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Primăria comunei SITA BUZAULUI , județul COVASNA   a lansat în consultare publică „Strategia de 
dezvoltare locală a comunei SITA BUZAULUI  , județul COVASNA  “. 
Prin acest amplu document, se are în vedere radiografierea stării prezente a comunei noastre, analiza datelor, 

precum și elaborarea propriu-zisă a "Strategiei de Dezvoltare Locală" și a portofoliului de proiecte. 

Pe această cale, invităm organizațiile legal constituite, societățile, precum și toți cetățenii interesați în legătură cu 
subiectul supus consultării să depună în scris opiniile şi sugestiile cu valoare de recomandare,  pe adresa de 
email / poștă electronica sitabuzaului@yahoo.com sau la sediul Primăriei, până la data de  13.08.2021 

Vă mulțumim! 

 



                 

                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     



                 

                                        

             

                 
 
Cuvânt  înainte 
 
Stimați cetățeni, 
 
        Dezvoltarea durabilă a comunității locale este o prioritate pentru conducerea Primăriei Sita 
Buzăului din județul Covasna. Pentru a asigura această dezvoltare un instrument participativ este 
Strategia locală de Dezvoltare Durabilă, care este un proiect pe termen lung și care vine să satisfacă 
nevoile locuitorilor comunei.  

Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 și, în perspectivă până în 2030, este elementul 
principal de identificare a oportunităților și posibilităților de dezvoltare pentru cetățenii comunei 
din cele 4 sate: Sita Buzăului (reşedinţă), Crasna, Merişor şi Zăbrătău. 
        Administrația publică locală din comuna Sita Buzăului promovează o viziune strategică în 
ceea ce privește dezvoltarea viitoare a comunității, ține seama întotdeauna de interesele oamenilor 
din cadrul comunei, de oportunități și de resursele de care dispune.  
       Pentru următorii ani a fost stabilită o listă de priorități care privesc dezvoltarea comunității 
locale: finalizarea tuturor proiectelor aflate în desfășurare și realizarea noilor proiecte care sunt 
multe și importante. 
        Ca Primar al Comunei Sita Buzăului doresc să mulţumesc angajaților primăriei și 
consilierilor locali, precum şi tuturor cetăţenilor care, prin participarea lor, au făcut posibilă 
realizarea proiectelor care vor asigura creşterea calităţii vieţii şi prosperitatea cetăţenilor săi. 
 

                 

Primar, 
Comuna Sita Buzăului, județul Covasna, 

Nicolae Stoica 
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I. Întroducere 
 
1.1 Definiții și Abrevieri 
 
Dezvoltare durabilă înseamnă totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-
economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele 
sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural. 
 
Strategia reprezintă cadrul care orientează alegerile ce determină natura și direcția unei 
comunități. Aceasta ajută la stabilirea unei direcții unitare pentru comunitate în termenii 
obiectivelor sale operaționale și furnizează baza alocării resurselor necesare pentru 
orientarea acesteia spre atingerea scopului principal și a obiectivelor stabilite. 
 
Strategia de Dezvoltare Durabilă reprezintă instrumentul participativ care implică întreaga 
comunitate și care are drept scop asigurarea dezvoltării economice și sociale.  
 
Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă exprimă viziunea și aspirațiile de dezvoltare ale 
comunității prin valorificarea potențialului local. 
 
Echitatea socială – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de 
a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, 
asigurarea energiei, apei și canalizării; 
 
Creșterea economică – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de 
calitatea vieții din țările dezvoltate; 
 
Planificarea reprezintă un proces continuu care nu are finalitate decât după ce strategia a 
fost implementată cu succes cu ajutorul organizării, coordonării și controlului. Controlul 
furnizează informații în legătură cu eficiența planurilor de acțiune și asigură date de intrare 
în noul proces de planificare. 

 
Fig. 1 
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Planificarea strategică este efortul organizat de luare a deciziilor fundamentale şi de 
planificare a acţiunilor care arată cine este acea organizaţie, ce face şi de ce face ceea ce 
face în sensul atingerii scopului ideal pe care şi l-a propus. (Bryson’s Strategic Planning in 
Public and Nonprofit Organizations). Realizarea planificării este constituită din proiectarea 
și trasarea obiectivelor care vor fi menționate în Strategia de Dezvoltare Locală. 
Planificarea strategică de mediu este un proces permanent care stabileşte direcţia şi 
obiectivele necesare corelării dezvoltării economice cu aspectele de protecţie a mediului.  
 

Etapele elaborării şi realizării unui plan strategic formează un ciclul continuu, prin 
intermediul sistemului de monitorizare, evaluare şi actualizare pe baza mecanismului 
parteneriatului strategic. La baza acestuia se află colaborarea între instituţii, agenţi 
economici, organizaţii neguvernamentale, comunităţi locale, toate având un interes comun 
în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor de mediu. 
       Planificarea începe cu un cadru de 4 întrebări fundamentale. Principiile care vor 
fundamenta procesul de planificare strategică sunt: diversitatea, echitatea, deschiderea, 
răspunderea şi transparența, toate fiind componente ale încrederii civice. 
 

                     
 
 
 

  
 
                                                                 Fig.2 
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Abrevieri: 
ADI – Asociație de Dezvoltare Intercomunitară; 
ADR Centru  - Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru; 
AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
AJOFM – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă; 
AM PODD - Autoritatea de Management al Programului Operațional Dezvoltare Durabilă 
AM POEO - Autoritatea de Management al Programului Operațional Educație și Ocupare 
AM POR – Autoritatea de Management al Programului Operațional Regional 
A.P.D.R.P. – Agentia pentru Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; 
DGASPC - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului; 
F.E.A.D.R. – Fondul Europen Agricol pentru Dezvoltare Rurala; 
F.E.D.R. – Fondul pentru Dezvoltare Regionala; 
G.A.L. – Grup Actiune Locala; 
LEADER - Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale (Legătura 
dintre acțiunile de dezvoltare a economiei rurale); 
Natura 2000 - Rețea ecologică de arii protejate ce are scopul să mențină într-o stare de 
conservare favorabilă o selecție a celor mai importante tipuri de habitate și specii ale 
Europei. 
P.D.R. - Planul de Dezvoltare Regională; 
PNCDI – Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare; 
P.N.D.R. – Plan National de Dezvoltare Rurala; 
PNRR – Planul Național de Relansare și Reziliență al României; 
PNS – Planul Național Strategic; 
POAT - Program Operațional Asistență Tehnică; 
POCID - Programul Operațional Creștere Inteligență și Digitalizare; 
POCIDIF - Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 
Financiare; 
POCS - Program Operațional Combaterea Sărăciei; 
POCU - Program Operațional Capital Uman; 
PODD - Programul Operațional Dezvoltare Durabilă; 
POEO - Programul Operațional Educație și Ocupare; 
POIDS - Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială;  
P.O.R. - Program Operational Regional; 
POS - Program Operațional Sănătate; 
POTE - Program Operațional Tranziție Echitabilă; 
POT - Program Operațional Transport; 
RIS3 NV - Strategia de Specializare Inteligentă. 
 
  

1.2 Comisia de Dezvoltare SDL Durabilă: 
 

1. Stoica Nicolae, Primar 
2. Iene Radu Octavian, șef Serviciu Gospodărire și Transport 
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2. Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă 
 

2.1 Strategia politică generală a UE 

   Strategia politică generală a UE este stabilită în comun de către următoarele instituții: 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia 
Europeană. 

   În special, Consiliul European (care reunește liderii țărilor UE) stabilește orientările și 
prioritățile politice generale. 

   Președintele Comisiei identifică, de asemenea, prioritățile politice ale mandatului său. O 
dată la 5 ani, la începutul mandatului fiecărei Comisii, președintele acesteia stabilește 
prioritățile care trebuie urmărite de-a lungul mandatului respectiv. Acestea reflectă agenda 
strategică a Consiliului și rezultatele discuțiilor dintre grupurile politice din cadrul 
Parlamentului European.  

   În fiecare an, președintele Comisiei prezintă în fața Parlamentului European realizările 
obținute de Comisie în cursul anului precedent și prioritățile sau inițiativele planificate 
pentru anul următor, în discursul privind starea Uniunii. 

   Pe baza declarației rostite de președintele Comisiei în fața Parlamentului European, în 
programul de lucru al Comisiei este inclus un plan de acțiune pentru următoarele 12 luni. 
El prezintă modalitățile prin care pot fi transpuse în practică prioritățile politice. 

   Celelalte instituții europene și parlamentele naționale pot, de asemenea, să ofere sugestii 
cu privire la program. 

Prioritățile Comisiei Europene pentru perioada 2019-2024 (orientări politice): 
 
Pactul verde european 
Transformarea UE într-o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și competitivă, păstrând, în același timp, cadrul natural al Europei, abordând 
schimbările climatice și trasând calea către o Europă neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al resurselor până în 2050. 
 
O Europă pregătită pentru era digitală 
Adoptarea transformării digitale prin investiții în întreprinderi, cercetare și inovare, 
reformarea protecției datelor, abilitarea persoanelor cu competențele necesare pentru o 
nouă generație de tehnologii și elaborarea unor norme corespunzătoare. 
 
O economie în serviciul cetățenilor 
Consolidarea economiei UE, asigurând locuri de muncă și reducând inegalitățile, sprijinind 
întreprinderile, aprofundând uniunea economică și monetară și finalizând uniunea piețelor 
de capital. 
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O Europă mai puternică pe scena internațională 
Afirmarea UE pe scena mondială, prin consolidarea poziției noastre de campioni ai unui 
comerț puternic, deschis și echitabil, al multilateralismului și al unei ordini mondiale 
bazate pe norme. Consolidarea relațiilor cu țările vecine și cu țările partenere, precum și 
întărirea capacității UE de a gestiona crizele prin capabilități civile și militare. 
 
Promovarea modului nostru de viață european 
Respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept ca bază pentru egalitate, 
toleranță și echitate socială. Abordarea riscurilor în materie de securitate, protejarea și 
responsabilizarea consumatorilor, precum și consolidarea unui sistem de migrație legală și 
sigură, gestionând în același timp în mod eficient frontierele externe ale UE, modernizând 
sistemul de azil al UE și cooperând îndeaproape cu țările partenere. 
 
Un nou elan pentru democrația europeană 
Consolidarea proceselor democratice ale Europei prin întărirea relațiilor cu Parlamentul 
European și cu parlamentele naționale, prin protejarea democrației UE împotriva 
ingerințelor externe, prin asigurarea transparenței și a integrității în întregul proces 
legislativ, precum și prin implicarea într-o mai mare măsură a cetățenilor UE în conturarea 
viitorului Uniunii. 
 

2.2 Angajamentul UE față de dezvoltarea durabilă 
 
       Prin însăși natura ei, dezvoltarea durabilă presupune abordare largă, acoperind aproape 
orice problemă care are o componentă socială, economică sau de mediu. Această 
perspectivă amplă prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje – fiind nevoie de un echilibru 
între extinderea și profunzimea analizei.      
       În domeniul dezvoltării durabile, UE se află într-o poziție avansată. De altfel, este 
hotărâtă ca, alături de statele sale membre, să fie printre primii actori care pun în aplicare 
Agenda 2030 a ONU. ODD sunt integrate în toate prioritățile de acțiune ale Comisiei. 
       Conceptul de ODD s-a născut la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Durabilă (Rio+20), în 2012. ODD înlocuiesc cele opt Obiective de Dezvoltare ale 
Mileniului (ODM) cuprinse în textul Declaraţiei Mileniului adoptată în septembrie 2000 la 
ONU. Majoritatea statelor lumii, printre care şi România, se reuneau în 2000 în jurul 
unui angajament de a reduce sărăcia globală şi a salva milioane de vieţi.  
     Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată în cadrul Summit-ului ONU 
pentru Dezvoltare Durabilă, în septembrie 2015, prin Rezoluția Adunării Generale a ONU 
A/RES/70/1. 
     În 2016, Comisia Europeană și-a prezentat abordarea strategică față de punerea în 
aplicare a Agendei 2030 și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 
     În 2017 au fost adoptate Concluziile Consiliului UE: „Un viitor durabil al Europei: 
răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”, care reprezintă documentul 
politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă.   
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     Și în mai 2018 Comisia Europeană a publicat propunerea privind Pachetul legislativ 
privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027. Acesta cuprinde: 

• Regulamentul privind prevederile comune (CPR)  
• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 

de coeziune (FC)  
• Regulamentul privind cooperarea teritorială; 
• Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 
• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+). 

       Ca urmare a evaluării implementării la nivelul UE a Agendei 2030 pentru dezvoltare 
durabilă, în octombrie 2018,  Consiliul European a emis un nou set de concluzii: 
„12. UE și statele sale membre își mențin angajamentul ferm față de Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă și față de punerea în aplicare a acesteia. Consiliul European salută 
intenția Comisiei de a publica, în 2018, documentul său de reflecție, care ar trebui să 
deschidă calea către adoptarea în 2019 a unei strategii cuprinzătoare de punere în 
aplicare”. 
       În cadrul președinției României la Consiliul UE (ianuarie 2019 - iunie 2019), Grupul 
de lucru pentru Agenda 2030 de la nivelul acestei instituții a fost prezidat de către Csilla 
Lőrincz, șef de birou al Departamentului. În aceată perioada au fost obținute progrese 
importante în ceea ce privește implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă la 
nivel european. 
       Adoptarea Concluziilor Consiliului UE „Către o Europă tot mai sustenabilă până în 
2030” este una dintre cele mai importante realizări. Cele 27 de articole reafirmă 
angajamentul Uniunii Europene pentru Agenda 2030 și schițează un cadru prin care poate 
fi implementată. Concluziile Consiliului UE au fost incluse și în discuțiile ce au stat la baza 
Agendei strategice a Comisiei Europene, care cuprinde o parte importantă dedicată 
dezvoltării durabile. 
       ONU consideră că ”Este important să îmbunătățim sinergia și coerența între politici și 
să dezvoltăm un cadru de reglementare, financiar și comportamental care să le transforme 
în realitate. Dezvoltarea durabila ar trebui sa fie unul dintre principiile fundamentale în 
toate domeniile de activitate.”(http://parlament.ro/afaceri_europene/afeur/2019/fi_2678. 
pdf). 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă  este structurată pe cei trei piloni ai dezvoltării 
durabile - economic, social și de mediu. 

 
Fig. 3 
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Pentru perioada 2021-2027, Uniunea Europeană a făcut o propunere ambițioasă 

pentru bugetul european care să sprijine domenii importante precum inovarea și mediul 
înconjurător, urmărind o simplificare nu doar de ordin administrativ, ci și a concentrării 
investițiilor în 5 obiective principale de politică (OP): 

 
 
 
 

                                      
 
 
                                                            Fig. 4 
 
 
    

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite conține 17 
obiective de dezvoltare durabilă (ODD) care  sunt strâns legate între ele și concepute 
pentru a fi indivizibile, motiv pentru care integrarea acestora în acțiunile întreprinse de toți 
actorii este esențială pentru aplicarea cu succes a acestora pe teren.  

                    
       ODD își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – cea 
economică, cea socială și componenta de mediu – prin acțiuni concrete prevăzute pentru 
următorii 15 ani, axate, printre altele, pe: 

• demnitate umană 
• stabilitate regională și globală 
• o planetă sănătoasă 
• societăți reziliente și echitabile 
• economii prospere. 

       Statele membre ale UE ocupă deja primele locuri în privința punerii în aplicare a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). Cu toate acestea, nicio țară din lume nu a atins 
toate obiectivele convenite și, la o analiză mai atentă a performanței UE privind obiectivele 
de dezvoltare durabilă (ODD), se observă că UE trebuie să facă în continuare eforturi pe 
toate fronturile. 
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Obiectivele contribuie la sporirea convergenței între țările UE, în cadrul societăților și în 
restul lumii. 

 
Fig. 5 

 
 
       Deși fiecare obiectiv este important în realizarea Agendei 2030, Obiectivul 17: 
Parteneriate pentru realizarea obiectivelor este mai special pentru că ne arată modul prin 
care putem realiza celelalte obiective, mai precis prin implicarea tuturor părților interesate 
- toate părțile interesate trebuie să fie implicate și să joace un rol activ în tranziția către 
durabilitate.                                                       
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Fig. 6 

      
 
               Agenda 2030 a fost adoptată și de România, și de Uniunea Europeană.   
 
       Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României a inițiat în 
data de 21 iulie 2020, Conferința „Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030 (SNDDR 2030), Cadrul de planificare strategică pentru Strategia de 
Dezvoltare Locală a Administrației Publice”. Sub motto-ul „Planificăm global, acționăm 
local!”, organizatorii și-au propus să creeze un spațiu de discuțiii care să reunească o gamă 
diversă de actori instituționali de la nivel central și local, pentru a accelera dezvoltarea 
României pe baza celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă (ODD). 
 
La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de Țară 2019 –
 Anexa D: Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în 
perioada 2021-2027. Pe fiecare obiectiv de politică, de asemenea, pentru conturarea 
viitoarelor programe operaționale, s-au organizat întâlniri cu partenerii de la nivel național 
și regional și s-a purtat un dialog permanent cu reprezentanții Comisiei Europene. 
 
La nivel regional, ADR Centru a elaborat  Planul de Dezvoltare al regiunii Centru 2021-
2027. Elaborarea acestui document strategic de programare se bazează pe consultări cu 
autoritățile regionale, locale, cu organizațiile societății civile, cu parteneri economici și 
sociali, astfel încât să reflecte nevoile de dezvoltare ale regiunii, urmând ca pe baza 
acestuia, să se contureze un Program Operațional Regional dedicat Regiunii Centru. 
                          
