari conexat cu Fondurile Europene – face sa devina mai
delicata tema celui ce planifica si intocmeste o stategie de dezvoltare.
Aceasta abordare este cu atat mai actuala, cu cat devin active noile mecanisme
generate de principiul subsidiaritatii, respectiv de promovarea descentralizarii economice si
financiare si deplasarea accentului catre administratia locala. Participarea si pregatirea
devin elemente semnificative pentru implementarea „Strategiei de Dezvoltare Locala”, cu
scopul de a realiza proiectele, obiectivele identificate de Administratia Comunei Tarlungeni.
Prezenta strategie de dezvoltare locala intentioneaza sa confrunte caracteristicile
evidente ale economiei locale, din ce in ce mai orientata spre modelul de dezvoltare
integrata, cu diferitele argumente de dezvoltare prezente pe teritoriu si reprezentate de
indicatiile politicilor comunitare aplicate prin utilizarea Fondurilor Europene.
Strategia de dezvoltare a Comunei Tarlungeni trebuie sa aiba o coerenta proprie,
fondata nu numai pe respectarea urgentelor istorice, de infrastructura si de mediu, dar mai
ales pe coordonarea cu directiile generale de dezvoltare ale judetului si ale regiunii.
„STRATEGIA” de fata este instrumentul central prin care administratia Comunei
Tarlungeni exercita rolul de strateg pentru un nou model de dezvoltare, pus in aplicare in
asa fel incat sa depaseasca dificultatile unei programari fragmentare care, nu numai ca nu
favorizeaza o ulterioara dezvoltare, dar ar risca sa faca inutil orice efort financiar si de
programare.
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l.2. CADRUL CONCEPTUAL
Conceptul de dezvoltare durabila (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul
mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a
capătat valenţe politice precise în contextul globalizării.
Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a
factorilor politici şi decizionali în care protecţia mediului şi creşterea economica pe termen
lung sunt considerate complementare şi reciproc dependente.
Conceptul de dezvoltare durabilă are ca premisă constatarea că civilizaţia umană
este un subsistem al ecosferei, dependent de fluxurile de materie şi energie din cadrul
acesteia, de stabilitatea şi capacitatea ei de autoreglare. Politicile publice care se
elaborează pe această baza, urmăresc restabilirea şi menţinerea unui echilibru raţional, pe
termen lung, între dezvoltarea economica şi integritatea mediului natural în forme înţelese
şi acceptate de societate.
Problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările
comunităţii internaţionale încă de la prima Conferinţa a ONU asupra Mediului (Stockholm,
1972) şi s-a concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite
în 1985. Raportul acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland şi intitulat Viitorul
nostru comun a oferit prima definiţie acceptată a dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare
care satisface nevoile generaţiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de
a-si satisface propriile nevoi”.
De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o
dimensiune globală, politică, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinţa Mondială
pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Speciala a
Adunării Generale O.N.U şi adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) şi la Conferinţa
Mondială pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg (2002). S-au conturat astfel
programe concrete de acţiune la nivel global şi local (cum a fost Agenda 21 Locala) .
În cadrul acestui proces au fost adoptate o seamă de convenţii internaţionale care
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stabilesc obligaţii precise din partea statelor şi termene stricte de implementare privind
schimbările climatice, conservarea biodiversitatii, protejarea fondului forestier şi zonelor
umede, limitarea folosirii anumitor produse chimice, accesul la informaţii privind starea
mediului şi altele, care conturează un spaţiu juridic internaţional pentru aplicarea în practică
a preceptelor dezvoltării durabile.

l.3. CONTEXTUL EUROPEAN. CONTEXTUL NATIONAL
Planul national de dezvoltare este un concept specific politicii europene de
coeziune economică si socială (Cohesion Policy). Aceasta urmărește dezvoltarea
echilibrata a membrilor Uniunii, prin diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre statele
membre/regiunile comunitare si este sustinuta, in acest scop de instrumentul financiar
numit Fonduri Structurale.
Incepand cu anul 2007, Europa se co
nfrunta cu cea mai gravă criză economică mondială din 1930 si până în prezent.
Restaurarea stabilitătii macroeconomice si redirijarea finantelor publicelor către o cale
durabilă sunt esentiale pentru cresterea economică si ocuparea fortei de muncă. Uniunea
Europeană are nevoie de o strategie nouă, bazată pe o coordonare extinsă a politicilor
economice, pentru a genera o crestere economică si o ocupare a fortei de muncă sporite.
Astfel a fost conceputa strategia „Europa 2020: O strategie europeană pentru crestere
inteligentă, ecologică si favorabilă incluziunii” .
Politicile publice care se elaborează pe baza actualei Strategii Naţionale pentru
Dezvoltare Durabilă a României (care acoperă orizontul de timp 2015-2020-2030),
urmăresc restabilirea şi menţinerea unui echilibru raţional, pe termen lung, între
dezvoltarea economică şi integritatea mediului natural în forme înţelese şi acceptate de
societate. Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu
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este una dintre opţiunile posibile, ci singura perspectivă raţională de valorificare
sustenabilă a potenţialului natural, economic şi uman. Pentru atingerea unui astfel de
deziderat este nevoie de o abordare complementară în care politicile publice de tip top –
down (strategiile naţionale) se întrepătrund cu politicile de tip bottom – up (strategiile
locale).
Ambele tipuri de strategii (naţionale şi locale) trebuie să se raporteze permanent la
documentele esenţiale elaborate la nivel european, pentru a fi eficiente şi pentru a
capitaliza noile instrumente strategice şi financiare care devin disponibile. Cadrul strategic
de dezvoltare pentru următorii 10 ani este definit, asa cum am mentionat, mai sus, de catre
Strategia Europa 2020.
Mai jos, sunt prezentate priorităţile europene, precum şi ţintele asumate de
România.
Strategia Europa 2020
Obiective prioritare:

7 inițiative -pilot

Creştere economică inteligentă: economie
bazată pe cunoaştere şi inovare

Uuninea Europeană - o uniune a inovării;

Creştere economică durabilă: economie,
competitivă, cu emisii scăzute de carbon şi
utilizare eficientă a resurselor

Tineretul în mişcare;

Creşterea economică inclusivă : grad ridicat Agenda digitală pentru Europa
de ocupare a forţei de muncă, care va Utilizare eficientă a resurselor, cu emisii
genera
scăzute de carbon;
coeziune socială şi teritorială.
Politica industrială adaptată pentru o
creştere economică verde;
Noi competenţe şi locuri de muncă
Platforma europeană împotriva sărăciei
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Aceste obiective prioritare sunt transpuse de fiecare Stat Membru în politicile
publice proprii, care stabilesc totodată obiectivele şi valorile aferente, particularizate în
funcţie de specificul contextului socio-economic naţional. În cazul României, Strategia
Europa 2020 este transpusă prin Planul Naţional de Reformă.
Încadrată în acest context larg, Strategia de dezvoltare durabilă a comunei
Tarlungeni are rolul de a identifica şi detalia principalele direcţii de acţiune care trebuie
implementate şi de a le transpune într-un instrument de lucru pentru autorităţile publice
judeţene, pentru societatea civilă şi mediul privat. Conceptul care stă la baza întregului
cadru strategic propus de către acest document şi care se regăseşte la nivelul tuturor
obiectivelor strategice şi domeniilor prioritare este cel al dezvoltării durabile. Acesta devine
astfel nucleul Strategiei, o tematică recurentă a cărei prezenţă se argumentează, în primul
rând, prin capacitatea conceptului de a sintetiza şi de a oferi o imagine globală,
comprehensivă asupra întregului proces de dezvoltare locală.
Strategia integrează toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile,
aplicat lanivel de sectoare componente. Dimensiunea ecologică priveşte consumul şi
producţia durabilă, conservarea şi managementul resurselor naturale, schimbările climatice
şi energia curată. Dimensiunea economică se referă la dezvoltarea socio-economică
(prosperitate economică),iar dimensiunea socială vizează incluziunea socială, schimbările
demografice şi sănătatea publică.
Noua strategie se va concentra asupra domeniilor-cheie în care este nevoie de
actiune. Consiliul European a aprobat următoarele obiective principale, care reprezintă
obiective ce vor sta la baza perioadei programatice 2014-2020 pentru fondurile structurale
si de coeziune:
 obiectivul de a se ajunge la rata de ocupare a fortei de muncă de 75%
pentru femeile si bărbatii cu vârste cuprinse între 20 si 64 de ani, inclusiv
datorită unei participări sporite a tinerilor, a lucrătorilor în vârstă si mai putin
calificati si unei mai bune integrări a imigrantilor legali;
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 îmbunătătirea conditiilor pentru cercetare si dezvoltare, în special pentru ca
nivelurile combinate ale investitiilor publice si private din acest sector să
ajungă la 3% din PIB; Comisia va elabora un indicator menit să reflecteze
intensitatea cercetării si dezvoltării si a inovării;
 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% fată de nivelurile din
1990;
 cresterea ponderii surselor regenerabile în consumul final de energie până
la 20% si urmărirea unei cresteri de 20% a eficientei energetice;
 îmbunătătirea nivelurilor de educatie, în special prin fixarea obiectivului de
reducere a ratei abandonului scolar si de sporire a numărului populatiei cu
studii superioare sau echivalente;
 promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei.
Dezvoltarea durabilă a României priveşte pe fiecare cetăţean în parte şi, în
consecinţă, necesită antrenarea, implicarea şi participarea activă a acestuia, în cele mai
adecvate modalităţi, potrivit cu interesele şi capacitatea sa de a contribui la sustenabilitatea
progresului economic şi social al ţării. Prin complexitatea proceselor şi fenomenelor, prin
amplitudinea provocărilor şi problemelor care trebuie rezolvate, dezvoltarea durabilă a
României a încetat de mult să mai fie atributul exclusiv al elitelor politice, economice şi
intelectuale.
Participarea la elaborarea şi implementarea acestei strategii reprezintă singura
alternativă de a pune bazele unei platforme comune de acţiune la scară naţională şi locală,
care să dea consistenţă eforturilor comune, să modeleze viitorul României şi să influenţeze
în bine viaţa oamenilor pentru mai multe decenii în viitor, în condiţiile şanselor,
oportunităţilor şi rigorilor generate de globalizare, integrare în Uniunea Europeană şi
extindere a societăţii bazate pe tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.
Această strategie reprezintă, practic, un proiect deschis, în măsură să răspundă
eficient şi prompt la schimbările tot mai rapide de mediu economic, la conjuncturi interne şi
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externe, la constrângerile existente şi la cele generate de statutul României, de membru cu
drepturi depline al comunităţii europene şi euroatlantice.
Luând în considerare necesitatea adaptării spaţiului rural românesc la cerinţele
Uniunii Europene, prin promovarea unui sector eficient şi viabil din punct de vedere
economic şi social în actualul context.
Problemele cheie cu care se confruntă spaţiul rural românesc, în general, sunt:
- numărul mare de ferme de subzistenţă şi semi-subzistenţă, care nu sunt viabile,
cu o suprafaţă medie a exploataţiei de numai 1,7 ha;
-slaba productivitate şi calitate a producţiei agricole, determinată de lipsa resurselor
financiare, utilizarea insuficientă şi ineficientă a resurselor disponibile, lipsa personalului
instruit pentru practicarea unei agriculturi moderne, lipsa sau insuficienţa cunoştinţelor
manageriale şi de marketing, precum şi de infrastructura tehnică inadecvată;
- decalajul important între importurile de produse agricole şi exportul acestora (în
principal se înregistrează exporturi de produse cu valoare adăugată scăzută);
- inexistenţa unei reţele de piaţă organizate, producătorii agricoli fiind nevoiţi să-şi
vândă singuri produsele sau să le vândă unor « intermediari » la preţuri foarte mici, ducând
astfel la un decalaj foarte mare între preţurile produselor agricole brute vândute de fermieri
procesatorilor şi preţul produselor finite;
- starea precară a infrastructurii de bază;
- existenţa unor suprafeţe semnificative de teren (cca 1/5) afectate grav de factori
de risc natural: inundaţii, alunecări de teren, seismicitate ridicată, deşertificare, resurse
reduse de apă.
In contextul elaborarii si procesului de management al Strategiei Nationale de
Export (SNE) a aparut tot mai evidenta necesitatatea abordarii regionale, locale, a
problemelor de competitivate la export intrucat:
- Romania se situeaza sub nivelul mediu european sub aspectul dezvoltarii regionale, iar
decalajul de competitivitate la nivel national se regaseste si la nivel regional ceea ce va
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face Romania eligibila pentru fonduri structurale pe o lunga perioada de timp;
- gradul de internationalizare al firmelor romanesti, din perspective regionala, este modest;
- exista disparitati semnificative între regiuni sub aspectul perfomantelor economice la
export, dar si inegalitati între diversele judete si zone ale unei regiuni.
Pentru a asigura concentrarea investitiilor la nivelul Uniunii Europene in
conformitate cu prioritatile stabilite de noua Politica de coeziune 2014 – 2020, se stabilesc
alocari minime pentru un anumit numar de regiuni prioritare. De exemplu, in regiunile mai
dezvoltate si de tranzitie, cel putin 80% din resursele FEADR la nivel national ar trebui sa
fie alocate pentru eficienta energetica si energii regenerabile, inovare si sprijin pentru IMMuri, din care cel putin 20% ar trebui sa fie alocate pentru eficienta energetica si energii
regenerabile. Regiunile mai putin dezvoltate ar trebui sa dispuna de o paleta mai larga de
prioritati de investitii, care sa reflecte nevoile mai mari de dezvoltare ale acestora.
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1.4 Viitor 2014-2020

Politica de Coeziune a UE 2014 - 2020. Viitorul FS&C, FEADR, FEPAM 2014 - 2020
2007 - 2013
Obiective

Arhitectura Politicii de coeziune
2014 - 2020
Fonduri
Tinte
Categorii de regiuni

Convergenta

FEDR
FSE
FC

Competivitate si
ocuparea fortei de
munca

FEDR
FSE

Cooperare teritoriala
europeana

FEDR
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Investitii
pentru
dezvoltare si
locuri de
munca

Cooperare
teritoriala
europeana

Fonduri

- Regiuni mai putin
dezvoltate;
- Regiuni in tranzitie.

FEDR
FSE
FC

- Regiuni mai
dezvoltate.

FEDR
FSE
FEDR
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Elemente fundamentale ale propunerilor
Elementul major de noutate se referă la concentrarea alocărilor viitorului buget
2014-2020 pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Politicile care„câştigă” în
termeni de alocări sunt: cercetarea şi inovarea; educaţia şi cultura; finanţarea infrastructurii
europene, securitate şi cetăţenie; Europa - actor global (acţiunea externă a Uniunii
Europene).
În ceea ce priveşte cuantumul bugetului, Comisia propune un nivel relativ moderat
de1,05% din VNB (venit naţional brut). Ca inovaţii, sunt propuse introducerea unei taxe pe
tranzacţii financiare cel mai târziu din ianuarie 2018 şi o nouă taxă pe valoarea adăugată
(TVA) modernizată.
Principalele propuneri care interesează România privesc Politica de coeziune şi
Politica Agricolă Comună.
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Politica de coeziune
In perioada 7-8 februarie 2013 a avut loc, la Bruxelles, Summit-ul european privind
Cadrul Financiar Multianual (CFM) al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020.
CFM este un mecanism menit sa asigure previzibilitatea cheltuielilor UE si, in acelasi
timp, respectarea unei discipline bugetare stricte. El nu reprezinta bugetul UE pentru o
perioada de sapte ani, ci defineste sumele maxime („plafoanele”) pentru fiecare
domeniu de cheltuieli majore din bugetul Uniunii si stabileste, de fapt, prioritatile politice
pentru anii urmatori reprezentand, prin urmare, atat un cadru politic cat si unul bugetar .
Noul Cadru Financiar Multianual este aplicabil pe o perioada de sapte ani, intre 2014 si
2020, si a fost elaborat pentru o Uniune Europeana care cuprinde 28 de state membre,
pornind de la ipoteza ca, in 2013, Croatia va adera la Uniune.
Consiliul a convenit asupra unui plafon global de cheltuieli de 959,988 miliarde Euro,
alocat pe cinci capitole:


Crestere inteligenta si favorabila incluziunii - 451,194 miliarde Euro (47%)



Crestere durabila: Resurse naturale - 374.395 miliarde Euro (39%)



Europa in lume - 57.599 miliarde Euro (6%)



Administratie - 57.599 miliarde Euro (6%)



Securitate si cetatenie - 19.200 miliarde (2%)
Aceste cifre nu includ o serie de instrumente de flexibilitate care sunt in mod

traditional in afara CFM, deoarece nu sunt „programabile” (rezerva pentru ajutoare de
urgenta, Fondul european de ajustare la globalizare, Fondul de solidaritate, instrumentul de
flexibilitate).
Principalul instrument de reducere a decalajelor dintre regiunile Europei este
Politica de Coeziune (PC), care, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare
Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE) si Fondul de Coeziune (FC), va finanta
urmatoarele obiective in statele si regiunile membre: "Investitii pentru crestere
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economica si locuri de munca" (obiectiv finantat din toate fondurile) si "Cooperare
Teritoriala Europeana" (finantat doar de FEDR).
Fondul de Coeziune va sprijini proiecte in domeniul mediului si de transport transeuropene.
Sprijinul necesar pentru dezvoltarea capitalului uman va fi asigurat, in cadrul
Politicii de Coeziune, de FSE, printr-un procent corespunzator,:


25 % din alocarea financiara pentru regiunile mai putin dezvoltate (7 din cele 8 regiuni
de dezvoltare ale Romaniei)



40 % din alocarea financiara pentru regiunile in tranzitie (Bucuresti Ilfov)



52 % in regiunile mai dezvoltate
Pentru capitolul Coeziunea economica, sociala si teritoriala alocarea financiara (la nivel

european) este de 325,149 miliarde euro din care:
o Alocarea financiara pentru Obiectivul "Investitii pentru crestere economica si locuri
de munca", se va ridica la un total de 313,197 miliarde de euro:
o

164,279 miliarde Euro pentru regiunile mai putin dezvoltate (regiunile ce au PIB sub
75% din media europeana, categorie in care se incadreaza 7 din cele 8 regiuni de
dezvoltare ale Romaniei)

o

31,677 miliarde Euro pentru regiunile de tranzitie (regiunile care au PIB intre 75% si
90% din media europeana, categorie in care se incadreaza si Regiunea de
Dezvoltare Bucuresti Ilfov)

o

49,492 miliarde Euro pentru regiunile mai dezvoltate (regiuni care au PIB peste 90%
din media europeana)

o

362,66 miliarde Euro pentru Fondul de coeziune

Resursele financiare alocate pentru Obiectivul "Cooperare teritoriala europeana" se vor
ridica la un total de 8,948 miliarde euro si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:
o

6,627 miliarde euro pentru cooperarea transfrontaliera

o

1,822 miliarde de euro pentru cooperarea transnationala
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o

500 milioane Euro pentru cooperarea interregionala

Un procent de 0,35% din alocarea globala va fi alocata pentru Asistenta Tehnica.
Asistenta va fi utilizata pentru a sprijini consolidarea institutionala si a capacitatii
administrative a statelor, pentru gestionarea eficienta a fondurilor si in identificarea si
realizarea de proiecte prioritare, in cadrul programelor operationale, pentru depasirea
provocarilor economice actuale.
La initiativa Comisiei, pentru actiuni inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile,
vor fi alocate 330 milioane euro.
Prin CFM 2014 – 2020 Romania are alocata, pentru Politica de Coeziune, suma
de 21,825 miliarde Euro, suma care va fi indexata cu inflatia de-a lungul celor sapte ani.
Pentru ca Romania se afla intr-un program de asistenta, cu Uniunea Europeana si Fondul
Monetar International, va beneficia de o prefinantare de 4% din aceasta suma. Totodata
rata de cofinantare de 85% pentru proiectele finantate din Fondurile Structurale va putea
ajunge la 95%.
Noul Cadru Financiar Multianual, inclusiv prevederile referitoare la alocarile pentru
Romania, va intra in vigoare odata cu aprobarea acestuia de catre Parlamentul European.
România - 2014-2020
Un element esenţial de luat în calcul este reprezentat de disponibilitatea statelor
net contributoare de a asigura o contribuţie majoră în actualul climat economic-financiar.
Actualele propuneri legislative reflectă deja preocupările statelor net contributoare
prin includerea unui set strict de condiţionalităţi privind gestionarea fondurilor structurale şi
de coeziune.
Bugetul 2014-2020 este esenţial pentru România. Acesta reprezintă o oportunitate
majoră– probabil ultima - care va permite noilor state membre să reducă decalajul de
dezvoltare faţă de vechile state membre.
Obiectivul general al României în cadrul viitoarelor perspective financiare – 20142020 este acela de a-şi îmbunătăţi poziţia de beneficiar net în relaţiile financiare cu
Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Uniunea Europeană faţă de cea din actuala perspectivă. De asemenea, România este
interesată ca, şi în viitor, Politica de Coeziune şi de Politica Agricolă Comună să reprezinte
o pondere importantă în cadrul bugetului. Ameliorarea ratei de absorbţie a fondurilor
structurale şi de coeziune este importantă pentru consolidarea poziţiei României în cadrul
negocierilor viitoare asupra noului cadru multi-anual financiar.
Propunerea Comisiei Europene privind cadrul financiar multiannual 2014- 2020
Comparaţie între cadrele financiare multianuale pentru perioadele 2007-2013 şi 2014-2020
(pe baza preţurilor din 2011)

Prețuri în 2011
Credite din
angajament
Credite de plată

În miliarde de
EUR
% din VNB
În miliarde de
EUR
% din VNB

2002-2013
993,6

2013
146,4

2013*7
1024,8

1,12%
942,8

1,12%
137,8

964,4

1,06%

1,05%

Cadrul financiar multianual 2014-2020

Cadrul Financiar Multianual
2014-2020
7%

6% 2%
48%

37%

Crestere inteligenta si
favorabila incliziunii
Crestere durabila Resurse naturale
Europa in lume
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2014+2020
1,05%
972,2
1,00%
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II. Regiunea Centru

ll.1. Contextul Regiunii Centru
Diversitatea regională in Uniunea Europeană, in care regiunile prezintă
caracteristici, oportunităţi şi necesităţi foarte diferite, impune o transcendere a politicilor
„universale“ către o abordare care să confere regiunilor capacitatea de a proiecta, precum
şi mijloacele de a realiza politici care să intampine nevoile lor. Aceasta este ceea ce oferă
politica de coeziune prin abordarea sa axată pe locul aplicării.
Prioritatile regionale au fost stabilite in stransa corelare cu cele din cadrul politicii
nationale de dezvoltare, orientata spre atingerea obiectivului de coeziune economica si
sociala de catre Romania in calitate de stat membru al UE. Incepand cu 2007, Romania a
beneficiat de acces la fondurile care finanteaza Politica de Coeziune, Politica Agricola si
Politica Comuna de Pescuit.
Coeziunea economică, socială și teritorială va rămâne în centrul strategiei Europa
2020 pentru a asigura că toate energiile și capacitățile sunt mobilizate și orientate către
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urmărirea priorităților strategiei. Politica de coeziune și fondurile structurale, care își
păstrează importanța ca elemente de sine stătătoare, reprezintă totodată mecanisme-cheie
de execuție pentru realizarea priorităților de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii în statele m Strategia de dezvoltare regionala este corelata cu politicile si
reglementarile comunitare, precum si cu strategiile de dezvoltare la nivel national,
obiectivele sale prioritare fiind orientate in principal spre domeniile de interventie ale
Instrumentelor Structurale si ale fondurilor europene care finanteaza dezvoltarea rurala si
pescuitul.
Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin:
1) Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori din
agricultura si alte cateva sectoare industriale.
2) Cresterea atractivitatii regionale si dezvoltarea durabila a regiunii prin imbunatatirea
infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului turistic.
3) Cresterea competitivtatii regionale prin sprijinirea intreprinderilor, dezvoltarea
infrastructurii si calificarea resurselor umane
II.2. Descrierea Regiunii Centru
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Regiunea Centru este asezata in zona centrala a Romaniei, in interiorul marii
curburi a Muntilor Carpati, pe cursurile superioare si mijlocii ale Muresului si Oltului, fiind
strabatuta de meridianul 25◦ longitudine estica si paralela 46◦ latitudine nordica. Cu o
suprafata de 34 100 kmp, reprezentand 14,3 % din teritoriul Romaniei, Regiunea Centru
ocupa pozitia a 5-a intre cele 8 regiuni de dezvoltare. Prin pozitia sa geografica, realizeaza
conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, inregistrandu-se distante aproximativ
egale din zona ei centrala pana la punctele de trecere a frontierelor.
Lipsit de campii propriu-zise, relieful Regiunii Centru cuprinde parti insemnate din
cele trei ramuri ale Carpatilor Romanesti (aproape jumatate din suprafata regiunii), zona
colinara a Podisului Transilvaniei si zona depresionara de contact intre zona colinara si cea
montana.
Reteaua hidrografica este bogata, fiind formata din cursurile superioare si mijlocii
ale Muresului si Oltului si din afluentii acestora. Lacurile naturale sunt diverse ca geneza,
cele mai cunoscute fiind lacurile glaciare din Muntii Fagaras, lacul vulcanic Sf Ana din
Muntii Harghita si Lacul Rosu, lac format prin bararea naturala a cursului raului Bicaz,
Lacul Ursu. Cele mai importante lacuri antropice sunt cele de baraj de pe raurile Olt si
Sebes, lacurile sarate din fostele ocne de sare de la Ocna Sibiului , iazurile piscicole din
Campia Transilvaniei.
Clima din Regiunea Centru este temperat-continentala, variind in functie de
altitudine. In depresiunile intramontane din partea de est a regiunii se inregistreaza frecvent
inversiuni de temperatura, aerul rece putand stationa aici perioade indelungate.
Vegetatia naturala este variata, prezentand o etajare altitudinala. In Campia
colinara a Transilvaniei vegetatia caracteristica este cea de silvostepa.
Resursele naturale sunt diverse si includ importante rezerve de gaze naturale,
sare, metale neferoase, materiale de constructii ( bazalt, andezit, marmura, travertin), mici
depozite de carbune inferior si numeroase izvoare de apa minerala. In afara resurselor
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subsolului, Regiunea Centru dispune de un remarcabil potential hidroenergetic si de un
valoros potential forestier (padurile si suprafetele impadurite ocupa aproximativ o treime din
suprafata regiunii ).
Numarul populatiei Regiunii Centru, la inceputul anului 2010, era de 2, 524
milioane locuitori, densitatea populatiei fiind de 74 loc./ kmp. Prin ponderea populatiei
urbane, de 59,4 %, Regiunea Centru se numara printre cele mai urbanizate regiuni ale
Romaniei, dupa Regiunea Bucuresti-Ilfov si Regiunea Vest. Majoritatea oraselor au un
numar mai mic de 20 000 locuitori, un singur oras – Brasovul – are populatia de peste 200
000 locuitori, iar doua - Sibiul si Targu Mures - au intre 100 000 si 200 000 locuitori.
Populatia Regiunii Centru se caracterizeaza printr-o mare diversitate etnica, lingvistica si
religioasa. Romanii formeaza 65,3% din totalul populatiei regiunii, maghiarii 29,9%, romii
4%, germanii 0,6%.
Economia Regiunii Centru are o structura echilibrata, cu un o pondere inca
importanta a industriei si un sector tertiar in dezvoltare rapida. In anul 2008, Produsul
Intern Brut/ locuitor in Regiunea Centru, exprimat la Paritatea de Cumparare Standard
(unitate de valuta conventionala care exclude influenta diferentelor de pret dintre tari), era
de 11250 euro (44,8% din media Uniunii Europene).
Profilul industrial al regiunii este dat de industriile de constructii de masini,
prelucrarea metalelor, chimica, farmaceutica, materialelor de constructii, lemnului,
extractiva, textila si alimentara. Specificul industrial este mai pronuntat in judetele Brasov si
Sibiu, judete cu importante traditii industriale. Bogatele resurse naturale existente in
regiune, in special cele de gaze naturale si sare, au stat la baza dezvoltarii industriei
chimice. In anul 2007, in Regiunea Centru s-au obtinut 42,2% din volumul de gaze naturale
extrase la nivel national si 40,8% din productia nationala de ingrasaminte chimice.
Industriile de prelucrare a lemnului valorifica importantul potential silvic al regiunii. Astfel, in
Regiunea Centru se obtin 46% din productia nationala de cherestea si aproximativ 20% din
cea de mobilier.
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Agricultura se afla la inceputul unui lung si dificil proces de modernizare si
restructurare, menit sa conduca la eficientizare si la valorificarea mai buna a importantului
potential agricol al regiunii. Conditiile de clima, relief si sol influenteaza intr-o masura
importanta dezvoltarea agriculturii. Culturile de plante tehnice si de cartofi si practicarea
zootehniei dispun de cele mai favorabile conditii naturale in regiunea noastra. In anul 2008
, Regiunea Centru detinea 33% din productia nationala de sfecla de zahar, 27% din cea de
cartofi si 19% din septelul de ovine al Romaniei.
Sectorul serviciilor are o contributie importanta la formarea P.I.B., avand o
dezvoltare semnificativa in ultimii ani. Domeniile care au inregistrat cele mai mari cresteri
sunt transporturile (in special transporturile rutiere si cele aeriene), telecomunicatiile,
sectorul financiar-bancar si de asigurari, turismul. Reteaua rutiera masura, la sfarsitul
anului 2008, 10714 km, din care 2788 km sunt drumuri modernizate, iar cea de cale ferata
avea o lungime totala de 1337 km. Atat infrastructura de transport rutier cat si cea de
transport feroviar necesita lucrari ample de reabilitare si modernizare.
Turismul este unul din cele mai dinamice sectoare economice, care insa nu a atins
nivelul de dezvoltare cerut de importantul potential turistic al regiunii. In anul 2009,
Regiunea Centru a reusit sa atraga 1,1 milioane turisti cazati in structurile de primire
turistica, fiind a doua regiune a tarii ca destinatie turistica. Principalele forme de turism
practicate in Regiunea Centru sunt turismul montan, turismul balnear, turismul cultural si
agroturismul.
La nivelul Regiunii Centru funcţionează Agenţia de Dezvoltare Regională Centru,
care şi-a stabilit ca şi misiune stimularea dezvoltării sociale şi economice echilibrate şi
durabile a regiunii, prin elaborarea şi implementarea de strategii şi programe, atragerea de
investiţii şi promovarea regiunii pe plan intern şi extern, pe baza parteneriatului cu
administraţiile publice locale, societatea civilă şi mediul de afaceri.
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Geografia locala.

Relieful variat, lipsit de campii propriu-zise, cuprinde parti insemnate din cele trei
ramuri ale Carpatilor Romanesti precum si din Depresiunea Colinara a Transilvaniei,
conferiindu-i Regiunii Centru individualitate si originalitate geografica.
„Personalitatea” geografica Muntiilor Apuseni este definita de o serie de trasaturi de
ansamblu, dar si de detaliu: diveristate geologica, fragmentare tectonica accentuata ce a
trasformat aceasta unitate montana intr-o asociere de hosrturi si grabene, lipsa de
„spectaculozitate” a relefului glaciar este compensata de extensiunea considerabila a
calcarelor si dolomitelor calcaroase, diversitatea resurselor subsolului, unele exploatate
fara intrerupere inca din antichitate, explicand printre altele vechea si intensa umnaizare a
acestor munti.

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Formarea si dezvoltarea spatiala a Depresiunii Colinare a Transilvaniei s-au
repercutat in configuratia generala a Carpatilor Romanesti. Influentele sale tectonice,
morfologice, de peisaj si de habitat, transmise spatiilor muntoase invecinate si chiar altor
unitati geografice mai indepartate, au fost echilibrate prin relatii complementare extrem de
complexe, vadite in sistemul geografic al Depresiunii Transilvaniei. Fragmentarea
tectonica, alaturi de cea subaeriana, a facilitat aparitia unor „porti” in intregul lant carpatic.
Aceste legaturi permanente se reflecta in functionalitatea sa complexa prin : pemanenta
patrundere a maselor de aer vestic mai calde si mai umede, statornicia conditilor ecologice
favorabile dezvoltarii padurilor de cvercinee si a fagetelor, varietatea posibilitatilor de
legaturi rutiere si feroviare, permitand o integrare armonioasa a intregului potential
economic si social a lumii din interiorul arcului carpatic in sistemul national.
Discontinuitatea relativa de pesiaj, care este data de prezenta culoarelor de vale, a
depresiunilor marginale si de manifestarea proceselor catabatice, de la periferia estica a
Muntilor Apuseni constituie o caracteristica a Depresiunii Transilvaniei. Deosebit de
semnificativa pentru aceasta depresiune este existenta numeroaselor lacuri sarate situate
in relieful salifer(naturale si antropice) si intre valurile de alunecare, precum si iazurile
amenajate in scopuri agropiscicole pe raurile din Campia Transilvaniei si Podisul
Tarnavelor. Pe masura puneii in valoare a resurselor naturale si dezvoltarii socialeconomice, populatia din Depresiunea Transilvaniei a inregistrat o evolutie numerica
continua, dar neuniforma.

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Carpatii Meridionali reprezinta cea mai masiva, tipica si spectaculoasa regiune
montana a tarii, avand unele similitudini cu Alpii. Parte distincta a Carpatilor Meridionali,
Muntii Fagaras, cei mai spectaculosi si inalti munti ai Romaniei se afla pe teritoriul Regiunii
Centru, inspirandu-l pe geograful francez Emmanuel de Martonne sa-i denumeasca si Alpii
Transilvaniei. Unitatile montane ce se afla in aceasta regiune se individualizeaze prin forme
deosebite ale reliefului glaciar si rezidual.