 
2.3 Implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă 
 
Principalele măsuri pentru implementarea Agendei 2030: 
 

• integrarea ODD în absolut toate politicile și inițiativele UE – dezvoltarea durabilă 
este principiul călăuzitor esențial pentru toate politicile Comisiei Europene 

• raportări periodice, începând din 2017, referitoare la progresul UE 



 

Strategia de Dezvoltare Durabilă  2021-2027, Comuna Sita Buzăului, Județul Covasna                     12 

• promovarea Agendei 2030, astfel încât aplicarea acesteia să devină o prioritate și 
pentru guvernele statelor membre, Parlamentul European, celelalte instituții 
europene, diverse organizații internaționale și organizații ale societății civile și alte 
părți interesate 

• înființarea unei platforme multipartite la nivel înalt care să sprijine schimbul de 
bune practici în vederea îndeplinirii obiectivelor în toate sectoarele și la toate 
nivelurile (național și european) 

• lansarea unei viziuni pe termen mai lung, pentru perioada de după 2020. 
 
Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) au un caracter mondial, sunt universal 
aplicabile și sunt interconectate. 
 
Pentru a promova o dezvoltare durabilă în întreaga lume, UE va continua cooperarea cu 
partenerii externi, utilizând toate instrumentele disponibile în cadrul politicilor sale externe 
și sprijinind, în special, eforturile țărilor în curs de dezvoltare. 
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3.  Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

 
 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 
Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare 
Durabilă (ODD) ale Agendei 2030. 
       România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind 
dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un 
program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care 
promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social 
şi de mediu. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele 
aflate în curs de dezvoltare.     
      În primul semestru al anului 2019, România a deținut Președinția Consiliului Uniunii 
Europene. În acea perioadă, Romania a avut oportunitatea, dar și responsabilitatea, de a 
promova valorile dezvoltării durabile la nivel european. 
      În iulie 2020 Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului 
României anunță lansarea proiectului „Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030, Cadrul de planificare strategică pentru Strategia de Dezvoltare Locală a 
Administrației Publice” cu devizul  ”Planificăm global, acționăm local!” . 
       Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă sprijină fundamentarea și elaborarea 
strategiilor de dezvoltare locală prin: 

� promovarea și informarea la nivelul Administrației Publice Locale a Strategiei 
naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030); 

� promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD); 
� fundamentarea cadrului de lucru al Planului de acțiune pentru implementarea 

SNDDR 2030 la nivel local, prin armonizarea obiectivelor de dezvoltare locală cu 
cele de dezvoltare durabilă la nivel național și adaptarea contextului local la ODD-
uri; 

� construcția unui ghid pentru autoritățile publice locale pentru elaborarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locală 2021-2027 în acord cu SNDDR 2030. 

 
          Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea 
Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD.  

Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, reziliență 
și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și 
într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 
       Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite 
informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se 
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stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării 
sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în 2030. 
 

1.  – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context. 
2.  – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, 

îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile. 
3.  – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării 

tuturor la orice vârstă. 
4.  – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea 

oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi. 
5.  – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi 

a fetelor. 
6.  – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al 

apei şi sanitaţie pentru toţi. 
7.  – Asigurarea accesului tuturor la energie la 

preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern. 
8.  – Promovarea unei creşteri economice 

susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de 
muncă şi a unei munci decente pentru toţi. 

9.  – Construirea unor infrastructuri rezistente, 
promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei. 

10.  – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la 
alta.  

11. – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru 
ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.  

12.  – Asigurarea unor tipare de consum şi 
producţie durabile. 

13.  – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 
climatice şi a impactului lor. 

14.  – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a 
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. 

15.  – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 
stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate. 

16.  – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive 
pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor 
instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.  

17.   - Consolidarea mijloacelor de 
implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 
 

3.1 Principiile generale utilizate în elaborarea Strategiei Naționale 
 
       Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii Europene, 
România are interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan național.        
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       Strategia susține că România să fie în 2030 o țară membră a unei Uniunii Europene 
puternice, în care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii României vor putea trăi 
într-o țară în care statul servește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și 
cu preocupări crescute și constante pentru un mediu curat.  
       La nivel european, prin adoptarea de măsuri şi strategii, finanțarea de proiecte şi prin 
diverse programe, toate acestea sunt dezvoltate pe baza unui set de principii ce stau la baza 
elaborării şi aplicării lor, după cum urmează: 
 

• principiul descentralizării procesului de luare a deciziei, prin trecerea de la nivelul 
central/guvernamental la cel regional şi local; 

• principiul parteneriatului, prin crearea şi promovarea de parteneriate între toți 
actorii implicați;  

• principiul planificării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 

• principiul co-finanțării, adică obligativitatea contribuției financiare a diverşilor 
actori implicați în realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare. 

 
       Dacă în etapa de tranziție conceptul de Dezvoltare Durabilă a fost acceptat mai mult 
declarativ, ca urmare a însușirii documentelor ONU în materie, după anul 2000, odată cu 
începerea tratativelor de aderare la UE, el a devenit o parte integrantă a construcției 
legislative și instituționale, găsindu-și reflectarea în principalele direcții ale politicii de stat. 
Se poate aprecia că încorporarea acquisului comunitar și aplicarea instrumentelor de lucru 
agreate la nivelul UE au constituit principalul motor al alinierii accelerate a României la 
principiile și practicile dezvoltării durabile. 
       În ansamblu, în ciuda dificultăților întâmpinate, bilanțul primului deceniu de 
implementare a SNDD este pozitiv, demonstrând reziliența și sustenabilitatea opțiunilor 
strategice ale societății românești și apartenența sa la UE. 
       Această apreciere este susținută de faptul că produsul intern brut al României calculat 
la paritatea puterii de cumpărare a sporit de la 39% din media UE în 2006 la 63% în 2017, 
cu perspectiva realistă, potrivit programului de convergență, să ajungă la 80% în 2020. 
       Totodată, pentru a asigura integrarea și corelarea echilibrată a componentelor 
economice, ecologice și socio-culturale ale dezvoltării durabile, Strategia UE statuează 
următoarele principii directoare: 

� Promovarea si protecția drepturilor fundamentale ale omului; 
� Solidaritatea în interiorul generațiilor si între generații; 
� Cultivarea unei societați deschise si democratice; 
� Informarea si implicarea activa a cetațenilor în procesul decizional; 
� Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali; 
� Coerența politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, național și 

global; 
� Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de impact si 

consultarea factorilor interesați. 
� Utilizarea cunostințelor moderne pentru asigurarea eficienței economice si 

investiționale; 
� Aplicarea principiului precauțiunii în cazul informațiilor stiințifice incerte; 
� Aplicarea principiului “poluatorul plătește”. 
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Ca orientare generală, Strategia Națională pentru Dezvoltate Durabilă în România vizează 
realizarea următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu şi lung: 

• Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării 
durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat 
membru al UE. 

• Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 
principalii indicatori ai dezvoltării durabile. 

• Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an 
al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării 
durabile. 

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere 
economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor economico-
sociale dintre România şi celelalte state membre ale UE. 

 

Viziunea comunitară 
prvind dezvoltarea teritorială în perioada de programare 2021-2027: 

 
 
       La nivel comunitar, noile orientări strategice aferente perioadei de programare 2021-
2027 accentuază importanța acordată dezvoltării teritoriale. Astfel, in propunerea 
Comisiei Europene pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, unul dintre cele cinci 
obiective de politică este „ O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării 
durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale”. 
       Au fost identificate nevoi de investitii prioritare cu rang înalt de prioritate pentru 
zonele metropolitane (poli de creștere) caracterizate prin creștere și suburbanizare, în 
vederea consolidării capacității de planificare și coordonare; sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile a municipiilor resedință de județ încât să se asigure accesul la locuri de 
muncă și servicii publice de bază la nivel local în conformitate cu potențialul lor de 
creștere, inclusiv o abordare mai adaptată și diferențiată pentru aceste localități.  
       Totodată, vor fi adresate nevoi de investiții cu rang înalt de prioritate și pentru 
dezvoltarea locală integrată economică, socială, culturală, demografică, mediu și 
securitate – sprijin pentru realizarea și implementarea strategiilor teritoriale integrate în 
zonele dezavantajate, reconversia zonelor afectate de declinul industrial, zonele sensibile 
cu o importanță deosebită pentru mediu.  

3.2 Planul Național de Relansare și Reziliență 
 
       Declanșarea epidemiei de COVID-19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice, sociale și bugetare în Uniune și în lume, fiind necesar un răspuns 
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urgent și coordonat atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național pentru a face față 
enormelor consecințe economice și sociale, precum și efectelor asimetrice asupra statelor 
membre. 
     În contextul crizei provocate de COVID-19 este necesar să se acorde sprijin financiar 
eficace și semnificativ, dar și direct statelor membre, folosind un mecanism de redresare și 
reziliență, un sprijin financiar menit să accelereze implementarea reformelor sustenabile și 
a investițiilor publice conexe în statele membre. Acest mecanism special a fost conceput 
pentru a aborda efectele și consecințele negative ale crizei provocate de COVID-19 în 
Uniune. 
Mecanismul este gândit pe șase piloni:  
1. Tranziția verde;  
2. Transformarea digitală;  
3. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, 
locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și 
o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice;  
4. Coeziune socială și teritorială;  
5. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, în scopul, printre 
altele, al creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză și a capacității de reacție la 
criză;  
6. Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația și competențele. 

 
       Pentru a se asigura asumarea responsabilității la nivel național și concentrarea pe 
reformele și investițiile relevante, statele membre care doresc să primească sprijin transmit 
Comisiei un plan de redresare și reziliență care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și reziliență stabilește setul detaliat de măsuri pentru 
monitorizarea și implementarea sa, inclusiv ținte și jaloane și costuri estimate, precum și 
impactul preconizat al planului de redresare și reziliență asupra potențialului de creștere, a 
creării de locuri de muncă și a rezilienței economice, sociale și instituționale, inclusiv prin 
promovarea politicilor pentru copii și tineret, și asupra atenuării impactului economic și 
social al crizei provocate de COVID-19, contribuind la punerea în aplicare a pilonului 
european al drepturilor sociale, consolidând astfel coeziunea economică, socială și 
teritorială și convergența în cadrul Uniunii. Pentru îndeplinirea Planului de redresare și 
reziliență a fost propusă alocarea de 41,1 miliarde euro, reprezentând 141% din alocarea 
României atât din granturi cât și împrumuturi pentru reforme care să producă schimbări 
structurale, precum reforma sistemului de pensii, reforma funcției publice, reforma 
salarizării în sector public, reforma companiilor de stat și introducerea venitului minim de 
incluziune. 
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4. Strategia Regională de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 
 
       Parlamentul European definește regiunea drept ” Un teritoriu care formează, din punct 
de vedere geografic, o unitate netă, sau un ansamblu similar de teritorii în care există 
continuitate, în care populația posedă anumite elemente comune și dorește să-și păstreze 
specificitatea astfel rezultată, și să o dezvolte cu scopul de a stimula progresul cultural, 
social și economic”.  
       În aplicarea legii dezvoltării regionale în România, în concordanță cu obiectivele de 
coeziune economică și socială ale României, precum și ale Uniunii Europene în domeniul 
politicilor de dezvoltare regională, pe teritoriul României sunt constituite opt regiuni de 
dezvoltare. 

 

 
Fig. 7 

 
 
       Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmărește impulsionarea și diversificarea 
activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, reducerea somajului și, 
nu în cele din urmă, îmbunătățirea nivelului de trai.  
       Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale, nu au personalitate 
juridica și reprezintă:  

• o zonă ce cuprinde teritoriile mai multor județe; 
• cadrul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de dezvoltare regională, 

precum și de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu 
reglementările EUROSTAT pentru nivelul de clasificare teritorială NUTS 2; 
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Structurile de dezvoltare regională sunt următoarele : 
La nivel național:  

• Consiliul National pentru Dezvoltare Regională (CNDR), cu rol decizional; 
• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), cu rol 

executiv. 
La nivel regional:  

• Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) cu rol decizional; 
• Agentia pentru Dezvoltare Regională (ADR) cu rol executiv. 

 
     Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai 
puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate).  
     Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de 
locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, 
schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine 
realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin 
special de la UE.  
     Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local 
și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea 
urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și 
printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat 
autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 
     Pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul UE, noul cadru 
(Dezvoltarea regională și coeziunea după 2020) oferă mai puțină birocrație și modalități 
mai simple de solicitare a plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate în materie de 
costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de reglementare acoperă în prezent 7 
fonduri UE implementate în parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). 
Comisia propune, de asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai 
mare încredere în sistemele naționale și extinderea principiului „auditului unic”, pentru a 
evita suprapunerea verificărilor. 
     Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul 
corespunzător de flexibilitate bugetară, pentru a face față unor evenimente neprevăzute. O 
evaluare intermediară va determina dacă este nevoie de modificarea programelor pentru 
ultimii doi ani ai perioadei de finanțare, pe baza priorităților emergente, a executării 
programelor și a celor mai recente recomandări specifice fiecărei țări. 
     În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul programelor fără a fi 
necesară o aprobare oficială a Comisiei. O dispoziție specifică facilitează mobilizarea de 
fonduri UE începând din prima zi, în caz de dezastru natural. 
Sursa: https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/2021_2027/ 
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4.1 Cadrul de dezvoltare al regiunii Centru 
 
 

Centru este o regiune de dezvoltare a României. Regiunea Centru este formată din 6 
județe (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), care însumează o suprafață de 
34100 km2, reprezentând 14,3% din teritoriul țării. Din suprafața totală a Regiunii Centru 
cea mai mare pondere o ocupă județul Mureș (19,7%), la polul opus fiind județul Covasna 
(10,9%). 
 

 
Fig. 8 

 
     Regiunea Centru face parte din categoria regiunilor cele mai puțin dezvoltate, cu un PIB 
pe locuitor de 62% din media UE.  
     Dezvoltarea economică este inegală la nivel regional, 3 dintre județele regiunii 
înregistrând un PIB/locuitor cu 20-25 puncte procentuale sub media regională (Harghita, 
Covasna și Mureș). Se menține tendința de polarizare economică la nivel regional. 
Majoritatea activităților economice și îndeosebi cele cu o valoare adăugată brută ridicată se 
concentrează în orașele mari și în jurul acestora, în timp ce multe localități urbane mici 
(îndeosebi foste localități miniere sau orașe monoindustriale) și numeroase localități rurale 
au o situație economică foarte precară și în curs de deteriorare rapidă.  
     Gradul de coeziune economică se menține scăzut, această situație regăsindu-se și la 
nivelul întregii țări. Semnificativ în acest sens este raportul de 1,8 înregistrat în anul 2016 
între județul cu cel mai ridicat nivel al PIB/locuitor (Brașov) și județul cu cel mai scăzut 
nivel al PIB/locuitor (Covasna) din Regiunea Centru. (Sursa: http://regio-adrcentru.ro/wp-
content/uploads/2020/10/POR-2021-2027-Centru-versiunea-1.pdf). 
 

Relieful Regiunii Centru cuprinde părți însemnate din cele trei ramuri ale Carpaților 
Românești (aproape jumătate din suprafața regiunii), zona colinară a Podișului 
Transilvaniei și zona depresionară de contact între zona colinară și cea montană. Este lipsit 
de câmpii. 

În regiunea Centru predomină relieful muntos: 47% din suprafața regiunii este ocupată 
de munți.  
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Rețeaua hidrografică este formată din cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și 
Oltului și din afluenții acestora. Cele mai cunoscute lacuri naturale sunt lacurile glaciare 
din Munții Făgăraș, lacul vulcanic Sf. Ana din Munții Harghita și Lacul Roșu, lac format 
prin bararea naturală a cursului râului Bicaz, Lacul Ursu. Cele mai importante lacuri 
antropice sunt cele de baraj de pe râurile Olt și Sebeș, lacurile sărate din fostele ocne de 
sare de la Ocna Sibiului, iazurile piscicole din Câmpia Transilvaniei. 
 
Clima din Regiunea Centru este temperat-continentală, variind în funcție de altitudine. În 
depresiunile intramontane din partea de est a regiunii se înregistrează frecvent aerul rece 
care stationează perioade îndelungate. 
 
Vegetația naturală este foarte variată, în special, în Câmpia colinară a Transilvaniei 
vegetația caracteristică este cea de silvostepă. 
 
Resursele naturale sunt diverse și 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 subsolului, 
Regiunea Centru dispune de un remarcabil potențial hidroenergetic și de un valoros 
potențial forestier: pădurile și suprafețele împădurite ocupă aproximativ o treime din 
suprafața regiunii. 
 
Populația Regiunii Centru 
       Regiunea Centru are un grad mare de urbanizare (regiunea are cel mai ridicat grad de 
urbanizare dupa Regiunea Ilfov) și are o populație totală de aprox. 2.523.021. Densitatea 
este de 73,99/km², inferioară mediei naționale de 91,3/km².  
       Regiunea Centru este una dintre cele mai variate din punct de vedere etnic din 
România, populația fiind formată de români (65,4%), maghiari (29,9%) și rromi (4%). 

Cea mai mare parte a populației maghiare se află concentrată în 
județele Harghita și Covasna, unde această etnie este majoritară (Sursa: Mărculeț I., 
Mărculeț Cătălina, Etnii și confesiuni religioase în Regiunea de Dezvoltare Centru a 
României. Observații geodemografice, Comunicări științifice, Vol. VI., Mediaș, 2007). 
 