Carpatii Orientali ce se intind in Regiunea Centru sunt reprezentati in special de
Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

muntii vulcanici ce dau o nota dinstincta in peisajul geografic al regiunii atat din punct de
vedere al cadrului natural cat si ecomomic. Un rol deosebit il are si Depresiunea Brasovului
care marginita de munti josi (Muntii Vrancei, Intorsurii, Piatra Mare, Postavaru, Persani,
Baraolt, Bodoc, Nemira) este larg deschisa spre toate directiile; spre nord-est, prin pasul
Oitus spre Moldova, spre est se face legatura cu Tara Buzaului (sosea si tunel feroviar
Teliu); spre sud-est, prin pasul Bratocea prin Valea Teleajenului; spre sud, prin pasul
Predeal si Valea Prahovei, cu sudul tarii; spre sud-vest, prin Culoarul Bran-Rucar cu
Depresiunea Campulung; spre nord prin Pasul Tusnad se face legatura cu zona
depresionara Ciuc-Giurgeu. Depresiunea Brasovului are aspectul unei campii, fiind foarte
neteda si supusa unor inundatii pana in vremuri istorice recente.
Principalele resurse naturale ale Regiunii Centru
Existenta tuturor treptelor de relief, diversitatea geologica si mineralogica,
topoclimatele, diversitatea categoriilor de folosinta a terenurilor, structura pedologica
complexa, varietatea elementelor hidrografice, potentialul forestier sunt principalele
elemente ce stau la baza unei game foarte variate de bogatii naturale ce se gasesc atat in
interiorul cat si la exteriorul suprafetei Regiunii Centru.
Variatele bogatii naturale existente pe cuprinsul Regiunii constituie o premiza
importanta in dezvoltarea economica. Regiunea Centru dispune de rezerve importante de
combustibili fosili (petrol, gaze naturale, carbuni). Cea mai importanta resursa a subsolului
Regiunii "Centru" o constituie zacamintele de gaz metan. Gazul metan din aceasta
Regiune este cel mai curat gaz natural din lume(puritatea este de peste 98%), fiind alcatuit
aproape exclusiv din gaze uscate.In Regiunea Centru se gasesc cele mai mari zacaminte
de gaz metan din Romania . Gaz metan se extrage din domuri gazeifere la Sarmasu, Zau
de Cimpie, Medias, Nades, Deleni etc, localitati aflate pe teritoriul Depresiunii Colinare a
Transilvaniei. Zacamintele de carbune se gasesc cu precadere in partea de nord-est a
Regiunii, calitatea acestora fiind data de puterea calorica care depinde la randul ei de
cantitatea continutul de carbon.
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Un sector important din Muntii Apuseni se afla pe cuprinsul Regiunii Centru, acestia
dispunand de importante resurse de minereuri neferoase si roci de constructie. Amintim in
acest sens minereurile auroargintifere cu traditii vechi de exploatare si utilizare. In
antichitatea daco-romana centrele principale erau Zlatna si Rosia Montana.
In prezent acestea se extrag la Baia de Aries, Bucium, Rosia Montana, Zlatna.
Minereurile complexe (de cupru, plumb, zinc) se exploateaza la Rosia Poieni, iar la Izvorul
Ampoiului se extrage mercur.
O resursa naturala importanta a Regiunii Centru este sarea prezenta in cantitati
considerabile in partea de sud-vest. Aceasta se extrage cu precadere la Ocna Mures, Praid
etc. Sarea reprezinta materia prima folosita la fabricarea produselor clorosodice la Ocna
Mures, Tirnaveni, a ingrasamintelor azotoase (Tirgu Mures, Victoria, Fagaras).
Activitatea vulcanica care a avut loc in era Neogen pe rama vestica a Carpatilor
Orientali a dus la conservarea unor resurse natuarale de mare importanta pentru Reginea
Centru. Amintim in acest sens mofetele in care se gasesc importante resurse de ape
minerale, fiind valorificate la Borsec,Băile Tuşnad etc. Varietatea substantelor minerale
sunt utilizate in cura balneara ce cuprind ape minerale terapeutice, lacuri sarate, namoluri
sapropelice, gaze mofetice etc., precum si ape minerale care se imbuteliaza, in scop
alimentar. In Muntii Calimani se gasesc importane resurse de sulf.
Rocile de constructie (bazalt, travertin, gresie, sisturi cristaline, cristale
marmoreene, argile si argile refractare, caolin, precum si pietrisuri si nisipuri din albiile
principalelor rauri) constituie materia prima folosita in industria materialelor de constructie.
Pe baza prelucrarii industriale a rocilor de constructie se produce : var (Tarnaveni),
caramizi si tigla (Alba Iulia, Sighisoara, Tarnaveni, Santimbru), caramizi refractare (Alba
Iulia), portelan (Alba Iulia, Tarnaveni, Sighisoara, Sibiu), geamuri (Medias, Tarnaveni),
sticlarie (Sighisoara, Avrig), cristaluri (Medias)
Pe langa principalele resurse de subsol prezentate mai sus, Regiunea Centru
dispune de importante resurse ce se gasesc la suprafata terestra. Aflandu-se intr-o stransa
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conexiune cu treptele de relief si clima, calitatea solurile reprezinta o resursa de baza in
practicarea unei agriculturi eficente. Cele mai fertile soluri se gasesc in Depresiunea
Colinara a Transilvaniei, in special in zonele joase. Cele mai raspandite soluri sunt
cernoziomurile levigate bogate in humus si cu fertilitate ridicata (in Campia Transilvaniei),
solurile argiloiluviale(cu acumulări de argilă), solurile brune si bruneacide (cambisoluri). In
zona montana calitatea solurilor este mai slaba si impune restrictii cultivarii planetlor,
predominand spodosolurile (podzoluri şi brune acide montane).In zona montana agricultura
se bazeaza pe cresterea animalelor care utilizeaza suprafetele de pasuni si fanete
naturale, cresterea ovinelor fiind traditionala in anumite zone din Regiune, amintind in acest
sens Marginimea Sibiului ( Jina, Poiana Sibiului).
Un rol aparte in valorificarea eficenta a resurselor Regiunii Centru in reprezinta
fondul funciar foarte diferentiat in functie de altimetria relefului : in lungul vailor, in
depresiuni, Cimpia Transilvaniei predomina terenurile arabile cultivate cu cereale, plante
tehnice (sfecla de zahar si, indeosebi, plante furajere), in zonele de deal terenurile sunt
ocupate de vii si pomi fructiferi, iar in zona montana de pasuni si finete naturale. Fondul
forestier relativ bogat si diversificat a favorizat dezvoltarea industriei de prelucrare a
lemnului in centre mai mici situate in zona montana (Campeni, Talmaciu). Reteaua
hidrografica este bogata, formata din cursurile superioare si mijlocii ale Muresului si Oltului
si din afluentii acestora, dispune de un mare potential energetic, fiind exploatat in principal
pe cursul raurilor Sebes si Olt.
Infrastructura de transport si dezvoltarea economica
Intre infrastructura de transport a unei regiuni şi dezvoltarea sa economică există o
relaţie biunivocă.
Potenţialul de dezvoltare al unei regiuni este cu atât mai mare cu cât acea regiune
dispune de o infrastructură de transport mai dezvoltată. Fără îndoială, infrastructura de
transport se numără printre factorii cei mai importanţi ai competitivităţii economice
naționale sau regionale, alături de regimul fiscal, de infrastructura tehnologică şi de
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cercetare sau de nivelul de pregătirea forţei de muncă.
Creșterea economică determină o creștere a nevoilor de transport chiar mai
accentuată, creând o presiune suplimentară asupra infrastructurii existente. La nivel
european se estimează că până în anul 2020 traficul se va dubla, impunându-se investiții
în extinderea și modernizarea rețelelor transeuropene de transport de cca 500 miliarde de
euro în perioada 2007-2020.
În mod simetric, lipsa unei infrastructuri de transport adecvate poate sufoca
dezvoltarea, iar economia regională stagnează sau chiar înregistrează un regres. Accesul
dificil (măsurat în timp şi cost) spre arealele cu funcţiuni economice, rezidenţiale sau de
agrement ale unei regiuni, face ca acea regiune să fie mai puţin atractivă atât pentru
mediul de afaceri cât şi pentru populaţie. Costurile mari de transport almărfurilor (fie că
vorbim de materii prime, semifabricate sau de produse finite) şi deplasarea în condiții
dificile a persoanelor dintr-o anumită zonă sunt factori ce descurajează investițiile
economice și conduc la precarizarea treptată a acelei zone. De aceea, reducerea izolării
cauzate de factori geografici (în cazul regiunilor preponderent montane sau insulare), de
factori demografici (în cazul regiunilor cu populaţie dispersată) sau înzonele frontaliere
constituie o preocupare constantă a Uniunii Europene.
Pe de altă parte, construirea şi întreţinerea infrastructurii de transport creează
numeroase locuri de muncă şi impulsionează dezvoltarea economică pe orizontală.
Sectorul construcţiilor, industria materialelor de construcţii, industria metalurgică, industria
maşinilor şi utilajelor de construcţii și serviciile de proiectare sunt domeniile economice
care au cel mai mult de câştigat în urma investiţiilor în infrastructură. De aceea creşterea
investiţiilor publice în infrastructură este o metodă binecunoscută, devenită deja ,,clasică”,
de stimulare a creşterii economice. Nivelul de dezvoltare şi starea infrastructurii de
transport au, de asemenea, o puternică influenţă asupra activităţii turistice. Numeroase
studii au pus în evidență legătura strânsă între dezvoltarea transporturilor și dezvoltarea
turismului. Asigurarea accesului spre zonele turistice şi crearea unor conexiuni rapide între
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infrastructura regională de transport pe de o parte şi magistralele naţionale şi europene de
transport pe de altă parte sunt condiţii indispensabile pentru dezvoltarea la nivelul
potenţialului a turismului național și regional.
Infrastructura rutieră şi dezvoltarea turismului
Una din premisele esențiale pentru dezvoltarea turismului este asigurarea
accesului spre obiectivele și zonele de importanță turistică. România pierde anual milioane
de turiști români și străini din cauza proastei infrastructuri de transport. Cu o natură extrem
de generoasă şi un patrimoniu cultural de o mare valoare, Regiunea Centru este a doua
regiune turistică a țării, după Regiunea Sud – Est.
Principalele forme de turism practicate în Regiunea Centru sunt turismul montan,
turismul balnear, turismul cultural și agroturismul.
Arealele cu cea mai mare intensitate a turismului sunt marile orașe ale regiunii,
stațiunile turistice din zonele montane și stațiunile balneare, zonele cu agroturism
(Mărginimea Sibiului, zona BranMoeciu,valea Arieșului, anumite localități din Secuime),
majoritatea zonelor montane precum și anumite zone cu obiective turistice și culturale
dispersate (biserici fortificate săsești, cetăți țărănePrincipalele zone turistice din Regiunea
Centru (cu excepția orașelor de importanță turistică) și infrastructura rutieră aferentă:
o zona Munților Apuseni, zonă turistică din județul Alba cu resurse turistice variate
(fenomene carstice deosebite, stațiune de schi, agroturism, turism cultural).
Drumuri principale: DN74, DN75, DJ762, DJ750 DJ108, DJ107K, DJ 750C,
DJ107M.
o Podișul și văile Târnavelor (zonă cu obiective turistice de ordin cultural bisericile fortificate și cetățile țărănești, castele, regiune cu vititurism, stațiune
balneară: Bazna). Drumuri principale:DN 14B, DN14 și DJ 107.
o Zona montană din sudul județului Alba (turism montan, în principal, stațiune de
iarnă în curs de realizare). Drumuri principale: DN67C (Sebeș - Novaci –
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Transalpina, șoseaua care urcă la cea mai mare altitudine din țară : 2145 m, DJ
705F.
o Zona adiacentă municipiului Sibiu: Mărginimea Sibiului, zona Cisnădiei
(agroturism de tradiție, turism montan, stațiune pentru sporturi de iarnă, turism
cultural). Drumuri principale: DJ106A, DJ106C DJ106D, DJ106G, DJ106M,
DJ106N, DJ106A, DJ105G; spre stațiunea Ocna Sibiului:DJ 106B.
o Zona Munților Făgăraș (turism montan, stațiuni de iarnă: Bâlea, Sâmbăta de
Sus). Drumuri principale: DJ 105B, DN7C – Transfăgărășanul - cel mai
spectaculos traseu rutier din România.
o Masivul Piatra Craiului, Culoarul Rucăr-Bran, Munții Bucegi (turism montan, parc
național,stațiuni de iarnă, agroturism). Drumuri principale: DN 73, DN73A,
DJ112A, DN1.
o Masivul Ciucaș și Munții Întorsurii (turism montan). Drumuri principale: DN1A,
DN10.
o Zona montană estică (turism montan, parcuri naționale – Cheile Bicazului Hășmaș, Defileul Mureșului, Călimani, stațiuni balneare și pentru sporturi de
iarnă). Drumuri principale: DN 12, DN12C, DN15, DN70, DJ 121, DJ123, DJ125,
DJ127.
o Zona de sud-vest a județului Harghita și estul județului Mureș (turism de
sănătate – Sovata, Praid, agroturism – Corund etc). Drumuri principale:DN13A,
DN13B, DJ132, DJ 138.ști etc).
Infrastructura de transport rutier la orizontul anului 2020
Transportul rutier din Regiunea Centru va trebui să beneficieze până în anul 2020
de o infrastructură modernă, capabilă să preia un trafic în creștere rapidă, să asigure
premisele pentru dezvoltarea economică și socială a tuturor zonelor regiunii și să contribuie
la diminuarea efectelor negative ale transportului asupra mediului înconjurător. Atingerea
acestor obiective implică realizarea de investiții semnificative în următorul deceniu atât în
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extinderea rețelei rutiere cât și în reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere actuale.
Pentru a ține pasul cu evoluțiile preconizate în ce privește transportul rutier și pentru
a asigura îmbunătățirea condițiilor actuale de transport considerăm necesară realizarea în
următorii 10 ani a cel puțin 5 autostrăzi și drumuri expres care să traverseze Regiunea
Centru:
a) Autostrada Nădlac – Arad – Timișoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Pitești;
b) Autostrada Turda – Târgu Mureș - Sighișoara – Făgăraș - Brașov;
c) Autostrada Brașov – Comarnic - Ploiești – București;
d) Autostrada (drumul expres) Turda - Alba Iulia - Sebeș;
e) Autostrada (drumul expres) Sibiu – Făgăraș - Brașov.
O altă prioritate de dezvoltare a infrastructurii de transport vizează construirea de
centuri ocolitoare pentru orașele mari traversate de drumuri europene sau de drumuri
naționale principale precum și extinderea celor actuale (ex: Brașov, Sibiu, Târgu Mureș,
Alba Iulia - nord, Sebeș, Aiud, Mediaș, Sighișoara, Făgăraș etc ). Nu în ultimul rând, este
necesară punerea bazelor transportului intermodal în regiunea noastră prin realizarea, întro primă etapă, la Brașov a unei platforme intermodale pentru transportul mărfurilor, ca
parte a unui sistem național de platforme intermodale.
II.3. Analiza SWOT a Regiunii Centru
Analiza SWOT a regiunii a fost elaborată în urma unei analize socio-economice
detaliate pentru dezvoltarea durabilă a oricărei entităţi teritoriale, această analiză
sintetizeazăoportunităţile şi avantajele strategice ale regiunii, astfel încât pe baza acestora
să se poată trasa direcţii de dezvoltare în consens cu coordonatele naţionale şi europene
actuale.
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Puncte tari

Puncte slabe

Cadru
fizico‐geografic
favorabil
dezvoltăriiașezărilor umane, căilor de
comunicații șiactivităților economice.
Fond forestier bogat, exploatabil în
scopeconomic și cu rol în păstrarea
ecosistemului regional.
Existența unor resurse naturale
importante, inclusiv resurse energetice.
Rețeaua de localități urbane este
echilibrată.
Existența unui pol de creștere
(Brașov) și a doi poli de dezvoltare
urbană (TârguMureș și Sibiu).
Creșterea proporției persoanelor
ocupate
care au absolvit instituții de
învățământ superior.
Rețea de drumuri care permit accesul
spre toate zonele regiunii și asigură o
bună legătură a Regiunii Centru cu
celelalte regiuni ale României.
Regiunea Centru este traversată de
Coridorul IV pan‐european de transport.
Rețea universitară formată din 13
universități,
centre
de
cercetare
universitară în aproape toate domeniile
științifice.
Structura
economică relativ
echilibrată.
Tendință
de
creștere
a
ponderiisectoarelor economice cu o
valoareadăugată ridicată (servicii, anumite
ramuriale industriei).
Volumul semnificativ al investițiilor
străinedirecte
(locul
2,
după București‐Ilfov).
Valoarea exporturilor a înregistrat
ocreștere de 4 ori în ultimii 10 ani.
I.M.M.‐urile
dețin
o
pondere

Relieful muntos impune restricții în
dezvoltarea teritorială, socială și economică.
Doar jumătate din corpurile de apă din
Regiunea Centru au o stare ecologic bună.
Numar mare de sate neracordate la
infrastructura de utilități publice.
Scăderea
demografică,
accelerarea
procesului de îmbătrânire demografică.
Accentuarea fenomenului de migrație
externă.
Rate reduse de activitate și de ocupare a
populației în vârstă de muncă, accentuarea
disparităților intra‐regionale în ce privește
ocuparea.
Nivel al ratei șomajului mai ridicat decât
media națională .
Starea tehnică necorespunzătoare a
rețelei rutiere.
Lipsa autostrăzilor și a drumurilor de mare
capacitate.
Investiții
scăzute
în
întreținerea
infrastructurii feroviare.
Infrastructura edilitară, educațională și de
sănătate precară în orașele mici și în mediul
rural.
Continuarea tendinței de polarizare
economică la nivelregional.
Conectarea economică a regiunii cu piața
europeană se menține relativ scăzută,
participarea redusă a companiilor autohtone
în diversele rețele de cooperare economică.
Infrastructura de afaceri insuficient
dezvoltată și exploatată.
Infrastructura turistică
este inegal
dezvoltată la nivel regional.
Infrastructura de accesspre unele zone cu
potențial turistic este deficitară.
Dependența economică de agricultură a
celor mai multe localități rurale, gradscăzut de

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

importantă din efectivul de personal și din
cifra deafaceri.
Infrastructura de sprijinire a afacerilor
careacoperă în parte nevoile investitorilor.
Clustere în formare în domeniile
prelucrăriilemnului, al biomasei, al
electrotehnicii, al industriei alimentare.
Potențial turistic important, diversificat
și răspândit pe întregul teritoriu al regiunii,
flux turistic în creștere.
Potențial agricol important, inclusiv
pentru agricultura ecologică.
Oportunităţi
Valorificarea resurselor de energie
regenerabilă (biomasă,micro‐hidro,solar)
.
Dezvoltarea urbană policentrică.
Dezvoltarea conurbațiilor facilitând
dezvoltarea teritorială și economică a
orașelor.
Ameliorarea moderată a anumitor
indicatori demografici.
Creșterea nivelului de pregătire al
forței de muncă, Creșterea ponderii
populației ocupate în sectorul terțiar.
Îmbunătățirea și
extinderea
infrastructurii de transport, dezvoltarea
transportului inter‐modal.
Îmbunătățirea accesului spre zonele
care în prezent au o infrastructură
rutieră deficitară, asigurarea unor
legături rapide între Regiunea Centru și
celelalte regiuni
Extinderea transportului aerian de
pasageri și mărfuri, inclusiv prin
construirea Aeroportului Internațional
Brașov ‐ Ghimbav.
Valorificarea
potențialului
de
cercetare și transferul către economie a
rezultatelor.
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tehnologizare a agriculturii.
Exploatații agricole mici, neviabile
economic.
Forța demuncă îmbătrânită.
Exploatarea nesustenabilă a pădurilor.

Ameninţări
Impact negativ crescut al efectelor
schimbărilor climatice și al exploatării
neraționale a resurselor naturale.
Accentuarea disparităților între centrele
urbane mari și orașele mici și mijlocii.
Accentuarea declinului demografic și a
procesului de îmbătrânire.
Accentuarea fenomenului de migrație
externă, cu precădere a populației tinere și a
celei înalt calificate
Probleme educaționale la grupele de
populație sărace, în special rromi.
Necorelări între oferta educațională cu
nevoile de pe piața muncii, participare
scăzută a forței de muncă la programe de
formare continuă.
Suprasolicitarea drumurilor europene și
naționale, continuarea degradării infrastructurii
de transport rutier.
Nivelul redus de siguranță rutieră.
Creșterea disproporției întretransportul
auto șitransportulferoviar.
Evoluțiile economice externenefavorabile
pot influența negativviitorul economic al
Regiunii Centru.
IMM‐urile ar putea fi puternic afectateîn
cazul prelungirii crizei economice.
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Extinderea infrastructurii de sprijinire
a afacerilor, diversificarea gamei de
servicii oferite.
Creșterea
finanțării
sectorului
cercetare ‐ dezvoltare ‐ inovare, ca
urmare a politicilor europene în domeniu.
Creșterea
fluxuluituristic
către
regiune.
Rentabilizarea
agriculturii,
dezvoltarea activităților economice
conexe.
Crearea de alternative economice
viabile la în mediul rural.
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Scăderea nivelului de atractivitate aRegiunii
Centru pentru investiții.
Menținerea unui grad redus deabsorbție a
fondurilor europene.
Creșterea
suprafeței
terenurilor
agricoleneutilizate, exploatarea nerațională
apădurilor.
Accentuarea problemelor economice șia
celor sociale legate de sărăcie înorașelemici și
în zona rurală.
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III. Coordonate judetene - Judetul Brasov
III.1Scurt istoric şi prezentare generala

SCURT ISTORIC
Format în primele decenii ale secolului al XIII-lea, pe baza evoluţiei unor vechi
aşezări româneşti existente pe teritoriul vetrei urbane actuale, Braşovul a devenit oraş
înaintea marii năvăliri tătare din 1241.El este menţionat documentar pentru prima oară în
1235 în Catalogus Ninivensis, unde este înscris sub numele de „Corona”
Braşovul devine încă din secolul al XIV-lea cea mai importantă aşezare din
Depresiunea Bârsei şi una dintre cele mai mari localităţi urbane din Transilvania. Treptat, el
se defineşte ca un puternic centru de concentrare funcţională sub raportul producţiei
meşteşugăreşti, fiind un mare centru comercial, cu un larg hinterland, în care erau cuprinse
întinse părţi din Ţara Românească şi Moldova, fiind totodată şi centru cultural. Favorizat de
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poziţia în cadrul Depresiunii Bârsei, oraşul Braşov a evoluat încă de la primele începuturi
ca „loc central” al întregului complex de aşezări din această zonă geografică. Dezvoltarea
funcţiilor a dus şi la creşterea continuă a populaţiei, în prima jumătate a secolului al XV-lea
oraşul Braşov având 6.000 de locuitori, iar în cea de a doua jumătate 8.000-9.000 de
locuitori, fiind cel mai mare oraş din Transilvania.
Intensificarea

funcţiilor

economice,

îndeosebi

dezvoltarea

producţiei

manufacturiere, a făcut ca acest oraş să fie cea mai însemnată localitate urbană din
Transilvania (în secolul al XVIII-lea numărul său de locuitori era de 17.700). Activităţile
comerciale şi culturale sunt concentrate în această perioadă, ca şi în perioada anterioară,
în sectorul central al oraşului.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, paralel cu dezvoltarea funcţiei
industriale, Braşovul devine şi un însemnat nod feroviar, centru de convergenţă al unor
importante căi ferate din direcţiile Arad – Timişoara, Oradea, Ciceu, Predeal, Zărneşti. Ca
urmare a amplificării funcţiilor urbane, numărul de locuitori ajunge la 38.999 (conform
recensământului din 1910), cea mai mare parte a populaţiei active fiind ocupată în
industrie, transport şi comerţ (60 %).
Până la primul război mondial, în structura funcţională internă a oraşului Braşov se
conturează zona de transport şi zonele mixte şi se lărgesc zonele rezidenţiale şi zona
culturală, administrativă şi comercială. Între cele două războaie mondiale are loc o
dezvoltare cu caracter exploziv a oraşului Braşov, atât în privinţa funcţiilor, a numărului de
locuitori (84.557), cât şi în privinţa extinderii în teritoriu. După sfârşitul celui de-al doilea
război mondial, odată cu venirea comuniştilor la putere, oraşul Braşov cunoaşte o
dezvoltare mai ales industrială, astfel se înregistrează o creştere a populaţiei
prin migraţiile de forţă de muncă din diferite zone ale României.
În zilele noastre, putem spune că Braşovul, prin poziţia şi activitatea sa, este un
oraş european cu funcţii complexe şi bine definite, mai ales în domeniul turismului, unde
deţine o multitudine de obiective, atât antropice cât şi naturale.
Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

AŞEZARE GEOGRAFICĂ
Municipiul Braşov, se găseşte în zona central-estică a României, la 45°38’
latitudine nordică şi 25°35’ longitudine estică, la poalele vârfului Tâmpa (967m).
Municipiul Braşov, reşedinţa judeţului, situat la o altitudine medie de 625 m, este
aşezat în Depresiunea Bârsei, în curbura Carpaţilor, având în spate masivele Piatra Mare
şi Postăvaru, străjuit din trei părţi de dealurile Tâmpa, Straja (Warthe) şi Dealul Cetăţii.
Teritoriul administrativ al oraşului Braşov se încadrează în partea sudică a depresiunii
Braşovului, la contact cu rama muntoasă, respectiv cu fluxul intern al Carpaţilor Orientali.
La doar 12 km de Braşov, staţiunea Poiana Braşov, parte componentă a
municipiului Brasov din punct de vedere administrativ, este amplasată pe versantul nordic
al Masivului Postăvaru (vârful Cristianul Mare -1799m), din cadrul Carpaţilor de Curbură,
fiind la ora actuală cea cea mai complexă staţiune a sporturilor de iarnă din ţară. Poiana
Braşov este încadrată de staţiuni şi cabane turistice situate de-a lungul văii Prahovei şi a
Timişului şi în Munţii Bucegi, de asemenea de-a lungul văii Gârbovei, Piatra Mare şi Piatra
Craiului.
Clima Brasovului are un specific temperat-continental, caracterizându-se prin nota
de tranziţie între clima temperată de tip oceanic şi cea temperată de tip continental: mai
umedă şi răcoroasă în zonele de munte, cu precipitaţii relativ reduse şi temperaturi uşor
scăzute în zonele mai joase.
Temperatura medie multianuală a aerului este de 7,6°C, temperatura maximă
absolută fiind de 37°C în luna august. Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%.
Precipitaţiile atmosferice au valori de 600-700 mm/an. Vântul la sol are direcţii
predominante dinspre vest şi nord-vest şi viteze medii cuprinse între 1,5 şi 3,2 m/s.Durata
medie anuală a stratului de zăpadă : 70,8 zile la Braşov
Vegetaţia : Particularităţile reliefului, climei şi solului imprimă vegetaţiei de pe
teritoriul zonei Braşov o serie de caracteristici locale. Distribuţiaaltitudinală a climei se
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reflectă în zonalitatea pe verticală a vegetaţiei. Dacă munţii înalţi şi mijlocii sunt îmbrăcaţi
cu păduri masive de răşinoase, cei joşi sunt dominaţi de foioase.
Numărul locuitorilor: 505.442 conform rezultatelor preliminare ale Recensământului
Populaţiei şi al Locuinţelor (2011); Grad de urbanizare: 73,5%; Structura etnică:
români. 87,3%, maghiari 8,7%, romi 3,1%, germani 0,8%, alții 0,1%
Orașe: 4 municipii: Brașov, Codlea, Făgăraș, Săcele și 6 orașe: Ghimbav, Predeal,
Râșnov, Rupea, Victoria și Zărnești
Resurse naturale: ape minerale, ape clorosodice, ape sărate de zăcământ din
depozite de nisipuri sarmatice, mineralizații metalifere, roci de construcție (bazalt, nisipuri,
pietrișuri, calcar, gresie), lemn
Economie: PIB /locuitor: 13900 euro PCS1 (2008); Structura: servicii 52%, industrie
29,8%, construcții 13,9%, agricultura 4,2%.
Utilizarea terenului: arabil 23,1%, pășuni 19,1%, fânețe 11,5%, vii și livezi 0,3%,
păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră 38,5%, ape, alte suprafețe 7,5% (2009).
Transport: lungimea rețelei rutiere: 1592 km (densitatea drumurilor: 29,7 km/100
kmp) lungimea rețelei feroviare: 353 km.
Capacitatea de cazare turistică: 16472 locuri de cazare în 474 de unități cu funcțiuni de
cazare turistică.
ECONOMIE
Necesitatea dezvoltării metropolitane vine din nevoia de a creşte competitivitatea
unui teritoriu. Acest deziderat se realizează prin creşterea atractivităţii zonei ca destinaţie
de afaceri dar şi prin creşterea calităţii vieţii locuitorilor.Regiunile metropolitane sunt
importante la nivel regional şi naţional întrucât sunt:
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o Promotoare ale creativităţii
o Actori importanţi în dezvoltarea teritorială echilibrată şi durabilă
o Motoare ale creşterii economice
o Coloana vertebrală a dezvoltării în cadrul şi în afara Uniunii Europene
Astăzi, influenţa Braşovului generează un areal metropolitan compact, care
adăposteşte peste 400.000 de locuitori. Arealul metropolitan Braşov este definit ca o Arie
Urbană Funcţională (AFU), participând ca actor cheie la politica de coeziune naţională,
regională şi europeană. Arealul Metropolitan Braşov include 16 comunităţi urbane şi rurale
ce reunesc un număr de peste 400.000de locuitori şi se întinde pe o suprafaţă de 148.829
ha. În Zona Metropolitanăsunt incluse 3 municipii (Braşov, Codlea şi Săcele), 3 oraşe
(Ghimbav, Predeal şi Râşnov) şi 10 comune (Bod, Cristian, Hălchiu, Hărman, Prejmer,
Sânpetru,Tărlungeni, Crizbav, Feldioara şi Vulcan).
AGRICULTURA
Județul Brașov dispune de un potențial agricol semnificativ. Terenurile arabile
însumează aproape 116 mii de hectare, pășunile 99 mii de hectare, fânețele peste 60 de
mii hectare, livezile aproximativ 1400 hectare.
Terenurile arabile sunt localizate cu precădere în depresiunile Brașovului și
Făgărașului. Solurile se încadrează în clasa de fertilitate medie și în mai mică măsură în
clasa de fertilitate ridicată, iar condițiile de climă permit cultivarea majorității cerealelor,
furajelor, legumelor și plantelor tehnice. Județul Brașov este unul din cei mai mari
producători de cartofi și sfeclă de zahăr la nivel național, iar producția agricolă este
sprijinită de cercetarea aplicată, aici avându-și sediul singurul institut de cercetare de profil
din România - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de zahăr Brașov.
În ultimii 5 ani, s-au redus semnificativ suprafețele ocupate de livezi și culturi de viță de vie.
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ZOOTEHNIA este o subramură importantă a agriculturii județului, realizând în 2009
peste 46% din valoarea totală a producției la nivel de ramură.Efectivele de animale sunt în
diminuare la toate speciile.Cu toate acestea, avicultura și creșterea oilor se mențin printre
cele mai importante activități agricole, păstoritul tradițional păstrându-se până în zilele
noastre în unele comunități rurale din zona de munte.
INDUSTRIA
Principalele resurse energetice ale județului Brașov sunt hidroenergia și biomasa.
Potențialul energetic al râului Olt este valorificat prin 2 hidrocentrale a căror putere instalată
însumează 28,4 MW și de alte 4 microhidrocentrale cu o putere instalată însumată de 4
MW, amplasate pe râul Tărlung. Alte câteva microhidrocentrale pe mai multe cursuri de
apă din județ se află în diferite etape constructive sau au fost puse recent în funcțiune,
rămânând totuși un important potențial hidro nevalorificat.
Potențialul biomasei, reprezentat de cantitatea mare de deșeuri forestiere, de
culturile de plante energetice și reziduurile agricole valorificabile în scopuri energetice este
o altă resursă de energie importantă a județului. Potrivit unui studiu realizat de
ICEMENERG SA potențialul energetic al biomasei la nivelul județului Brașov s-ar ridica la
aproximativ 190 Terajouli.
Aflat la o importantă răscruce de drumuri, Brașovul a cunoscut o dezvoltare
economică timpurie. Încă din zorii erei industriale, în Brașov funcționa un număr apreciabil
de manufacturi și ateliere. Industria brașoveană a continuat să se dezvolte atât în secolul al
19-lea cât și în perioada interbelică, înființându-se noi întreprinderi în diverse ramuri
industriale.
În prezent pilonii principali ai industriei județului Brașov sunt industria construcțiilor
de mașini, industria mijloacelor de transport(inclusiv subansamble și componente),
industria electrotehnică, industria materialelor de construcții, industria confecțiilor textile și a
încălțămintei.De altfel, industria mijloacelor de transport (incl. componente), industria
construcțiilor de
Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