Conform Recensământului din 2011: 
 

POPULATIA DUPA DOMICILIU SI LOCUL NASTERII – MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE,  JUDETE SI 

CATEGORII DE LOCALITATI 

MACROREGIUNEA 
REGIUNEA DE 
DEZVOLTARE 
JUDETUL DE 
DOMICILIU 

POPULATIA 
STABILA   

DUPA 
DOMICILIU 

 
TOTAL 

L O C U L    N A S T E R I I  I  N:      

  
LOCALITA- 

TEA DE 
DOMICILIU 

  ALTA LOCALITATE DIN  
JUDETUL DE DOMICILIU 

 ALT JUDET DECAT   
CEL DE DOMICILIU ALTA 

TARA 
TOTAL 

Municipii 
si orase 

Comune TOTAL 
Municipii 
si orase 

Comune 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          
ROMANIA - 

POPULATIA 

STABILA   20121641   14046486 

   

2780756 

    

803173 

   

1977583 

   

3143835 

   

1509666 

   

1634169 

    

150564 

          
 A. POPULATIA 

STABILA          
 CU DOMICILIUL IN 

ROMANIA   20112238   14046486 

   

2780756 

    

803173 

   

1977583 

   

3141714 

   

1508362 

   

1633352 

    

143282 
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 MACROREGIUNEA 

1    4950554    3452014 

    

819259 

    

263237 

    

556022 

    

649821     326141 

    

323680 

     

29460 

          

  CENTRU    2365651    1602014 

    

366163 

    

136168 

    

229995 

    

383963     181345 

    

202618 

     

13511 

    ALBA     346793     241783      63780      21358 
     

42422      39190      20468 
     

18722 
      

2040 

    BRASOV     546246     332944      56106      28625 
     

27481 
    

152912      67983 
     

84929 
      

4284 

    COVASNA     211789     153018      31742       9906 
     

21836      26252      13071 
     

13181 
       

777 

    HARGHITA     313231     228967      53363      15204 
     

38159      29722      14797 
     

14925 
      

1179 

    MURES     551613     400394      98091      35653 
     

62438      50769      28474 
     

22295 
      

2359 

    SIBIU     395979     244908      63081      25422 
     

37659      85118      36552 
     

48566 
      

2872 

 
Tab. 1 

 
Economia Regiunii Centru. 
       Atât potențialul natural cât și poziționarea Regiunii Centru pe harta României au creat 
posibilitatea diversificării activităților economice. Industria are vechi tradiiții datorită 
bogatiilor naturale variate și a unor condiții social-istorice specifice. Activitățile 
meșteșugărești, domeniul construcțiilor, al serviciilor, agricultura și multe alte domenii au 
în ultima perioadă creșteri semnificative în această regiune. Cele mai spectaculoase creșteri 
ale productiei industriale la nivelul regiunii s-au inregistrat in judetele Alba si Brasov. 
Toate acestea îi conferă Regiunii Centru unicitate în raport cu celelalte Regiuni de 
dezvoltare. 
 
Domeniul industrial al regiunii este dat de industriile de construcții de mașini, prelucrarea 
metalelor, chimică, farmaceutică, materialelor de construcții, lemnului, extractiva, textila și 
alimentară. Acesta este mai pronunțat în județele Brașov și Sibiu, județe cu importante 
tradiții industriale. 
 
Agricultura constituie principala ocupație și sursă de venit a locuitorilor din mediul rural. 
Aceasta este orientată spre satisfacerea cererii interne. Cu toate că beneficiază de un 
potențial natural important și diversificat, sectorul agricol se află încă la începutul unui 
lung și dificil proces de modernizare și restructurare, menit să conducă la eficientizare și la 
valorificarea mai bună a importantului potențial agricol al regiunii. Ponderea populației 
ocupate în agricultură este ridicată (30,2%) și activitățile principale sunt creșterea de ovine, 
cultivarea sfeclei de zahăr, cartofului, hameiului, furaje verzi şi a cânepei şi inului pentru 
fibre textile, precum și creșterea de bovine şi cultivarea secarei. 
 
Sectorul serviciilor are o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. Domeniile care au 
înregistrat cele mai mari creşteri sunt transporturile, în special cele rutiere și cele aeriene, 
telecomunicațiile, sectorul financiar-bancar si de asigurări. Însă, atat infrastructura de 
transport rutier cat și cea de transport feroviar necesită lucrări ample de reabilitare și 
modernizare. 
 
Turismul a avut o dezvoltare semnificativă în ultimii ani, dar încă nu a atins nivelul de 
dezvoltare cerut de importantul potential turistic al regiunii. Începând cu anul 2010, 
Regiunea Centru ocupă prima poziţie în ce privește numărul de turiști atrași și numărul de 
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înnoptări. Principalele forme de turism practicate în Regiunea Centru sunt turismul 
montan, turismul balnear, turismul cultural și agroturismul. 
 
Rețeaua de localități este formată din 57 unități administrativ teritoriale urbane și 357 
unități administrativ teritoriale rurale. 
Din punct de vedere al dezvoltării urbane, Regiunea Centru este una din regiunile 
urbanizate de la nivel național. În 2019 rata de urbanizare a Regiunii Centru era de 59,7%, 
fiind superioară celei înregistrate la nivel național (56,4%). Rețeaua localităților urbane 
cuprinde 20 municipii și 37 orașe. 
 
       Deși se situează pe locul trei ca nivel de dezvoltare socio-economica in raport cu 
celelalte 8 regiuni de dezvoltare, Regiunea Centru se află încă mult în urma altor regiuni 
din statele Uniunii Europene. 
 
        Conform Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru 2021-2027: 
Suprafața, ponderea și categoria de mărime a județelor din Regiunea Centru este 
următoarea: 
 

Județ Suprafața 
(km2) 

Ponderea din 
Regiunea 
Centru 

Ponderea din 
suprafața 

României (%) 

Categoria de 
mărime a 
județului 

Alba 6242 18,3 2,6 mijlocie 
Brașov 5363 15,7 2,2 mijlocie 
Covasna 3710 10,9 1,6 mică 

Harghita 6639 19,5 2,8 mare 
Mureș 6714 19,7 2,8 mare 
Sibiu 5432 15,9 2,3 mijlocie 

                                                           
 Tab. 2 (sursa http://www.adrcentru.ro) 

 

                              
                                        Fig. 9  Harta fizico-geografică a Regiunii Centru 
                                                    Sursa: Institutul Național de Statistică 
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4.1.1.Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru  

 

 

Menirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru: 

- este de a pune în practică planurile și strategiile concepute în 

parteneriat,  

- de a contribui și utiliza eficient resursele financiare și umane în 

asistarea comunităților din Regiunea Centru,  

- precum și de a atrage noi resurse. 

 
 
       Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru are rolul de a contribui la dezvoltarea 
durabilă și echitabilă a Regiunii Centru prin înlăturarea disparităților și dezechilibrelor 
dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei. Înființată prin Legea 151/1998, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Centru funcționează în temeiul Legii 315/2004 privind 
dezvoltarea regională în România.   
       Prin ADR Centru, autoritățile locale și județene, organizațiile ne-guvernamentale și 
întreprinzătorii din Regiune au acces la fondurile europene derulate prin programele 
PHARE și prin Programul Operațional Regional. Tot prin ADR Centru, comunitățile din 
Regiune au acces la Fondul European pentru Dezvoltare Regională, pentru finanțarea de 
investiții în sectorul productiv, infrastructură, educație, sănătate, dezvoltare locală și 
întreprinderi mici și mijlocii. 

Principalele 
activități ale ADR 

Centru 
(axate pe atributele, 
 care-i sunt conferite 

prin legislatie): 

1. Elaborarea și reactualizarea Planului de Dezvoltare Regională 
(PDR) precum și a planurilor și programelor operaționale și 
sectoriale de la nivelul regiunii. 

2. Gestionarea, ca și autoritate de implementare, a Fondurilor 
alocate Regiunii din Fondurile Uniunii Europene, din bugetul 
național sau din alte surse de finanțare. 

3. Monitorizarea proiectelor implementate. 

4. Promovarea regiunii și a activităților care decurg din politicile 
de dezvoltare regională. 

5. Asigurarea de asistență tehnică investitorilor în Zonele 
Defavorizate, precum și monitorizarea activității agenților 
economici care beneficiază de facilități. 

6. Dezvoltarea de parteneriate naționale, inter-regionale și 
internaționale. 

                                                                 Tab. 3 

 
       Activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională este coordonată de Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională Centru (CDR Centru), care reunește președintii consiliilor județene 
și reprezentanți ai municipiilor, orașelor și comunelor din fiecare județ din cele șase care 
compun Regiunea Centru, respectiv Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. 
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       În calitate de legislativ regional, CDR Centru s-a înființat prin libera asociere a 
județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, care astfel, în temeiul Legii 
151/1998 privind dezvoltarea regională în România, au format Regiunea de Dezvoltare 
Centru. 
 
Principiile care au stat la baza constituirii CDR Centru sunt: 

- principiul parteneriatului,  
- principiul subsidiarității,  
- principiul descentralizării.  

 
       CDR Centru este format din președintii Consiliilor Județene ale celor șase județe care 
compun Regiunea centru, la care se adaugă câte un reprezentant al fiecărei categorii de 
consilii locale municipale, orășenești și comunale din fiecare județ al Regiunii, în total 
fiind 24 de membri. 

Conform Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, CDR Centru are 
următoarele atribuții: 

a) analizează și aprobă strategia și programele de dezvoltare regională; 
b) sprijină elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare; 
c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecționate la nivel regional, în 
concordanță cu criteriile, prioritățile și metodologia elaborate de instituția națională cu 
atribuții în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale 
specializate; 
d) transmite Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională, spre aprobarea 
finanțării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedura de selecție la 
nivel național; 
e) aprobă criteriile, prioritățile, alocarea și destinațiile resurselor Fondului pentru 
Dezvoltare Regională; 
f) prezintă Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională propuneri privind 
alocarea de resurse la Fondul pentru Dezvoltare Regională; 
g) urmărește utilizarea fondurilor alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională; 
h) propune Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională cuantumul contribuțiilor 
anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele județelor, respectiv al municipiului 
București, după caz, alocate pentru Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru 
finanțarea obiectivelor politicilor regionale, precum și destinația și eșalonările de plată 
ale acestora; 
i) atrage alte contribuții financiare, locale și regionale, în vederea realizării obiectivelor 
regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru Dezvoltare 
Regională; 
j) aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agențiile pentru dezvoltare 
regională; 
k) coordonează și sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale; 
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l) elaborează și aprobă regulamentul propriu de funcționare, în conformitate cu 
regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Consiliilor Naționale pentru 
Dezvoltare Regională; 
m) avizează contractele, convențiile, acordurile, protocoalele, precum și alte 
documente similare, încheiate de către Agenția pentru Dezvoltare Regională cu terții în 
domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituțiile similare din cadrul Uniunii 
Europene, și informează corespunzător Consiliul Național pentru Dezvoltare 
Regională; 
n) aprobă statutul de organizare și funcționare a Agenției pentru Dezvoltare Regională, 
precum și organigrama acesteia; 
o) coordonează activitățile de mediatizare la nivel regional a politicilor și obiectivelor 
de dezvoltare regională, a programelor regionale finanțate de Uniunea Europeană, 
precum și pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând 
transparența și informarea corectă, rapidă și în timp util a cetățenilor, în special a 
întreprinzătorilor. 

 
CDR Centru se întrunește trimestrial în ședințe ordinare și, ori de câte ori este nevoie,  în 
ședinte extraordinare. 
 

4.1.2 Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru  

 
     Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru (PDR Centru) reprezintă principalul document 
de planificare și programare, elaborat la nivel regional, și asumat de către factorii de 
decizie din Regiunea Centru. PDR Centru își propune să răspundă nevoii de a avea la 
dispoziție un document-cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de 
dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de 
programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea 
obiectivelor.  
     Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 a fost avizat de către Comitetul 
Regional de Planificare Centru, în urma derulării procedurii de consultare scrisă care s-a 
încheiat pe data de 18 decembrie 2020, și a fot adoptat prin decizia  Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Centru la prima reuniune din anul 2021 a acestui for regional. 
     Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru a fost realizat în conformitate cu metodologia 
orientativă elaborată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
ce vizează atât conținutul Planurilor de Dezvoltare Regională cât și cadrul partenerial de 
elaborare, consultare și aprobare al acestora. Totodată, au fost respectate deciziile stabilite 
la nivel regional cu privire la constituirea și funcționarea structurilor parteneriale și 
calendarul orientativ pentru elaborarea documentelor de planificarea dezvoltării regionale. 
     PDR Centru ia în considerare nevoile majore ale regiunii și are în vedere valorificarea 
potențialul său real de dezvoltare. În același timp, PDR Centru 2021-2027 se raportează la 
obiectivele stabilite la nivel național și european, sintetizate în documentele de programare 
ale Comisiei Europene pentru perioada 2021-2027, în angajamentele internaționale ale 
României și în strategiile naționale pentru perioada următoare. 
     În procesul de elaborare al PDR Centru s-au avut în vedere câteva principii 
fundamentale, și anume: 
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� parteneriatul activ la nivel regional asigurat prin activitățile desfășurate în cadrul 
structurilor consultative și o abordare mixtă a procesului: bottom-up (nevoi, soluții, 
proiecte) și top-down (integrare, corelare, prioritizare); 

� concentrarea și prioritizarea obiectivelor, mărindu-se în acest fel eficacitatea 
utilizării resurselor alocate; 

� coordonarea și corelarea diferitelor acțiuni propuse, ținându-se cont de 
complementaritatea cu alte strategii naționale sau regionale; 

� cuantificarea realizării obiectivelor propuse prin utilizarea unor indicatori SMART 
de monitorizare ai PDR Centru; 

� implicarea beneficiarilor încă din faza de elaborare a Planului prin crearea unui 
portofoliului regional de proiecte. 

 
     Având în vedere procesul de programare la nivel european, PDR Centru a inclus între 
prioritățile regionale, temele derivate din cele 5 obiective ale Noii Politici de Coeziune a 
Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027: inovare, digitalizare, transformare 
economică, reducerea emisiilor de carbon și combaterea schimbărilor climatice, creșterea 
gradului de conectare prin dezvoltarea rețelelor de transport și de internet, incluziune 
socială prin creșterea accesului la educație, ocupare și la servicii de sănătate de calitate și, 
nu în ultimul rând apropierea de nevoile concrete ale comunităților. 
     Implementarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru se va întinde de-a lungul 
perioadei 2021-2029 și va avea la bază atât finanțări nerambursabile din fonduri europene 
disponibile după aprobarea Programelor Operaționale aferente perioadei 2021-2027, 
oportunitățile de finanțare oferite în cadrul PAC 2021-2027 (prin Planul Național Strategic 
și sistemul de plăți directe), noile pachete financiare și programe europene adoptate ca 
răspuns la criza generată de pandemia COVID 19 (ex. PNRR, Next Generation EU, 
EU4Health etc) cât și alocările disponibile prin programele naționale (ex. PNDL, 
Programul de stimulare a înnoirii Parcului național auto, Casa Verde, PNCDI etc), toate 
aceste surse putând acoperi doar în parte nevoile de finanțare ale Strategiei, fiind astfel 
nevoie și de mobilizarea unor resurse financiare proprii sau atrase de către autorități locale, 
companii și universități. Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027 este însoțit de 
portofoliul regional de proiecte, care include proiectele majore, cu un impact larg, 
semnificativ, care vor fi susținute pentru a se asigura o mai eficientă implementare a PDR. 
     Dezvoltarea portofoliului regional de proiectea constituit de la început unul dintre 
obiectivele importante ale procesului de planificare regională, fiind realizat în strânsă 
colaborare cu partenerii regionali. În vederea dezvoltării portofoliului de proiecte au fost 
derulate următoarele activități principale: 

� analizarea proiectelor din listele de rezervăale POR 2014-2020 și a celor respinse, 
în special cele pe dezvoltare urbană, proiectele de infrastructură de sănătate, socială 
și educațională, dar și proiectele de eficiență energetică, domenii care fac obiectul 
finanțării și pe perioada următoare; 

� solicitarea de idei de proiecte de la potențialii solicitanți de fonduri, în special APL 
din mediul urban și de la nivel județean pe următoarele domenii: infrastructură de 
transport, mobilitate urbană, eficiență energetică, regenerare urbană, patrimoniu, 
turism, infrastructură educațională, de sănătate și socială, inclusiv în ce privește 
stabilirea unor priorități; 
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� dezvoltarea unei baze de date online pentru portofoliul de proiecte regional; 
� prezentarea și discutarea domeniilor de finanțare așa cum rezultă ele din 

propunerile de regulamente ale CE, precum și din propunerile de alte programe de 
investiții pentru perioada de programare 2021-2027; 

� realizarea de întâlniri cu promotorii de proiecte privind dezvoltarea acestora; 
� informări și discuții cu partenerii regionali privind OUG 88/2020 pentru asigurarea 

de resurse în vederea pregătirii de documentații tehnico-economice pentru proiecte 
din portofoliu ce se doresc finanțate pe perioada următoare de programare. 

 
Portofoliul regional de proiecte este structurat pe teme de dezvoltare ale POR 2021-2027 și 
pe domeniile strategice ale PDR 2020-2027. (Sursa: http://www.adrcentru.ro/wp-
content/uploads/2020/12/). 
 
4.1.3 Programul Operațional Regional al Regiunii Centru 
 

În perioada de programare 2021-2027 Regiunea Centru are propriul Program 
Operațional Regional (POR 2021-2027), cu priorități și alocări adaptate nevoilor 
regionale, pornind de la necesitățile de dezvoltare ale regiunii, pe diverse domenii de 
intervenție pentru autoritățile publice sau mediul privat de afaceri, pentru inovare și 
cercetare, pentru dezvoltare urbană, protecția mediului, sectorul educației sau promovarea 
patrimoniului cultural si a turismului.  

De asemenea, în perioada, 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va 
avea rolul de Autoritate de Management ce va coordona lansarea axelor de finanțare, 
evaluarea, contractarea, monitorizarea și verificare proiectelor depuse, precum și 
decontarea plăților și atingerea indicatorilor propuși de către proiectele finanțate. 
     Pentru a-și atinge aceste obiective Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va 
implementa proiectul ”Sprijin pentru ADR Centru în pregătirea POR 2021-2027”, 
finanțat în cadrul POAT, pentru a derula activitățile prevăzute de pregătire a POR 2021-
2027. Acest proiect are Cod MySMIS 140581 și o valoare eligibilă de 2.057.862,36 lei, din 
care 85% este alocarea financiară din FEDR (1.749.183,01 lei), respectiv 15% de la 
Bugetul de stat (308.679,35 lei), perioada de implementare a proiectului fiind cuprinsă 
între 01.08.2020 și 31.12.2021. Sursa:http://www.adrcentru.ro/sprijin-pentru-adr/. 
 
       În procesul de elaborare a Programului Operațional Regional al Regiunii Centru - POR 
2021-2027 au fost luate în considerare strategiile concepute la nivelul regiunii, portofoliul 
de proiecte în corelare cu celelalte programe finanțate din fonduri europene, totul făcându-
se prin concentrarea pe obiectivele europene de politică, precum și necesitățile regiunii de 
dezvoltare pe diversele domenii de intervenție mediul de afaceri, inovare-cercetare, 
dezvoltare urbană, protecția mediului, sectorul educației sau promovarea patrimoniului 
cultural și a turismului. 
 
     Conform recomandărilor din ”ROMANIA CATCHING-UP REGIONS - CERINȚE 
STRATEGICE PENTRU MODELE ORGANIZATORICE”- Raport elaborat de Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare/Banca Mondială în decembrie 2019, 
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proiectul pentru perioada de programare 2021-2027 trebuie să fie conturat pe baza 
următoarelor cerințe strategice:  
� Criterii clare și specifice pentru teritoriile și proiectele eligibile – dovezile arată că 

zonele urbane stau la baza dezvoltării economice regionale și naționale. Prin urmare, 
zonele vizate de DUD ar trebui stabilite în urma unei analize naționale și regionale 
care să ofere o mai bună înțelegere a contribuției lor la creșterea economică 
națională.  

� Planuri teritoriale integrate sprijinite printr-un program operațional dedicat – planurile 
teritoriale integrate elaborate la scara zonei de impact identificate (ZUF, zonă 
metropolitană, oraș etc.) ar trebui să reprezinte fundamentul pe baza căruia se iau 
deciziile, având în vedere natura integrată a provocărilor care trebuie depășite.  

� Descentralizarea ar trebui să fie considerată o dovadă a faptului că administratorii 
locali care dispun de capacitățile necesare au o relație mult mai strânsă cu beneficiarii 
finali. În acest scop, ar trebui acordată atenție Programului Operațional Regional, 
sprijinit printr-o varietate de instrumente și mecanisme de execuție precum ITI, 
DLRC, OI etc.  

� Implicarea cetățenilor ar trebui să se afle în centrul dezvoltării și implementării 
strategiilor. Acest lucru are un beneficiu dublu: sporește calitatea proiectelor și a 
implementării lor, și în plus dezvoltă și consolidează capacitățile societății civile, 
contribuind astfel la îmbunătățirea capacității umane generale.  

� Extinderea listei de zone tematice eligibile – în implementarea DUD 2014-2020, 
România a avut un număr foarte mic de zone tematice eligibile, mai ales dacă se iau 
în considerare alocările financiare efectuate. În următoarea perioadă de programare, 
această listă ar trebui extinsă pentru a asigura un profil mai variat al proiectelor.  

� Flexibilitate mai mare – este posibil ca sarcinile administrative impuse de procesele 
decizionale extrem de complexe și de centralizate să fi contribuit la absorbția mică a 
fondurilor. În următoarea perioadă de programare ar trebui să existe o flexibilitate 
mai mare în ceea ce privește corelarea instituțiilor eligibile cu ajutorul financiar 
necesar pentru soluționarea problemelor identificate.  

� Dezvoltarea capacităților ar trebui să fie o caracteristică definitorie a implementării 
DUD în perioada de programare 2021-2027, valorificând lecțiile învățate din 
experiențele României și ale altor state membre în perioada 2014-2020. Punctul de 
plecare al acestei îmbunătățiri ar trebui să fie consolidarea instituțiilor existente (cum 
ar fi agențiile regionale) care și-au dovedit valoarea, definirea clară a mandatului lor 
și asigurarea disponibilității resurselor necesare. 

       
 Programul Operațional Regional al Regiunii Centru are ca scop identificarea soluțiilor 

pentru nevoile de la nivel regional în cadrul Planului de Dezvoltare Regională Centru și în 
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, în strănsă legătură cu 
recomandările Raportului de țară, recomandările din cadrul Rapoartelor de evaluare ale 
POR 2014-2020, dar și luând în considerare și alte documente strategice elaborate la nivel 
european, naţional, precum și strategii de dezvoltare elaborate la nivel regional, judeţean și 
local. 
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Principalele provocări ale Regiunii Centru din punct de vedere economic, social și de 
mediu: 

� COMPETITIVITATEA CDI ȘI A IMM 
� DIGITALIZAREA ÎN ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 
� EFICIENȚĂ ENERGETICĂ, RES 
� DEZVOLTARE URBANĂ 
� CONECTIVITATEA 
� EDUCAȚIE, OCUPARE, INCLUZIUNE SOCIALĂ 
� TURISM , PATRIMONIU și CULTURA 

 
       POR Centru a propus viziunea strategică privind dezvoltarea regională, care are la 
bază nevoile de dezvoltare, identificate și prioritizate într-un larg cadru partenerial, care să 
permită Regiunii Centru ca la nivelul orizontului anului 2030 să fie o regiune europeană cu 
un nivel ridicat de inovare, capabilă să atragă și să capitalizeze investiții și competențe, 
conectată intern și internațional, cu acces facil pentru cetățeni la servicii de calitate și 
oportunități diverse.  
      Această viziune strategică va fi urmărită într-un orizont de timp de 8-10 ani prin 
implementarea de proiecte care să genereze dezvoltare, continuând ciclul de programare 
2014 –2020, dar care răspund și noilor provocări lansate de UE pentru perioada 2021-
2027.  
       Strategia programului are rolul de a sprijini obiectivele de politică asumate la nivel de 
UE prin intermediul unor tipuri de investiții care să contribuie la competitivitatea 
regională, inovare și digitalizare, eficiență energetică, mobilitate și conectivitate. 
 
 

4.2 Axe prioritare ale Strategiei Regionale de Dezvoltare Durabilă 
 

Programul Operațional Regional al Regiunii Centru își propune continuarea viziunii 
strategice privind dezvoltarea regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile din 
PDR 2014-2020 și implementate prin POR 2014-2020 și alte programe naționale.  
       Viziunea strategică a POR Regiunea Centru 2021-2027, în concordanță cu viziunea 
strategică din PDR Centru 2021-2027 şi Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii 
Centru este ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii 
săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija 
pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie scopul fiecărui cetățean. 
Astfel, ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivelul Regiunii Centru, pentru 
perioada 2021–2027, la nivelul Programului Operațional Regional pentru Regiunea Centru 
au fost identificate următoarele 6 axe prioritare, care corespund tuturor celor 5 obiective de 
politică: 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective de 
politică 

OP Axe prioritare/ 
Priorități 

Descriere 

1 O Europă mai 
inteligentă (prin 
promovarea unei 
transformări 

OP1 O REGIUNE 
COMPETITIVĂ 
PRIN INOVARE, 
DIGITALIZARE ȘI 

Prin investițiile propuse a se 
finanța prin această prioritate 
se dorește valorificarea 
potențialului inovativ existent 
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economice 
inovatoare și 
inteligente) 

ÎNTREPRINDERI 
DINAMICE 
 
 
 

în domeniile de specializare 
inteligentă, potențial încă 
insuficient asimilat de firme. 
Astfel se dorește sprijinirea 
structurilor de cercetare 
dezvoltare și transfer 
tehnologic care să permită 
inovarea și transferul de 
tehnologie către firme, dar și 
susținerea întregului ciclu de 
inovare la nivel de 
întreprindere, precum și a 
modernizării industriale la 
nivelul firmelor coroborat cu 
susținerea structurilor de 
sprijinire a afacerilor. 

1.2  O REGIUNE 
DIGITALA 
 

Prin investitiile propuse se 
prevede dezvoltarea 
serviciilor publice digitale si 
interoperabilitatea acestora in 
vederea imbunatatirii 
interactiunii cu cetatenii si 
mediul economic, dar in 
acelasi timp si pentru 
imbunatatirea activitatii 
administratiilor prin 
eficientizarea luarii deciziilor. 
De asemenea se propun 
investitii care sa determine 
creşterea gradului de 
digitalizare în întreprinderile 
din regiune – adoptare soluţii 
digitale avansate pentru 
producţie şi administrarea 
afacerii. 

2 O Europă mai 
verde (mai 
ecologică, cu emisii 
scăzute de carbon, 
prin promovarea 
tranziției către o 
energie nepoluantă 
și echitabilă, a 
investițiilor verzi și 
albastre, a 
economiei 
circulare, a 
adaptării la 
schimbările 
climatice și a 
prevenirii și 
gestionării 

OP2 O REGIUNE CU 
COMUNITĂȚI 
PRIETENOASE 
CU MEDIUL 
 

Aceasta vizeaza creșterea 
calității vieții locuitorilor din 
localitățile Regiunii Centru pe 
de o parte prin imbunătățirea 
performanței energetice a 
fondului existent de cladiri 
publice si rezidentiale și prin 
modernizarea / extinderea 
sistemului de iluminat, iar pe 
de altă parte printr-o 
mobilitate durabilă și 
regenerarea urbană 
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riscurilor) 
3 O Europă mai 

conectată (prin 
dezvoltarea 
mobilității și a 
conectivității TIC 
regionale) 

OP3 O REGIUNE 
ACCESIBILĂ 

Prioritatea urmărește creșterea 
conectivității zonelor mai 
puțin dezvoltate și a zonelor 
izolate la rețeaua TEN-T, 
ținând seama de investițiile 
realizate prin programele 
anterioare și cele propuse pe 
celelate priorități ale POR, dar 
și cele realizate sau 
preconizate la nivel național 
în domeniul conectivității. De 
asemenea, se urmărește și 
decongestionarea traficului 
din marile aglomerări urbane 
pentru a putea contribui la 
implementarea PMUD-urilor. 
 

4 O Europă mai 
socială (prin 
implementarea 
Pilonului european 
al drepturilor 
sociale) 

OP4 O REGIUNE 
EDUCATĂ ȘI 
INCLUZIVĂ 
 

Prin intermediul acestei 
priorități se prevede susținerea 
comunităților locale pentru 
asigurarea accesului egal al 
copiilor și elevilor la 
infrastructura și serviciile de 
îngrijire și educație oferite în 
unitățile de învățământ de la 
toate nivelurile din Regiunea 
Centru, inclusiv prin 
accesibilizarea infrastructurii. 

5 O Europă mai 
aproape de cetățeni 
(prin promovarea 
dezvoltării durabile 
și integrate a 
zonelor urbane, 
rurale și de coastă 
și a inițiativelor 
locale) 
 

OP5 O REGIUNE 
ATRACTIVĂ 

Prin această prioritate se 
urmărește dezvoltarea urbană 
integrată în funcție de nevoile 
fiecărei categorii de orașe. De 
asemenea, intervențiile au în 
vedere valorificarea 
potențialului economic al 
turismului din zonele urbane 
și rurale. 

ASISTENȚĂ TEHNICĂ- nu corespunde unui obiectiv de politică, dar are rolul de a 
susține sistemul de management și control instituit pentru gestionarea programului, 
pentru acțiuni de spijinire a beneficiarilor pentru pregătirea portofoliului de proiecte, 
măsuri de informare și publicitate, analize, studii, analize, evaluări. 

                                                                      Tab. 4 
 
Abordarea integrată cu privire la obiectivul de politică 5 
       În conformitate cu implementarea abordării teritoriale, acțiunile din Obiectivul 5 vor 
rezulta din strategii integrate, planuri de acțiune sau alte documente strategice de la nivel 
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local sau regional care conțin propuneri de proiect. Strategiile de dezvoltare integrate vor 
reflecta legăturile funcționale și spațiale ale teritoriului. Obiectivul 5 prin consolidarea 
sentimentului de identitate regională, va fi, de asemenea, axat pe punerea în aplicare a 
ideilor de dezvoltare inovatoare / experimentale, astfel încât să permită testarea la nivel 
regional a unor proiecte, atât în urban, cât și în rural, din domenii precum:  
 
� protecția, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural și a serviciilor în domeniul 

culturii ca factori importanți pentru dezvoltarea socio-economică a regiunii; 
� dezvoltarea zonelor cu valori naturale și de peisaj ridicate, precum și a celor bazate pe 

proprietăți balneare și valori culturale care determină atractivitatea turistică ridicată. 
 

Principalele provocări ale Regiunii Centru 
din punct de vedere economic, social și de mediu: 

 

 

•Nevoile majore ale IMM-urilor din Regiunea
Centru este creșterea gradului de modernizare și
extindere a inovării proceselor de producție,
precum și a produselor și serviciilor oferite.

COMPETITIVITATEA 

CDI ȘI A IMM

•digitalizarea economiei românești, digitalizarea
proceselor de lucru în interiorul administrațiilor
publice locale.

DIGITALIZAREA ÎN 
ADMINISTRAȚIE ȘI 

AFACERI

•reabilitarea energetică a locuințelor, extinderea și
modernizarea infrastructurii de iluminat,
valorificarea E-SRE (Energie din surse
regenerabile), îmbunătățirea infrastructurii
existente și dezvoltarea unor sisteme energetice
inteligente, care să răspundă nevoilor populației,

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ, 
RES

•regenerare urbană, investiții în infrastructuri
durabile de transport, de energie și de mediu
(pentru deșeuri, ape reziduale și poluarea aerului).DEZVOLTARE URBANĂ

•Conectarea regiunii Centru la TEN-T,
conectivitatea cu drumurile naționale, europene și

rețeaua TEN-T.CONECTIVITATEA

•Șansele egale de acces la o educație de calitate
pentru toți elevii și incluzivă.EDUCAȚIE, OCUPARE, 

INCLUZIUNE SOCIALĂ
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                                                                     Fig. 10 
 

4.3 Parteneriate 
 
Principalele instituții la nivel regional pentru POR Centru 2021-2027 sunt: 
 
(1) Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru - cu rol de asumare și decizie, 
inclusiv de a asuma în numele regiunii aceste programe și de a verifica și analiza 
implementarea lor, și care analizează și aprobă strategia și programele de dezvoltare 
regională. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru este format din 24 de membri: cei 
6 președinti ai Consiliilor Județene din regiune, precum și câte un reprezentant al 
municipiilor, orașelor și comunelor din fiecare județ. Președintele și vicepreședintele 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru sunt numiți din rândul președinților de 
consilii județene pentru un mandat de un an. 
 
(2) Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, care conform legii este un 
organism non-guvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care 
funcționează în domeniul dezvoltării regionale și care va îndeplini, în perioada 2021-2027, 
rolul de autoritate de management pentru Programul Operațional Regional.  
 
(3) Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională (CRP) Centru 
- organism consultativ care reunește și implică în procesul de planificare principalii actori 
cheie din regiune într-un cadru larg partenerial, și care participă la elaborarea și avizarea 
Planului de Dezvoltare Regională (PDR) Centru - document care fundamentează POR 
Centru pentru perioada 2021-2027.  
 
(4) Consorțiul Regional de Inovare Regiunea Centru (CRI) - la nivel regional constituită 
pentru elaborarea şi avizarea PDR Centru. CRP are în componenţa sa, ca membri titulari 
sau ca supleanţi, reprezentanţi la nivel decizional ai ADR Centru, ai autorităților publice 
județene și locale, reprezentanți ai instituției prefectului și ai serviciilor publice 
deconcentrate, actori reprezentând societatea civilă precum și organizații cu activitate 
relevantă la nivel regional în diverse domenii specifice.  
       Aceste instituții asigură implicarea și reprezentativitatea principalilor actori din 
regiune în procesul de elaborare, implementare și control al Programului Operațional 
Regional. 
       În Regiunea Centru structurile parteneriale sunt constituite în conformitate cu 
prevederile Legii 315/2004, cu modificările ulterioare. De asemenea, se iau în considerare: 
 

• Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională (CDR) al Regiunii de Dezvoltare Centru; 

•dezvoltarea turismului balnear, montan și cultural,
reabilitare și modernizare a stațiunilor
balneoclimatice, reabilitarea/ modernizarea/
dotarea spațiilor actuale cu destinație culturală, etc.

TURISM , PATRIMONIU și 
CULTURA
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• Regulamentul- cadru privind organizarea și funcționarea Comitetelor Regionale 
pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională (CRP) 2021-2027; 

• Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consorțiului Regional de Inovare 
(CRI) în Regiunea Centru; 

 
       Având o îndelungată colaborare, acestea vor asigura echilibrul structurilor locale și 
regionale, fiind un organism bine închegat. Sistemul decizional se bazează într-o măsură 
mai mare pe un sistem de reguli/proceduri profesionale și într-o măsură mai mică pe 
decizii administrative care pot fi uneori subiective. 
 
Astfel, relații parteneriale se stabilesc la nivelul: 

� Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) 
� Comitetului Regional pentru elaborarea PDR (CRP) 
� Consorțiului Regional de Inovare (CRI) 

 
       Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) este organismul regional deliberativ, 
fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la 
nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonarii activităţilor de elaborare şi 
monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. 
       Comitetul Regional pentru elaborarea PDR 2021-2027 (CRP) are rol consultativ, 
reprezentând cadrul larg partenerial al CDR pentru elaborarea şi avizarea PDR și are în 
componența sa ca membri titulari sau supleanți, reprezentanți, la nivel decizional, ai ADR, 
ai compartimentelor de dezvoltare rurală județene ale Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale precum şi ai altor servicii deconcentrate ale instituțiilor publice centrale, 
reprezentanți ai instituției prefectului, consiliilor judeţene, consiliilor locale, ai societăţii 
civile, precum şi reprezentanţi ai altor organizaţii cu activitate relevantă la nivel regional în 
diverse domenii specifice. CRP este coordonat de ADR Centru care asigură și secretariatul 
acestuia.  