mașini mașinile și industria echipamentelor electrice asigură peste 50% din exporturile
județului. Industria confecțiilor textile și a încălțămintei a prosperat ca urmare a
dezvoltării începând cu sfârșitul anilor 90 a producției în sistem ”lohn”. Bine
reprezentată în trecut, industria chimică din județul Brașov a suferit un puternic recul în
ultimii ani. Creșterea prețurilor la energia electrică și la gazele naturale, pe de o parte
iar pe de altă parte scăderea abruptă a cererii interne au creat dificultăți majore
industriei chimice brașovene, ultimele două unități importante din acest domeniu
sistându-și activitatea în 2011.
PRINCIPALELE FIRME CU SEDIUL ÎN JUDEȚUL BRAȘOV AVÂND
INDUSTRIA CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE:
 Producerea și distribuția energiei electrice și termice și a apei : Compania Apa
Brașov, CET Brașov, DEED Transilvania Sud.
 Industria alimentară și a băuturilor : Prodlacta Brașov, Kraft Foods Romania,
Lefrumarin, Sergiana Poiana Mărului, Fabrica de Zahăr Bod.
 Industria de prelucrare a lemnului: Losan Romania.
 Industria confecțiilor textile și încălțămintei: Rouleau Guichard Roumanie, Tino,
Progress.
 Industria construcțiilor de mașini și utilaje: Ina Schaeffler România , Stabilus
Romania (arcuri cu gaz - auto), Prems, IUS.
 Industria de armament: SC Tohan SA.
 Industria electrotehnică: Electroprecizia, Steinel Trading.
 Industria mijloacelor de transport: Roman, IAR Ghimbav, Autoliv România, Rolem,
DTR Draxlmaier Sisteme tehnice,Hidromecanica .
 Industria cimentului și a materialelor pentru construcții: Lafarge Romania (unitatea
Hoghiz).
 Industria chimică: Nitroporos, Viromet.
 Industria farmaceutică: GlaxosmithKline( Europharm) .
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 Industria hârtiei și cartonului: Ecopaper, Ecopack.
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
Accesibilitate rutieră
 Distanța dintre Brașov și București: 166 km
 Distanța dintre Brașov și orașele vecine de importanță regională sau națională:
Brașov - Târgu Mureș (nord): 171 km
Brașov - Sibiu (vest): 143 km
Brașov - Pitești (sud-vest): 140 km
Brașov - Buzău (sud-est): 158 km
Brașov - Bacău (nord-est): 182 km
Distanța de la Brașov la cele mai apropiate aeroporturi:
Brașov - Aeroportul Internațional Sibiu: 145 km
Brașov - Aeroportul Internațional Târgu Mureș: 185 km
Brașov - Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni, București): 171 km
Căi rutiere de transport
 Drumuri de importanță europeană:
E60 (DN1 și DN13): leagă România de țările membre ale Uniunii Europene
prin Ungaria, prin frontiera ungaro-română Artand - Borș (Oradea - Cluj
Napoca - Brașov - București - Constanța). E60 traversează țările: România,
Ungaria, Austria, Germania, Elveția și Franța).
E68 (DN1): leagă România de țările membre ale Uniunii Europene prin
Ungaria, prin frontiera ungaro-română Nagylak - Nădlac (Arad - Deva - Alba
Iulia - Sibiu - Brașov).
E574 (DN11 și DN73): cale secundară a transporturilor rutiere din Europa,
aflată în totalitate pe teritoriul România, sectorul de drum european din județul
Brașov asigură legătura între orașele: Craiova, Pitești, Brașov, Târgu
Secuiesc, Onești, Bacău).
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Drumuri de importanță națională și județeană:
DN1A: drum național ce leagă Brașov de București, fiind o alternativă pentru
DN1.
DN10: drum național celeagă orașele Buzău de Brașov, traversând Carpații de
Curbură prin Pasul Buzău.
DN73: drum național ce leagă municipiul Brașov de municipiul Pitești (jud.
Argeș).
DN73A: drum național care pornește din Predeal, traversează Țara Bârsei, la
Râșnov (intersectându-se cu DN73), orașul Zărnești și ajunge la Șercaia.
DN73A: drum național secundar ce face legătura dintre orașul Ghimbav și
Cristian.
Drumuri județene care asigură legătura cu obiective turistice importante:
DJ105B (Sâmbăta de Sus), DJ104L (Viscri), DJ131C (Racoș).
Căi feroviare de transport
Magistrale feroviare de importanță națională
magistrala 200(București - Brașov - Făgăraș - Sibiu - Vințu de Jos - Simeria - Arad Curtici);
magistrala 300 (București - Brașov - Sighișoara - Mediaș - Blaj - Teiuș - Cluj
Napoca - Oradea - Episcopia Bihorului);
magistrala 400 (București - Brașov - Sfântu Gheorghe - Miercurea Ciuc - Ciceu Deda - Dej - Baia Mare - Satu Mare - Halmeu);
Căi feroviare de importanță județeană și locală
Brașov - Zărnești
Brașov - Sfântu Gheorghe (jud. Covasna)
Brașov - Întorsura Buzăului (jud. Covasna)
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INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE -ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA
Retea de alimentare cu apa si de canalizare
Compania Apa a dobândit statutul de operator unic regional, cu respectarea
prevederilor Programului Operaţional Sectorial de Mediu, asigurând serviciul de distribuţie
a apei potabile şi serviciul de canalizare în localităţile Zonei Metropolitane Braşov, cu două
excepţii – oraşele Râşnov şi Predeal. Oraşul Râşnov a concesionat serviciul către o
societate comercială pe acţiuni al cărei acţionar majoritar este oraşul Râşnov, iar oraşul
Predeal are la rândul său concesionat serviciul către o societate comercială privată dar a
început demersurile legale pentru trecerea serviciului către operatorul unic regional
Compania APA Braşov. Comisia Europeana a aprobat proiectul major de modernizare a
infrastructurii de apă/apă uzată “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare
în judeţul Braşov”. Judeţul nostru va beneficia de finanţare europeană prin Programul
Operaţional Sectorial Mediu. Proiectul, în valoare de peste 189 de milioane de Euro,
presupune investiţii în reabilitarea captărilor de apă, a conductelor de aducţiune, a staţiilor
de tratare şi pompare, a rezervoarelor de apă, a reţelelor de distribuţie şi a sistemului de
contorizare, construirea/reabilitarea sistemului de colectare a apei uzate şi a 5 staţii de
epurare. Investiţiile vor fi realizate în localităţile Braşov şi cartierul Stupini al Municipiului
Braşov, Săcele, Codlea, Feldioara, Rupea, Homorod, Hoghiz, Prejmer şi satul Lunca
Câlnicului ce aparţine de comuna Prejmer, Hărman, Sânpetru, Bod şi Moeciu. Dintre
acestea, 7 localităţi sunt din Zona Metropolitană Braşov. Se estimează că lucrările de
investiţii se vor realiza în perioada 2009-2013.
În privinţa Municipiului Braşov, sursele sale de apă sunt administrate de către
operatorul unic regional Compania APA Braşov S.A. Aceasta sunt cele trei surse iniţiale de
apă: Răcădău, Solomon şi Ciucaş, de asemenea Barajul de la Tărlung şi apele subterane.
Acumularea de la Tărlung reprezintă o sursă avantajoasă din punct de vedere economic în
raport cu celelalte surse exploatate în vale, întrucât nu necesită sisteme de pompare.
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Pentru acest motiv, apa din Tărlung este exploatată cu prioritate, apele subterane fiind
considerate surse complementare. În prezent se lucrează la înălţarea acumulării şi
modernizarea uzinei de apă Tărlung. Lucrările sunt aproape finalizate şi vor conduce la
creşterea capacităţii acumulării la 25 mil. mc. şi la asigurarea unui debit permanent de
exploatare de 2100 l/s. Reţeaua de distribuţie a Municipiului Braşov şi a localităţilor
racordate este construită pe 4 nivele de distribuţie şi cuprinde 459 km de conducte, din
care 390 km sunt conducte de 300 de mm.
INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE EDUCAȚIE
La nivelul județului Brașov aspecte privind capitalul uman este evidențiat printr-un set
de indicatori relevanți privind: evoluția ratei de absolvire pe niveluri de educație, formarea
profesională a adulților, accesul la educație și sănătate.
Potrivit datelor aferente anului școlar 2010/2011 în județul Brașov, accesul la educație
și învățământ se realizează prin intermediul celor 156 de școli pentru învățământul de zi,
seral și cu fără frecvență redusă: 108 de școli pentru învățământul primar și gimnazial, 45
de licee, 3 școli postliceale și o școală profesională. În anul școlar 2012/2013, școala
profesională cu predare în limba germană din Brașov își va relua activitatea.
În județul Brașov există 3 instituții de învățământ superior care însumează un număr de
23 facultăți și un personal didactic de 1018 de persoane, principalele domenii de pregătire
profesională fiind: inginerie mecanică, inginerie tehnologică și management industrial,
design de produs și robotică, chimie, mediu, ingineria materialelor, inginerie electrică,
silvicultură și exploatări forestiere, ingineria lemnului, construcții, alimentație, turism,
informatică, științe economice, administrarea afacerilor, medicină.
Capacități de cercetare
Dezvoltarea sectorului cercetare - dezvoltare - inovare este unul dintre factorii care
poate potența competitivitatea la nivelul județului Brașov. Necesitatea întăririi legăturii
dintre mediul economic și cel de afaceri atrage în viitor dezvoltarea economiei bazate pe
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cunoaștere, a clusterelor industriale și a celor bazate pe cercetare, accelerând procesul de
transfer tehnologic.
La nivelul județului Brașov Universitatea Transilvania, reprezentată de elita
învățământului superior românesc, are un prestigiu științific și educațional al unei tradiții de
peste 60 de ani.
Institute de cercetare
 Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajiști Brașov ;
 Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr
(ICDCSZ) Brașov;
 Institutul de Cercetare și Inginerie Electronică din Brașov ;
 Institutul de Cercetare și Proiectare Organe de Asamblare S:A din Brașov;
 Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice – ICA.
Alte institute suport pentru mediul de cercetare
 Centrul de Tehnologii, Inventică și Business Brașov (CTIB) ;
 Institutul de Proiectare Consultanță Marketing și Servicii din Brașov ;
 Institutul Național al Lemnului S.A din Brașov;
 Institutul pentru Tehnică de Calcul S.A Brașov.
Rețele și instituții de sprijin pentru afaceri
Parcuri industriale
 Parcul Industrial Zărnești;
 Parcul Industrial Pro Roman Brașov;
 Parcul Industrial Prejmer;
 Parcul Industrial Brașov – Ghimbav;
 Parcul Industrial Metrom Brașov;
 Parcul Industrial Carfil;
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 Parcul Industrial Făgăraș;
 Parcul Industrial Victoria.
Asociații și instituții de sprijin pentru mediul de afaceri
 Camera de Comerț și Industrie Brașov;
 Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - centrul de
Consultanță în Afaceri;
 Asociația pentru promovarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Făgăraș;
 Asociația Națională a Evaluatorilor din România ANEVAR, Brașov;
 Asociaţia Patronală Braşov;
 Grupul de Acţiune Locală Asociaţia Transilvană Braşov Nord;
 Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Bârsei;
 Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Valea Sâmbetei (ei nu au semnat inca
contractul);
 Asociația Crescătorilor de Albine din Făgăraș;
 Asociația Crescătorilor de Ovine și Ecvine din Bran;
 Asociația Crescătorilor de Taurine din Brașov;
 Federația Națională CARTOFUL din România, Brașov;
 Societatea Agricolă Bârsa Vulcan, Brașov;
 Asociația Proprietarilor de Păduri din România din Brașov;
 Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Brașov, Rupea,
Făgăraș;
 Asociația AGROPOG, Brașov;
 Centrul de Dezvoltare Rurală - Valea Sâmbetei (CDR-VS), Brașov;
 Asociația Inginerilor din România INGRO din Brașov;
 Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale din Brașov;
 Grup de Producători SC PPCC Țara Făgărașului S.A, Brașov;
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 Grup de Producători Cartof de Făgăraș, Brașov;
 Asociația Teritorială a Organizațiilor Cooperației Meșteșugărești ATCOM din
Brașov;
 Creatorilor de Artă Tradițională și Contemporană Brașov;
 Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov (ADDJB);
 Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov.
TURISM
Important centru industrial, cultural si de afaceri, Brasov este si un centru
universitar de traditie. Datorita numeroaselor monumente istorice si artistice, el este unul
dintre cele mai importante centre turistice ale tarii. Orasul este impartit in doua
componente distincte: zona de influenta baroca care serpuieste la poalele Tampei si a
masivului Postavaru si zona intinsa de blocuri si fabrici. Principala atractie o reprezinta
orasul vechi - cartierul Schei, inca plin de farmec, unde veti gasi o multime de case si
obiecte vechi, in special pe filon religios.
Principalele forme de turism: turism montan (Masivele Făgăraș și Piatra Craiului
fiind atracții deosebite pentru amatorii de turism alpin și montan), turism cultural, turism de
agrement, turism de afaceri, agroturism (zona Bran-Moeciu).
Județul Brașov ocupă locul 2 ca importanță turistică după județul Constanța. printer
principalele obiective turistice enumeram: cetăți (Brașov, Făgăraș, Râșnov, Rupea),
castele (castelul Bran), muzee, biserici fortificate săsești (Prejmer și Viscri sunt situri aflate
în patrimoniul UNESCO), sporturi de iarnă (Poiana Brașov și Predeal fiind printre primele
destinații turistice de iarnă din țară).
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ZONA RAPEA

Situată în partea de nord a județului Brașov, zona Rupea este formată din 9
localități: un oraș Rupea și opt comune: Bunești, Cața, Hoghiz, Homorod, Jibert, Racoș,
Ticuș, Ungra.
Zona Rupea se evidenţiază ca una dintre cele mai bogate zone ale județului din punct de
vedere al resurselor de patrimoniu: ansambluri fortificate ale bisericii evanghelice, case
memoriale, situri arheologice, fragmente de ziduri fortificate, ansambluri rurale de case,
castele, arhitectură tradițională specifică sașilor, tradiții, obiceiuri, costume populare.
147 de monumente din zona sunt incluse în Lista Monumentelor Istorice a
Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. Dintre acestea, 70 de monumente
sunt de importanță națională și internațională, iar 77 de monumente de importanță locală.
Satele săsești sunt ele însele monumente, datorită particularității organizării rurale: case
inșiruite de o parte și de alta a uliței, fațade impunătoare, zugrăvite în culori pastelate (ocru,
verde, albastru), curți pavate, bucătării de iarnă și de vară, șuri din lemn masiv poziționate
în spatele curții, toate acestea ascunse de privirile trecătorilor în spatele unor porți mari.
Teritoriul zonei Rupea-Cohalm adăpostește și un important patrimoniu natural,
reprezentat de arii protejate, areale declarate „monumente ale naturii” sau clasificate Sit
„Natura2000”, dovadă a diversității habitatelor care formează peisajul, eterogenitatea
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acestora fiind oglindită în marea diversitate floristică și faunistică prezentă pe acest
teritoriu.
Zona Rupea reprezintă un mozaic de sate tradiționale și biserici fortificate
medievale, păduri și pajiști înflorite întinse pe terase și coline domoale. Comunitățile rurale
mici, puținele drumuri și supraviețuirea agriculturii neintensive, tradiționale au ajutat la
conservarea acestui peisaj de o bogăție naturală și culturală uimitoare.
ŢARA FĂGĂRAŞULUI

Ţara Făgăraşului sau Ţara Oltului este una dintre cele mai mari şi mai bine
individualizate depresiuni de contact ale Transilvaniei, mărginită la sud de Munţii Făgăraş
şi Perşani şi la nord, nord-est de limitele sudice ale platoului Târnavelor; cursul viguros al
Oltului o străbate de la est spre vest.
Peisaj străjuit de vârfuri mai înalte de 2500 m (Munţii Făgăraş) sau unele în jur de
1600 m (Munţii Breaza şi Perşani), dar şi de coline ce se pierd în matca afluenţilor Oltului,
depresiunea Făgăraşului se relevă ca o câmpie piemontană etajată terminată la
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miazănoapte în lunca Oltului; un adevărat amfiteatru care desfăşoară trei trepte de relief
sub monumentalul versant nordic al Munţilor Făgăraş.
Trebuie precizat ca acest spaţiu geografic-istoric se subdivide în doua parţi: o prima
zonă răsăriteană mai mică, începând de la Mateiaş din vecinătatea defileului de la Racoş şi
până la valea Şercaiei; şi o a doua zonă apuseană, mai mare, cuprinsă între Olt şi Munţii
Făgăraşului. Prin drumurile ce o legau de Valea Hârtibaciului, Ţara Bârsei şi depresiunea
Homorodului, "Ţara Făgăraşului a fost mereu o punte de legătura între două ţări, o poartă
mereu deschisă pentru circulaţia dintr-o ţară în alta" .
TARA BARSEI

Țara Bârsei este o regiune istorică și etnografică din sud-estul Transilvaniei, cu
Brașov cea mai importantă localitate.
Denumirea provine de la râul Bârsa. Geografic, Țara Bârsei este o depresiune
dispusă în interiorul arcului Carpatic, delimitată de localitățile Apața la nord, Bran la sud,
Vlădeni la vest și Prejmer spre est. Este străbătută de numeroase râuri și pârâuri repezi de
munte, fiind delimitată pe o bună porțiune de râul Olt.
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POIANA BRASOV
Statiunea climaterica Poiana Brasov este situata la poalele Muntelui Postavaru
(1.804 metri), la 13 km de Brasov si 190 km de Bucuresti. Poiana Brasov este plasata la
altitudinea de 1.030 metri.

Statiunea dispune de 12 partii de schi, cu grade diferite de dificultate (o partie
olimpica, trei partii pentru coborare si slalom urias, o partie pentru slalom special, doua
trambuline etc.), terenuri de sport (pentru tenis, minigolf, handbal, baschet), un lac, un
funicular, un teleferic, un skilift, piscine acoperite de inot, centre de fitness, sauna, sali de
gimnastica medicala, discoteci, baruri si restaurante etc. Cazarea este asigurata in buna
parte in hoteluri de lux sau in numeroase pensiuni, vile sau cabane.
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Poiana Brasov este recomandata in tratamentul nevrozei astenice, pentru stari de
epuizare si surmenaj fizic si intelectual, pentru anemii secundare si boli endocrine
(hipertiroidie benigna), pentru boli ale aparatului respirator (sechele ale pleureziei sau
sechele virale sau ale pneumoniei bacteriene, pentru anumite forme de astm bronsic si de
bronsita astmatiforma cronica).
Aerul pur existent aici, puternic ozonat, lipsit de praf si particule care provoaca
alergii, presiunea atmosferica relativ scazuta si ionizarea intensa, sunt principalii factorii
naturali de cura.
Clima este montana, cu o temperatura medie anuala de 5 grade Celsius (media
temperaturii in iulie este de 14,5 grade, iar media temperaturii in ianuarie este de -5 grade),
iar precipitatiile depasesc 900 mm anual. Stratul de zapada dureaza cca 120 de zile pe an.
Poiana Brasov se gaseste la numai 13 km de Brasov sau la doua ore si jumatate de
condus, nord de Bucuresti, pe DN 1, si este cea mai cautata statiune pentru ski din tara.
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STATIUNEA PREDEAL
Predeal, cel mai inalt oras din tara, este plasat pe culmea ce desparte Valea
Prahovei de Valea Timisului, intr-o depresiune bine adapostita de masivele muntoase
Bucegi, Baiu, Piatra Mare si Clabucet. Statiunea se gaseste la o distanta de 142 km de
Bucuresti, pe DN1 la 25 km de Sinaia si la 25 km de Brasov.

Este orasul romanesc situat la cea mai mare altitudine, intre 1.030 si 1.110 metri.
Statiunea dispune de peste 5200 locuri de cazare, in hoteluri, vile, cabane si camping. Sunt
disponibile 8 partii de ski cu grade diferite de dificultate, telescaun de la Clabucet Sosire la
Clabucet Plecare, teleschi dublu la Clabucet Sosire, baby-teleschiuri la Garbova, Clabucet
Plecare, Orizont si Trei Brazi.
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Statiunea Predeal este recomandata tratamentului neuroasteniei, pentru
revigorarea organismelor slabite, pentru recuperarea ulterioara suprasolicitarilor fizice sau
intelectuale, pentru tratamantul tulburarilor endocrine si a problemelor de crestere a
copiilor. Principalii factori de cura sunt aerul curat, fara praf si alti agenti alergici, bogat in
ozon si radiatii ultraviolete, atmosfera ionizata si presiunea relativ scazuta a aerului.
Climatul este specific zonelor alpine, cu veri racoroase ( temperatura medie in iulie este de
15 grade C) si ierni friguroase (media lunii ianuarie este sub -5 grade). Temperatura medie
anuala este de 5 grade Celsius si media precipitatiilor de 1000 mm anual. Stratul de
zapada dureaza peste 100 de zile anual.
POPULAȚIE ȘI DEMOGRAFIE
Conform datelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor –
2011, la nivelul judeţului Braşov, densitatea populaţiei este de 94,2 locuitori pe km2.
Localităţile cel mai dens populate sunt: oraşul Victoria (11.77,8 locuitori pe km2), Municipiul
Braşov (853,8 locuitori pe km2), Municipiul Făgăraş (726,4 locuitori pe km2), oraşul
Ghimbav (162,1 locuitori pe km2), oraşul Codlea (161,3 locuitori pe km2). Densităţile cele
mai scăzute s-au înregistrat în localităţile: Şoarş (10,1 locuitori pe km2), Ticuşu (12,5
locuitori pe km2), Jibert (12,8 locuitori pe km2), Cincu (13,2 locuitori pe km2), Hârseni (13,7
locuitori pe km2).În ultimii 20 ani, populația județului s-a redus cu 14,1%, înregistrând unul
din cele mai severe ritmuri de declin, iar până în anul 2050, potrivit prognozelor
demografilor, județul Brașov ar mai putea pierde alte 22% din populația actuală. Evoluția
structurii pe grupe de vârstă pune în evidență un accentuat proces de îmbătrânire
demoggrafica, ponderea varstnicilor marindu –se de la 7,8% la nivel de an 1990 la 12,8%
pentru anul 2010, prognoza pentru anul 2050 fiind de 31%.
STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ NIVELUL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ABSOLVITE
Conform datelor recensământului populației din anul 2002, 9,21% din totalul
populației de peste 10 ani avea o diplomă universitară, 3,80 % au studii postliceale sau de
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maiștri, 25,71% au absolvit liceul, iar 18,13% sunt absolvenți ai școlii profesionale, restul
populației cu vârsta mai mare de 10 ani având un nivel scăzut de pregătire școlară. Rata
analfabetismului depășește ușor 1,3% , fiind sub mediile la nivel național și regional.

lll.2. Puncte tari/Oportunitati – Puncte slabe/Amenintari
Atuuri în context regional:
Poziţia geografică avantajoasă în raport cu principalele fluxuri transregionale, pe
teritoriul său intersectându-se cele mai importante trasee ale căilor rutiere şi feroviare; într-o
ierarhizare a centrele urbane după funcţia de transport oraşul Braşov deţine, prin intensitatea
traficului feroviar şi rutier, rolul de centru polarizator pentru judeţele Braşov, Mureş, Harghita,
Covasna şi Sibiu; la acestea se adaugă apoi faptul că judeţul Braşov este situat de-a lungul
unui coridor de circulaţie de importanţă europeană.
ANALIZA SWOT A JUDETULUI BRASOV
Puncte tari

Puncte slabe

Mediu de afaceri
Mediu de afaceri
dinamica economică accelerată, în
accesibilitate dificilă pentru materii
general peste media regională –județul
prime şi mărfuri, datorată lipsei unui
Brașov fiind cel mai competitiv județ al
aeroport
regiunii 7 Centru;
şi a unei autostrăzi;
judeţ puternic urbanizat - 74% din
disparităţi în dezvoltarea economică
populație locuiește în orașe si municipii,
a zonei urbane în raport cu zona
municipiul Braşov este un puternic
rurală (90% din cifra de afaceri a
centru comercial, deţinând 42% din
județului e realizată în mediul urban);
cifra de afaceri totală a judeţului
structuri productive insuficiente în
județul Brașov rămâne un puternic
mediul rural;
centru industrial, cu o tradiție industrială
existenţa de zone monoindustriale în
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de 8 decenii, cu spirit antreprenorial
care activitatea productivă este in
dezvoltat (număr relativ mare de IMM)
declin – în prezent zone urbane cu
în ciuda regresului industriei înregistrat
perspective
economice
reduse
în ultimii ani existența structurilor și a
(Victoria, Zărnești);
infrastructurii de dezvoltare a afacerilor
lipsa utilităţilor din apropierea unor
– incubatoare de afaceri, parcuri
terenuri cu potențial investiţional;
industriale (atât în mediul rural, cât și în
slaba promovare a potențialului
mediul urban);
economic al județului în afara ţării, în
potențial ridicat al forței de muncă
rândul potenţialilor investitori;
calificate in domeniul tehnic;
sprijin insuficient pentru reconversia
existența unui centru universitar
profesională a şomerilor, inclusiv
politehnic și a programelor de cercetare
pentru
– dezvoltare derulate de Universitatea iniţierea în dezvoltarea unei afaceri;
Transilvania în parteneriat cu firme
posibilitatea de intervenţie scăzută a
private;
autorităţilor locale în mediul de
afaceridatorită limitărilorlegislative
(lipsa legii parteneriatului publicprivat.
Turism
Turism
capacitate mare de cazare în diverse
valorificarea necorespunzătoare a
structuri de primire a turiştilor, inclusiv
resurselor turistice;
pensiuni rurale, ce poate fi utilizată pe
ofertă scăzută și nediversificată a
tot parcursul anului turismul rural,
posibilităților de agrement în zonele
dezvoltat ca ramură economică,
în care se practică turism rural;
practicat în special în zona Bran –
insuficienţa
materialelor
de
Moieciu;
promovare turistică, starea de
practicarea turismului de afaceri;
conservare precară a unor obiective
existenţa brandului turistic județean
turistice, absența unui cadru adecvat
“Brasov, Be.Live It”;
și constant de promovare a
existenţa reţelei de centre de informare
produselor turistice braşovene pe
turistică;
piaţa internaţională;
potenţial turistic complex – natural şi
lipsa unei baze de date accesibilă
antropic, cu reale posibilităţi de
privind derularea evenimentelor
utilizare în toate anotimpurile;
culturale la nivel județean;
posibilităţi pentru practicarea schiului,
grad de ocupare scăzut în sezonul
a sporturilor de iarnă (Poiana Braşov,
estival şi extrasezon în unitățile de
Predeal) şi a sporturilor extreme;
cazare;
diversitatea
potenţialului
turistic
numărul redus al programelor de
natural, a reliefului, florei şi faunei;
instruire pentru turism şi neadaptarea
existenţa unor vestigii/situri istorice,
celor existente la nişele de piaţă;
Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

monumente şi obiecte de artă laice şi
religioase, muzee şi colecţii muzeale,
teatre, elemente de etnografie şi
folclor, obiective înscrise în patrimoniul
universal;
infrastructura turistică variată prezentă
atât în mediul urban, cât şi în cel rural;

Agricultura
de procesare și valorificare a
produselor animale;
bogat fond cinegetic şi forestier,
important atât la nivel naţional, cât şi
internaţional.;
96 de produse tradiţionale atestate la
nivel naţional;
mici întreprinderi agricole individuale
care produc/ generează produse
tradiționale ;
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nerespectarea
normelor
de
construcţie în unele zone turistice, în
special în perimetrul parcurilor şi
ariilor protejate;
lipsa serviciilor de intervenţie de
urgenţă: pompieri, ambulanţă, în
zonele de risc (la baza pârtiilor,
trasee turistice);
slaba dimensionare sau lipsa
sistemelor de canalizare şi de
alimentare cu apă în staţiunile
turistice Poiana Braşov, BranMoieciu;
lipsa parcărilor şi a grupurilor sanitare
în numeroase obiective turistice;
insuficienta utilizare a mijloacelor
informatice şi a internetului pentru
informare, marketing şi rezervare;
în cazul stațiunilor ce oferă facilități
pentru practicarea sporturilor de iarnă
se înregistrează un raport negativ
calitate-preț în comparație cu
destinații similare din Europa;
slaba valorificare a apelor minerale
sau curative/balneare din județ - zona
Homorod;
Agricultura
mare parte a suprafeței agricole a
județului se află în repaus;
scăderea efectivelor de animale;
abandonarea pășunilor rurale și
degradarea solului;
caracteristica de ansamblu a
agriculturii este de subzistență;
practicarea agriculturii cu mijloace
rudimentare și tehnologie învechită/
neperformantă.
marketingul comun al produselor
agricole provenite de la micii
producători nu se realizează decât la
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un nivel mic;
medie de vârstă relativ ridicată a
agricultorilor/ a personalului implicat
în activitățile agricole;
lipsa investițiilor în sistemul de irigații
și de desecare;
atractivitate redusă a producției
agricole
datorită
raportului
nefavorabil între prețul de producție
și cel de desfacere;

Oportunități
Riscuri
Mediu de afaceri
Mediu de afaceri
Existenţa polului de creştere Braşov
pierderea unor oportunităţi de
(singurul din regiunea 7 Centru) și
finanţare
europeană
datorită
potențialul finanțărilor nerambursabile
incapacității inanciare a IMM-urilor de
ce derivă din acest statut;
a derula și implementa un proiect cu
Poziția geografică favorizantă a
finanțări nerambursabile;
Brașovului, situat la intersecția rutelor
condițiile de creditare impuse de
de transport mărfuri și la o distanță
bănci după declanșarea recesiunii
relativ redusă de capitală creează
economice, îngreunează accesul
atractivitatea zonei în dezvoltarea
firmelor la capital;
centrelor de logistică;
prelungirea crizei economice globale,
Prezența investițiilor străine, tradiția
creșterea fiscalităţii, modificări ale
multiculturalității și interculturalității
legislaţiei fiscale care pot bulversa
constituie avantaje în atragerea de noi
mediul economic;
investitori în județ;
lipsa legislației care să faciliteze
Nivelul relativ scăzut al salariului mediu
neimpozitarea profitului reinvestit
la
nivel
judeţean
corelat
îngreunează dezvoltarea investițiilor;
cudezvoltarea/calificarea
capitalului
fiscalitatea excesivă mărește riscul
uman reprezintă o premiză a atragerii
dezvoltării economiei subterane
de investitori ;
facilitând piața neagră;
Dezvoltarea sectorului de cercetarepierderea atractivităţii judeţului în
dezvoltare şi a colaborării universitate –
viitor din punctul de vedere al
mediu de afaceri;
existenţei forţei de muncă calificate în
Dezvoltarea structurilor asociative de
domeniul tehnic, datorită necorelării
tipul organizaţiilor patronale şi
ofertei educaţionale cu cererea de pe
profesionale
care
să
sprijine
piaţă (absenţa şcolilor de meserii,
promovarea unor legi care să
restrângerea specializărilor tehnice în
favorizeze dezvoltarea economică;
cadrul universităţii locale);
Siturile industriale dezafectate pot fi
migrația forţei de muncă calificate, în
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Turism

valorificate prin transformarea în zone
destinate activităţilor lucrative şi de
birouri, datorită amplasamentului şi a
potenţialului de spaţiu disponibil;
Crearea unor clustere economice poate
facilita transferuri de know-how în
diverse domenii;
Inventarierea și promovarea unitară a
avantajelor economice, imobiliare și de
resurse umane poate mări atractivitatea
județului pentru investitori străini;
Adoptarea legislației speciale a
Parteneriatului Public - Privat va oferi
cadrul necesar dezvoltării unor proiecte
de mare impact economic-social;
Judeţ puternic urbanizat, favorabil
dezvoltării activităților economice;
Municipiul Brașov are potențialul de a
se dezvolta ca pol de cercetare în
domeniulenergiilor regenerabile.
dezvoltarea domeniului schiabil în
special în Bucegi și în masivul Făgăraș;
dezvoltarea ecoturismului în special în
zona masivului Ciucaș;
dezvoltarea turismului cultural prin
integrarea Brașovului pe ruta Sibiu –
Brașov – Sighișoara;
dezvoltarea turismului rural şi a
agroturismului
cu
respectarea
principiilor dezvoltării durabile și a
regulamentelor urbanistice care permit
conservarea identității și specificității
ruralului brașovean;
dezvoltarea infrastructurii turistice și
sportive precum și valorificarea
rezultatelor (promovare/ notorietate) ce
derivă din organizarea Festivalului
Olimpic al Tineretului
European, iarna 2013;
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special la nivelul populaţiei tinere
oferta de terenuri in zone favorabile
unor obiective de investiţii este
neatractivă, terenurile au preţuri mari
chiar in raport cu ţări vest-europene;
lipsa utilităţilor din apropierea unor
terenuri cu potențial investiţional
poate genera costuri de investiţie
foarte mari menţinerea actualului
nivel de dezvoltare a infrastructurii și
întârzierea construirii aeroportului
și/sau autostrăzii va influenţa negativ
dezvoltarea economică a zonei;
retragerea unor investitori străini
deprestigiu
poate
descuraja
potenţialii investitori străini;

Turism

lipsa aeroportului și absența
autostrăzii pot genera în timp efecte
negative
asupra
dezvoltării
turismului;
neadaptarea raportului calitate – preț
funcție de piața europeană poate
duce la pierderea graduală a
turiștilor de pe piața occidentală;
lipsa utilităților sau distanța mare față
de rețelele de utilități mărește
costurile de dezvoltare a domeniului
schiabil în Făgăraș;
lipsa
resurselor
financiare
periclitează dezvoltarea serviciilor de
salvamont și menținerea traseelor și
popasurilor montane;
supraaglomerarea zonelor turistice
prin construcţii fără autorizaţii sau
care nu respectă mediul înconjurător
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promovarea turismului brașovean pe
și identitatea locală;
piața estică;
promovarea unor servicii de turism
crearea/dezvoltarea infrastructurii de
neadecvate şi slabe din punct de
acces în zonele turistice;
vedere calitativ;
dezvoltarea unui sistem de promovare
lipsa forței de muncă specializate în
turistică la nivel județean și promovarea
servicii turistice poate duce la
unor trasee tematice;
diminuarea calității serviciilor;
dezvoltarea turismului rural şi a
agroturismului;
Agricultura
Agricultura
accesare de fonduri nerambursabile
fragmentarea terenului agricol și
prin oferă posibilitatea de dezvoltare a
existența unui număr mare de
activităților agricole;
proprietari nu permite o exploatare
oportunitatea exploatării agricole pe
agricolă eficientă;
suprafețe mai mari prin asocierea
presiunea exercitată de importul
fermierilor;
produselor
agricole
ieftine
dezvoltarea programelor de marketing
periclitează agricultura locală;
comun al produselor agricole ecologice
ale micilor producători;
creșterea animalelor în special în
mediul rural este premisa dezvoltării
sectorului zootehnic;
dezvoltarea agriculturii ecologice prin
exploatarea potențialului natural;
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lV. Comuna Tarlungeni
lV.1. Organizare administrativ - teritorială

Comuna Tărlungeni este cuprinsă în teritoriul administrativ al judeţului Braşov fiind
amplasată în sud-estul lui şi se învecinează cu teritoriile administrative ale municipiului
Braşov:
municipiul Săcele
comunele Prejmer, Hărman, Budila şi Vama Buzăului.
Comuna Tărlungeni este situată în depresiunea Bârsei, la poalele muntelui Ciucaş, la o
distanţă de zece kilometri de Braşov şi este străbătută de apele pârâurilor Tărlung şi Zizin.
Satele componente ale comunei sunt Purcăreni, Zizin, Cărpiniş şi Tărlungeni, sat
reşedinţă de
comună.
Suprafaţa totală a comunei este de 13883 ha din care 432 ha intravilan si 13451 ha
extravilan, comuna fiind a doua ca mărime din judeţ.
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lV.2. Istoric
Despre vechimea comunei Tărlungeni, din documentele cercetate, putem susţine că
existenţa comunei datează din secolul al XV-lea. Originea numelui comunei se trage de la
râul Tărlung, care se află în partea de vest a comunei. Ca menţiune documentară putem
specifica următoarele: în luna noiembrie, ziua de 4 anul 1484 s-a încheiat în oraşul Braşov
un document în care se arată plângerea comunei Prejmer împotriva comunei Tărlungeni
pentru apa râului Tărlung. Pentru soluţionarea acestei probleme s-a deplasat la faţa locului
chiar voievodul Transilvaniei, Istvan Bathori, împreună cu judecătorul Braşovului şi în faţa
tuturor locuitorilor din Tărlungeni şi Prejmer s-a hotărât ca să fie lăsată o parte din apa
Tărlungului să curgă şi pe hotarul comunei Tărlungeni pentru adăparea vitelor şi pentru
mori, iar restul apei să rămâne în albia veche .
Ca informaţii locale se ştie că denumirea comunei s-ar fi luat după aşezarea populaţiei
cu casele la distanţe mari unele de altele pe un teritoriu mai lung, care s-a numit Târlă
Lungă şi de aici s-a numit Tărlungeni. O altă afirmaţie primită tot din partea populaţiei ar fi
că originea numelui comunei ar proveni din limba latină /Terra -Longa .
Sub aspect administrativ comuna a apaţinut din secolul XV-lea judeţului Alba de Sus,
nedeslipindu-se de domnii feudali până în anul 1499, când regele Vladislav, având
încurcături băneşti, zălogeşte oraşului Braşov în schimbul unor noi împrumuturi, cele şapte
sate Săcelene, din care făcea parte şi comuna Tărlungeni, împreună cu Apaţa şi Crisbav şi
care aparţineau de cetatea Branului. Cu toate că au fost predate Braşovului, castelanul
Branului, administrează satele zălogite mai departe, încasând dări şi dijme. În anul 1650,
principele Ardealului, Rakoczi Gyorgy (Gheorghe ) al Il-lea cedează Braşovului definitiv
cetatea Branului cu cele şapte sate Săcelene până în anul 1784 când împăratul Iosif al Illea desfinţează districtul Brasovului, iar comunele din S-V trec la judeţul Făgăraş, iar
comunele din restul districtului printre care şi Tărlungeniul, trec la judeţul Trei Scaune,
pentru ca şase ani mai târziu, adică în 1970 să revină la forma de district Braşov, în care
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se găsea şi comuna Tărlungeni. În anul 1850 districtul Braşov desfiinţându-se, comuna a
fost alipită la districtul Sibiu. În anul 1854 comuna Tărlungeni, trece din nou la districtul
Brasov, care are o prefectură cu zece preţuri, din care una la Săcele. Din anul 1876,
comuna aparţine de comitatul Braşov care are trei preţuri, formă care se menţine până în
anul 1925 când se formează cinci plaşi, plasa Săcele având şapte comune. Prin legea
admnistrativă din 1930, judeţul Braşov se împarte în trei plase, din care una, plasa Săcele
cu 16 comune, printre care şi comuna Tărlungeni. În anul 1932 plasa Săcele se măreşte
prin desfiinţarea plasei Buzăului împărţirea nefiind practică, anul următor se desfiinţează,
revenindu-se la forma veche cu 7 comune.
Din timpurile cele mai vechi, satul era locuit de ţărani liberi, nefiind nici un nobil feudal
în comună. Satul făcea parte din acele treisprezece sate libere, care erau date prin
documentul lui Ludovic I din 15 noiembrie 1377, oraşului Braşov, cu condiţia ca aceste sate
să ajute la clădirea cetăţii Branului. În urma acestui document, ţăranii din aceste
treisprezece sate au devenit iobagii cetăţii, fiind obligaţi să facă numai serviciul militar.
Tarlungeniul este legat istoric de Brasov si de Sacele, iar relaţia sa viitoare cu cei doi
poli trebuie abordată diferenţiat. Dacă în relaţia cu oraşul Săcele, dezvoltarea comunei are
un grad de autonomie, nu se poate spune acelaşi lucru şi despre raportarea la Braşov.
Trecutul istoric al Tărlungeniului atestă poziţia sa de libertate şi independenţă în raport cu
Braşovul, însă aceasta poziţie este ameninţată în prezent de noul context social şi
economic al dezvoltarii marelui oraş, în faţa căruia Tărlungeniul risca să-şi piardă puterea
de autoguvernare. Dacă Braşovul se va dezvolta ca o puternică aglomerare urbană este
posibil ca Tărlungeniul să devină o formaţiune de tip satelit care să preia o parte din
funcţiunile oraşului central. Raportat la nevoile sale de dezvoltare este necesar ca
Tărlungeniul să-şi negocieze poziţia, asigurând atât o bună gestionare a resurselor locale
cât şi atragerea de noi resurse.
•