Componența structurilor parteneriale prevăzute în Regulamentul Cadru al Comitetelor 
Regionale sunt: 

• Grupurile tematice regionale (GTR) 

• Grupurile de lucru subregionale (GLSR)  
 

Grupurile tematice regionale (GTR) stabilite la nivelul Regiunii Centru au structura 
corelată cu obiectivele de politică (OP) de la nivel european pentru perioada 2021-2027:  

 
� Competitivitate, inovare și transfer tehnologic, digitalizare (OP1);  
� Mediu și schimbări climatice, eficiență energetică, mobilitate (OP2);  
� Infrastructura regională de transport (OP3);  
� Educație, ocuparea forței de muncă, sănătate, servicii sociale (OP4);  
� Turism, cultură, patrimoniu cultural (OP5);  
� Administrație și bună guvernare. 

 
       Grupurile de lucru subregionale (GLSR) sunt organizate la nivel județean, organizate 
în funcție de prioritățile regionale de dezvoltare. Atribuțiile grupurilor tematice regionale și 
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grupurilor de lucru subregionale sunt de a examina analizele economice și sociale și 
problemele majore identificate la nivel județean, obiectivele de dezvoltare stabilite și 
strategia pentru realizarea acestora. Acestea contribuie la realizarea documentelor necesare 
elaborării PDR și formulează recomandări și propuneri care sunt transmise CRP. 
 
       Consortiului Regional de Inovare (CRI) Centru este o structură consultativă, fără 
personalitate juridică, coordonată de ADR Centru, care are rol atât în avizarea 
Documentului cadru regional al Strategiei Regionala de Inovare pentru Specializare 
Inteligenta (RIS3), realizarea portofoliului de proiecte aferent, cât și în monitorizarea 
strategiei RIS 3. 
       CRI Centru are în componenţa sa, la nivel decizional, reprezentanţi ai ADR Centru, 
precum şi reprezentanti ai instituţiilor publice centrale, reprezentanţi ai consiliilor judeţene, 
consiliilor locale, Universităților precum şi reprezentanţi ai societăţii civile cu activitate 
relevantă la nivel regional în domeniul inovarii si cercetarii. 
       Pentru a asigura relevanța și eficiența acțiunilor în implementarea POR Centru 2021-
2027, cadrul partenerial deja constituit va continua să fie aplicat şi va funcționa dincolo de 
faza de programare a Programului. (sursa: Axe Centru). 

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (RIS3) pentru perioada post 
2021 este un document elaborat la nivel regional în conformitate cu prevederile Ghidului 
de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligentă. Documentul cuprinde măsurile 
întreprinse pentru construirea unei culturi economice a inovării, identificând domeniile de 
excelență pentru o dezvoltare inteligentă a Regiunii Centru. În exercițiul financiar următor, 
care a început în anul 2021, specializarea inteligentă va continua să stea la baza 
obiectivelor strategice investiționale ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în 
special a Obiectivului de Politică 1 “O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei 
transformări economice inovatoare și inteligente”. 
 
       Parteneriatul regional este compus din membri titulari și membri supleanți, 
reprezentanți ai ADR Centru astfel: 

• Consilii județene și Primării de municipii și orașe; 

• Servicii și instituții județene publice (Agenții pentru ocuparea forței de muncă, 
pentru protecția mediului, direcții de asistență socială, direcții de cultură); 

• Inspectorate școlare, Universități, licee, institute de cercetare; 

• Camere de comerț și industrie, întreprinderi mari; 

• Direcții regionale de drumuri și poduri, căi ferate, aeroporturi; 

• Grupuri de acțiune locală (GAL-uri), organizații de cooperare transfrontalieră, 
dezvoltarea turismului; 

• Organizații culturale. O altă structură partenerială inițiată la nivelul Regiuni Centru 
este Consorțiul Regional de Inovare, constituit în conformitate cu prevederile din 
Metodologia pentru elaborarea Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare 
și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă, emis de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice (MDRAP). 

 
Membri titulari sau supleanţi, la nivel decizional, de la: 

• ADR Centru 
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• Consilii judeţene / prefecturi / municipii / orașe 

• Direcţia Regională de Statistică Regiunea Centru 

• Grupurile tematice regionale (GTR) 

• Grupurile de lucru subregionale (GLSR) 

• Universităţi 

• Mediul de afaceri 

• Patronate / sindicate 

• Societate civilă 

• Alte instituţii şi organizaţii cu reprezentare in Regiunea Centru          
 
       Componenta structurii parteneriale este prevăzută în Regulamentul privind organizarea 
și Funcționarea Consorțiului Regional de Inovare în Regiunea Centru și este format din 
reprezentanții următoarelor categorii de instituții/entități/organizații: 
 

- Instituții de învățământ superior de stat acreditate și structuri de cercetare - 
dezvoltare ale acestora; 

- Institute de cercetare - dezvoltare, care operează (au sediul central sau filiala cu 
personalitate juridică) în Regiunea Centru; 

- Institute, centre sau stațiuni de cercetare - dezvoltare din subordinea Academiei 
Române sau a academiilor de ramură; 

- Alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituții 
publice ori de drept public; 

- Alte instituții publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi 
cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite; 

- Institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de 
utilitate publică; 

- Alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca persoane 
juridice de drept privat, fără scop patrimonial; 

- Entități de management ale clusterelor; 
- Entități de transfer tehnologic acreditate; 
- Agenți economici care au activitate de CDI. 
 

       Pentru perioada de programare 2021-2027 MFE îndeplinește în continuare calitatea de 
coordonator național al elaborării documentelor de programare, respectiv a Axelor 
Prioritare și a programelor subsecvente, asigurând totodată cadrul partenerial prin 
implicarea tuturor părților interesate reprezentative pentru programarea și implementarea 
fondurilor aferente PC.  
       Odată cu definitivarea arhitecturii viitoarelor Programe Operaționale prin 
Memorandum la nivelul Guvernului, grupurile de lucru organizate la nivelul celor 5 
obiective de politică au fost restructurate la nivel de program ca urmare a unui Apel 
Național pentru  exprimarea interesului și pentru selecția partenerilor în cadrul 
structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale care a fost organizat în 
perioada mai – iulie 2020. 
       Totodată, MFE implementează un proiect de Asistență Tehnică „Sprijin pentru 
implementarea principiului parteneriatului în coordonarea și gestionarea fondurilor 
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europene privind coeziunea”, care își propune crearea unui sistem coordonat de informare 
și comunicare pentru parteneri și elaborarea Codului Național de Conduită privind 
Parteneriatul pentru Fondurile Europene aferente Politicii de Coeziune. 
       Dincolo de activitatea concretă a structurilor parteneriale, transparența în procesul de 
programare este asigurată prin intermediul secțiunii dedicate la nivelul site-ului MFE, în 
cadrul căreia sunt postate cu regularitate documentele relevante pentru procesul de 
programare supuse consultării: logicile intervențiilor, diversele versiuni ale Programelor 
Operaționale, precum și calendarul consultărilor publice  
(link web:  http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/). 
       POR 2021-2027 al Regiunii Centru este fundamentat de portofoliul de proiecte 
regional, având ca punct de pornire necesarul de dezvoltare al regiunii în domenii de 
intervenție precum inovarea și cercetarea, mediul de afaceri, digitalizarea, dezvoltarea 
urbană, mobilitatea și conectivitatea, biodiversitatea, educația, promovarea patrimoniului 
cultural și a turismului, în concordanță cu obiectivele politicii europene 2021-2027.    
       Pentru perioada de programare 2021-2027 a fost prevăzut pentru Politica de coeziune 
un buget modern, simplu și flexibil, în valoare totală de 373 miliarde euro. (Sursa: 
http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/). 

 

4.4 Analiza SWOT Regională 
 
       Conform conditiilor favorizante impuse statelor membre UE prin intermediul politicii 
de coeziune pentru perioada 2021-2027, existența strategiilor de specializare inteligentă la 
nivelul fiecărui teritoriu reprezintă un instrument necesar pentru realizarea unor investiții 
eficiente și eficace în materie de cercetare, dezvoltare și inovare. Totodată, sprijinirea 
investițiilor în cercetare și inovare reprezintă o condiție prealabilă pentru utilizarea 
Fondului European de Dezvoltare Regională destinat dezvoltării competitive în perioada 
2021-2027.    
       În vederea maximizării impactului investițiilor, în special în domeniul cercetării, 
dezvoltării și inovării, este esențial ca strategia de specializare inteligentă la nivelul unui 
teritoriu să fie bazată pe o analiză SWOT în vederea concentrării resurselor pe un set 
limitat de priorități în materie de cercetare și inovare.  
       Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și 
amenințărilor, fiind folosită în mod curent ca instrument pentru facilitarea planificării 
politicilor aplicate la nivelul unui teritoriu. 
 

Puncte tari Puncte slabe 

• Cadru fizico-geografic favorabil 
dezvoltării așezărilor umane, căilor de 
comunicații și activităților economice  
• Fond forestier bogat, exploatabil în scop 
economic și cu rol în păstrarea 
ecosistemului regional  
• Existența unor resurse naturale 
importante, inclusiv resurse energetice  

• Relieful muntos impune restricții în 
dezvoltarea teritorială, socială și 
economică  
• Doar jumătate din corpurile de apă din 
Regiunea Centru au o stare ecologic bună  
• Număr mare de sate neracordate la 
infrastructura de utilități publice  
• Scăderea demografică și procesul de 
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• Rețeaua de localități urbane este 
echilibrată  
• Existența unui pol de creștere (Brașov) și 
a doi poli de dezvoltare urbană (Târgu 
Mureș 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 ponderii 
sectoarelor economice cu o valoare 
adăugată ridicată (servicii, anumite ramuri 
ale industriei)  
• Volumul semnificativ al investițiilor 
străine directe (locul 2, după București-
Ilfov)  
• Valoarea exporturilor a înregistrat o 
creștere de 4 ori în ultimii 10 ani  
• I.M.M.-urile dețin o pondere importantă 
din efectivul de personal și din cifra de 
afaceri  
• Prezența unei infrastructuri de sprijinire 
a afacerilor  
• Clustere în formare în domeniile 
prelucrării lemnului, 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. 

îmbătrânire demografică manifestate după 
anul 1990  
• Rata ridicată de migrație externă după 
anul 2000  
• Rate reduse de activitate și de ocupare a 
populației în vârstă de muncă, accentuarea 
disparităților intraregionale 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 nivel regional.  
• 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 acces spre unele zone cu 
potențial turistic este deficitară  
• Dependența economică de agricultură a 
celor mai multe localități rurale, grad 
scăzut de tehnologizare a agriculturii  
• Exploatații agricole mici, neviabile 
economic  
• Forța de muncă îmbătrânită  
• Exploatarea nesustenabilă a pădurilor 

 
 

Oportunități Amenințări 
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• 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 
ale României • Extinderea transportului 
aerian de pasageri și mărfuri, inclusiv prin 
construirea Aeroportului Internațional 
Brașov - Ghimbav • Valorificarea 
potențialului de cercetare și transferul către 
economie a rezultatelor • 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 fluxului 
turistic către regiune • Rentabilizarea 
agriculturii, dezvoltarea activităților 
economice conexe • Crearea de alternative 
economice viabile la în mediul rural 

• 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 în următorii ani a scăderii 
demografice și accelerarea ritmului de 
îmbătrânire a populației  
• 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 între transportul 
auto și transportul feroviar  
• Evoluțiile economice externe 
nefavorabile pot influența negativ viitorul 
economic al Regiunii Centru  
• Scăderea nivelului de atractivitate a 
Regiunii Centru pentru investiții  
• Menținerea unui grad redus de absorbție a 
fondurilor europene  
• Creșterea suprafeței terenurilor agricole 
neutilizate, exploatarea nerațională a 
pădurilor  
• Accentuarea problemelor economice și a 
celor sociale legate de sărăcie în orașele 
mici și în zona rurală 

                                             Tab. 5 
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5. Caracterizare generală a județului Covasna 

 

 

 

 Județul Covasna (în  maghiară 
Kovászna) este situat în sud-
estul Transilvaniei, în zona centrală 
a României. Reședința județului este 
municipiul Sfântu Gheorghe.  
Cu excepția sudului extrem al județului, 
teritoriul acesta face parte din Ținutul 
Secuiesc, o regiune istorică și 
etnografică caracteristică, locuită 
majoritar de secuii maghiari. Se 
învecinează în est cu județul 
Bacău și județul Vrancea, în sud-est 
cu județul Buzău, în sud-vest cu județul 
Brașov, iar în partea de nord cu județul 
Harghita. 

 
Judeţul Covasna are în componenţă următoarele unităţi administrativ-teritoriale: 
 

 
 
 
• 2 municipii: Sfântu Gheorghe (resedinţă 

de judeţ) și Târgu Secuiesc; 
• 3 orașe: Baraolt, Covasna și Întorsura 

Buzăului; 
• 40 comune, cun 123 de sate. 
 
Reședința județului este municipiul Sfântu 
Gheorghe. 
 

 

 
 

Județul Covasna are o suprafaţă totală de aproximativ 3710 km2, reprezentând 1,6% din 
teritoriul țării. 
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Sfântu Gheorghe (în maghiară Sepsiszentgyörgy, în germană Sankt Georgen) este 
municipiul de reședință al județului Covasna, Transilvania, România, format din localitatea 
componentă Sfântu Gheorghe (reședința), și din satele Chilieni și Coșeni.  
 
 

5.1 Cadrul istoric 
 
Cele mai vechi mărturii de locuire umană cunoscute pe teritoriul judeţului Covasna aparţin 
paleoliticului mijlociu (7000 – 8000 î.e.n.) de la Brăduţ. Perioada de tranziţie de la neolitic 
la epoca bronzului este reprezentată prin descoperiri arheologice în localităţile Reci şi 
Malnaş – Băi.  

La începutul celei de a doua epoci a fierului se formează pe teritoriul Daciei uniuni tribale 
în care este cuprinsă şi populaţia geto – dacică de pe meleagurile Judeţului Covasna. Pe 
baza săpăturilor executate în judeţ s-a constatat că populaţia geto-dacică a trăit în aşezări 
deschise, neîntărite situate pe terasele râurilor (Sf. Gheorghe, Moacşa, Cernat, Malnaş, 
etc.).  

În epoca cuceririi romane, pentru apărarea pasurilor şi trecătorilor au fost construite castre 
la Olteni, Breţcu, Comandău şi la Boroşneu Mare. Epoca stăpânirii romane este atestată, în 
afară de aceste castre şi de aşezări civile.  

Retragerea armatei romane şi a aparatului de stat nu a afectat continuitatea vieţii pe aceste 
teritorii, cea mai mare parte a populaţiei a rămas pe loc acomodându-se noilor condiţii de 
viaţă. 

Începând cu secolul al XVI-lea, în aceste ţinuturi, se intensifică relaţiile comerciale 
favorizate şi de faptul că pe aici treceau drumurile comerciale care legau Transilvania cu 
Moldova şi Ţara Românească. 

Secolele XVII – XVIII se caracterizează prin intensificarea contradicţiilor de clasă, prin 
lupta continuă dintre nobilime şi iobăgimea exploatată. Cea mai amplă răscoală a 
populaţiei locale a avut loc în anul 1785. 

Luptele sociale şi naţionale din secolul al XIX-lea au culminat cu revoluţia burghezo-
democratică de la 1848. 

La începutul secolului al  XIX-lea pe teritoriul judeţului Covasna existau 4 oraşe, Breţcu şi 
Ilieni care aveau un caracter rural, Sfîntu Gheorghe  şi Târgu Secuiesc cu un mai pronunţat 
caracter orăşenesc. Sursa: https://covasna.insse.ro/despre-noi/despre-judetul-covasna/ 
 

5.2 Cadrul natural  
 
     Județul Covasna beneficiază de un relief variat, de la forma de câmpie brăzdată de râuri 
şi punctată de lacuri, la dealuri submontane, dar se bucura și de vecinătatea munţilor, 
încântând ochiul şi sufletul prin frumuseţea rară a peisajului transilvănean. 
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     Izvoarele de ape minerale se găsesc răspândite pe întreaga suprafaţă a teritoriului 
judeţului Covasna. Cele mai multe izvoare de ape minerale se găsesc înşiruite de-a lungul a 
două linii orientate pe direcţia nord-sud: 
- prima, pe versantul vestic al Munţilor Bodoc (Balvanyoş, Bixad, Micfalău, Malnaş Băi, 
Bodoc, Arcuş, Băile Şugaş), toate având ape carbogazoase, cloruro-sodice, bicarbonatate, 
potasice, calcice, magneziene, etc.,  
- a doua, paralelă cu prima, apare în bazinul Răului Negru pe care se înşiruie, izvoarele 
carbogazoase de la Poian şi Peteni.  
     Majoritatea râurilor izvorăsc din masivele muntoase, de unde se îndreaptă către 
depresiunile Târgu Secuiesc şi Sfântu Gheorghe, fiind colectate de Olt şi afluentul său 
principal, Râul Negru.  
     Mai redusă este reţeaua Buzăului, al cărui curs superior, împreună cu afluenţii săi 
principali Bâsca Mare şi Bâsca Mică, traversează partea de sud-est a judeţului.  
     Principala arteră hidrografică a judeţului este Răul Olt care parcurge cca. 150 km, în 
interiorul judeţului Covasna şi colectează apele majorităţii râurilor ce străbat radial 
teritoriul judeţului. Afluentul principal al Râului Olt este Răul Negru, care străbate partea 
estică a judeţului de la nord-est spre sud-vest pe o lungime de 106,3 km, adunându-şi apele 
de pe versantul sudic al Munţilor Şandru Mare, de la o altitudine de 1280 m. Această reţea 
hidrografică foarte bine dezvoltată, precum şi bogăţia apelor minerale cu diversitatea 
conţinutului lor în săruri minerale, fac din judeţul Covasna un judeţ cu un potenţial 
important de resurse de apă. 
     În zona de mijloc a judeţului se înalţă Munţii Bodocului a căror parte centrală şi 
nordică se situează la înălţimi de peste 1200 m. Ei sunt constituiţi din gresii, 
microconglomerate şi marne de vârstă cretacică aparţinând zonei interne a flişului. 
     Întreaga  catenă muntoasă, cu excepţia Munţilor Buzăului, este constituită din rocile 
caracteristice flişului extern al Carpaţilor Orientali, reprezentate prin gresia de Siriu, 
stratele de Zagon, şisturile negre şi gresia de Tarcău, mai la est. 
     Clima este temperat continentală moderată cu veri relativ calde și ierni geroase. 
Frecvente sunt inversiunile termice care cauzează temperaturi extrem de scăzute mai ales 
în Depresiunea Întorsurii. Dintre vânturi cel mai important este Nemira (vânt local) care 
frecvent produce viscole. Valorile medii anuale ale temperaturii variază între 2-9 grade 
Celsius. 
     Solurile sunt fertile și pe acestea creşte o vegetaţie foarte bogată, care prezintă unele 
curiozităţi botanice:  

- la o altitudine de peste 1500 m, sub pădurile de molid se întâlnesc solurile montane 
brune podzolice, care se caracterizează printr-o aciditate ridicată şi un conţinut 
mare de materie organică.  

- o altă categorie de soluri o reprezintă solurile brune şi brune acide de pădure 
acestea având o răspândire mai mare în munţii Baraolt, dar apar insular şi în munţii 
Bodoc, Vrancei şi Întorsurii.  

- pe versanţii cu pante mai domoale se găsesc soluri cu caractere podzolice evidente. 
- o altă categorie de soluri o reprezintă cernoziomurile levigate sau prataziomurile, 

care se întâlnesc îndeosebi în jurul oraşului Tîrgu Secuiesc, Câmpu Frumos. Aceste 
soluri se caracterizează printr-un conţinut ridicat de humus şi de substanţe nutritive, 
fiind pretabile pentru cultura sfeclei de zahăr, cartofi şi plante furajere.  
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- partea cea mai joasă a judeţului este ocupată de solurile hidromorfe cu subgrupele 
soluri gleice, humico gleice şi turbele eutrofe, acestea prezintă un grad redus de 
fertilitate şi un exces de umiditate în special în perioadele ploioase ale anului, de 
aceea sunt utilizate în special pentru păşuni şi fîneţe.  

- un alt tip de soluri, întâlnit pe o suprafaţă de aproximativ 18 km2, în apropierea 
localităţii Reci, o reprezintă nisipurile nesolificate, menţionate în literatura de 
specialitate de “Dunele de la Reci“. Fixarea acestor nisipuri s-a făcut cu plantaţii de 
pin, arini, mesteceni, iar pe supafeţe relativ restrânse se cultivă cartoful şi secara. 

 
     Cea mai mare extindere pe judeţ o reprezintă solurile brune şi argiloiluviale podzolice, 
aceste soluri se întâlnesc în special pe culmile largi şi joase, precum şi pe versanţii slab 
înclinaţi ai munţilor Întorsurii, Vrancei, Nemira, Bodoc şi Baraolt. De asemenea aceste 
soluri se găsesc şi pe relieful depresionar unde acoperă în întregime zona piemontană, şi o 
parte din terasele Oltului şi Râului Negru, ele fiind caracteristice etajului de pădure în care 
predomină stejarul, gorunul şi uneori în amestec cu fagul. O parte din aceste soluri sunt 
folosite pentru culturi de cartofi, secară, orz, ovăz, pajişti şi fâneţe naturale.  
 
De legile ţării, care reprezintă o mare valoare ştiinţifică, sunt ocrotite: formaţiile de nisip 
ale “Rezervaţiei Mestecănişul Reci”, plantele carstului din Perşanii de Nord, tinoavele din 
moldişurile înalte. 
      

Arii naturale protejate: 

 

 

Ciomad-Balvanyos - arie naturală protejată 
 

Munții Bodoc-Baraolt - arie naturală 
protejată Natura 2000 
 

  

Rezervația naturală Cheile Vârghișului 
 

Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului - arie 
naturală protejată 



 

Strategia de Dezvoltare Durabilă  2021-2027, Comuna Sita Buzăului, Județul Covasna                     45 

 
 

                                                                            Fig. 11 
 
 
 
 
 

5.3 Populația  
 
     Judeţul Covasna are o populaţie de aproximativ 230.000 locuitori, din care peste 59% 
trăiesc în mediul rural. În judeţul Covasna, există aproximativ 165.000 etnici maghiari, 
adică 73,7% din totalul populaţiei. 
Componența etnică a județului: 

                                        
                                                                Fig. 12 

 
     Covasna este printre cele mai mici județe din România, alături de Sălaj și Ilfov, și 
cuprinde 5 orașe și 2 municipii, 
 
Evoluția populației județului Covasna: 
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            Fig. 13 (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Covasna) 

 
                            Fig. 14 (https://www.dspcovasna.ro/ro/populatie) 
 
 
5.4 Învăţământ şi educaţie 
 
     În anul şcolar 2019-2020 reţeaua şcolară de învăţământ preuniversitar a judeţului 
Covasna a fost formată din 309 unităţi de toate tipurile şi nivelurile de învăţământ. 28,15% 
din unităţile şcolare s-au aflat în mediul urban, iar restul în mediul rural (71,84%).  
 
Evoluția numărului de unități de învățământ în ultimii 8 ani școlari: 
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                                                                     Fig. 15 
 
     În rezultatul analizei, se constată o reducere cu 17 a numărului total de unități de 
învățământ în ultimii opt ani școlari, prin suspendarea, în majoritatea cazurilor, a unor 
structuri care au funcționat în mediul rural. 
 
     Din totalul unităţilor şcolare, în 67,96% se studiază în limba maternă maghiară. În 
18,44% din unităţile şcolare se studiază în limba română, iar în 13,59% se studiază atât în 
limba maghiară, cât şi în limba română. 
 

Reţeaua şcolară centralizată în anul şcolar 2018 – 2019: 
(sursa: Inspectoratul Județean Covasna - Raport privind anul școlar 2018 - 2019) 
 

Tip Total Mediu Limba de formare 
Urban Rural Romana Magheara Mixta 

Gradinița cu program 
normal  

138 25 113 28 103 7 

Gradinita cu program 
prelungit 

18 16 2 1 4 13 

Scoala primara 58 10 48 9 48 1 
Scoala gimnaziala 74 14 60 13 43 18 
Scoala gimnaziala speciala 2 1 1  1 1 
Liceu de arate 1 1    1 
Liceu teoretic 5 5  2 3  

Liceu teologic 2 2   2  
Liceu pedagogic 1 1   1  
Liceu 1 1    1 
Liceu tehnologic 8 8  2 3 3 

Scoala postliceala sanitara 1 1   1  
Scoala postliceala sanitara 
particulara (FEG 
Education) 

1 1  1   

Total general 310 86 224 56 209 45 
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                                                                         Tab. 6  

 
 
5.5 Economia și Mediul de afaceri 
 
     Judeţul Covasna, cel mai mic din România ca număr de locuitori, a fost un reper pentru 
industria construcţiilor de maşini, dar şi un simbol pentru piaţa de tutun din România, aici 
producându-se până în urmă cu circa patru ani mărcile de ţigări Carpaţi şi Snagov, spun 
reprezentanţii prefecturii Covasna.  
     Însă, în 2014 investiţiile majore se puteau număra pe degetele unei mâini, iar acest lucru 
se putea vedea şi în cifra de afaceri redusă realizată de companiile din judeţ. 
     În 2019, județul Covasna se situează pe ultimele locuri din țară la capitolul creșterii 
economice, conform datelor făcute publice luna trecută de Comisia Națională de Prognoză. 
Potrivit aceleiași surse, județul este codaș și la capitolul Produsului Intern Brut (PIB) pe 
cap de locuitor. Cu toate acestea, specialiștii în domeniul economic spun că în raport cu 
cifrele din alți ani, datele nu sunt atât de îngrijorătoare.  
     De aceea, Autorităţile locale din Sfântu Gheorghe au lansat în 2019 două programe 
pentru stimularea mediului de afaceri, finanţând din bugetul local 30 de proiecte start-up şi 
10 proiecte inovatoare. 
     În 2020 peste 40 de firme din municipiul Sfântu Gheorghe, afectate de pandemia de 
coronavirus, au primit sprijin prin programul COVID minimis lansat de Consiliul local 
municipal în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie (CCI). În 2021, conform 
declarației CCI Covasna: bugetul programului COVID minimis destinat firmelor afectate 
de pandemie va fi suplimentat cu10 milioane de lei,  
     Programul COVID minimis face parte dintr-un pachet de măsuri pentru sprijinirea 
firmelor locale adoptat anul trecut de Consiliul Local Sfântu Gheorghe, care mai include 
reducerea cu 50% a impozitului pe clădirile firmelor pentru perioada în care s-a instituit 
starea de urgenţă şi care pot dovedi că au fost afectate de pandemie, precum şi măsuri 
pentru stimularea investiţiilor în Parcul Industrial de la Câmpu Frumos. 
 
     Conform studiului efectuat anual de către AMCOR (ajunsă deja la cea de-a 
doisprezecea ediție) a pieței de consultanță în management din România și realizat pe baza 
datelor culese în prima jumătate a anului 2020 de la 99 de firme participante, în județul 
Covasna : 

Numărul de agenti economici: 
16.905 agenti economici  
0,79% din totalul agentilor economici din Romania  

Cifra de afaceri: 
7,2 Miliarde lei (1,6 Miliarde euro)  
0,43% din cifra de afaceri a Romaniei  

Numărul de angajați: 
28.455 angajati  
0,68% din totalul de angajati din Romaniei  
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Profit: 
530,4 milioane lei (120,6 milioane euro)  
0,40% din profitul net realizat in Romania  
 
 

5.6 Transportul 
 
     Lungimea totală a drumurilor publice este de 840 km, dintre care 347 km sunt 
modernizați (41,3%) , iar 277 km cu IUR (îmbrăcăminte ușoară rutieră).  
      Lungimea totală a drumurilor naționale este de 270 km, dintre care 94% modernizate 
Densitatea drumurilor publice este de 22,6 km/100 km2 .  
      Lungimea totală a căilor ferate sunt 116 de km, dintre care 37,9% electrificate. 
 
Accesibilitate. Principalele căi rutiere și feroviare de transport : 
 
a. Accesibilitate rutieră 
� Distanța dintre Sfântu Gheorghe și București: 198 km  
� Distanța dintre Sfântu Gheorghe și orașele vecine de importanță regională sau 

națională: 
  o Sfântu Gheorghe - Târgu Mureș (nord-vest): 176 km  

o Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc (nord): 67 km  
o Sfântu Gheorghe - Bacău (nord-est): 159 km  
o Sfântu Gheorghe - Sibiu (vest): 166 km  
o Sfântu Gheorghe - Brașov (sud-vest): 34 km  
o Sfântu Gheorghe - Buzău (sud-est): 159 km 

 

b. Distanța de Sfântu Gheorghe la cele mai apropiate aeroporturi: 
� Sfântu Gheorghe - Aeroportul Internațional Sibiu: 166 km  
� Sfântu Gheorghe - Aeroportul Internațional Târgu Mureș: 190 km  
� Sfântu Gheorghe - Aeroportul Internațional Cluj Napoca: 288 km 
 
c. Căi rutiere de transport  
� Drumuri de importanță europeană: 

- E578 (DN12): cale secundară a transporturilor rutiere din Europa, aflată în 
totalitate pe teritoriul România, asigurând legătura dintre drumurile 5 europene: E58, E60 
și E574. Sectorul de drum european din județul Covasna asigură legătura între orașele: 
Reghin, Gheorgheni, Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe.  

- E574 (DN11): cale secundară a transporturilor rutiere din Europa, aflată în 
totalitate pe teritoriul România, sectorul de drum european din județul Covasna asigură 
legătura între orașele: Craiova, Pitești, Brașov, Târgu Secuiesc, Onești, Bacău. 
 
� Drumuri de importanță națională și județeană: 

- DN2D: drum național ce asigură legătura dintre Târgu Secuiesc și Focșani (jud. 
Vrancea), traversând Munții Vrancei pe valea Putnei  
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- DN10: drum național ce leagă orașele Brașov, Întorsura Buzăului și Buzău, 
traversând Carpații de Curbură prin Pasul Buzău  

- DN11B: drum național secundar ce asigură legătura dintre orașul Târgu Secuiesc 
și localitățile din partea de nord a județului Covasna, ajungând până în județul Harghita 
(Cozmeni)  

- DN13E: drum național ce asigură legătura dintre localități din județul Brașov 
(Feldioara, municipiul Brașov) și Întorsura Buzăului, Sfântu Gheorghe și Covasna  

- Drumuri județene care asigură legătura cu obiective turistice importante: DJ113 
 (Târgu Secuiesc - Băile Balvanyos - Lacul Sfânta Ana - Bixad) 
 

d. Căi feroviare de transport  
� Magistrale feroviare de importanță națională 

- magistrala 400 (București - Brașov - Sfântu Gheorghe - Miercurea Ciuc - Ciceu - 
 Deda - Dej - Baia Mare - Satu Mare - Halmeu)  
� Căi feroviare de importanță județeană și locală 

- Brețcu - Covasna - Sfântu Gheorghe - Brașov (jud. Brașov) 
- Întorsura Buzăului - Brașov (jud. Brașov) 

Sursa:(http://sitevechi.regioadrcentru.ro/Document_Files/PORStudiiRegionale/00001243/951i6_Pr
ofil%20judetul%20Covasna.pdf) 
 

5.7 Cultura 
 
     Pe raza județului Covasna există Instituții culturale solide, cu tradiție și cu programe de 
calitate, orientate spre conservarea tradițiilor locale și spre punerea lor în valoare într-un 
context mai larg. Cu toate acestea, cu excepția municipiului reședință de județ, Sfântu 
Gheorghe și a orașului Târgu Secuiesc, capacitatea administrativă la nivel local, în comune 
și urbanul mic, este mai slabă și se reflectă în organizarea și dezvoltarea fenomenului 
cultural. De aceea este nevoie și se recomandă: 
- o colaborare mai bună și chiar o intervenție de la nivel județean, prin instituțiile de 
cultură din coordonarea Consiliului Județean.  
- continuarea susținerii prin cofinanțare a infrastructurii culturale din comune. 
- inventarierea conacelor și castelelor din județ, urmată de punerea în valoare a acestora 
prin integrarea lor în activități culturale și în produse de turism cultural.  
- valorificarea diversității și bogăției culturale din spațiul rural, predominant în județ și sub 
aspectul locuirii - tradițiile nealterate, patrimoniul construit (casele țărănești) cu arhitectură 
specifică, patrimoniul natural, modul de viață al locuitorilor, meșteșugurile și activitățile 
agricole tradiționale.  
- cartografierea tuturor valorilor culturale și a potențialului natural, urmat de acțiuni de 
abilitare a comunităților pentru punerea în valoare a acestora (formarea de personal, 
conștientizare, empowerment).  
- formarea și plasarea la nivel local a unor agenți de dezvoltare locală, care să lucreze 
independent și în același timp în cooperare cu autoritățile locale, poate face obiectul unui 
parteneriat al autorităților județene cu mediul universitar. 
- predispoziția spre cooperare comunitară, care reprezintă o soluție în dezvoltarea multor 
comunități rurale, prin integrarea cu activități de turism cultural sau comerciale (târguri 
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locale) (Sursa: https://www.kvmt.ro/_f/jelentesek_tanulmanyok/Anexa_Planul%20Potsa_ 
Strategie_Covasna.pdf). 
 
5.8. Turismul 
 
Judeţul Covasna are un potenţial turistic valoros, datorită peisajului său pitoresc, bogăţiilor 
de ape minerale, mofetelor, precum şi existenţa unor monumente istorice de artă şi 
arhitectură. Pe raza județului există zone turistice, fiecare cu un patrimoniu turistic specific 
şi de o valoare inedită. Cele mai valoroase zone sunt cele montane cu staţiuni 
balneoclimaterice așa ca masivele muntoase ale munţilor Baraolt, Bodoc, Nemira, 
Întorsura Buzăului. 
 
Munţii Baraolt, cu valori peisagistice, specifice, oferă turistului o amplă reţea de poteci 
turistice marcate, zonele bogate în ape carbogazoase şi sulfuroase, cu numeroase 
emergenţe de bioxid de carbon (văile pâraielor Băţani, Aita, Arcuş, Araci) precum şi o 
serie de staţiuni balneoclimaterice: Băile Malnaş, Ozunca, Vălcele, Băile Şugaş şi 
Biborţeni. 

 

                                                                    Fig. 16 

Munţii Bodoc, datorită specificului reliefului, prezintă importante rezerve turistice. 
Abundenţa de tezaure hidrominerale şi gaze mofetice se concentrează în jurul zonei 
Balvanyos – Lacu Sfânta Ana. 
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                                                                   Fig. 17 

Munţi Nemira şi Breţcului – prezintă o serie de valori peisagistice ca: zona Sandru Mare 
cu un bogat fond vânătoresc, punctul turistic de pe trecătoarea Oituz, nodul turistic 
Covasna – Comandău. 

      

                 Fig. 18 Munţi Nemira                                      Fig. 19 Munţi Breţcului  

Munţii Întorsurii – se îmbină armonios în ambianţa turistică Covăsneană. Apele 
medicinale (Valea Mare – Zagon) şi punctele pitoreşti fac posibilă introducerea acestui 
masiv muntos în circuitul turistic. 

                                       

                                                         Fig. 20 

De o importanţă deosebită în peisajul turistic al judeţului este rezervaţia naturală de la Reci 
care adăposteşte unele specii rare de plante ale naturii declarate monumente ale naturii. 
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                                                          Fig. 21 

     Judeţul cu vechi tradiţii balneare, dispune de staţiuni balneoclimaterice cu apele 
minerale folosite în scop terapeutic. Calitatea deosebită a apelor sale minerale și factorii 
climatici au favorizat apariția în secolul 19 a formelor incipiente de turism balnear în 
județul Covasna, care s-au dezvoltat apoi în stațiuni precum Covasna, Balvanyos, Malnaș 
Băi, Șugaș Băi sau Vâlcele, Băile Fortyogo, Biborţeni, Ozunca-Băi.  
(Sursa: https://covasna.insse.ro/despre-noi/despre-judetul-covasna/) 
      Stațiunea Covasna este una din cele mai importante stațiuni balneare din România fiind 
recomandată pentru tratarea bolilor aparatului cardiovascular, bolilor dermatologice, 
bolilor aparatului digestiv, bolilor endocrine, ale aparatului locomotor etc.  
     În ultimii ani stațiunile din județ au intrat într-un proces de modernizare necesar pentru 
a putea valorifica importantul potențial al turismului balnear din zonă.  
 