Legenda tătarilor

•

Masa Muscalului
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Evenimente deosebite din istoria comunei
Din documentele parohiei evanghelice din comuna Tărlungeni, reiese că în anii 1713,
1714 şi 1718 comuna a fost bântuită de ciumă, incendii şi inundaţii. In anul 1740 a fost
inundaţia cea mai mare a râului Tărlung, când strada Racheţilor - azi strada Tărlungului -, a
fost luată de apă, precum şi prima clădire a şcolii din localitate. În anul 1578, la 21 iunie, a
izbucnit un incendiu atât de devastator, încât a nimicit jumate din sat.
În timpul revoluţiei din 1848 au luat parte 126 de ţărani în luptele din valea Bârsei. Pe
teritoriul comunei, în satul Purcăreni, se află un deal, pe vârful căruia au poposit armatele
ruseşti, muscalii în timpul revoluţiei din 1848 şi de atunci acest deal se numeşte “Masa
muscalului”. S-au ridicat monumente în cinstea eroilor căzuţi la datorie (4 monumente, câte
unul în fiecare sat).
lV. 3. Cadru natural
Complexul depresionar al Bârsei, în care este aşezată comuna Tarlungeni, a fost
cândva un fund de mare, care treptat a fost umplut într-un timp îndelungat, cu aluviuni
aduse de apele ce coborau din munţi. Acest fapt a facut ca în unele părţi, depresiunea
Bârsei să capete şi un aspect mai neted, de câmpie. Această zonă de câmpie se întinde pe
o distanţă apreciabilă în jurul Carpaţilor de curbură. O parte a acestei câmpii o constituie şi
câmpia piemontană Săcele în care se încadrează sub aspect geomorfologic şi relieful
comunei Tarlungeni.
În relieful comunei Tărlungeni distingem în partea sudică a comunei o zonă de contact
dintre câmpia piemontană şi masa orogenică. Comuna este aşezată tocmai în această arie
geografică de legătură, delimitată în mod evident de râul Tărlung. Această zonă de contact
dintre câmpie şi munte, care nu depaşeşte 700 m înălţime, este formată din roci care nu
rezistă prea mult agenţilor externi, care sunt conglomeratele, gresiile, marnele. Cu cât ne
îndepărtăm de această zonă, relieful comunei devine mai neted şi mai lin, caracteristic
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aspectului piemontan, cu o înclinare uşoară şi o altitudine medie de 600m (între 640 m şi
520 m), aceasta este a doua formă de relief ce caracterizează geografic comuna
Tărlungeni.
Câmpia piemontană a comunei Tărlungeni, se întinde până la limita nordică a acestei
comune, înspre Prejmer, Hărman şi Sânpetru. În zona de câmpie formată din depunerea
mai multor generaţii din conuri de dejecţie, apa se găseşte la o adâncime foarte mare din
cauza straturilor dese de depuneri aluvionare permiabile. In comună, care este aşezată în
zona de contact a câmpiei cu muntele, apa este la o adâncime mai mică.
Din punct de vedere geografic şi geomorfologic, teritoriul administrativ al comunei
Tărlungeni, se situează în extremitatea sud-estică a Depresiunii Bârsei, urcând până spre
vârfurile masivelor Piatra Mare şi Blidaru. Pe acest teritoriu se intâlnesc două unităţi
morfostructurale, cu caracteristici diferite:
Zona montană: reprezentată prin versanţii nordici ai masivelor Piatra Mare şi Blidaru,
face parte din zona Carpaţilor de Curbură. Caracteristic în geomorfologia comunei
Tarlungeni este faptul că în zona montană coboară spre Ţara Bârsei pritr-o serie de dealuri
care lasă între ele văi largi pe careaşezăriile omeneşti au înaintat, ocupând terasele
acestora şi chiar baza versanţilor.
Zona depresionară: vetrele localităţiilor Tărlungeni, Zizin şi Purcăreni se află între
dealurile care înaintează spre centrul depresiunii. Vetrele respective se suprapun peste
formaţiunile sudice ale unităţii morfostructurale numită piemontul Săcele, unităţi care din
punct de vedere geologic aparţin Ţării Bârsei.
Relieful este relativ variat, de la vârful Ciclomului (1197,4 m) la depresiunea din NV
(606,5 m). Terenurile agricole sunt situate în partea de NV, în rest relieful este predominant
deluros şi muntos cu importante zone de păşune, acoperit cu păduri de fag şi răşinoase.
Clima
Clima este în general umedă şi rece, temperatura medie anuală fiind de 7.8°C.
Temperatura este mai scăzută în luna februarie de -27°C şi temperatura este mai ridicata
Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

în luna august de +32.7°C.
Grosimea stratului de zăpadă a variat între 3 şi 80 cm. Cel mai timpuriu îngheţ este la
21 septembrie şi cel mai târziu la 24 mai. Brumele cad destul de timpuriu toamna şi destul
de târziu primăvara ca rezultat al curenţilor reci de pe valea Tărlungului.
Vânturile bat mai mult primăvara, mai ales din direcţia vest.
Tipuri de soluri
Solurile existente în comuna Tărlungeni se pot grupa în patru unităţi de sol şi anume:
sol brun de pădure- cu textura luto-nisipoasă, cu adâncimea orizontului A de
circa 25 cm, Ph 6.30, humus între 6.20-4.90%, adâncimea apei freatice peste
5m;
sol brun de pădure- slab pozdolit, pseudogleizat, textura luto-nisipoasa,
adâncimea orizontului A de circa 25 cm, humus între 4.07-1.40 % apa freatică
la peste 5m adâncime, ocupă partea nordică a teritoriului;
sol brun-gălbui - cu textura luto-nisipoasă, orizontul A de 20 cm, humus între
5.37-1.77 % reacţia slab acidă, Ph-ul fiind 6, cu apa freatică la peste 5 m
adâncime, ocupă partea superioară a dealului Tărlungeni;
sol cu schelet de gresii marmoase cu textura lutoasă, orizontul A de 15 cm,
ocupând pante mai mari ale teritoriului.
De asemenea, solurile se pot incadra sip e categorii de folosinta, respectiv:
pe lunci – aluviosol 2900 ha;
Pe lunci/versanti - euthicombiosol 1900 ha;
Pe versanti – disthicambiosol 397 ha;
Pe terase/culmi/versanti – lurisol 2900 ha.
Resurse ale subsolului
Comuna Tărlungeni dispune de resurse naturale, care în prezent sunt partial
exploatate sianume:
ape minerale carbogazoase si sărate
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argilă pentru cărămidă si ţiglă
nisip şi pietriş din albia celor două pârâuri necesare în construcţie
masă lemnoasă

Hidrografie
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei se află pe cursul superior al
Tărlungului la confluenţa cu Zizinul, care străbat teritoriul de la SE la NV. Aceste cursuri de
apă au caracter torenţial cu producere de viituri care revărsându-se pot inunda suprafeţe
agricole situate în luncile joase. Aceste cursuri de apă au debite importante ce pot fi
folosite foarte bine pentru irigaţii. În bazinul pârâului Zizin se găsesc izvoare de apă
minerală dintre care unele sunt exploatate.
lV.4. Infrastructura
Infrastructura de transport
Comuna Tarlungeni beneficiază de o rețea corespunzătoarede căi de comunicație
rutieră din punct de vedere al deservirii satelor, dar și al asigurării legăturilor acestora cu
centrele de interes major pentru locuitorii comunei.
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Reteaua de drumuri de pe teritoriul localitatii are o lungime de 55 km iar calitatea
acestora este nefavorabila.
Foarte buna este si pozitionarea comunei Tarlungeni prin faptul ca se leaga de DJ
103A Valea Zizinului care face legatura cu coridorul Brasov/Buzau/Braila in lungime de
aproximativ 25 km dar si de DJ 103 B intre Centura Ocolitoare a Brasovului si obiectivul
Centru de Dezvoltare si Cercetare Aplicata TRANSILVANIA MOTORLAND de aproximativ
6 km.
La nivel de comuna sunt inregistrate un numar de 1305 autovehicole atat private
cat si cele ce apartin firmelor.
Infrastructura de transport calatori
Cât din lungimea reţelei stradale este acoperit de transportul public de călători: comuna
Tarlungeni nu are transport public de calatori intern, localitatea este deservita de un
operator din Brasov pe relatia Tarlungeni-Brasov si retur.
Electricitate
Sursa de alimentare cu energie electrică pentru comuna Tarlungeni este din
sistemul national energetic. Gradul de acoperire al retelei stradale de iluminat public in
proportie de 90%. Lungimea retelei de iluminat public etse de 50 km, numarul de stalpi de
iluminat 1000 impreuna cu numar de corpuri de iluminat ajung la aproximativ 1000,
consumul anual se incadreaza undeva la nivel de 600.000mw.
In prezent nu exista proiecte de extindere a sistemului de iluminat public dar in
functie de posibilitatile de finantare ce vor aparea se ia in calcul investitia in acest
domeniu.
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lV.5. Situația socială
Populaţia comunei Tarlungeni este de 8320 locuitori.
NUMĂR LOCUITORI
TOTAL COMUNĂ

8320

Tarlungeni

3670

Purcareni

1628

Zizin

2402

Carpinis

620

Ca număr de locuitori – 8320 – comuna Tarlungeni se înscrie de asemenea în rândul
comunelor de talie mare, având în vedere că pe judeţ media populaţiei comunelor este de
3660 locuitori.
O serie de factori de „atractivitate” sporită pentru cresterea economica –
silvicultura,agricultura,industria,serviciile,turismul cevor juca un rol însemnat în
echilibrarea structurilor demo-economice.
În cadrul comunei Tărlungeni se disting trei perioade diferite: prima perioadă între ani
19501960, a doua între 1960-1990 şi o a treia perioadă, după anul 1990.
Prima perioadă este marcată de cele două ocupaţii de bază: cultivarea terenului şi
creşterea animalelor cu câteva activităţi secundare si care denotă o stabilitate a populaţiei
în zonă, cu o creştere demografică constantă.
În a doua perioadă, cea a colectivizării, prin pierderea dreptului de propietate asupra
terenului se constată o migrare masivă a populaţiei către zonele urbane ale judeţului şi
chiar ale ţării. Este perioada cea mai dificilă, când generaţiile tinere se pregătesc numai
pentru industrie, cu intenţia stabilirii domiciliului în oraşe, iar în comuna Tărlungeni se
înregistrează o scădere treptată a populaţiei cu domiciliul stabil.
În a treia perioadă prin dezvoltarea unor înteprinderi mici şi mijloci şi reconstituirea
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dreptului de proprietate, se constată un fenomen invers. Muncitorii nu mai fac naveta din
comună spre oraşe, ci invers, o serie de muncitori din Braşov sau Săcele fac naveta spre
comună.
Populaţie totală a comunei este de 8.320 oameni, dintre care:
femei : 4992
bărbaţi: 3328

POPULAŢIA
TĂRLUNGENI GRUPE DE VÂRSTĂ

0-4 ani

TOTAL
POPULAŢIE
PROCENTE

MASCULIN

FEMININ

100%

49.43 %

50.57 %

7.95 %

4.07 %

3.88 %

]
5-9 ani

7.27 %

3.66 %

3.61 %

10-14 ani

8.95 %

4.55 %

4.40%

15-19 ani

7.38 %

3.81 %

3.57 %

20-24 ani

8.27 %

4.15 %

4.12 %

25-29 ani

7.71 %

3.92 %

3.79 %

30-34 ani

8.45 %

4.79 %

3.66 %
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35-39 ani

4.84 %

2.42 %

2.42 %

40-44 ani

5.84 %

3.13 %

2.71 %

45-49 ani

6.24 %

3.00 %

3.24 %

50-54 ani

6.02 %

3.05 %

2.97 %

55-59 ani

3.86 %

1.72 %

2.14 %

60-64 ani

4.93 %

2.26 %

2.67 %

65-69 ani

3.99 %

1.89 %

2.10 %

70-74 ani

3.60 %

1.42 %

2.18 %

75-79 ani

2.56 %

1.03 %

1.53 %

80-84 ani

1.54 %

0.40 %

1.14 %

85 ani si peste

0.65 %

0.16 %

0.49 %

Raportul total de dependenţă demografică, reprezentat de numărul tinerilor şi al
vârstnicilor ce revine la 100 de persoane adulte, exprimă sintetic structura de vârstă a
populaţiei comunei. In comparatie cu mediul rural la nivel de judet, se observa ca raportul
de dependenta al comunei Tarlungeni este sensibil mai mare decat cel judetean,
reprezentand 71 de tineri si varstnici la 100 de adulti.
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Structura etnică a populaţiei este următoarea:
români: 2311, reprezentând 27 % din totalul populaţiei
maghiari: 2759, reprezentând 34 % din totalul populaţiei
rromi: 3250, reprezentând 39% din totalul populaţiei

COMUNA

Tărlungeni

POPULAŢIA STABILĂ

8320

DUPĂ NIVELUL
ŞCOLII ABSOLVITE Superior de lungă
durată
Superior de scurtă
durată
Postliceal şi de maiştri

1.50%

0.16%
1.12%

Liceal
12.58%
Profesional şi de
ucenici
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18.58%

Secundar inferior
(gimnazial)

27.40%

Primar

18.22%

Fără şcoală absolvită

5.19%

Şcoală absolvită
nedeclarată

0.03%
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84.78 %

TOTAL POPULAŢIE - procente
DUPA FORMA DE
PROPRIETATE A
De stat
ŞCOLII ABSOLVITE

79.42%

Particulară

0.15%

TOTAL POPULAŢIE - procente
79.57 %
Din tabelul de mai sus se observă nivelul scăzut de educaţie al populaţiei din comună 50,84% dintre locuitori având studii gimnaziale.
Piaţa forţei de muncă
Din totalul populaţiei aproximativ 2400 de persoane sunt angajate cu carnet de muncă,
figurând în evidenţele Camerei de Muncă. Cea mai mare parte a salariaţilor lucrează în
cadrul societăţilor ce îşi desfăşoară activitatea în comună cât şi în cadrul instituţiilor
publice. Gradul scăzut de şcolarizare şi calificare profesională nu permite majorităţii
locuitorilor comunei să aibă acces la locurile de muncă oferite de mediul urban.
Populatia ocupata dupa nivelul scolii absolvite
Total

1683

Superior de
lungă durată

83

Superior de
scurtă durată

8

Liceal

Postliceal şi
de maiştri

39

497

Profesional şi
de ucenici

Secundar
inferior
gimnazial

Primar

Fără
şcoală
absolvită

655

329

62

10

Populatia 14-19 ani
activa
Total M

F

Total

M

F

Total M

F

2115

36

269

154

115

311

119

99

63

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

20-24 ani

25-29 ani
192
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30-34 ani

35-39 ani

40-44 ani

45-49 ani

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

433

271

162

227

141

86

266

163

103

259

158

101

50-54 ani

55-59-ani

60-62 ani

peste 62 ani

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

208

146

62

36

28

8

5

5

0

2

1

1

Raportând populaţia ocupată la populaţia activă reiese faptul că 61,07% dintre locuitorii
comunei cu vârste cuprinse între 14 si 62 de ani au un loc de muncă.
lV.6. Situația economică
Zona geografica a comunei Tarlungeni este una bogata in resurse naturale atat din
punct de vedere al calitatii cat si cantitatii acestora, acestea regasindu-se si in numarul
ridicat

al suprafetelor de teren agricol existent. Bogatia locala stimuleaza cresterea

economica prin exploatarea tuturor resurselor existente la nivel local. Observând structura
teritoriului, bogăţiile solului şi subsolului alături de potenţialul turistic conferit de zonă putem
concluziona că aceste elemente pot sta la baza dezvoltării economicea localităţii
Tarlungeni.
La facilitatile oferite de natura se adauga si cele oferite investitorilor prin
poziționarea intr-o zonă frumoasă cu terenuri accesibile de vânzare, forță de muncă ieftină
(meșteșugari - zidari, tâmplari, dulgheri) si beneficiind si de existența unei infrastructuri de
utilități adecvate– alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze naturale, telefonie,
astfel creaindu-se premisele unei cresteri economice reale.
Comert cu amănuntul de produse alimentare: 21 unităţi
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>

Industrie - producţie : 29

>

Construcţii, prestări servicii: 4

>

Comerţ materiale construcţii: 5

>

Agrozootehnice: 3

>

Alimentaţie publică: 3

>

Transport: 12

>

Industria farmaceutică : 2

Situaţia agenţilor
>

Alte domenii: 32 operatori pe alte domenii de activitate

Numărul unităţilor economice ce activează pe teritoriul comunei este de 101 dintre
Principalii consumatori si furnizori de servicii
principalii consumatori din localitate: ateliere de tamplarie, gater, fabrica
de hartie si servetele, fabrica ape minerale Zizin
principalii furnizori de servicii, inlcusiv turism: SC Tigers SRL (apa), Hotel
Perla Ciucasului, pensiunea Ciucas si Traian
Comuna Tarlungeni are un proiect realizat privind producere energie regenerabila,
proiect pentru un parc fotovoltaic intins pe 17 ha cu o capacitate de 7Mw.
Problemele cu care se confruntă agenţii economici din comună:
Utilităţi-Reţeaua de apă potabilă: presiunea slabă a apei, lipsa apei în anumite
perioade ale anului, oprirea foarte des a apei.
Canalizare: lipsa sistemului de canalizare
Infrastructura de transport: starea precara a drumurilor ce trebuiesc reabilitate şi
modernizate.
Managementul deşeurilor: lipsa unei rampe ecologice
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Poluare: rumeguşul de la firmele de exploatare forestieră şi gunoiul menajer ce se
depozitează în camp.
Resursele umane: lipsa forţei de muncă calificate, fluctuaţia de personal,
neseriozitatea angajaţilor, lipsa forţei de muncă în zonă.
Siguranţa proprietăţii: fenomen infracţional ridicat, populaţie necivilizată, foarte
multe infracţiuni silvice.
Lipsa unei piete de desfacere pentru produsele agricole, normele europene, taxele
si impozitele mari, saracirea populatiei, concurenta neloiala, constructii majore pe Valea
Zizinuluisunt cateva din amenintarile care pun in pericol dezvoltarea mediului de afaceri din
comuna in urmatorii ani .
Dezvoltarea zonei, fondurile europene, investiţiile în construcţii ale investitorilor
străini, dezvoltarea turistică a zonei, imbunătăţirea imaginii comunei pot favoriza
dezvoltarea mediului de afaceri în următorii 7 ani.
Agenţii economici consideră ca atractivitatea zonei, poziţia geografică favorabilă,
proximitatea cu oraşul Braşov terenurile la preţ accesibil, colaborarea eficientă cu
autoritaţile publice locale sunt puncte forte ale zonei.
Pentru dezvoltarea mediului de afaceri sunt necesare urmatoarele schimbări:
reabilitarea infrastructurii de transport, canalizare şi apă, dezvoltarea turismului,
îmbunătăţirea imaginii comunei.
Comuna Tarlungeni beneficiaza de numeroase resurse naturale diverse (izvoare de
apă minerală, pădure) şi bine gestionate, permitând crearea de noi intreprinderi locale
bazate pe creşterea valorii adăugate a acestora.
Existenta unui numar ridicat de unitati economice (101) creaza premisele unui suflu
economic aflat in dezvoltare.
Creşterea competitivităţii comunei ca locaţie investiţională se poate realize prin
preţurile scăzute ale terenurilor şi forţa de muncă ieftina
Pozitionarea in apropierea unor zone împădurite extinse permite exploatarea cu costuri
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mici a materialului lemons. De asemenea, Valea Zizinului detine potenţial pentru
desfăşurarea activităţilor piscicole.
Paraul Tarlung

Valea Zizinului
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a. Agricultura, silvicultura

Numărul total de gospodării în comună este de 2600 din care 1800 deţin terenuri agricole, iar 800
nu deţin terenuri.
Înainte de 1989 comuna era în totalitate cooperativizată, pe teritoriul comunei desfăşurându-se
activitatea C.A.P. Tărlungeni si C.A.P. Purcăreni.
Fondul funciar al comunei este de 13883 ha din care 432 ha intravilan (din care persoanele fizice
au în proprietate 387 ha) şi 13451 extravilan, suprafaţa agricolă a comunei este de 6095 ha din care:
CATEGORIA

SUPRAFATA
HA

Teren arabil

2284

Pășune

1008

Fânețe

2777

Paduri

5978

Comuna dispune de o suprafaţă însemnată de fâneţe şi păşuni. Fâneţele sunt folosite de
crescatorii de animale, dar o parte din acestea s-au împădurit, acestea nefiind întreţinute de
proprietari. În general locuitorii comunei cei care nu mai deţin animale închiriază fâneteţe celor
interesaţi de obţinerea de furaje.
Paşunile sunt inchiriate de către Primărie proprietarilor de stâni şi condiţiile de inchiriere se
stabilesc printr-o şedinţă comunală, conform legislaţiilor în vigoare, în funcţie de ofertele pe care
aceştia le fac crescătorilor de animale şi în funcţie de sarcinile pe care se obligă să le respecte.
Fiecare sat deţine un islaz comunal pe care păşunează animalele care nu sunt date la stână. În
ultimii ani aceste păşuni comunale nu au mai fost întreţinute corespunzător, motiv pentru care atât
calitatea cât şi cantitatea ierbii au scazut simţitor.
În proprietatea Consiliului Local se află 90 de făneţe, 1000 ha de păşuni şi 5939 ha de pădure.
Consiliul Local nu deţine teren arabil.
Reconstituirea dreptului de proprietate începuta după anul 1990 nu s-a finalizat:
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•

Conform Legii 18/1991 din 2024 de titluri s-au emis pana în prezent 1803 de titluri de

proprietate
•

Conform Legii 1/2000 din 88 de titluri s-au emis pana în prezent 42 de titluri de proprietate

•

Conform Legii 247/2005 trebuie emise 137 de titluri de proprietate.

Suprafaţa cultivată este de 2241 ha, cu o producţia medie la culturile de cartofi de 14 t/ha, grâu 3t/ha,
sfeclă furajeră 20 t/ha, orzoaică 2,5 t/ha, orz 3 t/ha.
Cea mai mare parte a proprietarilor de teren agricol folosesc îngrăşăminte naturale - îngrăşământ de
grajd şi foliar - dar anumite tipuri de culturi necesită şi folosirea de îngrăşăminte chimice.
Îngrăşămintele chimice care se folosesc în astfel de activităţi agricole sunt: îngrăşăminte complexe
(NPK), azotatul de amoniu (N), sare potasică (K).
Agricultura– constituie un suport al dezvoltării rurale datorită potentialului ei pentru cultivarea
cerealieră, calitateazonei a determinat locuitorii sa practice o serie de activitati predominant agricole
cum ar fi cultivarea plantelor, dar si cresterea animalelor. Un avantaj deosebit il reprezinta condiţiile
favorabile de obţinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate în condiţii deosebit de avantajoase.
Terenurile agricole de pe teritoriul comunei se încadrează în urmatoarele clase de fertilitate:
clasa a IV a: 10% din suprafaţa terenului arabil
clasa a V a: 60% din suprafaţa totala a terenului arabil
clasa a VI a şi a VII a: 30%: majoritatea păşunilor şi fâneţelor se încadrează în aceste clase.
Ca dotări cu echipamente şi utilaje agricole, toţi proprietarii de teren arabil din comună deţin 30 de
tractoare, motocositoare 12, pluguri 44, cultivatoare 21, grape 19, samantatoare 28, plantator de
cartofi 20, maisini immprastiat ingrasaminte chgimice/organice 6/5, masini de stropit 5, masini de
ierbicidat 27, combine 8, masini de recoltat cartofi 15, cositori 14, prese 20, remorci tractor 20.
In anul 2013 au fost emise un numar de 37 de certificate de producator.
Terenul arabil s-a degradat foarte mult din cauza lipsei de exploatare pe o lunga perioadă de timp.
Oamenii în vârstă care „au trăit perioada colectivizării” au idei preconcepute şi sunt foarte greu, daca
nu chiar imposibil de convins ca este mai bine să arendeze pamantul decât sa-l lase în paragină. Nu
înteleg legislaţia şi nici nu sunt interesaţi sa o cunoască: renta viageră care li se cuvine tot nu
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reuşeşte să-i facă să se răzgândească. Din cauza încrederii distruse de perioada colectivizării
arendarea pe termen lung - unica profitabilă - nu este realizabilă.
Oamenii practică agricultura pe suprafeţe mici şi culturi diferite. Profitabilă este numai agricultura
la scara mare. In lipsa comasării terenurilor nu se poate obţine o productivitate crescută. Locuitorii
comunei care deţin teren agricol nu au încredere unii în ceilalţi şi din acest motiv sunt extrem de
reticenţi la asociere. Participanţii la întâlnirea de lucru sunt de părere că dacă nu se va face
comasarea terenurilor astfel încat să poată fi cultivat un singur tip de cultură pe suprafeţe mari, terenul
arabil va deveni neproductiv.
APIA ar trebui sa ducă o politică de informare a proprietarilor de teren agricol în sensul încurajării
acestora în vederea asocierii şi constientizării faptului că agricultura a devenit profitabilă doar la scara
mare.
Cadrul legislativ defectuos ce nu susţine asocierea proprietarilor de teren agricol, acordând
subvenţii pentru deţinerea unei suprafeţe foarte mici de teren. Dacă reglementările legislative ar
stipula acodarea de subvenţii pentru plafoane mai mari (parcele de teren de cel putin 1 ha), iar aceste
plafoane ar creşte anual, atunci toţi proprietarii de teren s-ar comasa din proprie iniţiativă.
Sunt semnalate ca şi probleme lipsa conştientizării importanţei asigurării culturilor, lipsa resurselor
financiare pentru asigurarea culturilor şi lipsa unei pieţe de desfacere pentru produsele agricole ce
demotivează proprietarii de teren agricol să mai practice agricultura. O posibila soluţie la această
problemă este crearea unui depozit/hale en-gros unde produsele să fie păstrate şi valorificate în
condiţii optime.
Ca oportunitate privind acest domeniu apare posibilitatea practicării agriculturii ecologice în zonă.
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Animale

Efectivele de animale de pe teritoriul comunei au urmat în ultimi ani o curbă descendentă, din
cauza preţurilor mici de valorificare a produselor obţinute de la acestea. Pe lângă această problemă
apare la fel ca şi la domeniul agricol, lipsa unei pieţe de desfacere.
ANIMALE

NUMĂR

Bovine

700

Ovine

4046

Caprine

278

Cabaline

1950

Total

6974

Producţie agricolă animală se poate socoti pe vacă 3500 litri de lapte/cap de vacă/an, 45 de litri
lapte/cap de oaie/an, 95-120 kg carne/porc/an.
În comună există un fond de păşunat din a cărui capacitate efectivele de animale ale comunei nu
acoperă decât 30%. Păşunile chiar dacă sunt întinse ca suprafată trebuie îmbunătăţite.
În prezent există un singur proiect în derulare pentru înfiinţarea unei ferme de vaci prin programul
SAPARD, 15 ferme mici şi circa 2200 de gospodării în care se practică creşterea animalelor pentru
consum propriu.
În ceea ce priveşte organizarea stânelor aceasta se stabileşte în conformitate cu procedurile
legale printr-o adunare cetăţenească la care participă toţi crescătorii de animale şi unde ciobanii fac
oferte pentru perioada 1 mai - 20 octombrie, stabilindu-se cantitatea de brânză, plata pentru fiecare
animal, momentul montei. În funcţie de ofertele făcute crescătorii de animale stabilesc la care dintre
ciobani încredinţează animalele. În anul 2006 au fost 19 stâne din care 13 pe păşuni şi 6 pe fâneţe.
Urcatul la munte se face între 30 Aprilie -5 Mai, când ciobanii adună animalele la marginea fiecărei
localităţi. Tunsul oilor se face în perioada 20 Martie - 3 Aprilie de proprietari sau pe 20 Mai de ciobani.
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Măsura laptelui se face în 10 Iulie când proprietarii merg de seara la stână iar animalele nu se mulg
seara ci numai dimineaţa. În funcţie de cantitatea mulsă se stabileşte cantitatea de brânză de burduf
pentru o vacă şi brânză de burduf şi urdă de oaie.
Alesul oilor se face pe 30 Noiembrie când ciobanii le aduc în sat şi proprietarii le recunosc după
semnele particulare făcute de fiecare, în caz de oaie pierdută fără semn, proprietarul este despăgubit
cu altă oaie sau cu valoarea oii. Alesul vacilor se face între 31 Octombrie -1 Noiembrie .
Stâna este construită în general din lemn de brad, acoperită cu carton asfaltat peste care se pune
cetină de brad. Are un compartiment unde se fierbe zerul şi ciobanii fac mâncarea, un compartiment
de prelucrare a brânzei şi a caşului şi un compartiment de păstrare. Acesta din urmă se sapă la 50cm
pentru a se asigura o temperatură mai scăzută. Animalele se ţin pe timpul nopţii în coşare şi se mulg
în ţarcul numit stungă, format din coşare de brad şi comarnic. Acesta din urmă este format din
scândură de brad şi o platformă de scândură. Oile se mulg în găleţi de lemn de trei ori pe zi. Laptele
se fierbe în cazane de alamă şi se prelucrează într-un ciubăr de lemn. După ce se încheagă laptele,
caşul se ridică într-o pânză, în crintă după care zerul se pune la fiert şi se obţine urda care se
amestecă cu o lopeţică numită botic. Urda se ia şi se pune în zăgârne - plase de tifon. Din descrierea
prezentata se observă gradul scăzut de dezvoltare a procesului de prelucare si păstrare a laptelui şi
produselor din lapte.
Silvicultura
Fondul forestier al comunei Tărlungeni este administrată de Ocolul Silvic Privat CIUCAŞ RA, sub
patronajul Consiliului Local Tărlungeni şi deţine 6127,1 ha de pădure în administrare.
Fondul de vânătoare al comunei este gestionat în prezent de catre Ocolul Silvic Săcele, şi va
continua să fie gestionat de acesta până în 2009.
Împăduriri în anul 2006 nu s-au făcut iar în anul curent s-au împădurit până în prezent peste 20 de
ha. Suprafaţa parcursă cu tăieri în anul 2006 a fost de 471,7 ha iar în anul 2007 s-au parcurs 135 de
ha. Volumul de lemne recoltat în anul 2006 a fost 20.500 mc iar în prima jumătate a acestui an 5600
mc. Volumul de lemne exploatat de societăţi a fost de 14.000 mc pe anul 2006 şi 5300 mc în prima
jumătate a anului 2007.
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b. Infrastructura
Caldiri si locuinte

Numarul de clădiri publice (sedii ale Primăriei şi instituţiilor din subordine, şcoli, grădiniţe, secţii
poliţie, sedii ale DITL şi DGFP ale localităţilor, jandarmerie, armată, prefectură, etc.) :este de 20.
Numarul de blocuri de locuinţe din localitate (clădiri cu minimum 2 etaje), din care blocuri de
locuinţe şi hoteluri: 1
Suprafaţa în m2 a blocurilor de locuinţe, din care blocuri de locuinţe şi hoteluri este de 1200 mp.
Suprafaţa desfaşurată a clădirilor publice (în m2) este de 10300 mp iar suprafaţa desfăşurată a
teraselor/acoperişurilor clădirilor publice (în m2) este de 6500 mp.
Consumul anual de energie termică la nivelul localităţii, în Gcal şi valoric (ultimul an pentru care
există date), din care consum casnic şi consum industrial:
Numarul de apartamente în blocuri de locuinţe este de 16,
Numarul de camere în hoteluri este de 100 camere hotel si 100 camere pensiuni.
Ponderea clădirilor colective în total clădiri din localitate: 0.1 %
Ponderea locuinţelor realizate din materiale durabile este de 70 % .Marea majoritate a caselor
sunt construite inainte de 1970 iar ponderea celor constituie dupa 1970 este urmatoarea:
-1970-1989 este de 10%
-1990-1994 este de 70%
-1995-1999 este de 20%
Infrastructura de transport

Prin comuna Tărlungeni trec 2 drumuri judeţene: DJ 103A Brasov - Tărlungeni - Vama Buzăului si
DJ 103B Săcele - TărlungeniIniţial, lungimea drumurilor era de 40 de km, dintre care 7 km de
şosea asfaltată. După înfiinţarea unor 3 noi cartiere de locuinţe - 2 la Tărlungeni şi unul la Purcăreni
lungimea totală a drumurilor a mai crescut cu 15 km.
În comună există 7 drumuri forestiere a caror lungime totală este de 40 de km.
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Suprafaţa drumurilor comunale este de 678 500 mp, iar principalele drumuri comunale sunt:
•

Tărlungeni - Purcăreni

•

Purcăreni - Zizin

•

Tărlungeni - Al. Petofi

•

Tudor Vladimirescu

•

Vasile Roaita

•

Tărlungului

•

Republicii

•

Crişan

•

Horia

•

Cloşca

În comună există şi drumuri de exploatare agricolă, din care 612 mp aparţin domeniului public.
Transportul spre zonele urbane este asigurat de Transbus Codreanu S.A. şi de un taxi autorizat
de Consiliu Local. În afara curselor asigurate de Transbus Codreanu mai există şi transportatori locali
neautorizati.
Infrastructura de utilitati

În ceea ce priveşte sistemul de comunicaţii, a fost dată în folosinţă o centrală telefonică digitală
modernă cu fire optice care asigură serviciile telefonice la aproximativ 700 de abonaţi.
Apa
În zona Prejmer, principala sursă de apă este cea subterană. Frontul de captare subteran din
zona - respectiv sursa Ciucaş din sistemul de Apă Braşov, care asigură 60 - 100l/s, printr-o ramificaţie
din aducţiunea către Municipiul Braşov prin partea de sud a localităţilor Zizin şi Tărlungeni alimentează comuna Tărlungeni.
Tratarea apei
Dezinfectarea apei captate se face manual, direct din rezervoarele tampon existente în cadrul
gospodariei captării izvoarelor.
Calitatea apei tratate
În prezent în localităţile comunei nu există o monitorizare a calităţii apei potabile.
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Înmagazinarea apei
În localităţile aferente comunei Tărlungeni există rezervoare cu capacitate de înmagazinare 1x
100mc si 1x 300mc.
Aducţiuni de apă tratată
În comuna Tărlungeni există o aducţiune de 7,285 km. Aceasta constituie o ramificaţie din
aducţiuneaCiucaş - Braşov pentru ramura Zizin a sistemului de apă din comuna Tărlungeni.
Reţeaua de distribuţie
În comuna Tărlungeni au fost realizate lucrări pentru reţeaua de distribuţie în lungime de 11,3 km.
Staţii de pompare şi zone de presiune
În localităţile din comuna Tărlungeni, alimentarea cu apă se face gravitaţional prin ramificaţia de la
aducţiunea Ciucaş - Braşov.
Canalizarea
Privind sistemul de colectare şi tratare a apelor uzate, comuna Tărlungeni face parte din
Aglomerarea Prejmer ce cuprinde şi comunele Budila şi Teliu cu localităţile aferente.
Exceptând localitatea Prejmer care are reţea de canalizare, în restul localităţilor analizate (Tărlungeni
Budila şi Teliu) evacuarea apelor uzate menajere se face în cea mai mare parte pe terenurile
învecinate şi prin fose septice şi puţuri absorbante direct în pânza de apă freatică subterană. În
aceste localităţi, gradul mediu de acoperire al reţelelor de canalizare este sub 30%. Localităţile
analizate nu dispun de staţii de epurare .
Reţeaua de canalizare în localitatea Prejmer, realizată în anul 2000 este în sistem divizor şi
acoperă 23,5 Km. Ea s-a dezvoltat împreună cu dezvoltarea oraşului şi a sistemului de distribuţie apă
potabilă. Apa uzată menajeră de la populaţie şi agenţii economici este evacuată printr-un sistem de
canale colectoare realizate din conducte din beton avand Dn 200 - Dn 400.
În celelalte localităţi existenţa unor canalizări parţiale, se traduce prin colectoare de canalizare
cu vechime foarte mare fiind depăşite fizic şi moral.
Toate reţelele de canalizare au curgere gravitaţională şi nu există staţii de pompare. Totodată
nu există un sistem de monitorizare care să poată arăta cantitatea de apă uzată industrială evacuată
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în sistemul de canalizare.
Principalele deficienţe ale sistemului de canalizare din comuna Tărlungeni se pot rezuma
dupa cum urmeaza:
nu toţi locuitorii comunei sunt racordaţi la reţeau de canalizare;
nu toţi locuitorii care beneficiază de alimentare cu apă au reţea de canalizare;
absenţa bazinelor de retenţie;
existenţa unui număr important de canale colmatate (cca 3,78%), care conduce la o
funcţionare defectuoasă a sistemului de canalizare;
parte din canalele de canalizare din zona joasă a comunei preiau o cantitate importantă de
apa din infiltraţii
Managementul deşeurilor
Reprezintă una din cele mai critice probleme de mediu în Romania. Ca în majoritatea zonelor
rurale, nici în comuna Tărlungeni nu există servicii de management al deşeurilor, acest lucru
conducând la crearea de depozite neautorizate care afectează grav mediul şi populaţia. Cantitatea de
deşeuri generată rămâne foarte ridicată, în timp ce colectarea selectivă a deşeurilor şi reciclarea
acestora nu înregistrează nici un fel de progrese. Legislaţia românească referitoare la deşeuri,
armonizată cu cea a Uniunii Europene, a avut un impact pozitiv în ultimii ani, dar sunt necesare, în
continuare, eforturi considerabile în vederea asigurării conformării cu standardele europene.În
prezent, colectarea deşeurilor se face neselectiv, fiind transportate cu un camion la o groapă de
gunoi.
Energie electrică
În prezent, intreaga comună este electrificată cu excepţia unui număr de 50 de gospodării. Cele
50 de gospodării neelectificate aparţin unor familii de rromi din Tărlungeni şi Zizin.
Reţeaua de gaze naturale
În comuna Tărlungeni nu există o reţea de gaze naturale.
Servicii poştale, telecomunicaţii şi mass-media
În comuna Tărlungeni există 4 oficii poştale, un operator de telefonie fixă (Romtelecom), 3
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operatori de telefonie mobilă (Zapp, Orange, Vodafone), telegraf, radio prin Poşta Română, există un
operator de televiziune prin cablu local (aprox. 400 de abonaţi), reţea de televiziune naţională,
televiziune prin satelit (Digi Tv, aprox. 450 de abonaţi), conexiune de internet dial-up şi LAN prin
reţeaua Romtelecom.
Sanatate
Dispensar