 
Fig. 22 Statiunea Balneara Covasna  

 
Fig. 23 Statiunea Balneara Covasna  
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                                           Fig. 24 Statiunea Balvanyos - Lacul Sfanta Ana 
 
 

5.9. Sănătate și Situaţia Socială 
 

     În domeniul sănătății, deși județul Covasna a făcut progrese semnificative în termeni de 
speranță de viață a populației, având a treia cea mai rapidă creștere din regiune față de 
1990, județul se confruntă cu probleme sistemice de accesibilitate la serviciile medicale, 
inclusiv la cele de bază: medici de familie, stomatologi și farmacii. Pusă în contextul 
ruralizării și deficitului educațional, lipsa de accesibilitate poate determina probleme de 
sănătate publică majore pentru populație. Educația și ruralizarea sunt dificil de tratat pe 
termen mediu și scurt, dar dezvoltarea infrastructurii medicale este mai ușor de îndeplinit și 
într-o mai mare măsură sub controlul autorităților locale. 
Conform informațiilor Direcției de Sănătate Publică Covasna: ”Organizarea şi asigurarea 
asistenţei medicale la nivelul judeţului se desfăşoară în unităţi de interes local, regional şi 
unităţi de interes naţional. ” 
Pe teritoriul judeţului funcţionează următoarele unităţi sanitare: 
 
UNITĂŢI DE INTERES LOCAL DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA : 

1. Spitalul Județean de Urgență "dr. Fogolyán Kristóf" Sf. Gheorghe 
 
UNITĂŢI DE INTERES LOCAL DIN SUBORDINEA CONSILIILOR ORĂȘENEȘTI DIN 
JUDEȚUL COVASNA: 

1. Spitalul Municipal Tg.Secuiesc 
2. Spitalul Orăşenesc Baraolt 

 
UNITĂŢI DE INTERES LOCAL DIN SUBORDINEA AUTORITĂŢII DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ COVASNA: 
1. Centrul Judeţean de Aparatură medicală 

 
UNITĂŢI DE INTERES REGIONAL DIN SUBORDINEA SERVICIULUI REGIONAL DE 

AMBULANȚĂ CENTRU: 
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1. Serviciul Județean de Ambulanţă Covasna  
 
UNITĂŢI DE INTERES NAŢIONAL DIN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 
PUBLICE: 

1. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "dr. Benedek Géza" Covasna 
 
UNITĂŢI DIN SUBORDINEA CENTRULUI NAŢIONAL DE HEMATOLOGIE BUCUREŞTI: 

1. Centrul de transfuzie sanguină Sf.Gheorghe 
 
CABINETE MEDICALE: 

1. Cabinete de medicină de familie 
2. Cabinete de stomatologie 
3. Cabinete de specialitate 
4. Cabinete de liberă practică cu activităţi conexe actului medical 
5. Cabinete medicale întreţinute de fundaţii, culte religioase 

 
FARMACII: 

1. Lista farmaciilor (Sursa de informaţie: Colegiul Farmaciștiilor Covasna ) 
 
UNITĂȚI MEDICO-SOCIALE 
UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRI DE SPECIALITATE LA DOMICILIU 
 
Conform Raportului CJS Covasna pentru anul 2014: 

-structura persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii medicale la sfârşitul perioadei, 

înscrise pe listele medicilor de familie, este următoarea: 

• 215.753 persoane beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise pe                            

listele medicilor de familie; 

• 179.686 persoane asigurate înscrise; 

• 36.067 persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii                            

medicale. 
-din totalul populaţiei judeţului Covasna de 220.750 locuitori, un număr de 215.753 
locuitori (97,74%) s-au regăsit ca înscrişi pe listele medicilor de familie la data de 
31.12.2014, dintre aceştia, 179.686 locuitori (83,36%) au avut şi calitatea de asiguraţi.  
 

5.10. Valorile județului Covasna 
 
„Valorile județului Covasna”, au fost prezentate la Strasbourg în aprilie 2019: O delegație 
de la Consiliul Județean Covasna a fost prezentă la Consiliul Europei de la Strasbourg la 
întâlnirea plenară a Consiliului Europei, având misiunea de a promova turistic județul 
Covasna cu standul de expoziție „Valorile județului Covasna”.  
Promovarea județului Covasna a fost făcută și prin intermediul Târgurilor de Turism din 
Europa, la care  a participat Asociația pentru Dezvoltarea Turismului din cadrul CJ . 
 
Valorile naturale ale județului Covasna 
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Asociația minerală alcătuită din aragonit-realgar-pararealgar (aragonit – agregate aciforme, 
realgar – portocaliu, pararealgar – gălbui), și dawsonitul legat de activitatea mofetică sunt 
curiozitățile minerale ale văii Hankó din Covasna. Dawsonitul apare în zona unei falii sub 
forma unor incluziuni albe pământoase, formarea sa presupune existența unui mediu sărac 
în magneziu. Apa minerală bogată în arsen a fost îmbuteliată ca apă medicinală în perioada 
interbelică. Zona este arie naturală protejată. 
 
Aragonit: CaCO3; Realgar: As4S4; Pararealgar: As4S4; Dawsonit: NaAlCO3(OH)2 

   

                                                                  Fig. 25 
 

 

Munţii Bodoc - Baraolt – arie naturală 
protejată, fiind alcătuiți pe 70% din 
suprafaţă din păduri compacte între care 
se intercalează pajişti şi puţine terenuri 
agricole cultivate în sistem extensiv.  
Toate aceste habitate reprezintă zone 
ideale pentru cuibărirea păsărilor 
răpitoare şi a berzei negre, dar şi a mai 
multor specii caracteristice pădurilor de 
fag. 

 

  Dealul Ciocaș - Dealul Vițelului este 
una dintre ariile protejate de interes 
național ce face parte din categoria ca 
rezervație naturală de tip mixt, ce poate 
fi gasită în sud-estul Transilvaniei, pe 
domeniul administrativ al județului 
Covasna. Arealul natural este alcătuit 
din păduri de foioase, păduri în 
tranziție, pășuni, terenuri arabile și 
culturi specifice bioregiunii 
continentale a Depresiunii Brașovului. 
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Rezervaţia naturală Tinovul Apa Roșie 
este o arie protejată de interes naţional 
ce se află în partea de est a 
Transilvaniei pe domeniul administrativ 
al județului Covasna. Rolul principal al 
acestui areal este acela de a proteja 
biodiversitatea și de a menține un nivel 
corespunzător de conservare a florei 
sălbatice, dar și a trei tipuri de habitate 
naturale de interes comunitar, precum: 
turbării active, turbării cu vegetație 
forestieră și Mlaștini turboase de 
tranziție și turbării oscilante. 

 

Situl Natura 2000 Tinovul Apa Lină - 
Honcsok din valea pârâului Apa Lină 
se află în judeţul Harghita, pe teritoriul 
administrativ al comunei Plăieşii de Jos. 
Partea estică şi sudică a sitului este 
delimitată de linia de hotar dintre 
judeţele Harghita şi Covasna. 
Din punct de vedere geologic bazinul 
este situat în flişul  Carpaţilor Orientali 
(formaţiuni grezoase). Aşezarea 
geografică a văii Apa Lină se 
marchează între terminaţiile vestice ale 
munţilor Nemira (Bărzăuţa) şi 
terminaţia sud estică a munţilor 
Ciucului ( munţii Repatului). 

 

Oltul Superior -aria naturală protejată 
de interes comunitar 
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Râul Negru (în limba maghiară 
Feketeügy) este un curs de apă, afluent 
al râului Olt - cel mai important afluent 
de pe cursul superior al Râului Olt 
(izvor - Racoș). 
 

 

Ciomad-Balvanyos este un sit de 
importanță comunitară desemnat în 
scopul protejării biodiversității și 
menținerii într-o stare de conservare 
favorabilă a florei spontane și faunei 
sălbatice, precum și a habitatelor 
naturale de interes comunitar aflate în 
arealul zonei protejate. 
 

 

Mestecănişul de la Reci este un 
depozit nisipos de vârstă pleistocenă 
care pe alocuri are bălţi şi mici lacuri 
parțial colmatate, cu o floră şi faună 
diversă, rare pentru România.  
În prezent situl este puternic antropizat, 
cenozele de mesteacăn au fost aproape 
total defrişate şi în locul lor s-a plantat 
pin de pădure. Cenozele ierboase de 
pajişti au fost puternic modificate prin 
păşunat. Situl are o importanţă 
ştiinţifică deosebită prin speciile 
higrofile rare pentru România, 
reprezentate prin specii higrofile de 
terenuri slab înmlăştinite şi de margini 
de mlaştini împădurite. 
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Rezervația naturală Cheile Vârghișului 
- este locul ideal pentru drumeții și 
speologie. Rezervaţia se află în partea 
nordică a munţilor Perşani și este 
traversată de pârâul Vârghiş. Este 
alcătuită din numeroase formaţiuni şi 
elemente geomorfologice calcaroase, 
săpate de pârâu. 
 

 

Dealul Pivnițele Mari - Pe platoul 
acestui deal sacral se află un monument 
istoric. O potecă deosebită cu 12 porți 
conduce la altarul de piatră aflat sub o 
structură construită din bârne de molizi, 
asemănătoare unei iurte. Vizitatorii se 
pot bucura de o vedere panoramică a 
Depresiunii Târgu Secuiesc. Galopiada 
Secuiească, organizată aici în fiecare 
an, este un eveniment plin de emoție și 
adrenalină. 

 
Fig. 26 - Sursa: http://www.informatii-romania.ro/ 
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6. Prezentarea comunei Sita Buzăului, județul Covasna 
 

     Sita Buzăului este o comună în judeţul Covasna, Transilvania, România care cuprinde 4 
sate: Sita Buzăului (reşedinţă), Crasna, Merişor şi Zăbrătău. 
 
 

                               
                                

    
                                                               Fig.27 
 

6.1 Repere istorice 

     Prima atestare a localităţii Sita Buzăului datează din anul 1533 - Boza - împreună cu 
celelalte localităţi din Buzăul Ardelean.  
     Denumiri istorice româneşti: 1691, Bozza; 1729, Szita [Sita]; 1797, Cremenye olahul 
(româneşte Cremene); 1854, Szita Bodza. 
     Denumirea Buzău este de orgine tracă, spun lingviştii, de la buz-capră/oaie. De la 
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traci/daci au preluat denumirea şi slavii (Bazav) şi românii (Buzău), ultimii fiind urmaşii 
dacilor liberi din zonă.  
     Pasul Buzăului, trecatoare folosită mai multe secole de năvălitori nu a permis populaţiei 
să se aşeze stabil şi sigur în vatră. Astfel, foarte probabil, populaţia românească, deşi a 
stăpânit şi folosit valea propriu-zisa a Buzăului, a locuit mai mult pe dealurile şi văile din 
împrejurimi, formând mici cătune: Valea lui Crăciun, Dealul lui Crăciun, Dealul lui 
Spiridon, Dealul Cremenii etc.  
     Trecătoarea Buzăului a costituit o cale de legătură cu românii de peste Carpaţi.  
     În 1476, Vlad Ţepeş, domnul Ţării Româneşti, adresează “judeţului şi pârgarilor şi 
tuturor prietenilor” săi din Braşov şi Ţara Bârsei o scrisoare prin care arată că a deschis 
drumurile spre Muntenia “şi pe la Rucăr, şi pe la Teleajen, şi pe Buzău”, îndemnându-i să 
umble “slobozi pe unde vă place” – zice el.  
     Petru Rareş, domnul Moldovei, pătrunde în 1542 prin pasul Buzăului în Ţara Bârsei 
pentru a cuceri cetăţile sale din Ardeal. Locuitorii zonei oferă domnului moldovean suma 
de 1 500 de florini “ca să nu facă pagubă”.  
     În octombrie 1599, Mihai Viteazul trece prin pasul Buzăului, păstrându-se vie în 
amintirea locuitorilor locul de popas al armatei sale, denumit “Dealul Taberei”.  
     Sporirea funcţiilor comerciale şi militare ale drumului de pe valea Buzăului şi perioada 
istorică de după pacea de la Karlowitz, din 1699, au influenţat pozitiv dezvoltarea 
aşezărilor umane din depresiunea Buzăului Ardelean, inclusiv a satului Sita Buzaului. 
     Pentru Marea Adunare de la 1 Decembrie 1918, din Sita Buzăului au subscris 149 
persoane. S-a ales notar George I. Russu şi preşedinte: învăţătorul Nicolae Russu. 
Deoarece din comuna Sita Buzăului nu a fost prezent niciun membru de încredere la 
şedinţa ţinută la Întorsura Buzăului, s-a hotărât ca la adunarea generală de la Alba Iulia 
să meargă şi învaţătorul Nicolae Russu, pe lângă cel ales la Întorsura. S-a completat 
Consiliul Naţional comunal, până la 22 de membri, cu Al. Cristea, Dionise Vancea, Alexe 
Tohănean, Erodion Floroian, George Al. Tohănean, Nicolae N. Muntean. Din comisia 
pentru verificarea protocolului făceau parte: Dumitru Bobeş, Dionise Vancea, Nicolae 
Popica, Ioan Pata, Nicolae Cristea. La propunerea consiliului s-a facut o lista benevolă 
pentru cumpărarea unui steag naţional şi a emblemelor gardiştilor. Printre familiile din 
Sita Buzăului care au subscris la actul Marii Uniri s-au numărat: Ardelean, Popica, 
Banciu, Stroe, Bularca, Olariu, Corbu, Toma, Luca, Todor, Cristea, Vancea, Rusu, 
Boricean, Muntean, Todoran, Găitan, Bularca, Coltofan, Aldea, Zărnescu, Tohănean, 
Băila, Popa, Filofi, Hermenean, Ola, Dobra, Gociman, Bocârnea, Niţu, Păduraru etc. 
Documentul este publicat în volumul “1918 la români”. 
     Până la Marea Unire, toate localităţile româneşti din depresiunea Întorsurii Buzăului au 
format o singură “comună politică” – Buzăul Ardelean, sau Buzăul Maghiar. În 1922, la 
propunerea subprefectului Grigorie Păltineanu s-au înfiinţat comunele Vama Buzăului, 
Întorsura Buzăului şi Sita Buzăului. 
 
     Noile unităţi administrative au început să funcţioneze cu data de 1 ianuarie 1924. În 
perioada interbelică, ele au aparţinut de judeţul Braşov.  
     După Marea Unire, localitatea a cunoscut o dezvoltare ascendentă, inclusiv în a doua 
jumătate a sec. al XX-lea, când s-a aflat în zona necooperativizată. 
Sursa: http://sita-buzaului.ro/istorie/ 
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6.2 Asezare geografică și suprafața 

     Comuna Sita Buzăului este situată în valea Râului Buzău, la o altitudine de 695 m, la o 
distanţă de 55 km faţă de resedinţa de judeţ.  
     Sita Buzăului, localitate aflată în vecinătatea oraşului Întorsura Buzăului, este situată în 
valea râului Buzău și împreună cu comunele Barcani, Vama Buzăului şi oraşul Întorsura 
Buzăului formează Depresiunea Buzaelor. 
 

  
                              Fig. 28                                                                      Fig. 29 

 

6.3 Cadrul natural  

     Teritoriul comunei se încadrează în tipul de climat temperat-continental, cu ierni destul 
de reci, frigul menţinându-se pe o perioadă de 5-6 luni pe an, cu brume târzii de primăvară 
şi timpurii de toamnă care determină scăderea accentuată a temperaturii aerului, cu urmări 
nefavorabile pentru agricultură dar favorabile pentru turism. 
     Regimul precipitaţiilor este bogat, în general, şi în special primăvara şi toamna, între 
limitele 600 mm – 1000 mm pe an. 
     Prezenţa celor două forme majore de relief (munţii şi depresiunile) favorizează apariţia 
(pe fondul general al circulaţiei aerului), din cauza diferenţei de presiune şi de temperatură 
dintre ele, a unor brize locale cu mișcare ascendentă ziua (dinspre depresiune spre culmile 
montane înconjurătoare) şi descendentă noaptea. 
     Temperatura medie anuală este de 6-7 grade Celsius, mai scăzută decât media 
temperaturii din celelalte depresiuni din judeţul Covasna. 
     Cele mai importante cursuri de apă ce străbat comuna Sita Buzăului sunt: Buzăul, 
Ciumernic, Valea Zăbrătăului 
 
6.4 Populația 

     Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Sita Buzăului se ridică la 
4.584 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se 
înregistraseră 4.814 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (98,71%). Pentru 1,09% 
din populație nu este cunoscută apartenența etnică.  
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     Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,7%), cu o 
minoritate fără religie (1,42%). Pentru 1,24% din populație nu este cunoscută apartenența 
confesională. 
Conform datelor INSSE Covasna populația după domiciliu la data de 1 IANUARIE 2018: 
 

Comuna Total Masculin Femenin 
SITA BUZAULUI 4861 2430 2431 

 
Sursa: https://covasna.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/populatia/populatie-la-
1-ianuarie/  
 

                            

                                                                Fig. 30 
 

6.5 Învăţământ şi educaţie 

 
(1) La sfârșitul Sec. XVII, școli activau pe lângă biserici și mănăstiri, mărginindu-se la 
citit, scris și cântări;   
(2) În sudul Transilvaniei, între 1790 si 1850 școlile românești erau conduse de oameni cu 
puțină pregătire pedagogică;   
(3) 12 Martie 1850 se înființează Institutul de pregătire a învățătorilor si preoților 
ortodocși. 
(4) 1834 – este anul construirii primei biserici ortodoxe, din lemn, având ca preot și 
învățător pe Comșa Nicolae;  
(5) 1856 este atestat ca anul înființării învățământului sitean;  
(6) 1858 – Radu Comșa, învățător calificat (,,capabil,,) la Sita Buzăului, cu trei clase și 50 
elevi  care învăţau disciplinele:   

-  Clasa I: Abecedar, Bucoavna, Scrierea, Cântarea   
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- Clasa II: Ceaslovul, Catehismul mic, Aritmetica, Gramatica, Urmarea dorințelor 
supușilor, Scrierea, Cântarea   

- Clasa III: Urmarea Catehismului, Gramatica românească, Gramatica nemțească, 
Istoria, Scrierea , Cântarea.   
(7) 1864 este anul construirii unei școli, din materialul lemnos rezultat prin demolarea unei 
biserici;   
(8) 1877- 1927 - primul învățător localnic, Nicolae Russu;   
(9) 1912 - trecerea la predarea in Limba maghiară, tot în 1912 şcoala confesională se 
închide, redeschizându-se abia după Marea Unire pană in 1918, când se revine la predarea 
în Limba Română. 
 