Infrastructura sistemului medical Activitatea medicală este asigurată prin:
4 dispensare Medicină de familie: 2 în Tărlungeni, şi câte unul în Zizin şi Purcăreni.
un cabinet Stomatologie în Tărlungeni.
In aceste unităţi medicale activează cadre medicale:
cu studii superioare - 5
cu studii medii - 3, din care navetişti - 3 medici.
În comuna Tărlungeni funcţionează două farmacii: una în Tărlungeni şi una în Purcăreni.
Unităţi sanitare în sector privat: un cabinet Medicină de familie la Purăreni.
Titularul inventarului dispensarelor din Tărlungeni este Spitalul Municipal Săcele. Cabinetele de
Medicină de familie din Tărlungeni sunt independente, doar aparatura din dotare este inventariată
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anual de Spitalul Sacele. Pentru dotarea cu mobilier a unui apartament de serviciu pentru medicii
navetisti, achiziţia a fost facută din fondurile Consiliului Judeţean, prin Spitalul Municipal Săcele.
In decursul acestui an în comună va fi activ un Serviciu Medical de Urgenţă. Prin înfrăţirea comunei
cu un oraş din Italia, Primaria a primit o autosanitară care să fie utilizată în acest scop.
Microstatie de ambulanta

Siguranţa populaţiei - fenomenul infracţional
Din analiza datelor statistice ale ultimilor ani se evidenţiază o intensificare continuă a fenomenului
infracţional în anumite domenii de activitate, cea mai mare pondere înregistrând infracţiunile silvice,
furturile dar şi infracţiunile privitoare la integritatea corporală a persoanelor.
Cadrele Postului de Poliţie Tărlungeni, în numar de 7, şi-au canalizat permanent eforturile spre
manifestarea, în toate împrejurările, a unui spirit justiţiar, dând dovadă de devotament faţă de
cetăţean şi faţă de valorile comunităţii pe care o apară, de perseverenţa profesională, demnitate şi
cultivarea spiritului de dreptate şi adevăr.
Climatul de siguranţă al cetăţenilor de pe raza comunei Tărlungeni cât şi controlul fenomenului
infracţional sunt asigurate atât prin activităţile specifice de prevenire şi combatere a infracţiunilor cât şi
prin rezolvarea a numeroase cazuri de încălcare a legii.
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c . Turism

Însăşi poziţia geografică a comunei face ca aceasta să deţină un important potenţial de dezvoltare
a turismului:
complexul depresionar al Bârsei, cândva un fund de mare, care treptat a fost umplut întrun timp îndelungat, cu aluviuni aduse de apele ce coborau din munţi.
relieful comunei Tărlungeni: în partea sudică a comunei este o zona de contact dintre
câmpia piemontană şi masa orogenică. Comuna este aşezată tocmai în această arie
geografica de legătură, delimitată de râul Tărlung.
câmpia piemontană a comunei Tărlungeni care se întinde până la limita nordică a acestei
comune, înspre Prejmer, Hărman şi Sânpetru.
din punct de vedere geografic şi geomorfologic, teritoriul administrativ al comunei
Tărlungeni, se situeaza în extremitatea sud-estica a Depresiunii Bârsei, urcând până spre
vârfurile masivelor Piatra Mare şi Blidaru. Pe acest teritoriu se imbina in mod armonios
doua tipuri de zone: zona montană - reprezentată prin versanţii nordici ai masivelor Piatra
Mare şi Blidaru si zona depresionară - vetrele localităţiilor Tărlungeni, Zizin şi Purcăreni
care se află între dealurile ce înainteaza spre centrul depresiunii. În întreaga zonă există
numeroase trasee turistice ce oferă turiştilor privelişti inedite.
Diversitatea cadrului natural, a florei şi faunei cât şi relieful variat - de la vârful Ciclomului (1197,4
m) la depresiunea din NV (606,5 m), fiind predominant deluros şi muntos cu importante zone de
păşune, acoperit cu păduri de fag şi răşinoase - se constituie într-un important potenţial de dezvoltare
a turismului. Clima - chiar dacă nu foarte prietenoasă - este favorabilă mai ales sporturilor de iarnă.
Grosimea stratului de zăpadă variază în timpul iernii între 3 şi 80 cm.
În anul 1992 prin bunăvoinţa Comisiei Agroturismul Montan au fost inventariate şi atestate o serie
de gospodării din comuna Tărlungeni care ar putea să intre în circuitul turismului montan. Cele peste
40 de gospodării care au fost atestate atunci cu clasa A reprezintă un numar modest faţă de
posibilitaţile reale din comună. La o inventariere sumară facută de un colectiv al Primariei Tărlungeni,
numarul acestor gospodării pare să depăşească cifra 200. Important este ca aceste gospodării sau
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această modalitate de turism posibil în comună să fie cunoscută în ţară sau peste hotare; menţionăm
că până în anul 1948, în satul Zizin, în preajma surselor de apă minerală se practică aceasta formă de
turism, care a dispărut după distrugerea băilor cu apă rece.
Purcareni

Pe teritoriul comunei şi anume în satul Purcăreni îşi desfăşoară activitatea o asociaţie de turism
“Copacul bucuriei “ din cadrul reţelei de turism “Operation Villages Roumains” prin care un numar
important de gospodării practică agroturismul. Această activitate a adus locuitorilor din zonă
posibilitatea valorifi carii produselor agricole obtinute în gospodaria proprie şi obtinerea unor venituri
suplimentare. Numărul gospodăriilor atestate de către această asociaţie este de 30.
In anul 1999 au beneficiat de servicii agroturistice aproximativ 450 de persoane din care 430 turişti
străini.
Un punct de atracţie turistică unic în zonă este rezervaţia naturală Purcăreni - zona Calea Muierii
-

recif coraligen cu dublă importanţă: fauna fosilizată şi evoluţie geologică.
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Aria Naturală Protejată “ Punct Fosilifer Purcăreni” 1.
Categoria şi importanţa rezervatiei. Conform clasificarii UICN/ CMN, aceasta face parte din
categoria rezervatiilor paleontologice, respectiv zona protejată din jurul unui punct fosilifer.
1. Poziţia geografică.

Rezervaţia naturală se află situată la poalele Munţilor (Clăbucetele) Intorsurii, pe glacisul ce face
trecerea către sectorul piemontan al depresiunii Tara Bârsei, la contactul dintre acestea.
2. Coordonate topografice.

Punctul fosilifer se află la intersecţia paralelei de 45° 38,10” latitudine nordică cu meridianul de
25°48,11” longitudine estică.
3. Suprafaţă şi limite.

Perimetrul care contureaza ivirea stâncilor calcaroase delimitează un areal de 0,04 ha,iar
împreună cu zona tampon ce protejează circular acest areal, rezervaţia se intinde pe 0,2 ha.
4. Situaţia şi evoluţia componentelor naturale.

Stânca calcaroasă de la Purcăreni este unul din punctele fosilifere de prestigiu ştiinţific din judetul
Braşov şi chiar din tara ce a fost intens erodat.
Clima reflectă din plin pozitia de contact între depresiune si munte a arealului in care se afla
rezervatia. De aceea aici exista un topo-climat moderat, de adapost, cu temperaturi medii anuale
cuprinse intre 6° si 7° C. In ianuarie se inregistreaza minimele ( media acestei luni atingand -4...-5° C)
iar in iulie maximele ( +18° C ). Deşi nu sunt semnificative pentru rezervaţia paleontologica, valorile
precipitatiilor atmosferice ating o medie de 650 mm/an.
5. Modul de ocrotire.

Cariera de la Purcăreni a fost deschisă în secolul XIX pentru exploatarea micului masiv ce
formează klippa calcaroasă. Exploatarea a fost sistată în perioada 1950-1960 iar calcarele extrem de
fosilifere au justificat declararea ei ca rezervaţie naturală, pentru protejarea calcarelor de Stramberg.
Calcarele din Purcăreni sunt considerate ca deosebit de reprezentative: un caz rar de recif
coraligen. Rezervaţia prezintă un dublu interes ştiinţific:
•

Paleontologic - pentru fauna fosilizată
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•

Geologic — pentru modul în care a evoluat tectonica locală.
6. Starea actuală a rezervaţiei.
7. Este relativ bună, blocul de calcare de Stramberg nu este degradat. La baza fostei

cariere calcarele sunt acoperite de un strat de sol şi un înveliş de vegetaţie. În jur, pajiştea este
degradată datorita păşunatului. Deşi aceasta nu afectează direct klippa de calcar, pierderea
învelişului de vegetaţie duce la accelerarea erodării stratului de sol. La acestea se adaugă
depozitarea ocazională a unor resturi menajere de către cei ce poposesc la poalele stâncii, ceea ce
conduce la degradarea peisajului local.
8. Printer pericolele ce ameninţă rezervaţia se numara lipsa unei zone tampon îngrădită

şi semnalată corespunzător. păşunatul intensiv cu consecinţe negative asupra covorului vegetal,
cresterea cantităţilor de resturi menajere şi deseuri stocate in perimetrul ocrotit, incadrarea rezervaţiei
în interesele economiei locale şi generale.
Rezervaţia Purcăreni prezintă în primul rând un interes din punct de vedere ştiinţific, fiind practic
un “ laborator” in situ, unde specialişti, profesori şi studenţi, pot studia fauna fosilă şi mai ales faciesul
în care s-a format. Prin faptul ca arealul ocrotit este redus ca întindere, el nu afectează nici problema
restituirii terenurilor, iar resursele de subsol nu au valoare economică care să prejudicieze economia
locală. Poate constitui un avantaj, contribuind la dezvoltarea turismului şi mărirea numărului de
pensiuni turistice din localitate şi comună.
Se impune îngrădirea accesului la klippa calcaroasă, precum şi instalarea de panouri avertizoare
prin care să fie informaţi atât localnicii cât şi turiştii asupra importanţei ştiinţifice a rezervaţiei, riscurile
la care se expun cei ce nu se conformează cu restricţiile impuse de un asemenea program de
ocrotire.
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d. Cultura si educatie

Cultura
Camin cultural Tarlungeni

Comuna Tărlungeni face parte din Şapte Sate şi prin extindere din Ţara Bârsei., teritoriu care
alături de zona Branului, a Făgăraşului şi a Sibiului erau denumite "mocăneşti”.
În activitatea de zi cu zi nu se mai păstrează portul tradiţional, mocănesc şi ceangăiesc,
acestea putând fi văzute numai cu ocazia anumitor sărbători - când atât tinerii cât şi bătranii îmbracă
hainele tradiţionale - şi la muzeul amenajat la parohia evanghelică din Tărlungeni. Această
abandonare a portului local (mocănesc ) este cauzata de faptul că încă din perioada primului război
mondial, o parte din locuitorii comunei au plecat in diferite locuri din tara , adică în vechiul regat
(Buzău, Câmpia Română), unde s-au îndeletnicit cu diferite munci : birjari în Bucureşti, căruţaşi pe
dubiţele de pâine(căruţaşi organizaţi care făceau servicii de transport marfă şi curierat până în Viena,
Budapesta sau Constantinopol); o parte din ei se duceau ca şi ciobani la turmele de oi din Dobrogea
şi Muntenia, unde prin forţa împrejurărilor au abandonat portul mocănesc care reclama mai multă
îngrijire şi astfel au îmbrăcat costume din stofe de diferite culori, închise mult mai practice.
Cu privire la formele de manifestare în prezent a culturii tradiţionale, cele două etni care
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trăiesc şi se împacă bine de sute de ani, românii şi maghiarii, au ca dansuri populare reprezentative
Căluşarul şi Boricza.În ziua 25 decembrie, Comunitatea Ceangăilor din judeţul Braşov are drept
tradiţie specifică, Boricza. Boricza este un dans specific maghiar şi se joacă în mai multe localităţi din
judeţ cu populaţie ceangăiască, dar mai ales în Purcăreni. Boriczaşii duc mai departe acest străvechi
dans care e jucat numai de băieti, fiind influenţat de Căluşul românesc prin - zurgălăii de la genunchi,
prezenţa vatafului, cât şi o serie de figuri: pintenii, săritura, batuta jos.
Ca şi semnificaţie Boricza reprezintă o mască zoomorfă care însoţeşte cetele de colindători în
Ajunul Crăciunului, analoagă Turcii din Transilvania. Rolul măstii este unul protector, de alungare a
spiritelor rele, malefice, iar dansul în cerc semnifică ciclicitatea anotimpurilor. Activitatea căminelor
culturale care în trecut erau însufleţite de tot felul de evenimente culturale, a scăzut considerabil. În
prezent, în comuna Tărlungeni funcţionează 3 cămine culturale: în Tărlungeni, în Purcăreni şi în
Cărpinis. Singurele activităţi culturale care se desfăşoară în prezent în cele trei cămine culturale sunt
nunţile, balurile şi alte evenimente de acest gen; din când în când sunt proiectate filme si sunt
organizate adunări politice sau şedinţe de evanghelizare organizate de misionarii baptişti.
În imobilul în care se află grădiniţa Tărlungeni îşi desfăşoară activitatea şi biblioteca comunală cu un
număr de12.000 de volume şi 700 de cititori.
Obiceiuri deosebite, tradiţii
Dintre activităţile din gospodăriile locale, au mai rămas cele legate de sărbătorile religioase şi
anume : vopsitul şi încondeiatul ouălor de Paşti, colindătorii de Crăciun şi Anul Nou şi Balul Recoltei .
Se mai pot aminti:
8 aprilie - Ziua Internaţională a Rromilor - “Trebuie sa cautăm calea”. Este un eveniment
organizat la Zizin de către Primăria Tărlungeni, făcând parte din proiectul “Ambasadorii
Zizinului”. Scopul manifestării este susţinerea culturii etniei rrome, ca mijloc de educaţie.
Manifestarea cuprinde un scurt istoric al rromilor, iar din program fac parte poezii, poveşti din
folclorul ţigănesc şi prezentarea unor crâmpeie din tradiţiile rromilor - “focul viu” - (manifestare
culturală regională)
30 - 31 iulie, Zilele Tărlungeniului: manifestare socio-culturală locală - spectacol folcloric şi
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parada portului popular.
Educatie
În momentul de faţă în comuna Tărlungeni funcţionează 5 şcoli generale, 5 grădiniţe şi 2 Şcoli de
Arte şi Meserii, una în Tărlungeni şi una la Purcăreni.
În satele Purcăreni, Zizin şi Tărlungeni şcolile generale sunt de opt clase iar în Cărpiniş de patru
clase, cu menţiunea că la Zizin sunt două şcoli generale: la una se predă în limba română iar la
cealaltă în limba maghiară - din cauza numărului mic de copii maghiari s-a trecut la înfiinţarea acestei
şcoli generale cu predare în limba maghiară, care adună copii din toate satele aparţinătoare comunei
Tărlungeni.
Scoala Tarlungeni

La şcoala de Arte şi Meserii din Tărlungeni (înfiinţată în anul 2006) se fac următoarele specializări:
coafură-frizerie (cu diplomă de coafor-frizer) şi silvicultură (cu diplomă de lucrător forestier). La
Purcăreni se face silvicultură şi lucrător în gospodărie. În perioada de până în anul 1989 în imobilul
şcolii generale din Tărlungeni a funcţionat şi prima treaptă de liceu, adică învăţământul general de
zece clase. În Purcăreni există o Scoala de Arte şi Meserii - ai carei elevi sunt aproape în exclusivitate
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absolvenţi ai şcolilor din Zizin şi Tărlungeni - pentru calificarea în meseria de „lucrător în gospodărie”.
Scoala Purcareni

Pentru a descrie cât mai exact complexitatea activităţii locale în domeniul educaţiei specificăm
urmatoarele:
Derularea unui program „Şcoala după scoală” prin care se urmareşte dezvoltarea unei culturi
generale cât şi a capacităţilor de socializare şi integrare în diferite colectivităţi. În plus, profesorii sunt
interesaţi de formarea unei experienţe de viaţă care să le fie utilă în diverse situaţii. Trebuie specificat
de asemenea că acest program presupune şi realizarea unor activităţi extraşcolare - de divertisment.
Desfăşurarea unui forme speciale de învaţământ:” a II a Şansă”. Învăţământul a II a Şansă
reprezintă echivalarea claselor 5 -10 care se poate face în 4 ani sau chiar mai puţin timp - acest lucru
depinzând de gradul de implicare al elevilor şi al ritmului în care trec prin toate modulele propuse.
Desfăşurarea unor activităţi extracurriculare diverse: cerc de pictură - Şcoala din Zizin -,
excursii, activităţi sportive, cultural - artistice, gospodăreşti
Colaborarea şcolilor cu un logoped din cauza că în comună există un numar mare de copii
cu cerinţe educaţionale speciale (CES), majoritatea acestora provenind din familii de rromi
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In cel de-al doilea corp al Şcolii din Zizin se încearcă socializarea copiilor de etnie rromă cu
cei de etnie maghiară şi română, încercând să nu se creeeze un SAM numai pentru elevi de etnie
rromă. Această schemă e vazută ca soluţie provizorie pentru rezolvarea problemelor legate de
socializare, intergrare socială şi generarea unor comportamente dezirabile. Iniţial au văzut ca pas
important faptul de a-i şcolariza (ca să aibă minim 10 clase) şi de a îi califica într-o meserie. Fundaţia
FAST încearcă să facă un pic mai mult, ducându-i în Săcele - „un pas în plus înspre marele oraş”.
O alta strategie de abordare a problemei socializarii şi integrarii este aceea de a se ocupa de
educaţia copiilor înca de la vârste foarte mici. Soluţia nu este luarea tuturor copiilor şi ducerea lor în
oraşe. Ca prim pas strategia vizează întrepătrunderea celor 6 clase a VIII a astfel încât să se
genereze un context de intaracţiune între copiii din cele 3 comunităţi ale comunei.
Fundaţia FAST ajută finaciar 10 tineri pentru a-şi putea plăti abonamentele pentru transport.
Ei consideră că cel mai bun ajutor este acela de a-i ajuta cu abonamentele pentru autobuz, nu de a
face rost de o maşină care să-i ducă şi să-i aducă pe toţi elevii acasă, pentru că fiecare elev are
programul lui unic la şcoală. Familiile unora dintre aceşti copii încearcă să profite de acest ajutor şi nu
folosesc banii primiţi de la fundaţie pentru a cumpăra copilului abonamentul de transport. Timp de doi
ani au pregatit copii cu calificarea de menajer/menajeră, au fost testaţi (obţinând rezultate excelente)
dar nici măcar un singur copil nu a angajat. Într-un domeniu în care forţa de muncă este inexistentă,
angajatorii refuză să le ofere locuri de muncă. Cauza este neîncrederea în rromi şi prejudecăţile
puternic discriminatorii pe care le au marea majoritate a managerilor din România.
Cu privire la învăţământul vocaţional, Şcoala din Tărlungeni a caştigat un proiect „PRIETENII
JOCULUI” - axat pe dansuri multinaţionale: 10 copii ce danseaza dansuri tradiţionale rromani, 10 dansuri ungureşti si 10 - dansuri tradiţionale româneşti.
Numărul cadrelor didactice ce activează în învăţământ:
41 de titulari , din care 23 de navetişti;
20 de suplinitori (7 dintre ei au studii superioare), din care navetişti -11.
Infrastructura şcolară:
24 săli de curs;
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7 laboratoare;
3 biblioteci şcolare
Teren de fotbal omologat Liga II;
Teren de fortbal omologat Liga III;
Sala sportiva multifunctionala acoperita

Teren de fotbal

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Sala de sport
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Sala de sport
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Situatia scolara a populatiei
UNITATEA ŞCOLARĂ
1. Şcoala din Tărlungeni

Nivel de scolarizare
Clasele 1 - 4
Clasele 5 - 8
Învăţământ special A Doua
Şansă

2. Şcoala din Zizin

TOTAL
Clasele 1 - 4
Clasele 5 - 8

3. Şcoala din Purcăreni

TOTAL
Clasele 1 - 4
Clasele 5 - 8

4. Şcoala din Cărpiniş
TOTAL GENERAL

TOTAL
Clasele 1 - 4

Liceu şi şcoli profesionale
Facultate
e.

Nr. elevi
210
167
12
389
123
197
390
52
47
99
10
888
180
25

Religie

Pe teritoriul comunei se găsesc 13 lăcaşuri de cult: 4 biserici ortodoxe, trei biserici evanghelice, o
biserică romano-catolică, 3 biserici penticostale, o casă de rugăciune baptistă, o casă de rugăciune
adventistă de ziua a şasea.
Apartenenţa religioasă a locuitorilor comunei este următoarea:
ortodoxi 50%
protestanţi 30%
alte religii 20%
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Biserica Evanghelica Purcareni

Gradul de recunoaştere a Bisericii ca autoritate socială nu este deloc neglijabil, având în vedere
faptul că oamenii (în special cei în vârstă) frecventează în mod curent lăcaşurile de cult şi sprijină
cultele prin donaţii - mai substanţiale cu ocazia sărbătorilor. La rândul lor şi credincioşii sunt sprijiniţi
cu daruri, pachete, donaţii în special în preajma sărbătorilor religioase.
Ortodocsi

f. 50%
Mediu
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Protestanti
30%

Alte religii
10
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g. Comunitatea de romi

Cele două comunităţi de rromi din Tărlungeni şi Zizin sunt formate din aproximativ 650 de
familii lărgite. Numarul mediu de membrii/fam. este de 5 - 6 persoane.
Condiţiile de trai:
Din cele 650 de familii de rromi, numai 270 dintre acestea au locuinte decente, avand acces la
utilitati - apa potabila, curent electric. Casele acestor familii au cel putin 2 camere şi sunt mobilate
corespunzător. Restul familiilor de rromi trăiesc în condiţii greu de imaginat, fără apă curentă, curent
electric, convieţuind într-o singură cameră 6-10 persoane.
Starea de sănătate a populaţiei
•

Principalii factori de risc privind sănătatea populaţiei de etnie rromă sunt mizeria, lipsa igienei
corporale, starea deplorabilă a locuinţelor în care trăiesc - spaţiul mic, închis şi aglomerat în
care convieţuiesc membrii familiei de vârste diferite - cât şi lipsa educaţiei în acest sens.

•

Problemele curente de sănătate derivă din lipsa alimentaţiei corespunzatoare, a măsurilor de
igienă adecvate, boli ale copilariei cu diverse reacţii adverse din cauza tratamentului şi atentiei
necorespunzatoare.

Educaţia sexuală, sanitara, contaceptivă :
•

Educaţia sanitară şi igienico corporală se realizează în grădiniţe şi şcoli, atât în rândul copiilor
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de vârste fragede cât şi al adolescenţilor.
•

Educaţia contraceptivă se realizează în rândul comunităţii de rromi cu sprijinul medicilor de
familie sau prin diverse campanii de informare.

•

Educatia sexuală se realizează foarte puţin în şcoli, fiind insuficientă.

Securitate şi asistenţă socială:
•

În baza de date a compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primariei Tărlungeni sunt
înregistrate 370 de dosare de ajutor social şi 520 de dosare de alocaţie suplimentară din
rândul populaţiei de etnie rromă.

Veniturile lunare sunt completate de veniturile obţinute din muncile ocazionale precum: muncile
agricole, la pădure sau ca zilieri în sat.
•

Privind situaţia persoanelor cu dizabilităţi fizice sau psihice, în evidenţa Primăriei Tărlungeni
apar angajaţi 32 de asistenţi personali din rândul populaţiei de etnie rromă care au grijă de tot
atâtea persoane cu handicap gr.I, dizabilităţi fizice şi psihice.

Cultură şi artă - tradiţii şi obiceiuri
Tradiţii : Sărbătorirea Zilei Internaţionale a rromilor - O Rromano Themutno Dives,
sarbatorită în ziua de 8 Aprilie.
Obiceiuri : sărbătoarea - Joia Verde, are loc în joia de dinaintea Paştelui şi are drept
scop pomenirea morţilor familiei respective, printr-un ritual de aprindere a unor plante
uscate.
Forţa de muncă - structura profesională a populaţiei:
În urma unui proiect Phare , 65 de rromi din cele doua comunităţi au fost calificaţi în
meseria de florar decorator.
h. Mediu
Biodiversitatea
Conform împărţirii Europei în regiuni biogeografice, comuna Tărlungeni se află în zona alpină
submontană. Caracteristicile climei din ultima perioada, cărora li se adaugă alternanţa perioadelor
secetoase cu cele umede nu au dezechilibrat evolutia fireasca a habitatelor. De asemenea, nu s-au
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semnalat degradări majore ale habitatelor. În zona în care este situată comuna Tărlungeni se găsesc
habitate terestre - păduri şi pajişti subalpine.
Cauzele problemelor cu care se confruntă aceste habitate sunt:
în cazul pădurilor: fenomeme de uscare a copacilor, atacurile dăunătorilor şi depozitarea
deşeurilor;
în cazul păşunilor: deficitul de apă în sol, dejecţiile din zonele cu stâne şi depozitarea
deşeurilor;
Aria naturală protejată - Locul fosilifer Purcăreni - are administraţie proprie, starea de conservare
a rezervaţiei fiind bună. Custodele rezervaţiei urmează să finalizeze planul de management ce va
prevedea luarea unor măsuri stricte de protejare a habitatului.
Problemele identificate la acest nivel sunt:
schimbările climatice, regimul dezechilibrat al precipitaţiilor şi calamităţile natural;
restrângerea arealelor naturale în favoarea celor antropice - activităţi economice de tipul
exploatărilor forestiere, suprapăşunatul, construcţiile ilegale în zone protejate şi activităţile
de braconaj;
arderea miriştilor, comerţul ilegal cu specii rare şi ameninţate, turismul necontrolat prin
campare dezorganizată şi prezenţa deşeurilor de toate tipurile în zonele natural.
Factorii de mediu
Calitatea aerului în comună este bună, poluarea aerului rezultând numai din traficul rutier ca
emisii de noxe gazoaze pe de o parte - gaze cu efect de seră - şi praf pe de altă parte. In zonă nefiind
dezvoltată o industie poluantă, alte surse de poluare ale aerului - în afara celor menţionate mai sus sunt arderea necontrolată a deşeurilor, a miriştilor şi a deşeurilor vegetale.
În alcătuirea surselor de apă ale comunei intră atât apele subterane (freatice şi de adâncime)
cât şi apele de suprafaţă - reţeaua de râuri. Supravegherea calităţii apelor este realizată de către
Laboratorul de chimie, biologie şi bacteriologia apei al SGA Braşov, fiind monitorizate apele
curgătoare de suprafaţă, apele subterane freatice, sursele de potabilizare şi apele uzate. Privind
apele de suprafaţă, cele mai importante surse de poluare sunt evacuările de ape uzate menajere
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neepurate sau insuficient epurate şi depozitarea neconformă a deşeurilor menajere şi a celor rezultate
din desfăşurarea activităţilor economice.
Fondul funciar. La categoriile de folosinţă dominante - arabil, păşuni, fâneţe şi pajişti naturalesuprafeţele de teren au înregistrat o uşoară creştere datorată diminuării suprafeţelor de plantaţii
pomicole.
În condiţiile actuale, structurile agricole sunt fărâmiţate iar terenurile arabile dispar prin
scoaterea din circuitul agricol, extinderea construcţiilor, construirea de drumuri sau nevalorificare.
Cercetările privind păstrarea calităţii solului sunt o necesitate, ceea ce presupune actiuni de menţinere
a materiei organice în sol şi reciclarea conţinutului de substanţe nutritive.
Solul este supus acţiunii poluatorilor din aer şi din apă, fiind locul de întâlnire al poluanţilor. Sursele de
degradare a solurilor sunt:
reziduurile zootehnice
pesticidele
defrişarea pădurilor
eroziunea de suprafaţă
alunecările de teren
depunerile de deşeuri solide - menajere şi a celor rezultate din desfăşurarea activităţilor
economice.
supraexploatarea solurilor
evacuarea direct pe sol a apelor uzate
lipsa unei reţele de canalizare eficiente şi a unei staţii de epurare
Problemele identificate cu privire la starea solurilor din comună sunt:
suprafeţe afectate de reziduuri zootehnice;
suprafeţe afectate pe de o parte de lipsa reţelei de canalizare şi pe de altă parte de starea
avansată de uzură a reţelei de canalizare (incomplete) existente;
5 ha de teren afectate de eroziuni.
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lV.7. Analiza SWOT, directii strategice si obiective de dezvoltare
Analiza situatiei curente pentru comuna Tarlungeni se va face pe 6 domenii, care sunt
cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare - care reprezinta “documentul
de planificare strategică și programare financiară multianual, aprobat de Guvern si elaborat intr-un
larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu Politica
de Coeziune a Uniunii Europene” , cu Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada
2014-2020 si cu propunerile cuprinse in Acordul de Parteneriat propus de Romania pentru perioada
2014-2020.
Dezvolatre urbana, dezvoltarea infratsructurii tehnice si sociale regionale.
Cresterea competitivitatii economice, stimularea cercetarii si inovarii.
Protectia mediului inconjurator, eficienta energetica, utilizarea surselor regenerabile
de energie.
Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii.
Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităților culturale și recreative.
Dezvoltarea resurselor umane , creșterea incluziunii sociale.
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DOMENII

CATEGORII

1.Agricultura, silvicultura si

Agricultura

dezvoltare rurala

Productia vegetala
Pomicultura, viticultura, legumicultura
Zootehnia

2. Infrastructura si Mediu

Infrastructura de transport
Infrastructura de utilitati
Sanatate
Mediu

3. Economic

Economic
Mediu de afaceri

4. Turism

Turism

5. Educatie si cultura

Invatamant
Cultura

6. Resurse Umane

Populatia
Comunitatea de romi
Piata muncii

Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste
dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica, in
cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irational resurse pretioase. Experienta
internationala a aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci cand
fac parte dintr-un cadru coerent si cand exista o coordonare la nivel strategic.
Principiile care au stat la baza PPS-Procesul de planificare strategica au fost: asigurarea
validitatii stiintifice, implicarea comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea
demersului.Pentru a da roade, insa, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul
administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si
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sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza. Numele este descriptiv: Strengths (puncte
tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri).
Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul cum
se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia
concurentei; de regula sunt factori asupra caror localitatea in general nu are niciun control. Analiza
SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele
strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de prezumtii
(presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In urma acestei analize
se poate decide daca zona isi poate indeplini planul si in ce conditii.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei.
Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

CE AM PUTEA FACE
(Oportunitati si amenintari)

CE PUTEM FACE?
(Punctele forte si punctele slabe)

STRATEGIE
CE VREM SA FACEM?
(Valorile comunei si locuitorilor ei)

CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA FACEM?
(Dorintele locuitorilor comunei)

Rafinare ulterioara
CE RESURSE SI POTENTIAL
VREM SA DEZVOLTAM?
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STRATEGIE
CE TREBUIE SA NE
PREOCUPE?

CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTARILE
LOCITORILOR COMUNEI?

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare, prezentate mai jos, care ar trebui
sa stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:

COMUNA
TARLUNGENI

1.Dezvoltare
economica

Creare locuri de
munca

Programe de
formare
profesionala

2.Dezvoltare
infrastructura

Competitivitate

Confort social

3.Cresterea
atractivitatii

Turism

Agrement

1.Viata economica a comuneiTarlungeni, trebuie revigorata si dezvoltata in domenii specifice
zonale precum: ( in special, agricultura, zootehnie, turism si exlpoatarea resurselor naturale existente
in zona).
Primăria va trebui sa investeasca pentru revitalizare vietii economice a comunei, trebuie sa
fie prioritatea numarul unu, deoarece produce cele mai mari efecte benefice.
2. Infrastructura necesita imbunatatirii în mod continuu, de aceea investitiile trebuie facute
dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
- siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;
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- raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
3. Conex factorului economic un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il
constituie facilitatile legate de turism si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere
comuna Tarlungeni, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. Complementar acest
lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei.
Analiza SWOT a localitatii a fost elaborată în urma unei analize socio economice detaliate a 8
domenii importante pentru dezvoltarea durabilă a oricărei entităţi teritoriale respectiv: Agricultură și
Dezvoltare rurală, Infrastructura și Mediu; Economic, Turism, Educație și Cultură, Resurse
Umane și Piața Muncii, Sănătate și asistență Socială, Administrație Publică Locală. Această
analiză sintetizează oportunităţile şi avantajele strategice ale regiunii, astfel încât pe baza acestora să
se poată trasa direcţii de dezvoltare în consens cu coordonatele naţionale şi europene actuale.

PUNCTE TARI

1. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
 Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţii zootehnice în comună, in
special a bovinelor;
 Folosirea predominantă a îngrăşămintelor naturale în agricultura;
 Condiţii favorabile pentru producţia agricolă, suprafete importante de teren arabil;
 Existenţa forţei de muncă calificată în agricultură;
 Predominanţa păşunilor şi fâneţelor (aproximativ 4000 de ha) permite dezvoltarea
sectorului zootehnic, cu precădere creşterea animalelor rumegătoare;
 Cursurile de apa (Tărlung şi Zizin) au debite importante ce pot fi folosite crearii unui
sistem de irigatii;
 Deţinerea unui fond forestier foarte mare a carui exploatare poate reprezenta o
importantă sursă de venit la nivelul comunităţii;
 Existenţa unei structuri specializate de administrare a fondului forestier.
 Oferta largă de resurse naturale şi de vegetaţie zootehnică ce incurajează
dezvoltarea de activităţi diverse cu profil agricol
 Prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în
agricultură;
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 Fragmentarea suprafeţelor agricole ce conduce la practicarea unei
agriculturi tradiţionale slab competitive economic;
 Zona rece şi umedă cu efecte negative asupra productivităţii agricole;
 Lipsa de încredere şi reticenţă proprietarilor de teren agricol faţă de asociere şi
arendare;
 Gradul scăzut de informare al proprietarilor de teren agricol asupra legislaţiei în
domeniul agricol şi zootehnic;
 Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură;
 Conştientizarea slabă a beneficiilor ce pot fi obţinute prin practicarea unei agriculturi
moderne pe suprafeţe întinse de teren;
 Efectivele de animale din comună urmează o curbă descendentă din cauza preţurilor
mici de valorificare a produselor agricole
 Desfiinţarea marilor unităţi productive şi de cercetare de tip agricol, de unde rezultă
productivitatea relativ scazută a muncii în agricultură;
 Existenţa unor suprafeţe mari cu destinaţie agricolă necultivate;
 Investiţii insuficiente în agricultură;
 Inexistenţa instalaţiilor moderne de irigare;
 Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole;
 Temerile producatorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agroalimentare din gospodărie;
 Pensii mici pentru agricultori;
 Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor din zootehnie şi agricultură;
 Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialistilor în agricultură în
domeniul rural în stadiul actual (slaba eficienţă economică a exploatărilor agricole nu
permite angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi);
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 Condiţii favorabile de obţinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate în condiţii
deosebit de avantajoase;
 Puterea de cumpărare a populaţiei din zonele învecinate şi preferinţa acesteia pentru
consumul de produse naturale şi ecologice;
 Obţinerea de venituri prin concesionarea păşunilor neexploatate de către localnici.
Posibilitatea practicării agriculturii ecologice în zonă;
 Facilităţi legislative privind arendarea suprafeţelor agricole;
 Existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin a producătorilor;
 Posibilitatea înfiinţării unor ferme zootehnice;
 Accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii;
 Existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor agricole;
 Retrocedarea terenurilor agricole şi forestiere foştilor proprietari, proces ce poate
relansa piaţa funciară în zonă;
 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;

 Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot conduce la scăderea randamentului;
 Exploatarea abuzivă a resurselor pădurii, periclitând echilibrul natural şi potentialul
economic al comunei;
 Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în agricultură;
 Riscul sporit de inundaţii;
 Parcul de utilaje agricole mic determină imposibilitatea încadrării în perioadele optime
de executare a lucrărilor;
 Capacităţile reduse de prelucrare a producţiei vegetale ce pot determina pierderi în
perioadele de vârf de producţie;
 Numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa
Uniunii Europene;
 Cadrul legislativ instabil ce nu încurajează asocierea proprietarilor de teren agricol;
 Lipsa dotării tehnice şi infrastructurii ce intră în contradicţie cu normele de protecţie a
mediului (problema apelor uzate şi a deşeurilor);
 Apariţia marilor firme în activităţile agricole ce riscă să ducă la falimentul micilor
producători;
 Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI

2. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU

Comuna Tarlungeni este a doua ca marime din judetul Brasov;
Existenţa unor mari suprafeţe de terenuri care pot fi concesionate investitorilor;
Suprafaţa mare de terenuri ce pot fi reconvertite pentru funcţiuni diverse;
Posibilităţi de dezvoltare în viitor: mari suprafeţe de terenuri neconstruite;
Reabilitarea drumului judeţean Zizin - Vama Buzăului şi reamenajarea drumurilor
forestiere sunt proiecte locale în derulare;
 Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii şi mass- media;
 Trecerea prin comuna a DJ 103A Tărlungeni - Vama Buzăului;






 Starea necorespunzătoare a reţelei rutiere (drumurile judeţene şi drumurile
comunale);
 Starea necorespunzătoare a podurilor şi podeţelor lipsa şanţurilor dalate care să
preia apele provenite din ploi şi din topirea zăpezilor;
 Acces dificil, în lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate în punctele cele mai pitoreşti
ale comunei;
 Infrastructura de transport este deficitară: drumurile se degradează în permanenţă;
 Aglomerarea, încărcarea excesivă a mijloacelor de transport către zonele urbane, mai
ales dimineaţa;
 Un număr semnificativ de gospodării care au ramas neelectrificate;
 Insuficienţa infrastructurii de cultură, sport, agrement cu consecinţe negative asupra
vieţii ;
 Infrastructura specifică de informare – documentare – slab dezvoltată – practic
inexistentă;
 Interesul scazut al agenţilor economici în protecţia mediului înconjurător;
 Educaţia ecologică este superficială;
 Necolectarea selecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau
valorificării lor;
 Nu există o rampă ecologică în apropiere care să deservească şi comuna;
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AMENINŢĂRI



Realizarea de alei pietonale în comună;
Extinderea reţelei de canalizare şi distribuţie a apei;
Accesarea de fonduri externe pentru finanţarea reabilitării drumurilor;
Valorificarea resurselor din comună pentru reducerea costurilor de reabilitare a
infrastructurii;
Interesul comunităţilor învecinate de a colabora şi de a susţine proiecte comune;
Potenţialul de dezvoltare în domeniul cercetării şi producerii de energii regenerabile
şi nepoluante;
Dotarea cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodăriere comunală şi
salubritate;
Accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale;
Extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi a şcoliilor în
programe comune de educaţie ecologică;
Existenţa unor parteneriate în domeniul managementului deşeurilor;

 Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor
întreprinzători;
 Mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului;
 Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse;
 Preţul mare al gazelor naturale poate genera renunţarea definitivă a comunităţii la
intenţia de folosire a gazului;
 Înmulţirea depozitelor ilegale de deşeuri;
 Evitarea comunei de către investitori datorită infrastructurii de transport deficitare
 Lipsa informaţiei în legatură cu programele de finanţare europeană viitoare, 20142020;
 Conflicte de interese între nivelele decizionale (local, judeţean, naţional);
 Lipsa de reactie a autoritatilor fata de poluarile existente;
 Interes scazut in realizarea de proiecte privind protectia mediului.
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PUNCTE TARI

3. ECONOMIC

 Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice;
 Resurse naturale locale diverse (izvoare de apă minerală, pădure) şi bine
gestionate, permitând crearea de noi intreprinderi locale bazate pe creşterea valorii
adăugate a acestora;
 Situarea în imediata apropiere a comunei a unor zone împădurite extinse ce permite
exploatarea cu costuri mici a materialului lemons;
 Prezenţa în apropiere a unor poli de atractie urbană (Braşov, Săcele, Predeal);
 Creşterea numerică a IMM-urilor, existenţa unui mediu de afaceri local, aflat în faza
de dezvoltare, reprezentat prin 101 unităţi economice;
 Posibilitatea accesării de fonduri pentru agricultură şi dezvoltare rurală atât pentru
sectorul public cât şi pentru cel privat prin programele de finanţare ale UE;
 Dezvoltarea sectorului turistic- privat și public;
 Creşterea competitivităţii comunei ca locaţie investiţională datorită preţurilor scăzute
ale terenurilor şi forţei de muncă ieftine;
 Dezvoltarea în ultimii ani a sectorului serviciilor şi comerţului;
 Suportul administraţiei locale oferit noilor investitori;
 Dezvoltarea sectorului privat bazat pe resurse agricole;
 Resurse naturale bogate si variate;
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 Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing;
 Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor;
 Economia zonei în curs de stabilizare, maturitatea scăzută a afacerilor cât şi
sezonalitatea acestora;
 Degradarea spaţiilor aflate în proprietatea publică ce pot fi utilizate pentru a demara
activităţi antreprenoriale în zonă ;
 Slabă preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare;
 Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole;
 Existenţa păturii de apă freatică la adâncimi mari poate îngreuna dezvoltarea
anumitor tipuri de activităţi economice în zonă
 Informarea slaba cu privire la normele europene;
 Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru susţinerea /promovarea unor
investiţii;
 Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scazută;
 Absenţa unui mecanism de stimulare a investiţiilor mari în activităţi profitabile şi
nepoluante;

 Existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în prezent;
 Creşterea capacităţii anteprenoriale;
 Dezvoltarea pietei investitiilor imobiliare si a celei de constructii datorita atractivitatii
zonale;
 Oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene prin programele viitoare, respectiv
2014-2020;
 Corelarea politii locale de dezvoltare a mediului economic cu cea metropolitana si
judeteana;
 Diversificarea activităţilor economice;
 Potential turistic ridicat si diversificat ;
 Simplificarea procedurilor juridice si administrative pentru atragerea de investitori
straini dar si romani ;
 Exploatarea eficienta a resurselor locale de catre investitorii interesati sa demareze
activitati economice in zona ;
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 Instabilitatea legislativă;
 Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, raportat la
potenţialul comunei- exitinderea mai mult spre zona Sacele si Brasov;
 Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care
determină decalaje economice mari, greu de recuperat;
 Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari);
 Rata ridicată a dobânzii la credite;
 Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia cu exceptia celei
rrome;
 Scaderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii;
 Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii,
economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă.

PUNCTE TARI

4. TURISM

 Diversitatea potenţialului turistic natural, a reliefului, florei şi faunei;
 Rezervatia naturala Purcareni zona Calea Muierii - rezervatie paleontologica ce
constituie un punct de atracţie turistică unic în zonă;
 Existenţa a numeroase trasee turistice;
 Numarul semnificativ de gospodarii din comuna ce indeplinesc conditiile necesare
pentru a intra in circuitul touristic;
 Zona depresionară şi montană, cu potenţial turistic deosebit prin proximitatea faţă de
masivele Piatra Mare şi Blidaru;
 Existenţa în imediata apropiere a comunei a unor domenii schiabile ce pot fi
dezvoltate;
 Mari suprafeţe de pădure; numeroase văi pe care se pot face construcţiile necesare
dezvoltării turismului;
 Clima temperat continentală moderată favorabilă turismului şi activităţilor sportive;
 Reţeaua hidrografică din zonă poate favoriza dezvoltarea pisciculturii în comună;
 Alimentele ecologice tradiţionale la care pot avea acces turiştii ;
 Suprafata expozitionala de 10.00mp-zona Targ Auto ;
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 Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine insuficiente;
 Serviciile turistice sunt slab dezvoltate, foarte puţin diversificate şi sub standardele
naţionale, Infrastuctură turistică slab dezvoltată: facilităţi de transport, unităţi de
cazare, alimentaţie publică, aşezăminte de sănătate, calitatea personalului din
turism;
 Slaba informare, motivaţia insuficientă şi lipsa de încredere a populaţiei cu privire la
valorificarea potenţialului turistic al comunei;
 Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de turisti
pe teritoriul acesteia;
 Insuficienţa unei baze tehnico – materiale specifice turismului;
 Inexistenţa unui plan coerent de promovare a localităţii, lipsa promovării punctelor de
atracţie turistică şi a potenţialului turistic al zonei;
 Lipsa unor produse turistice bine definite şi attractive, lipsa unei baze de agreement,
gradul de ocupare scăzut în tot anul cu excepţia sezonului estival;

 Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi;
 Se pot dezvolta noi forme de turism: cultural religios, de week-end, de tranzit;
 Diversitatea etno-culturală sporeşte atractivitatea pentru turiştii străini Dezvoltarea
evenimentelor şi a festivalurilor;
 Programe prin MADR pentru înfiinţarea de ferme şi dezvoltarea turismului rural prin
pensiuni agroturistice;
 Înfiinţarea unor mici complexe turistice (pensiuni, locuri de agrement);
 Extinderea retelei de gospodarii autorizate pentru practicarea agroturismului;
 Dezvoltarea unor baze de agreement;
 Înfiinţarea unui centru de informatii publice prin care sa se promoveze oportunitatile
oferite de comunitatea noastra;
 Disponibilitatea unor resurse financiare, ce pot accesate prin utilizarea programelor
de finanţare ale Uniunii Europene;

 Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor noastre,
conducând la scăderea competitivităţii teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii,
considerate mai interesante de către turisti şi investitorii în turism;
 Nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiştilor;
 Imaginea nefavorabilă a comunei din cauza comunităţii de rromi; prejudecăţile care
încă mai persist;
 Lipsa unui program judeţean şi regional de dezvoltare al turismului rural;
 Migrarea turistică către alte regiuni.
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5. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

 Existenţa monumentelor culturale – istorice;
 Existenta unei traditii in invatamant dovedita prin infiintarea, la nivel local, a primei
scoli de foarte timpuriu;
 Numărul de elevi este în continuă creştere favorizând realizarea planului de
şcolarizare;
 Învăţământ de calitate în limba maghiară şi rromani;
 Existenta in scoala a programelor „A doua sansa” primar si inferior secundar, precum
si a unor grupe pentru adulti;
 Cadre didactice suficiente, cu pregătire corespunzătoare şi dedicate activităţii pe
care o desfăşoară;
 Fluctuaţia redusă a cadrelor didactice prin continuitatea la catedră;
 Program „Şcoala dupa şcoală”;
 Derularea unui proiect pe CEDU 2000+: informarea tinerilor cu privire la sarcinile
nedorite, metode de contracepţie şi educaţie sexual;
 Derularea proiectul „ Prietenii jocului”: dansuri tradiţionale ale etniilor rrome,
maghiare si româneşti;
 Invatamant „ a II a Şansă”;
 Colaborarea cu un logoped: în comună există foarte mulţi copii cu CES (cerinte
educaţionale speciale), majoritatea acestor copii provenind din familii de rromi;
 Grad semnificativ de recunoaştere a Bisericii ca autoritate social;
 Existenta proiectelor de promovare a identitatii comunitatilor etnice din localitateZilele Satului Tarlungeni;
 Teren de fotbal omologat Liga II;
 Teren de fortbal omologat Liga III;
 Sala sportiva multifunctionala acoperita;
 Club privat Unirea Tarlungeni;
 Existenta a 4 institutii de spectacole;
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 Baza materială învechită; mobilier şcolar şi echipamente şcolare insufficient
 Numar insuficient de psihologi şi mediatori şcolari;
 Colaborare nemulţumitoare cu parinţii, mai ales cu cei din cadrul comunităţii de
rromi;
 Atragerea unor sume relativ reduse din resurse extrabugetare;
 Nivel perfectibil al asigurarii;
 Problemele financiare ale familiilor din care provine cea mai mare parte a elevilor
generează absenteism şi abandon scolar;
 Procent scazut de promovabilitate în învăţământul profesional şi liceal;
 încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de dotare
materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin
aportul familiilor

 Realizarea de programe culturale care să valorifice tradiţiile etno-culturale ale
localităţi;
 Înfiinţarea unor clase pilot pe alternative educaţionale;
 Atragerea fondurilor extrabugetare (FAST, CLEAFORD - Anglia, AGLT) care sa
sustina oferta educationala a scolii;
 Menţinerea relaţiilor cu instituţiile locale (Primarie, Consiliul Local etc.) şi continuarea
proiectelor în parteneriat cu ONG-uri;
 Dezvoltarea unor parteneriate cu şcoli şi licee din judeţ în vederea asigurării
continuităţii pregătirii şcolare a elevilor cu potenţial
 Conditii favorabile amenajarii unei baze de agrement în comună;
 Reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor;
 Construirea şi dotarea cu mobilier a şcolilor şi grădiniţelor;
 Numar de spectacole/concerte/manifestari culrurale si artistice desfasurate anual 5;
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 Tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică;
 Creşterea excesivă a populaţiei şcolare şi lipsa de spaţiu pentru desfăşurarea actului
de învăţământ;
 Subfinanţarea învăţământului reflectata in retribuirea personalului si infrastructura
scolara;
 Situaţia financiară precară a familiilor de rromi din care provin majoritatea elevilor;
 Absenţa sau insuficienta dezvoltare, în cadrul programelor de formare iniţială şi
continuă a cadrelor didactice, a unor module care să promoveze educaţia
interculturală şi care să dezvolte competenţele necesare prevenirii, monitorizării şi
ameliorarii situaţiilor de discriminare socială sau abandon şcolar;
 Proiect cultural dedicate rgupurilor – Ansamblul de dansuri traditionale rome “E
romenque luludi:;

PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI

6. RESURSE UMANE- PIAŢA MUNCII








Populaţia comunei Tarlungeni în număr de 8320 de persoane;
Nivel relativ ridicat al calificării în anumite domenii;
Existenţa unor specialişti în variate domenii de activitate;
Predominarea forţei de muncă tânără;
Ospitalitatea localnicilor;
Număr relativ redus al inadaptaţilor social;

Îmbătrânirea populaţiei;
Creştere demografică accelerată, mai ales în rândul comunităţii de rromi;
Abandonul şcolar impiedica accesul forţei de muncă active la piaţa muncii;
Lipsa acută a locurilor de muncă;
Tendinţa de creştere a ratei şomajului
Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi
provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei
profesionale, în special;
 Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a celor
cu pregătire profesională înaltă;
 Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei;
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 Existenta de programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
 Existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi locuri
de muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc.
 Organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în comună;
 Creşterea nivelului de pregatire profesională a forţei de muncă;
 Implementarea unor poiecte care să stimuleze implicarea rromilor în activităţi
aducătoare de venituri;
 Monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei.
 Existenţa unor spaţii şi clădiri, posibil a fi utilizate de către întreprinzători pentru
demarara unor afaceri locale;
 Multiculturalismul poate produce o însemnată cantitate de idei şi de perspective
esenţiale pentru creşterea calitatii vietii;









Scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieşirea acestora din viaţa activă;
Creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu;
Migrarea forţei de muncă;
Amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul aspectelor
aplicative;
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii,
economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
Estomparea tradiţiilor locale, odata cu trecerea timpului;
Lipsa unor structuri de reprezentare a intereselor ONG-urilor la nivel judeţean şi
naţional;
Politicile sociale privind acordarea de salarii compensatorii încurajează dezinteresul
pentru reintegrarea rapidă pe piaţa muncii;
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7. SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 Personal medical specializat;
 Medicii de familie acordă asistenţă directă şi specializată;
 Derularea unui program de planning familial;

PUNCTE TARI

 Administraţia publică locală asigură fonduri şi servicii pentru protecţia socială şi sprijină 




OPORTUNITĂŢI

PUNCTE
SLABE



ONG-uri care oferă servicii în acest sens;
Implicarea angajaţilor din Primărie cât şi din celelalte instituţii publice în rezolvarea
problemelor legate de sărăcia cu care se confruntă comunitatea;
Implicarea Primăriei în rezolvarea problemelor de sănătate cu care se confruntă
comunitatea - înfiinţarea Serviciului Medical de Urgenţă;
Implicarea activă a cadrelor Postului de Poliţie Tărlungeni în asigurarea unui climat de
siguranţă în comună;
Activitatea eficientă a Postului de Poliţie Tărlungeni datorită rezolvării unui număr mare
de dosare penale, cât şi derulării de acţiuni de prevenire şi combatere a infracţiunilor;
Înfiinţarea Serviciului de Poliţie Comunitară ce aduce o contribuţie importantă în
prevenirea şi combaterea infracţiunilor silvice;
Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient;
Fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale;
Sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă;
Personal insuficient pentru asistenţă socială;
Societatea civilă insuficient implicată;
 Informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale;






 Promovarea de strategii de integrare socială, economică şi culturală a grupurilor
defavorizate;
 Promovarea principiilor naturiste;
 Programe complexe de urmărire a stării de sănătate a populaţiei;
 Programe consistente destinate asistenţei sociale reale;
 Dezvoltarea economică a comunei îi va permite mărirea fondurilor destinate
asistenţei sociale;
 Infiinţarea unui Serviciu medical de Urgenţa modern şi dotat cu aparatură
performantă;
 Politica socială susţinută din partea Uniunii Europene.
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Reacţie nefavorabilă la sistemul de norme sanitare impuse;
Costurile ridicate pot conduce la renunţarea la dotări;
Pragul de rentabilitate depinde de numărul de persoane active asistate;
Politici de specializare zonală a centrelor de asistenţă sanitară.
Reducerea ponderii populaţiei active;
Natalitatea scăzută;
Creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi;
 Creşterea muncii la negru cu efecte negative asupra pieţei muncii economiei locale
şi asistenţei sociale în perspectivă.








PUNCTE TARI

8. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 Implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de conştientizare şi
aplicare a acţiunilor legate de reformă în administraţie;
 Existenţa procedurilor ce reglementează fluxul de documente în instituţie;
 Existenţa unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităţilor şi
subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în instituţie;
 Aplicarea metodologiei de evaluare a performanţelor personalului angajat în
administraţia publică;
 Transparenţaîn recrutarea şi în promovarea personalului;
 Participarea, în limita fondurilor a tuturor categoriilor de personal la activităţi de
formare continuă;
 Existenţa la nivelul instituţiei a unei strategii de formare continuă a funcţionarilor
publici predominantă la nivelul instituţiei a relaţiilor de colaborare între colegi;
 Existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la informaţia de
interes public şi transparenţa actului administrative;
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 Rezistenţa la schimbare manifestată de o parte din personalul instituţiei;
 Resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi dezvoltării activităţilor
instituţiei;
 Ineficienţa mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primăriei;
 a funcţionarilor (angajaţi contractuali şi funcţionari publici) motivat de sistemul de
salarizare, promovare, precum şi de menţinerea unei imagini publice negative a
funcţionarului din administraţia publică;
 Imposibilitatea promovării pe post a salariaţilor;
 Posibilităţi reduse de motivare financiară a personalului şi de atragere a persoanelor
cu calificare superioară în structurile funcţionarilor publici;
 Încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa postului datorită
insuficienţei personalului din instituţie;
 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
complexităţtii acestora;
 Numar insufiecient de calculatoare, iar unele dintre acestea sunt uzate moral;
 Resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administraţiei publice locale;
 Lipsa de interes a cetăţenilor în a se implica activ în procesul de luare a deciziei la
nivel local.

OPORTUNITĂŢI
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 Posibilităţi de accesare de fonduri nerambursabile destinate în mod special
modernizării administraţiei publice;
 Accentuarea legăturilor cu Consiliul Judeţean şi autorităţile locale și armonizarea
soluțiilor locale cu cele existente la nivel județean;
 Programe de finantare pentru instruire a personalului prin agenţii de formare
profesională.
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 Teama de risc, inerţia unor funcţionari publici – mai ales din funcţiile de conducere;
 Inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili, dar şi a comunităţii în
programele de dezvoltare;
 Tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere – şi, de regulă, făra a verifica –
aspectele negative ale anumitor activităţi din administraţie, de cele mai multe ori
informaţiile fiind greşit interpretate sau neînţelese;
 Fluctuaţia funcţionarilor publici – datorită salariilor mici personalul bine pregătit este
tentat să caute locuri de muncă în sectorul privat; pe de altă parte imposibilitatea
angajarii imediate a altor functionari publici influenţează în mod negativ continuitatea
activităţilor;
 Dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune care să reziste
schimbărilor politice – clasa politică actuală nu are înca suficientă maturitate încât să
aprecieze şi să implementeze programele iniţiate de conducerile instituţiilor din
mandatele anterioare;
 Schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient.
Strategia propusă se concentreaza pe “Dezvoltare economică”, sub toate aspectele ei, de la

dezvoltarea agriculturii, zootehniei, infrastructurii pana la exinderea si consolidarea turismului in zona.
A fost aleasă acesta strategie deoarece apropierea de Municipiul Braşov face din comuna
Tărlungeni o opţiune interesantă pentruserie de agenţi ce-şi desfăşoară activitatea în Braşov, în
condiţiile absenţei terenurilor necesare investiţiilor de producţie şi de depozitare şi a absenţei
terenurilor cu scop rezidenţial în municipiul în cauză;
De asemeneacomuna Tărlungeni trebuie să-şi gestioneze cu atenţie principalele resurse pe
care le are, terenul şi mediul natural, pentru a obţine, pe de o parte, un maxim de venit şi profit, iar pe
de altă parte, surse constante de dezvoltare.
In mare principalele probleme cu care se confruntă agenţii economici din comună sunt
legate de infrastructură, utilităţi, gestionarea deşeurilor, probleme ce vor fi rezolvate prin strategiiile de
infrastructură şi mediu.
Principalele puncte tari sunt:
•

Resurse naturale locale diverse (izvoare de apă minerală, pădure) şi bine gestionate, permiţând
crearea de noi intreprinderi locale bazate pe creşterea valorii adăugate a acestora.

•

Existenţa unui mediu de afaceri local, aflat în fază de dezvoltare, reprezentat prin 101 unităţi
economice.
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•

Tradiţii locale în creşterea animalelor, în special a bovinelor.

•

Creşterea competitivităţii comunei ca locaţie investiţională datorită preţurilor scăzute ale terenurilor
şi forţei de muncă ieftine.

•

Situarea în imediata apropiere a comunei a unor zone impădurite extinse ce permite exploatarea
cu costuri mici a materialului lemnos.

•

Prezenţa în apropiere a unor poli de atracţie urbană (Braşov, Săcele, Predeal).
Principalele oportunităţi sunt:

•

Conştientizarea de către investitori a necesităţii creşterii valorii adăugate a produselor şi serviciilor
realizate pe plan local.

•
•

Dezvoltarea pieţei investiţiilor imobiliare şi în construcţii datorită atractivităţii turistice a zonei.
Corelarea politicii locale de dezvoltare a mediului economic cu cea metropolitană şi judeţeană.
Dezvoltarea economica a comunei Tarlungeni este fezabila, iar printr- o buna corelare a
resurselor existente impreuna cu gestionarea corecta a acestora de catre factorii de decizie locali
poate avea succes.
Astfel, administratia publica locala isi propune pentru perioada urmatoare ca plan de actiune
accelerarea dezvoltarii comunei la nivel economic prin aplicarea unui Sistem de proiecte integrate
ce se axeaza pe toate domeniile cheie necesare imbunatatiirii vieti rurale a unei comune.
Planul de actiune al administratiei publice locale cuprinde dezvoltarea infrastructurii sub toate
aspectele ei precum:
 infrastructura de drum,
 infrastructura de transport,
 infrastructura sociala,
 infrastructura educationala,
 infrastructura sistemului de salubritate,
 infrastructura de utilitati,
 implementare infrastructura de energie verde,
 infrastructura logistica pentru imbunatatirea activitatii administratiei publice,
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 infrastructura turistica - restaurare, renovare, protejare a obiectivelor turitice existente,
 infrastructura cladirilor - reabilitarea fatadelor cladirii primariei si a celor mai importante
cladiri din zona centrala a comunei,
 promovarea culturilor ecologice,
 incurajarea micilor intreprinzatori locali ,
 sustinerea permanenta a dezvoltarii agriculturii ,
 canalizarea exploatarii resurselor naturale catre incurajarea economiei si atragerea de
investitii.
Promovarea creşterii economice în mediul rural se poate face in special prin sprijinirea
dezvoltării micro-întreprinderilor şi a cooperativelor (asociaţiilor) de fermieri. Administratia locala, cu
sprijinul administratiei centrale are în vedere încheierea unor acorduri cu organizaţii internaţionale de
asistenţă voluntară pe termen scurt, furnizată IMM-urilor din mediul rural şi cooperativelor de fermieri,
în vederea impulsionării dezvoltării antreprenoriatului agricol şi dezvoltării turismului rural. Asistenţa
va fi focalizată, în principal, pe următoarele domenii: marketing strategic, crearea cooperativelor de
fermieri, asistenţă în elaborarea bugetelor şi a planurilor de lucru şi instruire în gestionare financiară.
În acelaşi timp, cooperativele reprezinta un instrument vital în asigurarea dezvoltării
economice, în special în mediul rural, prin atragerea în circuitul economic a produselor şi serviciilor
micilor gospodării, valorificarea talentelor şi altor resurse locale. Prin cooperarea şi întrajutorarea cu
organizaţiile cooperatiste din alte State Membre, cooperaţia din România poate contribui la
accelerarea integrării economiei româneşti în Piaţa Internă a Uniunii Europene.
Din perspectiva Guvernului, îndeosebi în viitorul apropiat, sprijinirea organizaţiilor cooperatiste
se justifică în principal prin rolul esenţial pe care acestea pot să îl aibă, prin vocaţia lor, în realizarea
unor obiective de politică economică şi socială: ocupare, integrarea socială a grupurilor vulnerabile,
creşterea gradului de instruire, stoparea exodului populaţiei din anumite localităţi şi regiuni,
diversificarea economiei şi îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural.Cooperativa reprezintă o
formă viabilă de asociere a micro-întreprinderilor şi întreprinderilor mici, contribuind la îndeplinirea
unor cerinţe la scară şi permiţând acestora să-şi modernizeze activitatea şi să înfrunte cu succes
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concurenţa marilor întreprinderi, ceea ce justifică odată în plus ca politica de sprijinire a sectorului
cooperatist să fie strâns asociată politicii în favoarea IMM.
Administratia centrala va trebui să acorde o atenţie sporită susţinerii accesului IMM-urilor din
zonele rurale la proiectele investiţionale finanţate cu fonduri europene, prin asigurarea de la bugetul
de stat a sumelor necesare co-finanţării.
Administratia locală se arată interesata de colaborare în investitii pe diferite domenii de
activitate,asigurând consultantă si suport logistic,reprezentare,scutiri de taxe si impozite în temei
legal,celor care vor porni o investitie în zonă.
De asemenea este foarte important a se urma politicile recomandate de altfel şi de autorităţi ale
Uniunii Europene, de asociere intercomunală în vederea realizării de proiecte comune, pentru
atragerea şi obţinerea de fonduri nerambursabile
Pentru relansarea economică a localitătilor comunei Tarlungeni au fost făcute o serie de
propuneri odată cu analiza critică a situatiei existente dar,îndeosebi privind evolutia posibila în
perioada următoare,evolutie bazată pe reabilitarea domeniului agricol si de initiere a unor activităti de
tip industrial prin întreprinderi mici si mijlocii și în mod deosebit a unor activităti de agroturism. De
asemenea, intre domeniile care ar avea nevoie de aport de investitii se numără cresterea animalelor.
Pe baza favorabilitătilor naturale si a potentialului fondului funciar se apreciază că productia
vegetală va constitui si în perspectivă o subramură cu posibilităti de dezvoltare, iar zootehnia se va
dezvolta atat calitativ, cat si cantitativ pe baza ofertei naturale a suprafetei agricole.
Pozitionarea geografică a comunei,traditiile locale si locurile ar asigura si dezvoltarea turistica
a zonei.In acealsi timp, pot fi organizate si trasee turistice si vizite la diferite rezervatii si monumente
naturale protejate, monumente și lăcașuri de cult cum ar fi: -rezervatiile naturale –Purcăreni - zona
Calea Muierii - recif coraligen cu dublă importanţă: fauna fosilizată şi evoluţie geologică., aria
Naturală Protejată “ Punct Fosilifer Purcăreni” 1.
Diversitatea cadrului natural, a florei şi faunei cât şi relieful variat - de la vârful Ciclomului
(1197,4 m) la depresiunea din NV (606,5 m) - se constituie într-un important potenţial de dezvoltare a
turismului. Clima - chiar dacă nu foarte prietenoasă - este favorabilă mai ales sporturilor de iarnă.
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Baza unei strategii a turismului în comuna Tarlungeni este reprezentată de conceptul de
dezvoltare durabilă, principiu care stă la baza întregii creşteri economice şi sociale prevăzute si în
Strategia dezvoltării judeţului Brasov.
Acest concept implică asigurarea unui echilibru optim între creşterea economică şi
conservarea/ reconstrucţia cadrului natural, menit să asigure o dezvoltare armonioasă, capabilă să
satisfacă atât cerinţele actuale, cât şi cele de perspectivă, având ca obiectiv final armonizarea dintre
beneficiile pe termen scurt ale mediului de afaceri şi beneficiul pe termen lung al întregului mediu
social.
Scopul unei strategii de dezvoltare pe latură turistică este acela:de a construi argumente
pentru ca decidenţii politici locali (consiliul judeţean, primari, directori ai instituţiilor descentralizate),
parlamentarii judeţeni, să implementeze acţiunile cuprinse în strategie, fie să întreprindă acţiuni
privind modifcările legislative ce se impun; de a pune în valoare bogăţiile generatee o moştenire
naturală şi culturală autentică; de a dezvolta o industrie turistică de piaţă, originală şi profitabilă, care
să aibă un impact scăzut asupra mediului; de a creşte numărul de locuri de muncă şi gradul de
profesionalism în industria turistică;de a promova interesul pentru parteneriatul public/privat şi pentru
acţiunile de voluntariat ale societăţii civile în dezvoltarea şi promovarea turismului în zona; de a stabili
direcţii clare de acţiune a turismului pentru următorii cel puţin 20 de ani.
Obiectivele generale ale dezvoltării turistice în zonă se concentrează pe:
• Crearea unei oferte turistice diversificată şi competitivă bazata pe zestrea locala;
• Stimularea dezvoltării ofertei turistice de calitate ce permite creşterea veniturilor ;
• Crearea de noi locuri de muncă;
• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, prin îmbunătăţirea serviciilor legate de turism, ameliorarea
calităţii mediului, înfrumuseţarea zonei, oferirea unor noi posibilităţi de agrement şi refacere pentru
locuitorii comunei și a judeţului Brasov, implicit şi pentru turişti.
Obiectivele specifice urmăresc îmbunătăţirea infrastructurii turistice; cooptarea într-un
parteneriat amplu şi corelarea tuturor iniţiativelor privind prezentul şi viitorul turismului; dinamizarea
circulaţiei turiştilor, creşterea numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirect; corelarea cu
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iniţiativele similar (centrale – naţionale sau regionale); promovarea unor proiecte turistice cu finanţare
externă; sprijinirea mediului de afaceri – sursa de oportunităţi pentru dezvoltarea turismului local.
Turismul rural are o pondere de aproximativ 30% din PIB-ul turistic. Structura reţelei de
localităţi rurale se caracterizează în ansamblu printr-un amplu proces de transformare calitativă
păstrându-se însă specificul tradiţional odată cu diversificarea funcţiilor economice, realizarea unui
volum însemnat de investiţii în vederea valorificării potenţialului turistic şi al specificului zonei, precum
şi în creşterea nivelului de trai şi a infrastructurii generale.
În următorii ani va trebui demarată amenajarea de centre turistice rurale cat şi de structuri
turistice sau adaptarea clădirilor existente prin soluţii de amenajare cu instalaţii sanitare, de dotare a
spaţiului pentru servirea mesei, a saloanelor pentru petrecerea timpului liber şi variante de dotare cu
mobilier, decoraţiuni interioare şi exterioare.
Comuna Tarlungeni va trebui sa faca demersurile necesare pentru promovare in cataloagele
anuale privind oferta turistică rurală prin introducerea de calendare privind desfăşurarea principalelor
manifestări folclorice, religioase, culturale din comuna, acestea putând constitui motivaţii pentru
atragerea turiştilor.
Aplicarea principiului specializării în domeniul organizării şi funcţionării ca sat turistic este cu
atât mai necesară cu cât fiecare localitate rurală, asemeni comunei Tarlungeni, constituie o entitate cu
particularităţi proprii – mai ales prin perspectiva structurarii populatiei ca si etnie - şi activităţi specifice,
care trebuie evidenţiate, catalogate şi valorificate cât mai eficient posibil, din punct de vedere turistic.
Orientarea turistică şi satisfacţia turiştilor se pot realiza doar prin selecţionare şi orientare cu
ajutorul pliantelor informative, asupra calităţii si specificitatii fiecărei zone în parte şi a acoperirii cu
utilităţi de cazare şi alimentaţie, turiştii realizând o optiune prealabilă pentru un sat sau altul în funcţie
de principalele lor opţiuni şi motivaţii turistice. Este necesar pentru declararea unui sat turistic, alături
de dorinţa şi intenţia organizatorilor, ca acesta să întrunească un cuantum de condiţii naturale şi
istorice dar şi de dezvoltare social – economică obiectivă şi anumite caracteristici specifice cu un
caracter de ofertă unică regională.
Încadrarea satelor turistice în această categorie se bazează pe portul tradiţional, arhitectura,
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mobilarea şi decorarea interioară, muzica populară şi coregrafia populară, ce se impun ca şi
caracteristici generale ale acestor localităţi. În aceste localităţi pot fi oferite turiştilor servicii autentice
neîntâlnite în alte categorii: mobilier, decor, echipamente în stil popular, meniuri specifice zonei servite
în vase autentice ale zonei, predominând ceramica şi lemnul. În cadrul gospodăriilor pot fi realizate
expoziţii cu forme de comercializare a acestor produse artizanale şi activităţi la care pot fi invitaţi
turiştii amatori. Comuna Tarlungeni dispune de o zestre bogata si diversa atat in ceea ce priveste
traditiile-axate respectiv pe cele trei etnii existente – rromi, maghiar si romani, cat si in ceea ce
priveste relieful si obiectivele turistice.
Stânca calcaroasă de la Purcăreni este unul din punctele fosilifere de prestigiu ştiinţific din
judetul Braşov şi chiar din tara ce a fost intens erodat. Clima reflectă din plin pozitia de contact între
depresiune si munte a arealului in care se afla rezervatia. Deşi nu sunt semnificative pentru rezervaţia
paleontologica, valorile precipitatiilor atmosferice ating o medie de 650 mm/an.
Cariera de la Purcăreni a fost deschisă în secolul XIX pentru exploatarea micului masiv ce
formează klippa calcaroasă. Exploatarea a fost sistată în perioada 1950-1960 iar calcarele extrem de
fosilifere au justificat declararea ei ca rezervaţie naturală, pentru protejarea calcarelor de Stramberg.
Calcarele din Purcăreni sunt considerate ca deosebit de reprezentative: un caz rar de recif
coraligen. Rezervaţia prezintă un dublu interes ştiinţific:
 Paleontologic - pentru fauna fosilizată.
 Geologic — pentru modul în care a evoluat tectonica locală.
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Proiecte prioritare
Nr.

Domeniu/Tema proiect

Crt
1.

Reabilitarea si modernizarea

Necesitatea implementării

Sursa de

proiectelui

finanţare

Necesitatea asigurarii accesului

drumurilor si ulitelor comunale neingradit la infrastructura de

Buget local
Buget de stat

baza pentru locuitori turisiti si

Fonduri

agenti economici

europene
Împrumuturi
bancare

2.

Înfiinţarea de trotuare şi

Lipsa trotuarelor, iar cele

Buget local

modernizarea trotuarelor

existente se regăsesc într-un

Buget de stat

existente

stadiu avansat de degradare;

Fonduri
europene
Împrumuturi
bancare

3.

Infiintarea santurilor de garda

Dezvoltare infrastructura

Buget local

pentru toate drumurile

Buget de stat

comunale modernizate

Fonduri
europene
Împrumuturi
bancare

4.

Realizarea de alei pietonale

Lipsa trotuarelor, iar cele

Buget local

existente se regăsesc într-un

Buget de stat

stadiu avansat de degradare

Fonduri
europene
Împrumuturi
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bancare
5.

Infiintare si dotare de

Existența de cereri de locuinţe a

Buget local

infrastructura servicii sociale – persoanelor din comună, cât şi

Buget de stat

crese case de batrani si

solicitările celor ce se deplasează

Fonduri

persoane cu nevoi speciale

să muncească în comună

europene
Împrumuturi
bancare

6.

Infiintarea, amenajarea

Necesitate actuala

Buget local

spatiilor de recreere pentru

Buget de stat

populatia locala – parcuri,

Fonduri

locuri de joacă pentru copii

europene
Împrumuturi
bancare

7.

Dotarea scolilor si gradinitelor

Necesitatea asigurarii calitatii

Buget local

cu echipamente noi

procesului de invatamant,

Buget de stat

asigurarea unui acces neingradit

Fonduri

la educatie, tuturor copiilor

europene
Împrumuturi
bancare

8.

Dezvoltarea si furnizarea

Necesitatea asigurarii calitatii

Buget local

serviciilor de orientare,

procesului de invatamant,

Buget de stat

consilierea si asistenta

asigurarea unui acces neingradit

Fonduri

educationala in vederea

la educatie, tuturor copiilor

europene

prevenirii, reducerii si corelarii

Împrumuturi

fenomenului de parasire

bancare

timpurie a scolii ( pentru
persoanele cu risc scolar sau
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parasire timpurie a scolii ori
aflate in abandon scolr si
pentru familiile acestora)
9.

Dezvoltarea activitatilor de

Necesitatea asigurarii calitatii

Buget local

tipul « scoala/gradinita de

procesului de invatamant,

Buget de stat

vara/de duminica »

asigurarea unui acces neingradit

Fonduri

la educatie, tuturor copiilor

europene
Împrumuturi
bancare

10.

Furnizarea programelor de

Necesitatea asigurarii calitatii

Necesitatea

formare profesionala pentru

procesului de invatamant,

asigurarii calitatii

persoanele din mediul rural in

asigurarea unui acces neingradit

procesului de

urmatoarele domenii :

la educatie, tuturor copiilor

invatamant,

constructii, turism, servicii

asigurarea unui

complementare, mestesuguri

acces neingradit

specifice, servicii sociale sau

la educatie,

de ingrijire a sanatatii,

tuturor copiilor

tehnologia
informatiei/telecomunicatii, cu
exceptie formarii in scopul
calificarii sau recalificarii
angajatilor din domeniile
agricole, in vederea cresterii
gradului de ocupabilitate prin
imbunatatirea abilitatilor si
competentelor necesare pe

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

piata muncii, inlcusiv
programme de formare in
vederea dobandirii de
competente suplimentare
( utilizare TIC, module de limbi
straine etc.
11.
Dezvoltarea si furnizarea

Necesitatea asigurarii calitatii

Buget local

programelor de formare

procesului de invatamant,

Buget de stat

profesionala pentru

asigurarea unui acces neingradit

Fonduri

dezvoltarea competentelor

la educatie, tuturor copiilor.

europene

antreprenoriale pentru

Cresterea competentelor

Împrumuturi

promovarea afacerilor in

profesionale in randul tinerilor

bancare

Dezvoltarea si furnizarea

Necesitatea asigurarii calitatii

Buget local

programelor de instruire

procesului de invatamant,

Buget de stat

( inclusiv realizare de curricula

asigurarea unui acces neingradit

Fonduri

si materiale didactice) in

la educatie, tuturor copiilor.

europene

domenii relevante pentru

Cresterea competentelor

Împrumuturi

mediul rural
12.

administratia publica, cum ar fi profesionale in randul tinerilor

bancare

achizitiile publice, ECDL, limbi
straine, dezvoltarea de
proiecte, licitarea si
managementul proiectelor.
13.

Program privind asigurarea
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14.

15.

16.

accesului la cursuri de

procesului de invatamant,

Buget de stat

calificare profesionala pentru

asigurarea unui acces neingradit

Fonduri

prevenirea problemelor privind la educatie, tuturor copiilor.

europene

calificarea copiilor de etnie

Cresterea competentelor

Împrumuturi

roma

profesionale in randul tinerilor

bancare

Dezvoltarea si furnizarea

Necesitatea asigurarii calitatii

Buget local

programelor de formare

procesului de invatamant,

Buget de stat

profesionala, inclusiv

asigurarea unui acces neingradit

Fonduri

dezvoltarea competentelor de

la educatie, tuturor copiilor.

europene

utilizare TIC pentru grupurile

Cresterea competentelor

Împrumuturi

dezavantajate

profesionale in randul tinerilor

bancare

Crearea si implementarea de

Necesitatea asigurarii calitatii

Buget local

sisteme de reintegrare a

procesului de invatamant,

Buget de stat

copiilor de etnie roma

asigurarea unui acces neingradit

Fonduri

la educatie, tuturor copiilor.

europene

Cresterea competentelor

Împrumuturi

profesionale in randul tinerilor

bancare

Creşterea gradului de

Necesitatea asigurarii calitatii

Buget local

conştientizare pentrut tineri

vietii, asigurarea unui acces

Buget de stat

romi asupra disfuncţiilor

neingradit la educatie, tuturor

Fonduri

sociale (consumul de alcool şi

copiilor. Cresterea competentelor

europene

droguri, infracţionalitate,

profesionale in randul tinerilor

Împrumuturi

modalităţi neadecvate de
petrecere a timpului liber), în
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vederea îmbunătăţirii
abilităţilor de refuz, creşterii
asertivităţii şi a capacităţii de
luare de decizie
17.

Dezvoltarea abilităţilor de

Necesitatea asigurarii calitatii

Buget local

planificare a carierei, căutare

procesului de invatamant,

Buget de stat

şi menţinere a unui loc de

asigurarea unui acces neingradit

Fonduri

muncă a 700 tineri romi prin

la educatie, tuturor copiilor.

europene

dezvoltarea unor trasee

Cresterea competentelor

Împrumuturi

profesionale personalizate,

profesionale in randul tinerilor

bancare

Reabilitarea termică a

Economisirea de combustibilii

Buget local

clădirilor ce aparţin primăriei

folosiţi pentru încălzire

Buget de stat

flexibile, dedicate sprijinului
psihologic si social.
18.

Fonduri
europene
Împrumuturi
bancare
19.

Renovarea cladirilor publice,

Necesitatea valorificarii

Buget local

amenajari de piete si spatii

potentialului economic prin

Buget de stat

pentru targuri

asigurarea unei infrastructuri

Fonduri

necesare desfasurarii activitatilor

europene

comerciale

Împrumuturi
bancare

20.

Achizitionarea de autobuze in

Asigurarea confortului pasagerilor

Buget local

vederea asigurarii unui nivel

Cresterea interesului investitorilor

Buget de stat
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crescut de calitate a

Fonduri

transportului locuitorilor

europene

comunei

Împrumuturi
bancare

21.

Construirea şi amenajarea

Asigurarea confortului pasagerilor

Buget local

de staţii de autobuz peste

Buget de stat

tot unde se impune şi

Fonduri

redimensionarea celor

europene

existente

Împrumuturi
bancare

22.

Modernizarea dispensarelor

Asigurarea calității vieții, sănătății

Buget local

din localitate

și serviciilor medicale necesită

Buget de stat

modernizarea sistemului sanitar

Fonduri

actual

europene
Împrumuturi
bancare

23.

Construirea unui Centru de

Necesitatea dezvoltării turismului

Buget local

Informare si Promovare

zonal pentru atragerea de turiști și Buget de stat

Turistica

de eventuali investitori în zona

Fonduri
europene
Împrumuturi
bancare

24.

Dezoltarea de sisteme

Necesitatea dezvoltării turismului

Buget local

electronice locale de rezervare

zonal pentru atragerea de turiști și Buget de stat

pentru structurile de primire

de eventuali investitori în zona

Fonduri

turistice din spatiul rural,

europene

conectate la sistemele

Împrumuturi
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regionale si nationale
25.

bancare

Organizarea sistemului de

Normele de mediu europene

Buget local

colectare selectiva a

actuale impun existența de

Buget de stat

deseurilor

recipient adecvate de colectare a

Fonduri

deșeurilor

europene
Împrumuturi
bancare

26.

27.

Modernizarea prin dotarea cu

Necesitatea reducerii poluarii,

Buget local

utilaje a serviciului de

necesitatea reducerii riscurilor

Buget de stat

gospodarie comunala si

privind sanatatea populatiei,

Fonduri

salubritate

educarea populatiei in

europene

conformitatea cu normele

Împrumuturi

europene

bancare

Modernizarea drumurilor de

Necesitatea crearii de conditii

Buget local

acces către obiectivele

pentru dezvoltarea turismului

Buget de stat

turistice (crearea

zonal in vederea incurajarii

Fonduri

infrastructurii necesare

investitiilor

europene

dezvoltării turismului)

Împrumuturi
bancare

27.

Constructia utilitatilor anexe –

Necesitatea dezvoltarii turistice,

Buget local

parcaje, grupuri sanitare,

implicit economice a zonei

Buget de stat

puncte de informare, reclame

Fonduri

si indicatoare

europene
Împrumuturi
bancare

28.

Crearea de facilitati speciale
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pentru persoanele cu

pentru persoanele cu dizabiltati,

Buget de stat

dizabilitati, pentru toate

crearea unui mediu prietenos

Fonduri

tipurile de infrastructura

acestora si integrarea lor in

europene

educationala si a

societate

Împrumuturi

administartiei locale
29.

bancare

Amenajarea unor ateliere de

Necesitatea asigirarii de facilitati

Buget local

lucru in cadrul centrelor

pentru persoanele cu dizabiltati,

Buget de stat

sociale pentru persoane cu

crearea unui mediu prietenos

Fonduri

duzabilitati

acestora si integrarea lor in

europene

societate

Împrumuturi
bancare

30.

Extinderea retelei de gaz in

Necesitatea imbunatatirii

Buget local

comuna

conditiilor de viata a locuitorilor,

Buget de stat

atragerea de investitori,

Fonduri

asigurarea accesului neingradit a

europene

locuitrilor, turistilor si agentilor

Împrumuturi

economici la infrastructura de

bancare

baza
31.

Extinderea si modernizarea

Necesitatea imbunatatirii

Buget local

retelei de iluminat public

conditiilor de viata a locuitorilor,

Buget de stat

atragerea de investitori,

Fonduri

asigurarea accesului neingradit a

europene

locuitrilor, turistilor si agentilor

Împrumuturi

economici la infrastructura de

bancare

baza
32.

Investitii in sisteme de

Necesitatea imbunatatirii

Buget local

producere si furnizare de

conditiilor de viata a locuitorilor,

Buget de stat
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energie din surse regenerabile

atragerea de investitori,

Fonduri

asigurarea accesului neingradit a

europene

locuitrilor, turistilor si agentilor

Împrumuturi

economici la infrastructura de

bancare

baza
33.

Implementarea unor solutii e-

Necesitatea imbunatatirii

Buget local

guvernare si cresterea

procesului de informare publica,

Buget de stat

performantelor administratiei

cresterii calitatii procesului

Fonduri

publice

administartiv, interactionarii mai

europene

bune cu locuitorii comunei.

Împrumuturi
bancare

34.

Studii si consultanta pentru

Necesitatea imbunatatirii

Buget local

analiza problemelor specifice

procesului de informare publica,

Buget de stat

furnizarii serviciilor publice in

cresterii calitatii procesului

Fonduri

vederea simplificarii si

administartiv, interactionarii mai

europene

reducerii barierelor

bune cu locuitorii comunei.

Împrumuturi

administartive pentru cetateni
35.

bancare

Implementarea unei retele de

Necesitatea imbunatatirii

Buget local

telecomunicatii pe interenet

procesului de informare publica,

Buget de stat

pentru principalele institutii ale cresterii calitatii procesului

Fonduri

comunei

administrativ, interactionarii mai

europene

bune cu locuitorii comunei

Împrumuturi
bancare

36.

Implementare Program

Necesitatea imbunatatirii

Buget local

e-guvernare privind achitarea

procesului de informare publica,

Buget de stat

taxelor locale in sistem on-line

cresterii calitatii procesului

Fonduri

administrativ, interactionarii mai

europene
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bune cu locuitorii comunei

Împrumuturi
bancare

37.

Implementarea uneor sisteme

Necesitatea imbunatatirii de studii Buget local

de e-learning in scolile din

pentru noile generatii, Creşterea Buget de stat

comune

eficacităţii instruirii: prin tehnicile Fonduri
de

predare

şi

verificare

a europene

cunoştinţelor specifice sistemului Împrumuturi
eLearning,

prin

posibilitatea bancare

revenirii automate sau la iniţiativa
cursantului asupra materialelor de
curs, prin creşterea flexibilităţii
scenariilor de curs, prin accesul
facil la noţiuni conexe, creşterea
interactivităţii între participanţii la
cursuri, profesorul putând posta
diverse

materiale

ajutătoare

Creşterea eficienţei instruirii: prin
dezvoltarea o dată şi utilizarea
multiplă a materialelor de curs,
fără

consumuri

facilitarea
accesului

suplimentare,

şi
la

simplificarea
învăţare

fără

instructor, la distanţă, asincronism
şi

instruire

paralelismul
Elaborator
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cursurilor
38.

Promovarea dezvoltarii

Necesitatea valorificarii

Buget local

plantatiilor de pomi, arbusti,

potentialului economic zonal,

Buget de stat

pomi fructiferi

atragerii de noi investitori, crearii

Fonduri

de noi locuri de munca

europene
Împrumuturi
bancare

39.

Impadurirea terenurilor

Necesitatea valorificarii

Buget local

agricole neutilizate,

potentialului economic zonal,

Buget de stat

schimbarea categoriei de

atragerii de noi investitori, crearii

Fonduri

folosinta a terenurilor din

de noi locuri de munca

europene

agricol in silvic, pentru cazul

Împrumuturi

in care solicitarea de sprijin va

bancare

fi acceptata, in termen de 5 ani
de la infiintarea plantatiei
40.

Amenajarea terenurilor

Necesitatea valorificarii

Buget local

degradate si/sau neuitilizate si

potentialului economic zonal,

Buget de stat

pregatirea lor pentru noi

atragerii de noi investitori, crearii

Fonduri

activitati economice si/sau

de noi locuri de munca

europene

sociale

Împrumuturi
bancare

41.

Retehnologizarea/reinfiintarea

Necesitatea valorificarii

Buget local

sistemelor de irigatii

potentialului economic zonal,

Buget de stat

atragerii de noi investitori, crearii

Fonduri

de noi locuri de munca

europene
Împrumuturi
bancare

Elaborator
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42.

Sisteme de desecare si drenaj

Necesitatea valorificarii

Buget local

si alte lucrari de imbunatatiri

potentialului economic zonal,

Buget de stat

funciare

atragerii de noi investitori, crearii

Fonduri

de noi locuri de munca

europene
Împrumuturi
bancare

43.

Incurajarea micilor

Necesitatea valorificarii

Buget local

intreprinzatori locali prin

potentialului economic zonal,

Buget de stat

acordarea de sprijin in vederea atragerii de noi investitori, crearii

Fonduri

obtinerii de finantare pentru

europene

de noi locuri de munca

dezvoltarea de activitati non-

Împrumuturi

agricole, activitati

bancare

mestesugaresti, servicii pentru
populatia rurala – croitorie,
frizerie,cizmarie, servicii
reparatii masini etc.
44.

Dezvoltarea schemelor de

Necesitatea valorificarii

Buget local

ajutoare si stimulente pentru a

potentialului economic zonal,

Buget de stat

sprijini demararea activitatilor

atragerii de noi investitori, crearii

Fonduri

unei afaceri, antreprenoriatul

de noi locuri de munca

europene

si ocuparea pec ont propriu

Împrumuturi
bancare

45.

Activitati de consiliere si

Necesitatea valorificarii

Buget local

asistenta pentru inceperea

mediului economic zonal,

Buget de stat

unei activitati independente

necesitatea cresterii gradului

Fonduri

sau initierea unei afaceri in

de calificare a personalului

europene

mediul rural, inclusiv instrure

existent . Integrare activa a

Împrumuturi

Elaborator
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in management, precum si

femeilor

bancare

Achizitionarea si instalarea de

Necesitatea asigurarii sigurantei

Buget local

echipamente necesare pentru

vietii locuitorilor, turistilor si tuturor

Buget de stat

cresterea sigurantei si

perosanelor ce tranziteaza

Fonduri

prevenirea criminalitatii

localitatea

europene

asistenta privind modalitatea
de accesare si utilizare a
microcreditelor, cu o atentie
speciala acordata femeilor
46.

47.

(sisteme de supraveghere,

Împrumuturi

etc.)

bancare

Achizitionarea si instalarea de

Necesitatea implementarii unui

Buget local

echipamente specifice pentru

sistem capabil sa asigure

Buget de stat

bazele operationale pentru

salvarea cetatenilor comunie, a

Fonduri

interventii in situatii de

turistilor si a agentilor

europene

urgenta

economici

Împrumuturi
bancare

Principii
Principiile strategiei de dezvoltare durabila :
 durabilitate- conditii mai bune de trai pentru populatia defavorizata precum si un minim de conditii
necesare pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor;
 competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si chiar
international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv;
 sprijin financiar- facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a satisface nevoile de
investitii si dezvoltare;

Elaborator
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 o buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin responsabilizarea
autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila.
Formularea strategiei de dezvoltare porneste de la premise, precum:
sa imbunatateasca conditiile de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de munca la standarde
europene);
sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie sub forma
investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultarilor permanente intre
parteneri;
sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna. De
aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ.
Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a comunei
Tarlungeni, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un plan strategic sa
asigure un pachet de actiuni care vor conduce la cresterea economica, crearea de locuri de munca si
imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii.
Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica datorata
pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de activitati economice/investitii. In acest
sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei (prin
imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare turismului zonal) si facilitati de atragere a
investițiilor (in infrastructura, oferta de terenuri, etc.)
Avand in vedere ca o asezare rurala nu este un sistem inchis, iar realizarea de obiective
generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare si/sau
regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, precum si realizarea programelor si
proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:
dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si
atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatorii de piata;
Elaborator
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intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice in raport cu
resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu cerintele populatiei;
realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat;
realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;
integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre sectoare,
cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu
politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face parte;
managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale,
financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un ciclu
natural;
utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea de reglementari
pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa
criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local;
realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a recupera
mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati locale;
interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale;
fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza
planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;
analiza capacitatii tehnice de executie;
evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane;
evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obtinute;
identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia;
corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii;
evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura accesul acestora
la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza;
protectia mediului;
realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau
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proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca exista oportunitatea
de a obtine profituri viitoare;
terenurile naturale - vor fi pastrate pe cat posibil sau integrate in parcuri;
respectarea regulilor de conservare a resurselor si de reducere a deseurilor de catre toti factorii
implicati din comunitate;
asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii – agricultura, dezvoltare regională, turism,
etc..
Prioritati si obiective strategice
Prioritatea strategica nr. 1 “Creșterea competitivităţii, a atractivității economice și
diversificarea activităților economice “.
Prioritatea strategica nr. 2 “Protecţia mediului înconjurător, creșterea eficienţei energetice,
stimularea utilizării surselor alternative de energie in comuna.”
Prioritatea strategica nr. 3 “Îmbunătățirea infrastructurii tehnico‐edilitare in comuna”.
Prioritatea

strategica

nr.

4

“Dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale și de sănătate, susținerea dezvoltării comunitare.”
Prioritatea strategica nr.5 “Dezvoltarea turismului prin dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii de primire și agrement în scopul în scopul îmbunătățirii și diversificării serviciilor
turistice oferite”.
Prioritatea strategica nr . 6 “Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziun (inclusiv a
grupurilor vulnerabile și a comunităților defavorizate) prin
educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții în domeniile:
social, sănătate, administrație publică, economie și antreprenoriat”.

Elaborator
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Prioritati strategice
Dezvoltarea Agriculturii, silviculturii si pisciculturii
Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice
si constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la
conditiile climatice;
Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi
silvice prin adaptarea ofertei la cerinţele pieţei, în cadrul
căreia va fi acordat sprijin financiar cu precădere pentru
modernizarea fermelor şi îmbunătăţirea capitalului uman din
agricultură (măsuri de consultanţă şi sprijinire a tinerilor
fermieri, măsuri de încurajare a asocierii producătorilor),
precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor.
Stimularea transferului de tehnologie, schimbului de
experienţă cu producători agricoli, crescătorii de animale din
alte localităţi din ţară şi UE.
Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei
pentru a beneficia de oportunitatile care decurg din
aceasta;Infiintare de ferme zootehnice si puncte de
prelucrare si colectare a resurselor rezultate din domeniu.
Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si
productivitatea lucrarii aplicate pe terenurilor agricole.
Dezvoltarea economică durabilă a fermelor vizează
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implementarea unor acţiuni ce privesc utilizarea durabilă a
terenului agricol, materializate în acordarea de plăţi pentru
agro-mediu şi bunăstarea animalelor, plăţi compensatorii
pentru terenurile cu handicap natural, dar şi în realizarea
unor acţiuni de prevenire a calamităţilor naturale.
Încurajarea activităţilor agro-turistice în comuna Tarlungeni;
Sprijinirea concesionării unor terenuri în vederea încurajării
întreprinzătorilor.
Încurajarea practicării ocupaţiilor tradiţionale şi a practicării
meşteşugurilor;
Stimularea dezvoltării unor furnizori de servicii în domeniul
mecanizării, protecţiei fitosanitare, vânzării de semninţe
selectate şi tratate, însămânţării artificiale a animalelor,
domenii care pot influenţa calitatea şi profitabilitatea
activităţilor agricole.
Asigurarea sistemului de protecţie a pădurilor şi derularea de
acţiuni de prevenire a furtului.
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri
forestiere care să permită exploatarea uşoară a pădurilor.
Realizarea de lucrări de combatere a eroziunii solului şi de
corectare a torenţilor aflaţi în fondul forestier.
Comasarea terenurilor forestiere în vederea exploatării
eficiente.
Dezvoltarea unui parc de vânătoare.
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Stimularea dezvoltării de noi afaceri în domeniul vanatorii
prin promovarea resurselor naturale neexploatate şi
dezvoltarea unor oferte avantajoase pentru investitori, oferte
de parteneriat sau concesiune: în condiţiile asigurării unui
grad ridicat de valoare adaugată produselor realizate şi
respectării standardelor de protecţie a mediului.
Stimularea infiinţării de noi afaceri care să valorifice
deşeurile din lemn.
Elaborarea unei politici locale pentru îmbunătăţirea valorii
economice a pădurii, politică care să urmarească: refacerea
pădurilor slab productive prin împăduriri, îngrijirea şi
administrarea arboretului, îmbunătăţirea calităţii solului,
recoltarea seminţelor şi producerea de puiet, etc.
Derularea de acţiuni pentru creşterea suprafeţelor de
pădurilor în scopul:

-

Infrastructura si Mediu

-

creşterii pădurilor cu rol de protecţie;

-

obţinerea de lemn pentru scopuri bioenergetice;

-

reducerea efectelor secetei;

îmbunătăţirea calităţii solului şi de refacere a peisajului.
Investiții în dezvoltarea infrastructurii;
Conservarea si intretinerea mediului natural;
Investiții în dezvoltarea turismului.
Stimularea
reabilitării, modernizării şi construcţiilor de noi spaţii
industriale, comerciale, de birouri şi de turism.
Renovarea clădirilor şi spaţiilor publice şi îmbunătăţirea
dotărilor.
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Transport

Modernizarea drumurilor comunale si ulite satesti care
presteaza in folosul public nevoile curente ale locuitorilor si
activitatilor economice;
Realizarea de alei pietonale;
Modernizarea sistemului rutier;
Corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de
marfuri.
Asfaltarea străzilor din interiorul localităţilor componente;
Înfiinţarea de trotuare şi modernizarea trotuarelor existente
Construirea şi amenajarea de staţii de autobuz peste tot
unde se impune şi redimensionarea celor existente

Utilitati

RRespectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din
comuna conform planului de urbanism general, ca
instrument de planificare spatiala.
Realizarea unei reţele de comunicaţii pe internet

între

principalele instituţii ale comunei
Asigurarea alimentării cu energie electrică şi iluminatul
stradal a întregii comune.
Asigurarea alimentării cu gaz a comunei.
Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de
alimentare cu apa pentru furnizarea apei potabile catre toti
consumatorii comunei, la o calitate corespunzatoare.
Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de
colectare si epurare a apelor uzate.
Asigurarea alimentării cu lemne de foc şi alţi combustibili.
Creşterea accesului populaţiei la servicii de, telefonie şi
internet.
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Creşterea calităţii serviciilor publice prin creşterea gradului
de dotare respectiv: achiziţionarea de utilaje şi echipamente
pentru serviciile publice pentru deszăpezire, întreţinere spaţii
verzi, contorizare, dezvoltarea sistemului de colectare a
deşeurilor în spaţiul public.
Stabilirea designului şi dotării comunei cu mobilier urban.
Sanatate

Reabilitarea si dotarea dispensarelor umane;
Dezvoltarea infrastructurii de sanatate;
Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
Imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta medicala;

Mediu

Managementul deşeurilor urbane şi industriale prin
amenajarea unui punct de colectare şi construirea a două
rampe ecologice pentru deşeuri;
Modernizarea serviciului de salubritate prin dotarea cu utilaje
de gospodărie comunală
Achiziţionarea şi amplasarea de europubele, pe categorii de
deşeuri- PET-uri, plastic, sticlă, hârtie, metal
Extinderea reţelelor de apă la nivel de comună
Reducerea impactului asupra solului generat de depozitarea
neconforma a diverselor categorii de deseuri.
Îmbunatăţirea calităţii solului din comuna.
Reducerea poluarii solului si a apelor subterane datorata
gestiunii defectuoase a dejectiilor animaliere precum si a
utilizarii ingrasamintelor pentru fertilizarea solurilor.

Economie

Dezvoltarea activităților turistice prin amenajarea locatiilor
existente, specifice zonei si promovarea serciviilor viitoare la
nivel local, național și internațional.
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Sustinerea actiunilor locale prin masuri eficiente de
marketing național.
Reabilitarea si conservarea capitalului turistic;
Dezvoltarea actiunilor de monitorizare si control in turism.
Crearea parteneriatului public-privat in turism;
Sprijinirea creării de noi IMM-uri prin acordarea de facilităţi;
Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul privat și
susținerea IMM-urilor existente la nivel zonal
Mediu de afaceri – Turism

Promovarea zonei prin actiuni eficiente de marketing
Stabilirea prin planul de amenajare a teritoriului, a
funcţiuniilor specifice turismului şi agrementului pentru
zonele cu potenţial ridicat pentru aceste activităţi.
Stabilirea unor condiţii legate de obligativitatea respectării de
către investitori a unor cerinte locale specifice: ex. protecţia
peisajului, a biodiversităţii şi a mediului, încadrarea în
specificul arhitectural local etc.
Dezvoltarea unor parteneriate public – private pentru
construirea de spatii logistice
Realizarea unei pagini web de prezentare a comunei
Modernizarea drumurilor de acces către obiectivele turistice
(crearea infrastructurii necesare dezvoltării turismului).
Asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării turismului:
drumuri, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu curent
electric şi telecomunicăţii, reţele publice de iluminat,
alimentare cu gaz, extinderea şi îmbunătăţirea platformelor
de depozitare a deşeurilor şi dotarea cu echipamente de
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management al deşeurilor, echipamente de producere a
energiei regenerabile în scop public.
Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a
patrimoniului natural şi cultural al comunităţii locale ca
demers de creştere a atractivităţii turistice a zonei.
Educatie si cultura
Invatamant

Reabilitarea şi modernizarea tuturor şcolilor şi grădiniţelor
din localitate;
Construirea de locuri de joacă pentru copii;
Stabilirea de parteneriate între Şcolile de Arte şi Meserii din
comună şi firme private în vederea desfăşurării activităţilor
de practică în scopul angajării ulterioare a absolvenţilor;

Cultura

Implementarea unor sisteme de e-learning in scolile din
comuna
Reabilitarea construcţiilor lăsate în paragină;
Reabilitarea şi modernizarea căminului cultural;
Amenajarea centrului civic;

Resurse Umane
Populatia

Infiinţarea unui centru de copii şi bătrâni
Realizarea unei piete agroalimentare cu locurile de parcare
aferente

Etnia rroma

Stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale adulţilor rromi
faţă de scoală şi conştientizarea rolului şi importanţei
educaţiei
Derularea unor campanii de sensibilizare a societăţii civile
faţă de problema sărăciei comunităţii de rromi în vederea
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obţinerii de sprijin material pentru cele mai sărace familii de
etnie rromă;
Sprijinirea acţiunilor de caritate iniţiate de culte;
Crearea unui Centru de Servicii Sociale care să răspundă
nevoilor comunităţii de rromi;
Construirea de parteneriate între administraţia publică locală
şi structuri asociative pe diverse proiecte şi în domenii de
interes comunitar specific etniei rrome.
Cresterea dotărilor specifice şi informatizarea unităţilor
şcolare.
Stimularea participării părinţilor la activităţile şcolare şi
utilizarea acestora ca resursă în activităţile educative.
Valorificarea culturii, istoriei şi tradiţiilor din comună în cadrul
activităţilor educative.
Administrație

Implementarea unor solutii de e-guvernare si crestarea
performantelor administratiei publice.

Piata muncii

Aplicarea unui management corespunzator administrarii
fortei de munca.
Promovarea activităţilor ce sprijină populaţia aflată în
căutarea unui loc de muncă pentru reîncadrarea în muncă.
Implementarea acţiunilor detaliate în strategia de dezvoltare
economică a zonei;
Promovarea bunelor practici de gestionare a resurselor
umane în rândul actualelor şi viitoarelor firme dezvoltate la
nivel local şi creşterea accesului la servicii de consultanţă.
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Crearea unui numar suficient de locuri de munca care sa
acopere un numar variat de domenii de activitate pentru
satisfacerea nevoilor de trai;
Sprijinirea persoanelor care se afla in somaj pentru a-si gasi
un loc de munca.
Obiective strategice
1. Obiectivul strategic 1 - Valorificarea potenţialului turistic
Orientările şi transformările actuale ale turismului local si regional, împreună cu investiţiile
efectuatesau în curs de concretizare, vor genera o serie de schimbări pentru economiaturistică a
acestui teritoriu.
În acest sens, obiectivul strategic Valorificarea potenţialului turistic îşi propune identificarea,
inventarierea şi structurarea demersurilor necesare unei puneri învaloare coerente a avantajelor
turistice ale comunei Tarlungeni. Atât rolul economic major pe care îl deţine în prezent turismul, cât şi
impactul de dezvoltarepe care îl poate exercita asupra acestei zone în continuare, motivează
includerea turismului printre obiectivele strategice de dezvoltare în cadrul acestei Strategii.
Pe termen scurt şi mediu, acest sector poate aduce un aport semnificativ la creşterea
economică a comunei, dar și a județului si regiunii în general. Unul din factorii cheie în procesul de
dezvoltare zonală poate fi reprezentat de turism, prin prisma potenţialului pe care îl are comuna şi
care permite practicarea unei gamelargi de tipuri de turism.
De asemenea, unul din principalele aspecte care trebuie abordate încadrul strategiei îl
reprezintă utilizarea insuficientă a potenţialului turistic sau utilizarea acestuia în condiţii neadecvate.
În prezent comuna Tarlungeni beneficiază de un potenţial turistic natural, fapt ce favorizează
dezvoltarea şi practicarea unei activităţi turistice variate şi complexe. Cu toate acestea, analiza
situaţiei actuale relevă un nivel al dezvoltării turismului mult inferior potenţialului existent. Acest lucru
implică necesitatea unui efort semnificativ şi concentrat pentru dezvoltare. Creşterea aportului
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turismului în comuna Tarlungeni se poate face pe o bază solidă, conturând un concept unitar de
turism sustenabil, diferenţiat prin calitate, respect faţă denatură şi accesibilitate pentru turişti.
În ceea ce priveşte tipurile de turism cu un potenţial ridicat de dezvoltare menţionăm, fără a ne
limita numai la acestea, 3 tipuri de turism cu posibilităţi de dezvoltare:
Cicloturism.
Turism corporatist (team building);
Turism rural.
În viitor, consiliul local împreună cu agenţii economici, diversele instituţii şi organizaţii din
turismul brasovean vor trebui să se concentreze pe valorificarea în condiţii optime a potenţialului
turistic prin diversificarea, modernizarea şi adaptarea permanentă a ofertelor turistice la nivelul
aşteptărilor turiştilor interni şi internaţionali. Astfel, este necesară creşterea atractivităţii turismului
rural.
Obiectivul strategic 1 este implementat prin următoarele domenii prioritare:
Domeniul prioritar 1.1 Susţinerea unei dezvoltării coerente a sectorului turistic
Domeniul prioritar 1.2 Promovarea turistică a comunei la nivel regional, naţional şi
internaţional
Domeniul prioritar 1.3 Crearea unor produse turistice integrate
2. Obiectivul strategic 2 - Reducerea presiunii generate de factorii socio-economici asupra
mediului şi respectarea principiilor de dezvoltare durabilă.
Unul dintre dezideratele acestei strategii este de a creşte calitatea vieţii locale prin acţiuni
coordonate pentru îmbunătăţirea cadrului economic, social şi a mediului înconjurător. Acest obiectiv
se fundamentează pe ideea că Tarlungeni poate fi o comună regenerată şi transformată, păstrându-şi
în acelaşi timp identitatea.
Prin Strategia de dezvoltare actuală se urmăreşte asigurarea faptului că mediul natural şi
construit este protejat şi îmbunătăţit. În acest obiectiv este inclusă o paletă largă de probleme de
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mediu, pe care consiliul local, în parteneriat cu mediul privat şi cu societatea civilă, trebuie să le
abordeze: poluarea aerului, a apei şi a solului, zonele protejate, gestionarea deşeurilor, educaţie şi
conştientizare în abordarea problemelor de mediu, etc.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic au fost definite următoarele domenii prioritare:
Domeniul prioritar 2.1 Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii comunei Tarlungeni
Domeniul prioritar 2.2 Management sustenabil a resurselor naturale şi a spaţiilor protejate
3. Obiectivul strategic 3 - Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale
Infrastructura rurala este foarte redusa si prezinta disparitati foarte mari. In majoritatea
spatiului rural se remarca drumuri locale nemodernizate sau lipsa lor, stare de lucruri ce are impact
negativ asupra accesului direct la reteaua rutiera nationala. Integrarea satului românesc în Uniunea
Europeană nu se poate realiza fără dezvoltarea unei infrastructuri edilitare corespunzătoare, care să
asigure un nivel minim de confort locuitorilor comunei şi condiţii propice de desfăşurare a activităţii
pentru agenţii economici. Lucrările de infrastructură edilitară de interes public si accesul populatiei la
acestea (reţele de canalizare, asigurarea energiei termice a locuinţelor, reţele de energie electrică,
drumuri circulabile, modernizare unităţi de învăţământ şi de instituţii de cultură) sunt o prioritate pentru
Primăria Tarlungeni.
4.Obiectivul strategic 4 - Dezvoltarea agriculturii si atragerea investitiilor in exploatatiile
agricole.
Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor sisteme pentru
adaptabilitatea la conditiile climatice. Punerea accentului pe varietatea zonală sectorului agricol și
zootehnic, generând astfelvenit la bugetul local, profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si
productivitatea lucrarilor aplicate pe terenurile agricole, valorificarea potentialului deosebit pentru
dezvoltarea agriculturii ecologice.
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Principiile agriculturii ecologice se regasesc in principiile ecologiei, stiinta care studiaza
interrelatiile dintre organisme si mediu. In termeni practici, aceasta inseamna ca agricultura organica
se inspira si invata din existenta ecosistemelor naturale. Agricultura ecologica este un sistem de
productie care exclude utilizarea fertilizatorilor artificiali, a pesticidelor, hormonilor de crestere si
aditivilor in hrana animalelor. Agricultura ecologica se bazeaza pe asolamentul culturilor, respectiv
metode biologice de protectie a plantelor, care sa mentina fertilitatea solului, sa asigure plantele cu
substante nutritive, sa combata bolile, buruienele si daunatorii.
In Romania, productia ecologica se defineste prin obtinerea de produse agroalimentare fara
utilizarea produselor chimice de sinteza, in conformitate cu regulile de productie ecologica, care
respecta standardele, ghidurile si caietele de sarcini nationale si sunt atestate de un organism de
inspectie si certificare. Cererea de produse agricole ecologice fiind in crestere, se poate considera o
noua oportunitate pentru exportul agriculturii romanesti. Romania, desi este cel mai mare producator
din zona, cu cea mai curata agricultura, din cauza imposibilitatii financiare pentru chimizare masiva,
poate face fata acestei provocari, dar nu poate exporta produsele agricole ecologice decat sub
certificare straina, costisitoare si anevoioasa.
Metodele de productie ecologica utilizate in obtinerea produselor vegetale primare neprocesate,
animale si produse animaliere neprocesate; produselor de origine vegetala si animala procesate,
destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetala si / sau
de origine animala; furajelor, furajelor compuse si materiilor prime trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
-

respectarea principiilor productiei ecologice;

-

neutilizarea de fertilizatori si amelioratori ai solului, pesticide, materiale furajere, aditivi alimentari,
ingrediente pentru alimente, substante folosite in alimentatia animalelor, substante ajutatoare pentru
pregatirea furajelor, produse pentru curatarea si dezinfectarea adaposturilor pentru animale si alte
produse, decat a acelor produse permise sa fie folosite in agricultura ecologica
Dezvoltarea tehnologiilor de cultura pentru agricultura alternativa, respectiv "agricultura
ecologica" se impune tot mai mult prin performantele socio - economice realizate. Acest lucru poate fi
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usor de indeplinit, printr-un management corespunzator al tuturor factorilor care contribuie la obtinerea
unor productii ridicate pe unitatea de suprafata si in final recunoasterea calitatii produselor finite, in
acest caz, certificarea productiei ca fiind ecologica.
Potentialul productiv in sistem ecologic de agricultura ale tarii comunei Tarlungeni poate sa
ajunga pana la 20-30 % din suprafata totala agricola, suprafetele cele mai mari fiind concentrate in
zona de deal - munte unde tehnologiile de intretinere si exploatare a pasunilor s-au bazat pe metode
traditionale - ecologice (aplicarea gunoiului de grajd, exploatare prin pasunat si/sau cosit, folosirea
trifoiului ca planta furajera si amelioratoare a fertilitatii solului, utilizarea sistemului mixt vegetalzootehnic).
Aceast nou tip de agricultura este numita agricultura durabila si ea presupune un ansamblu de
tehnici si practici ce trebuie sa garanteza o productie satisfacatoare, care sa asigure nesarul de
alimente, tinandu-se cont de protectia mediului inconjurator. Cu alte cuvinte in agricultura durabila se
pun in aplicare acele masuri ce se pot lua in cadrul unui sistem agricol ce satisfac necesitatile
generatiei actuale fara a compromite sansa generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati.
In ultima perioada se vorbeste tot mai mult de reducerea poluarii de origine agricola, de lupta
contra eroziunii solului, de pastrarea calitatii diverselor peisaje, de protejare pe termen lung a
resurselor naturale. Sistemele extensive agricole aduc elemente favorabile mediului, pentru ca
presupun mai putine elemente chimice, permit limitarea poluarii solului, a apelor de suprafata si
adancime, permit evitarea degradarii peisajelor, a eroziunii solului, alunecari de teren, insa productiile
sunt mai reduse.
lV.8. Plan de acțiune și rezultate preconizate
Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si implementare si contine un
set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen determinat in scopul realizarii
obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului local de actiune trebuie
sa corespunda termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare
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Durabila (SLDD).
Planul de actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care
utilizeaza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine definita.
Periodic, PLA va fi revizuit, astfel incat tintele fixate sa tina cont de evolutia macroeconomica
la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si de opiniile comunitatii locale cu
privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face laintervale mai scurte, cu atat marja de eroare
in privinta evaluarii resurselor la un proiect este mai mica, avand in vedere ca, pe masura ce se
inainteaza in timp, variabilele economice ce trebuie luate in calcul la o prognoza economica se
multiplica.
Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a
comunei Tarlungeni, reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii
locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne, astfel ca durabilitatea sa devina
punctul forte al acesteia.
Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost analizate
in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategie de dezvoltare, iar tintele-obiective
strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere ca referinte pentru dezvoltarile ulterioare.
“Planul Local de Actiune”, prezinta principalele masuri si proiecte necesare fazei de
planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata fi evaluat
continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu-tehnologic) prin indicatorii de
dezvoltare durabila (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru comuna Tarlungeni.
Utilitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor ce trebuie
executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de Dezvoltare Durabila a
comunei.
Pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel incat procesele
necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate:
1. Planul de dezvoltare al Planului Local de Actiune (planificare activitatilor);
2. Planul de executare al Planului Local de Actiune (implementarea activitatilor);
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3. Planul de monitorizare al Planului Local de Actiune (evaluarea activitatilor).
Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Tarlungeni, suportul necesar trebuie sa fie
asigurat de catre:
1. Administratia Locala (primaria) si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice dezvoltarea
institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Actiune;
2. Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale, prin atitudine si
participare activa;
3. Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic (informatii si
tehnologii moderne).
Principii și condiții
Pentru realizarea Planului Local de Actiune, primaria comunei Tarlungeni, ca autoritate
publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de decizie si
executie, aceasta presupune atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si mobilizarea
resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea
cadrului administrativ de alocare a responsabilitatilor.
Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor de ce vor apare in viitor depinde in foarte mare
masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale.
Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia publica
trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public fata de accesul
cetatenilor la activitatea administratiei.
In acest sens o principala preocupare a primariei comuneiTarlungeni a fost de armonizare a
procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.
In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primaria comunei a demarat un amplu proces de
consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2014-2020.
Directii de actiune
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Principalele directii de actiune ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Tarlungenisunt:
Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura, zootehnie, dezvoltare
rurală și turism;
Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu exigențele solicitate prin standardele de
mediu de către Uniunea Europeana, exigențe ce trebuie implementate și respectate, in totalitate
și în România;
Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna;
Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la infrastructura
(apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie);
Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si cresterea ratei
de ocupare prin crearea de noi oportunitati investitionale.
Consolidarea capacității instituționale a Primăriei
Conditiile care stau la baza unei dezvoltari social - economice rapide sunt sustinerea si
participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor primariei comunei, precum si
implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste rezolvarea propriilor probleme.
Primaria, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa
dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea
cadrului institutional.
Activitatea publica locala va fi orientata spre:
Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei;
Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu apa, gaze
naturale, energie electrica, etc.);
Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea limitelor stabilite de
cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare;
Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient;
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Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a veniturilor la
buget.
Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin:
Organizarea de licitatii pentru achizitionarea de produse, lucrari si servicii pentru necesitatile
institutiilor bugetare din banii publici;
Reducerea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de personal angajat in
institutiile bugetare, acolo unde este cazul;
Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera privata.
Consolidarea finantelor publice:
Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-economice si
culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei;
Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea echilibrului
bugetar;
Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local;
Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata.
Stabilirea si promovarea parteneriatului:
Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale;
Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile social, cultural si de
mediu.
Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in:
a. Dezvoltarea managementului resurselor umane
Preocuparea primariei comunei Tarlungeni pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe
domeniile prioritare dezvoltarii comunei.
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b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala
Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire;
Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent;
Stabilirea unui sistem de training adecvat.
c. Folosirea eficienta a resurselor umane
Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a regulamentului de ordine
interioara;
Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite.
d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale
Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale;
Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat;
Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat;
Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor depuse.
e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean
Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului;
Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici;
Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional;
Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii;
Implementarea unui sistem de management al calitatii.
f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice
Administrarea eficienta a banilor publici;
Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare nerambursabila;
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Cheltuirea eficienta a veniturilor.
Proiecția financiară
Oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiect, un manager este interesat,
in cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in care se implica. Din acest motiv, trebuie
acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului prezentate prin
intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia estimata a veniturilor si cheltuielilor
pentru urmatoarea perioada de timp - de regula urmatorii cativa ani, indicatori de rentabilitate etc.).
Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor comunitatii
locale.
Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii
proiectului. Cheltuielile pe care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor avea
o structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii ale
resurselor de care dispune primaria.
O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale – care vor fi efectuate pentru
a pune in miscare noul proiect – si cele aferente realizarii efective a proiectului.
Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a doua
categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp fata de
momentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic.
Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa se
determine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze.
In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat s-a presupus initial,
s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci cand se previzioneaza
cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se determine si marimea resurselor necesare.
Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum prea redus
creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se poata justifica nivelul
pentru care s-a optat.

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra rentabilitatii
proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum vor arata rezultatele in
cazul in care apar evenimente neprevazute.
De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de
realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii ani nu se poate
exprima exact.
Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si
necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de functionare.
Obiectivele specifice și acțiuni specifice

OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE

TERMEN DE IMPLEMENTARE
1-6 ANI

Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici
(implementarea unui sistem adecvat de irigatii) specifice
pentru adapatabilitatea la condițiile climatice
Sustinerea infiintarii de asociatii a producatorilor comunei
Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita
productivitatea lucrării aplicate pe terenurile agricole.

√
√
√

Dezvoltarea economică durabilă a vizează
implementarea unor acţiuni ce privesc utilizarea durabilă
a terenului agricol, materializate în acordarea de plăţi
pentru agro-mediu şi bunăstarea animalelor, plăţi

√

compensatorii pentru terenurile cu handicap natural, dar
şi în realizarea unor acţiuni de prevenire a calamităţilor
naturale.
Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare prin
adaptarea ofertei la cerinţele pieţei, în cadrul căreia va fi
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TERMEN DE IMPLEMENTARE

OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE
acordat

sprijin

financiar

cu

precădere

1-6 ANI
pentru

modernizarea fermelor şi îmbunătăţirea capitalului uman
din agricultură (măsuri de consultanţă şi sprijinire a
tinerilor fermieri, măsuri de încurajare a asocierii
producătorilor), precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii
produselor.
Dezvoltarea plantațiilor de pomi, arbuști, pomi fructiferi
Încurajarea practicării ocupaţiilor tradiţionale şi a
practicării meşteşugurilor;

√
√

Impadurirea terenurilor agricole neutilizate, schimbarea
categoriei de folosinta a terenurilor din agricol in silvic,
pentru cazul in care solicitarea de sprijin va fi acceptata,

√

in termen de 5 ani de la infiintarea plantatiei
Modernizarea drumurilor comunale si ulite satesti care
presteaza in folosul public nevoile curente ale locuitorilor

√

si activitatilor economice;
Modernizarea sistemului rutier;
Construirea şi amenajarea de staţii de autobuz peste tot
unde se impune şi redimensionarea celor existente

√
√

Asfaltarea străzilor din interiorul localităţilor componente;

√

Înfiinţarea de trotuare şi modernizarea trotuarelor
existente
Modernizarea retelei de iluminat public;

√

Achiziţionarea de utilaje pentru întreţinerea drumurilor în
cadrul primăriei
Managementul deşeurilor rurale şi industriale;

√

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

√

√
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OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE
Modernizarea serviciului de salubritate prin dotarea cu
utilaje de gospodărie comunală
Achiziţionarea şi amplasarea de europubele, pe categorii
de deşeuri- PET-uri, plastic, sticlă, hârtie, metal
Realizarea unei reţele de comunicaţii pe internet între

TERMEN DE IMPLEMENTARE
1-6 ANI
√

√
√

principalele instituţii ale comunei
Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare

√

pentru structurile de primire turistice din spatiul rural,
conectate la sistemele regionale si nationale
Construirea unui Centru de Informare si Promovare

√

Turistica
Modernizarea drumurilor de acces către obiectivele

√

turistice (crearea infrastructurii necesare dezvoltării
turismului)
Construcția utilităților anexe – parcaje, grupuri sanitare,

√

puncte de informare, reclame și indicatoare
Implementarea unor sisteme de e-learning in scolile din

√

comuna
Realizarea unei piete agroalimentare cu locurile de

√

parcare aferente
Implementarea unor solutii de e-guvernare si crestarea

√

performantelor administratiei publice
Extinderea reţelelor de apă la nivel de comună.

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

√
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OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE
Dalarea şanţurilor de gardă pentru toate drumurile
comunale modernizate.

TERMEN DE IMPLEMENTARE
1-6 ANI
√

Dezvoltarea activităților turistice prin amenajarea locatiilor
existente, specifice zonei si promovarea serciviilor viitoare

√

la nivel local, național și internațional.
Sustinerea actiunilor locale prin masuri eficiente de
marketing;

√

Reabilitarea si conservarea capitalului turistic;

√

Dezvoltarea actiunilor de monitorizare si control in turism.

√

Crearea parteneriatului public-privat in turism;

√

Sprijinirea creării de noi IMM-uri prin acordarea de
facilităţi;
Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul privat și
susținerea IMM-urilor existente la nivel zonal
Promovarea zonei Tarlungeni prin actiuni eficiente de
marketing

√
√
√

Stimularea si sprijinirea practicanti de agroturism

√

Sustinerea si promovarea evenimentelor locale

√

Exploatarea cadrului natural, turistic si istoric

√

Reabilitare si modernizare scolilor și grădinițelor din
comuna

√

Construirea de locuri de joacă

√

Extinderea sistemului de alimentare cu gaze

√

Extinderea sistemului de iluminat public

√

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE
Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a celor 4
dispensare, dezvoltarea infrastructurii de sanatate;
Investiții în sisteme de producere și furnizare din surse
regenerabile

TERMEN DE IMPLEMENTARE
1-6 ANI
√
√

Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare
pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii

√

(sisteme de supraveghere, etc)
Achiziționarea și instalarea de echipamente specifice
pentru bazele operaționale pentru intervenții în situații de
urgență

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

√
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lV.9. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE
FISA PROIECTELOR
Număr proiect: 1
FISA PROIECT
INFRASTRUCTURĂ DE DRUM
l. Reabilitarea și Modernizarea drumurilor și ulițelor comunale
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructura de transport

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni
- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si
consumatorilor economici la infrastructura 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.
Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si
pentru turistii care tranziteaza comuna.
8.

Rezultatele obtinute

- modernizarea retelei de drumuri locale si a ulitelor
satesti;
- facilitarea accesului populatiei la locul de munca, la
servicii medicale, la educatie, la cultura, la recreere;
- conectarea mai rapida la localitatile invecinate cu impact
direct asupra dezvoltarii economice teritoriale

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Proiect număr 2
II. Infiintarea șanțurilor de gardă pentru toate drumurile comunale modernizate
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- valorificarea potentialului economic aparut prin prisma
dezvoltarii noului aeroport
- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- crearea de noi locuri de munca
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 3
INFRASTRUCTURĂ ÎNTREȚINERE DRUM - UTILAJE
lII. Achiziționarea de utilaje pentru întreținerea drumurilor
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Infrastructura de baza

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si
agentilorr economici la infrastructura de baza si asigurarea
unor conditii europene de viata.

8.

Rezultatele obtinute

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei;
- cresterea gradului de siguranta al populatiei;
- crearea de noi locuri de munca;
- atragerea potentialilor investitori;
- imbunatatirea parametrilor curentului electric;
- eficientizarea consului de energie;

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 4
INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ - SĂNĂTATE
IV. Reabilitarea/modernizarea dispensarelor din localitate
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructura sănătate

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi asigurarea
accesului rapid și neîngrădit la îngrijiri medicale la
standarde ridicate.

8.

9.

Rezultatele obtinute

-

Asigurarea calității tratamentelor;

-

Rapiditate de vindecare;

-

Capacitate de internare ridicată;

-

Creșterea duratei medii de viață

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 5
INFRASTRUCTURĂ UTILITĂȚI - SERVICII SOCIALE
V. Crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati, pentru toate tipurile de
infrastructura educationala si a administratiei locale
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură servicii sociale

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

8.

Rezultatele obtinute

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii sociale .
-

Asigurarea de facilități pentru persoanele cu dizabilități;

-

Crearea unui mediu prietenos pentru persoanele cu
dizabilități

-

Asigurarea integrării în societate a persoanelor cu
dizabilități

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 6
VI. Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale pentru persoane cu
dizabilitati
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură servicii sociale

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

8.

Rezultatele obtinute

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii sociale .
-

Asigurarea de facilități pentru persoanele cu dizabilități;

-

Crearea unui mediu prietenos pentru persoanele cu
dizabilități

-

Asigurarea integrării în societate a persoanelor cu
dizabilități

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 7
VII. Înființare și dotare infrastructură servicii sociale – creșe, case de bătrâni și persoane cu
nevoi speciale
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria si Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale

2.

Domeniul

Infrastructură socială

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului - Ministerul Economiei

7.

Obiectivele proiectului

- asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si
agentilorr economici la infrastructura de baza si asigurarea
unor conditii europene de viata.

8.

Rezultatele obtinute

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei;
- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei;
- crearea de noi locuri de munca;
- atragerea potentialilor investitori;

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-

realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 8
VIII. Înființarea, amenajarea spațiilor de recreere pentru populația locală - parcuri, locuri de
joacă pentru copii
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Infrastructura socială

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea serviciilor sociale si crearea conditiilor de
recreere moderne pentru copiii comunei .

8.

Rezultatele obtinute

- 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 activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Număr proiect: 9
INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ
IX. Dotarea școlilor și grădinițelor cu echipamente noi
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură educatională

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii
generatii de a invata in conditii moderne la standard
european.

8.

Rezultatele obtinute

-

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 activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Număr proiect: 10
X. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si asistenta educationala in
vederea prevenirii, reducerii si corectarii fenomenului de parasire timpurie a scolii (pentru
persoanele cu risc de abandon scolar sau de parasire timpurie a scolii ori aflate in abandon
scolar si pentru familiile acestora)
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură educatională

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii
generatii de a invata in conditii moderne la standard
european.

8.

Rezultatele obtinute

-

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

tinerilor;
9.

Principalele activitati din

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Realizarea studiului de fezabilitate

profesionale in randul

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Număr proiect: 11
XI. Dezvoltarea activitatilor de tipul „scoala/ gradinita de vara/de duminica”, in special
pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile si familiile acestora
Regiune Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură educatională

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii
generatii de a invata in conditii moderne la standard
european.

8.

Rezultatele obtinute

-

Asigurarea calitatii procesului de invatamant;

-

Tratament nediscriminatoriu

-

Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei;

-

Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a
imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca;

9.

Cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor;

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Număr proiect: 12
XII. Furnizarea programelor de formare profesionala pentru persoanele din mediul rural in
urmatoarele domenii: constructii, turism, servicii complementare, mestesuguri specifice,
servicii sociale sau de ingrijire a sanatatii, tehnologia informatiei/telecomunicatii, cu
exceptia formarii in scopul calificarii sau recalificarii angajatilor din domeniile agricole, in
vederea cresterii gradului de ocupabilitate prin imbunatatirea abilitatilor si competentelor
necesare pe piata muncii, inclusiv programe de formare in vederea dobandirii de
competente suplimentare (utilizare TIC, module de limbi straine etc.)
Regiune Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură educatională

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii
generatii de a invata in conditii moderne la standard
european.

8.

Rezultatele obtinute

-

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;

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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-

Cresterea

competentelor

profesionale in randul

tinerilor;
9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Număr proiect: 13
XIII. Asigurarea accesului la cursuri de calificare profesionala pentru prevenirea
problemelor privind calificarea copiilor de etnie roma
Regiune Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură educatională

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii
generatii de a invata in conditii moderne la standard
european.

8.

Rezultatele obtinute

-

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 activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 14
XVI. Crearea si implementarea de sisteme de reintegrare a copiilor de etnie roma
Regiune Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură educatională

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii
generatii de a invata in conditii moderne la standard
european.

8.

Rezultatele obtinute

-

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 activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Număr proiect: 15
XV. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru dezvoltarea
competentelor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor in mediul rural
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură educatională

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii
generatii de a invata in conditii moderne la standard
european.

8.

Rezultatele obtinute

-

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 activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 16
XVI. Dezvoltarea abilităţilor de planificare a carierei, căutare şi menţinere a unui loc de
muncă a 700 tineri romi prin dezvoltarea unor trasee profesionale personalizate, flexibile,
dedicate sprijinului psihologic si social.
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură educatională

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii
generatii de a invata in conditii moderne la standard
european.

8.

Rezultatele obtinute

-

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 activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 17
XVII. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea
competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură educatională

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii
generatii de a invata in conditii moderne la standard
european.

8.

Rezultatele obtinute

-

Asigurarea calitatii procesului de invatamant;

-

Tratament nediscriminatoriu

-

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 activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 18
XVIII. Creşterea gradului de conştientizare pt tineri romi asupra disfuncţiilor sociale
(consumul de alcool şi droguri, infracţionalitate, modalităţi neadecvate de petrecere a
timpului liber), în vederea îmbunătăţirii abilităţilor de refuz, creşterii asertivităţii şi a
capacităţii de luare de decizie
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură educatională

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii
generatii de a invata in conditii moderne la standard
european.

8.

Rezultatele obtinute

-

Asigurarea calitatii procesului de invatamant;

-

Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei;

-

Tratament nediscriminatoriu;

-

Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a
imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca;

-

Cresterea
tinerilor;

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

competentelor

profesionale in randul
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9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 19
INFRASTRUCTURĂ PIETONALĂ
XIX. Realizarea de alei pietonale
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructura

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- cresterea gradului de confort si de siguranta al locuitorilor
comunei

8.

Rezultatele obtinute

- consolidarea retelei de drumuri locale;
- evitarea circulatiei pietonilor pe DC 47, DC 48, DN 67
- reducerea numarului de accidente rutiere;
- fluidizarea circulatiei;
- siguranta pietonilor;

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului
planificare strategica

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

cu documentele de

11.

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 20
INFRASTRUCTURĂ UTILITĂȚI - SALUBRITATE
XX. Organizarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul Judetean Brasov

2.

Domeniul

Infrastructura de mediu

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul judetean Brasov
- cresterea gradului de confort si reducerea gradului de
poluare

8.

Rezultatele obtinute

- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei;
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
- reducerea poluarii din comuna;
- reducerea riscurilor privind sanatatea populatiei.

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 21
XXI. Modernizarea prin dotarea cu utilaje a serviciului de gospodarie comunala si salubritate
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructura de mediu

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- cresterea gradului de confort si reducerea gradului de
poluare

8.

Rezultatele obtinute

- Eliminarea materialelor periculoase /toxice din volumul
deseurilor si reducerea poluarii din mediului ambiant;
- reducerea poluarii din comuna;
- reducerea riscurilor privind sanatatea populatiei.

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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10.

Convergenta proiectului
planificare strategica

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

cu documentele de
11.

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Număr proiect: 22
INFRASTRUCTURĂ UTILITĂȚI - GAZE
XXII. Extinderea retelei de gaz în comună
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria si Ministerul Economiei

2.

Domeniul

Infrastructura de baza

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului - Ministerul Economiei

7.

Obiectivele proiectului

- asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si
agentilorr economici la infrastructura de baza si asigurarea
unor conditii europene de viata.

8.

Rezultatele obtinute

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei;
- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei;
- crearea de noi locuri de munca;
- atragerea potentialilor investitori;

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 23
INFRASTRUCTURĂ UTILITĂȚI – ILUMINAT PUBLIC
XXIII. Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat în comună
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria si Ministerul Economiei

2.

Domeniul

Infrastructura de baza

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului - Ministerul Economiei

7.

Obiectivele proiectului

- asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si
agentilorr economici la infrastructura de baza si asigurarea
unor conditii europene de viata.

8.

Rezultatele obtinute

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei;
- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei;
- crearea de noi locuri de munca;
- atragerea potentialilor investitori;

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 24
Infrastructură energie verde
XXIV. Investiții în sisteme de producere și furnizare de energie din surse regenerabile
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria si Ministerul Economiei

2.

Domeniul

Infrastructura de baza

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului - Ministerul Economiei

7.

Obiectivele proiectului

- asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si
agentilorr economici la infrastructura de baza si asigurarea
unor conditii europene de viata.

8.

Rezultatele obtinute

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei;
- reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei;
- crearea de noi locuri de munca;
- atragerea potentialilor investitori;

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 25
Infrastructură logistică în vederea îmbunătățirii performanțelor activității administrației publice
XXV. Implementarea unor solutii de e-guvernare si crestarea performantelor
administratiei publice
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Administratie locala

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei si dezvoltarea
economica a comunei

8.

Rezultatele obtinute

- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei 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 activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 26
Îmbunătățirea realției administrației publice-cetățeni
XXVI. Studii si consultanta pentru analiza problemelor specifice furnizarii serviciilor publice
in vederea simplificarii si reducerii barierelor administrative pentru cetateni
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Administratie locala

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei si
dezvoltarea economica a comunei

8.

Rezultatele obtinute

- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei 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 activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 27
XXVII. Implementarea unei rețele de comunicații pe internet pentru principalele
instituții ale comunei
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Administratie locala

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei si
dezvoltarea economica a comunei

8.

Rezultatele obtinute

- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei 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 activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 28
XXVIII. Implementare Program e-guvernare privind achitarea taxelor locale in sistem on-line
Regiune Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Primaria comunei Tarlungeni

2.

Domeniul

Infrastructură educatională

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potentialii investitori;

6.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- Consiliul local si primaria
- Dezvoltarea infrastructurii educationale şi sprijinirea noii
generatii de a invata in conditii moderne la standard
european.

8.

Rezultatele obtinute

-

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 activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii

-realizarea studiilor de fezabilitate

proiectului
12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect: 29
Infrastructură logistică pentru dezvoltare educație
XXIX. Implementarea unor sisteme de e-learning in scolile din comuna
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Infrastructură logistică pentru educație

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- imbunatatirea conditiilor de studii pentru noile generatii ale
comunei

8.

Rezultatele obtinute

- Creşterea eficacităţii instruirii: prin tehnicile de predare şi
verificare a cunoştinţelor specifice sistemului eLearning, prin
posibilitatea revenirii automate sau la iniţiativa cursantului
asupra materialelor de curs, prin creşterea flexibilităţii
scenariilor de curs, prin accesul facil la noţiuni conexe,
creşterea interactivităţii între participanţii la cursuri,
profesorul putând posta diverse materiale ajutătoare
- Creşterea eficienţei instruirii: prin dezvoltarea o dată şi
utilizarea multiplă a materialelor de curs, fără consumuri
suplimentare, facilitarea şi simplificarea accesului la învăţare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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fără instructor, la distanţă, asincronism şi instruire în ritm
propriu, paralelismul înalt al derulării cursurilor
9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect 30
Infrastructură turistică
XXX. Modernizarea drumurilor de acces către obiectivele turistice
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- creșterea numărului de turiști în zonă
- crearea de noi locuri de munca
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 31
XXXI. Construcția utilităților anexe – parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare,
reclame și indicatoare
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- creșterea numărului de turiști în zonă
- crearea de noi locuri de munca
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 32
XXXII. Construirea unui Centru de Informare si Promovare Turistica
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potențiali investitori
- turiști

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- creșterea numărului de turiști în zonă
- crearea de noi locuri de munca
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 33
XXXIII. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de
primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;
- potențiali investitori
- turiști

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- creșterea numărului de turiști în zonă
- crearea de noi locuri de munca
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului cu

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

documentele de planificare

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.

Stadiul pregatirii proiectului
- realizarea studiilor de fezabilitate

12.

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare posibile

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

-

buget local

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare
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Număr proiect. 34
INFRASTRUCTURĂ FIZICĂ DE BAZĂ
XXXIV. Reabilitarea termică a clădirilor ce aparțin primăriei
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

8.

Rezultatele obtinute

- scăderea costurilor de întreținere a clădirilor
- obținerea unui mediu civilizat de desfășurare a activității
personalului administrației publice
- îmfrumusețarea edilitară a zonei

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 35

XXXV. Renovarea clădirilor publice, amenajări de piețe și de spații pentru târguri
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- valorificarea potentialului economic prin asigurarea unei
infrastructuri necesare desfășurării activităților comerciale
- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- crearea de noi locuri de munca
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 36
XXXVl. Promovarea dezvoltarii plantațiilor de pomi, arbuști, pomi fructiferi
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- valorificarea potentialului economic zonal
- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- crearea de noi locuri de munca
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 37
XXXVII. Impadurirea terenurilor agricole neutilizate, schimbarea categoriei de
folosinta a terenurilor din agricol in silvic, pentru cazul in care solicitarea de sprijin
va fi acceptata, in termen de 5 ani de la infiintarea plantatiei
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- valorificarea potentialului economic zonal
- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- crearea de noi locuri de munca
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 38
XXXVIII. Amenajarea terenurilor degradate și/sau neutilizate si pregătirea lor pentru
noi activități economice și/sau sociale
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- valorificarea potentialului economic zonal
- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- crearea de noi locuri de munca
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 39
XXXIX. Retehnologizarea/reinfiintarea sistemelor de irigații
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- valorificarea potentialului economic
- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 40
XL. Sisteme de desecare si drenaj si alte lucrari de imbunatatiri funciare
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- valorificarea potentialului economic
- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 41
INFRASTRUCTURĂ MEDIU DE AFACERI LOCAL
XLI. Încurajarea micilor întreprinzători locali prin acordarea de sprijin în vederea obținerii de
finanțare pentru dezvoltarea de activități non-agricole, activități meșteșugărești, servicii
pentru populația rurală - croitorie, frizerie, cizmărie, servicii reparații mașini etc.
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- crearea de noi locuri de munca
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 42
XLlI. Dezvoltarea schemelor de ajutoare si stimulente pentru a sprijini demararea
activitatilor unei afaceri, antreprenoriatul si ocuparea pe cont propriu
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- crearea de noi locuri de munca
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 43
XLIII. Activitati de consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau
pentru initierea unei afaceri in mediul rural, inclusiv instruire in management, precum si
asistenta privind modalitatea de accesare si utilizare a microcreditelor, cu o atentie speciala
acordata femeilor
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Dezvoltare economica

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- dezvoltarea economica a comunei si cresterea nivelului de
trai al locuitorilor comunei

8.

Rezultatele obtinute

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei
- crearea de noi locuri de munca
- atragerea de noi investitori privati

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 44
INFRASTRUCTURĂ – ORDINE ȘI SIGURANȚĂ
XLIV. Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si
prevenirea criminalitatii (sisteme de supraveghere, etc)
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Pază și protecție

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu - Consiliul local si primaria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

8.

Rezultatele obtinute

- asigurarea liniștii, ordinii și siguranței publice
- Creşterea nivelului de siguranță a locuitorilor comunei
- crearea de noi locuri de munca

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ
Surse de finantare

-

buget local

posibile

-

buget de stat

-

fonduri europene

-

credite bancare

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Număr proiect. 45
INFRASTRUCTURĂ – SITUAȚII DE URGENȚĂ
XLV. Achiziționarea și instalarea de echipamente specifice pentru bazele operaționale
pentru intervenții în situații de urgență
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Intervenții situații de urgență

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu Consiliul local, Primăria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- implementarea unui sistem capabil să asigure protecția și
salvarea cetățenilor comunei;
- Implementarea unui sistem capabil să asigure protecția
agenților economici ai comunei;

8.

Rezultatele obtinute

- Creşterea nivelului de siguranță a locuitorilor comunei
- crearea de noi locuri de munca

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

Strategie de Dezvoltare Locala 2014 – 2020

Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 46
INFRASTRUCTURĂ – TRANSPORT PUBLIC LOCAL
XLVI. Achizitionarea de autobuze in vederea asigurarii unui nivel crescut de calitate a
transportului locuitorilor comunei
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Intervenții situații de urgență

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu Consiliul local, Primăria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- implementarea unui sistem capabil să asigure protecția și
salvarea cetățenilor comunei;
- Implementarea unui sistem capabil să asigure protecția
agenților economici ai comunei;

8.

Rezultatele obtinute

- Creşterea nivelului de siguranță a locuitorilor comunei
- crearea de noi locuri de munca

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Auditul proiectului
10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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Număr proiect. 47
XLVII. Construirea si amenajarea de statii de autobus peste tot unde se impune si
redimensionarea celor existente
Regiunea Centru, judetul Brasov, comuna Tarlungeni
1.

Initiator

Consiliul local, Primaria

2.

Domeniul

Intervenții situații de urgență

3.

Localizarea proiectului

JUDETUL:

BRASOV

Comuna: Tarlungeni
4.

Durata proiectului

1-6 ANI

5.

Grupurile tinta

- locuitorii comunei Tarlungeni;
- agentii economici din zona;

6.

Institutia responsabila cu Consiliul local, Primăria
implementarea proiectului

7.

Obiectivele proiectului

- implementarea unui sistem capabil să asigure protecția și
salvarea cetățenilor comunei;
- Implementarea unui sistem capabil să asigure protecția
agenților economici ai comunei;

8.

Rezultatele obtinute

- Creşterea nivelului de siguranță a locuitorilor comunei
- crearea de noi locuri de munca

9.

Principalele activitati din

Realizarea studiului de fezabilitate

proiect

Aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico –economici
Stabilirea surselor de finantare pentru realizarea proiectului
Elaborarea proiectului tehnic
Organizarea licitatiilor si contractarea
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Elaborator
Ciulavu Simona PFA
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10.

Convergenta proiectului

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare

cu documentele de

Locala pe perioada 2014 - 2020, si este in concordanta cu

planificare strategica

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României
Orizonturi 2013-2020-2030 si cu obiectivele Europa 2020.

11.
12.

Stadiul pregatirii
proiectului

- realizarea studiilor de fezabilitate

Costul total al proiectului

Se va stabili in urma realizarii studiilor de fezabilitate

estimativ

Elaborator
Ciulavu Simona PFA