În prezent pe raza comunei Sita Buzăului activează: 
- Școala Gimnazială "Nicolae Russu" Sita Buzăului 
- Școala Gimnazială Nr. 2 Sita Buzăului 
- Școala Gimnazială Nr. 3 Sita Buzăului 
- Școala Gimnazială Zăbrătău, comuna Sita Buzăului 
- Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Sita Buzăului 
- Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Sita Buzăului 
- Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Sita Buzăului 
- Grădinița cu Program Normal Zăbrătău, comuna Sita Buzăului 
- Grădinița cu Program Normal Crasna, comuna Sita Buzăului 

 

Rețeaua şcolară a Centrului financiar şcolar „N.Russu” Sita Buzăului este alcătuită şi 
structurată astfel :  
� 1 unitate coordonatoare, centrul financiar, cu clase CP-VIII și alte 5 structuri 

aparţinătoare (fără personalitate juridică) după cum urmează:  
� 1 grădiniţă cu program normal, cu trei grupe ;  
� 3 unităţi şcolare cu clase CP-VIII şi câte două grupe de învăţământ preşcolar,  
� 1 grădiniță cu program normal, cu o grupă combinată 

 

6.6 Economia și Mediul de afaceri 

Primarul Comunei Sita Buzăului consideră că ” La fel ca și în afaceri, pentru a face 
treabă trebuie să fii mereu prezent, implicat, nu merge cu jumătăți de măsură.” 
 
Activitățile economice principale specifice zonei: 
Creşterea animalelor - ovine, bovine, cabaline, Valorificarea produselor animaliere, 
Cultivarea terenurilor - cultura de bază fiind cartoful, 
Prelucrarea lemnului, 
Preparate şi produse lactate, 
 

Conform informațiilor publicate la începutul anului 2021 în comuna Sita Buzăului 
activează 2200 de firme cu diferite domenii de activitate: Exploatare forestiera cu cifra de 
afaceri de aproximativ 19,5 milioane lei (4,4 milioane euro), Taierea si rindeluirea 
lemnului - 11,9 milioane lei (2,7 milioane euro), Fabricarea articolelor din material plastic 
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pentru constructii-11,4 milioane lei (2,6 milioane euro), Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun - 10,3 
milioane lei (2,3 milioane euro), Transporturi rutiere de marfuri - 3,1 milioane lei 
(697.465 euro), Silvicultura si alte activitati forestiere - 2,3 milioane lei (531.683 euro), 
Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie - 1,9 
milioane lei (420.862 euro), Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si 
grasimilor comestibile - 1,8 milioane lei (400.488 euro), Comert cu ridicata al materialului 
lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare - 1,7 milioane lei 
(395.211 euro), Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale - 1,6 
milioane lei (373.234 euro), Fabricarea jocurilor si jucariilor - 887.003 lei (201.592 euro), 
Activitati de consultanta pentru afaceri si management - 853.026 lei (193.870 euro), 
Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii - 438.787 lei (99.724 euro), Activitati de 
asistenta medicala generala - 224.253 lei (50.967 euro), Activitati de inginerie si 
consultanta tehnica legate de acestea- 211.340 lei (48.032 euro), Restaurante - 181.643 lei 
(41.283 euro), Activitati de intretinere peisagistica - 148.220 lei (33.686 euro), Activitati 
de intretinere corporala - 118.652 lei (26.966 euro), Facilitati de cazare pentru vacante si 
perioade de scurta durata -110.246 lei (25.056 euro), Activitati de contabilitate si audit 
financiar, consultanta in domeniul fiscal - 82.150 lei (18.670 euro).  
Sursa: http://www.companii.ro/covasna/firme-din-sita-buzaului-p1/ 
 

Agricultura și zootehnia s-au dezvoltat bine în comună. Fermierii vând pe piețele din 
Siriu, Brașov, Nehoiu.   

Prin Asociația Crescătorilor de Bovine, care are aproape 250 de membri, a fost deschis 
un Centru de achiziție a laptelui. Și se intenționeză să se construiască un Centru pentru 
achiziționarea fructelor de pădure și a ciupercilor. 

 De asemenea, în faza de proiect este înființarea unui depozit de cereale: să se cumpere 
furaje din Sud și să fie vândute producătorilor, fermierilor de zonă, la același preț. Se 
dorește să se scoată din circuit samsarii, iar fermierii să ia prețul real fie că e vânzător, fie 
că e cumpărător. 
 
Oportunitățile în cadrul comunei sunt: 

Forță de muncă disponibilă, Impozite și taxe mai mici decât la oraș, Terenuri 
disponibile, Agroturismul, Infrastructura dezvoltată (energie electrică, telefon, apă și 
canalizare), Mediu turistic agreabil, etc 

Pe de altă parte, este real faptul că multi locuitori ai comunei lucrează în Italia, Spania, 
Germania, Anglia, dar și mulți lucrează în Brașov. Totodată, mulți dintre locuitorii 
comunei au gospodării mari, cresc animale și muncesc pământul. Majoritatea se ocupă de 
animale, unii de exploatarea lemnului.  
Dar este îmbucurător faptul că unii tineri, plecați în străinătate, vin și-și construiesc case, 
apoi revin și își deschid afaceri, în special pe turism. De asemenea, mulți investesc în 
animale, în ferme, investiție care să le asigure traiul.  
 
6.7 Sănătate 

În cadrul comunei activează două cabinetele medicale de familie, un Dispensar sanitar 
veterinar, un Cabinet medical de stomatologie și SC FARMACIA FARMIRA SRL.  
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Primăria Sita Buzăului a primit în administrare, de ceva timp, Tabăra de la Crasna 
(doar clădirile, pentru că terenul aparține Trezoreriei Statului Român) care cândva era 
printre cele mai frumoase tabere din județ și zonă. Se planifică pe viitor să se obțină terenul 
și apoi, prin fonduri europene să fie reabilitată această Tabără.  

 
 

6.8 Servicii publice 

 

 
 

Fig. 31 Primăria Comunei Sita Buzăului, județul Covasna 
 

Comuna Sita Buzăului este administrată de un primar și un consiliu local compus din 
12 consilieri locali.  

Primarul, Nicolae Stoica, politician independent, este în funcție din 2012. Începând cu 
alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide politice. 

 
6.9 Transportul 
 

Comuna Sita Buzăului este situată la o distanţă de 55 km faţă de resedinţă de judeţ. În 
comună se ajunge pe drumul național DN 10, gara se găseşte la 3 km, atât pentru transport 
persoane, cât şi pentru transportul de mărfuri. 
 

Transportul de persoane se efectuează de către firme în peste 400 de destinații cu 
autocare si microbuze 8+1 locuri. Transportul se efectuează în bune condiții, cu mașini 
dotate cu sisteme de confort și siguranță de ultimă generație.  

Transportul internațional de persoane are tot timpul 2 șoferi profesioniști. De 
asemenea, unele firme de transport internațional au inclus în prețul călătoriei și o masă 
caldă gratuită în Ungaria. 
 

6.10 Cultura  
Conducerea primăriei depune mari eforturi pentru revitalizarea vieții culturale în Sita 

Buzăului.  
Astfel, comuna are: 
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� O trupă de dansuri populare (se dorește să se facă un parteneriat cu Teatrul Andrei 
Mureșanu din Sfântu Gheorghe).  

� Sărbători locale: 
– șezatoarea la români – Sâmbăta dinaintea Postului Paştelui, 
– ziua Eroilor – Joia din săptămâna a VI-a, după Paşti, 
– hramul Mânăstirii “Schimbarea la Faţă” – 6 August, 
– hramul Bisericii Ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului” – 15 August, 
– zilele comunei – “De la moşii nostri” – 15 August, 
– ziua Naţională a României – manifestări culturale – 1 Decembrie, 
– festivalul de colinde “Crăciunul la Români” – Duminica dinaintea Crăciunului. 

� Tradiţii locale: 
– încondeiatul ouălelor de Paşti; 
– tăiatul porcului; 
– țesutul pe alese.  

 
Cu ocazia Centenarului Marii Uniri 1918 - 2018 a fost publicat Volumul De pe 

meleaguri covăsnene, la Alba Iulia, Marșul Centenarului Marii uniri - 1918-2018. 
Repere monografice. 

Delegația Marșului Centenarului Marii Uniri din 2018 a fost formată din veterani - 
corul bărbătesc ”Voievozii Munților” Vâlcele și tineri - asociațiile de tineret GRIT din 
Covasna, ”Alexandru Ducancea” din Întorsura Buzăului și ”Voievozii Munților”  din 
Vâlcele. Acestora li s-au alăturat delegați din partea tuturor instituțiilor implicate în 
proiect, numărul participanților fiind 100.  

Volumul menționat prezintă repere monografice ale localităților din care vin delegațiile 
Marșului, folosind ca sursă documentară volumul Românii din Covasna și Harghita. 
Istorie. Biserică. Școală. Cultură, de Ioan Lăcătușu, Vasile Lechințan și Violeta Pătrunjel, 
Editura Grai Românesc, Miercurea Ciuc, 2003. 

 
Religia și Biserica 
 

Comuna are legături tradiţionale cu Braşovul şi localităţile din Ţara Bârsei, cu cele din 
zonele Sfântu Gheorghe şi Covasna, dar şi cu aşezările vecine din judeţul Buzău.  

Prima biserică ridicată în localitate a fost cea din anul 1834, aşezată în actualul cimitir, 
demolată ulterior la construcţia celei noi. În vechea biserică din lemn a slujit preotul 
Nicolae Comşa.  

În 1862 este înalţată biserica nouă, din caramidă, cu hramul “Adormirea Maicii 
Domnului”, iar din bârnele rămase s-a construit o casă cu 2 camere (tot în cimitir), pentru a 
servi ca şcoală. O cameră era sală de clasă în care învăţau copiii, iar cealaltă era sediul 
primăriei.  

Noua biserică a fost construită în stil apusean; banii au fost donaţi de credincioşi, iar 
conducătorul lucrării a fost preotul Nicolae Russu, care a înzestrat biserica în care păstorea 
odoare de argint şi cu odăjdii. Ferestrele sunt în stil brâncovenesc cu ogive în stil roman. 
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6.11 Turismul 
 
Pe raza comunei se află următoarele obiective turistice: 
 
- Monumentul Eroilor din satul Crasna, comuna Sita Buzăului.  
 

 
Fig. 32 
 

În fiecare an, cu ocazia sărbătoririi „Zilei Eroilor”, se desfăşoară ceremonii militare şi 
religioase cu depuneri de coroane, buchete şi jerbe de flori la cimitirele şi monumentele 
eroilor din judeţul Covasna. Activităţile sunt organizate de către Instituţia Prefectului 
judeţului Covasna, Garnizoana Sfântu Gheorghe şi autorităţile publice locale.  

Astfel de ceremonie se face și la Monumentul Eroilor din Sita Buzăului. 
 

- Monumentul Eroilor Români din Primul și Al Doilea Război Mondial.  
Monumentul a fost dezvelit în anul 1981, în memoria eroilor români jertfiți în anii 1914-
1918 și 1940-1944. Acesta este amplasat în centrul satului Sita Buzăului, fiind realizată din 
piatră, fără să aibă gard împrejmuitor. În ansamblu, monumentul cuprinde un soclu masiv, 
deasupra căruia este o cruce și o placa memorială.  
 
- Biserica ortodoxă, construită în anul 1956. 

                     

                                                                 Fig. 33 
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- Mănăstirea Schimbarea la față. Terenul Mânăstirii şi casa cu trei încăperi, în care s-a 
construit un paraclis de rugăciune, reprezintă donaţia părintelui ieromonah Arsenie 
Muscalu şi a familiei sale. După cercetarea la faţa locului, P.S. Ioan a sugerat ca înainte de 
începerea lucrărilor mânăstirii să se asigure o suprafaţă mai mare de teren necesară 
întreţinerii viitoarei mânăstiri. Astfel, la terenul existent s-a mai adăugat, tot prin donaţie, 
înca 7500 mp teren arabil din partea parohului bisericii din Sita Buzăului, Florin Tohănean 
şi a familiei sale, precum şi un teren de la credincioasa Margareta Aldea. La 3 septembrie 
1997 s-a sfinţit locul mânăstirii de catre Prea Sfinţitul Ioan Selejan şi un sobor de preoţi.  
 

                              
                                                                Fig. 34 
 
Cascada Urlătoarelor este la mai puţin de 10 km de Sita Buzăului. Drumul forestier se 
îngustează treptat. Nu e tocmai uşor de traversat cu maşina, dar nici prea dificil. Priveliştea 
îţi taie răsuflarea. O înşiruire de cascade de apă, unite într-o perdea străvezie ce cade 
tumultos printre stânci, peste calcarele din munte. Privind-o, îţi dai imediat şi explicaţia 
pentru ciudatul nume care deja nu ţi se pare aşa straniu. În căderea lor, apele cascadei 
aproape că urlă, te cheamă către ele. 
 

                
 
                                                                  Fig. 35 
 
Vestigii arheologice.  
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Pe teritoriul satului se află o stațiune paleolitică în aer liber, iar în urma săpăturilor 
executate între anii 1956-1961 s-a descoperit o alta asezare paleolitica avand doua nivele: 
unul este din perioada neoliticului timpuriu, cu ceramica asemanatoare celei de la Ceahlau-
Dartu, probabil Starcevo-Cris. Pe teritoriul fostului sat Cremenea, azi inglobat in Sita 
Buzaului, s-a gasit ceramica zisa Pre-Starcevo- Cris. Tot la Cremenea, in locul numit 
"Poienita", cu ocazia executarii unui sondaj au fost identificate urmele unei locuiri 
paleolitice. S-au gasit si mici fragmente ceramice, apartinand probabil culturii Starcevo-
Cris. In 1888, Savu Radu din Crasna a gasit tezaurul format din 15 bare de aur, ce 
proveneau din monetaria romana de la Sirimium (Mirovita). 
 

În prezent pe raza comunei există numeroase pensiuni turistice și agroturistice, 
hoteluri, cabane și multe trasee turistice, așa ca Cascada Urlatoarelor, Lacul Siriu, Lacul 
Vulturilor, etc. 

 
6.12 Situaţia Socială 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Primăriei Comunei Sita Buzăului, județul Covasna, 
nr. 34/2018, a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Compartimentului 
de Asistență Socială organizat la nivelul comunei Sita Buzăului, județul Covasna în cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei. 

Pentru copiii cu dizabilități din zona Buzaielor în 2019 a fost deschis Centrul de 
Recuperare individuală pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale, cu sediul în curtea 
Spitalului Orășenesc din Întorsura Buzăului, un loc, unde pot să caute și să găsească 
speranța pentru un viitor mai bun.  
 

Conform informațiilor DGASPC Covasna,centrele destinate îngrijirii persoanelor cu 

dizabilități, atât pentru copii cât și pentru adulți reușesc cu succes prin activitățile lor să 
obțină rezultate tot mai bune în ceea ce privește recuperarea, reabilitarea, socializarea și 
reintegrarea socioprofesională precum și petrecerea timpului liber a beneficiarilor. 

Totodată, DGASPC Covasna este în continuare afectată de lipsa personalului. Cu toate 
că s-au organizat multe concursuri, încă sunt foarte multe posturi neocupate, în mare parte 
și din cauza lipsei în județ și în anumite zone ale județului a persoanelor cu pregătire de 
specialitate: asistent social, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut etc. Foarte multe 
probleme ar putea fi soluționate prin înființarea serviciilor primare la nivel local și 
angajarea persoanelor calificate care să îndeplinească atribuțiile de asistență socială. De 
asemenea, este important parteneriatul public-privat, organizațiile neguvernamentale care 
își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Covasna reprezentând resurse umane și 
materiale în domeniul social. 
 
Provocări în domeniul protecției copilului  
- Numărul foarte mare a mamelor/ gravidelor tinere.  
- Creșterea numărului copiilor cu probleme complexe în serviciile de îngrijire specială. - 
Prevenirea și stoparea violenței asupra copiilor.  
- Părăsirea centrului fără permisiune.  
- Pregătirea copiilor și a tinerilor pentru o viață independentă.  
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- Identificarea resurselor necesare pentru sprijinirea copiilor, tinerilor talentați.  
 
Provocări în domeniul protecției persoanelor adule  
- Numărul tot mai mare a persoanelor bolnavi psihici, care necesită îngrijire.  
- Numărul tot mai mare a persoanelor cu dizabilități, care necesită îngrijire și recuperare.  
- Inițierea de programe pentru creșterea ratei de ocupare a forței de muncă a persoanelor cu 
dizabilități. 
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7. Evaluarea SDL 2014-2020 

       Evaluarea strategiei de dezvoltare locală aplicată de comuna Sita Buzăului, județul 
Covasna în perioada 2014 - 2020 este necesară pentru identificarea și analiza rezultatelor, 
efectelor, mecanismelor implementării și formularea de recomandări și lecții învățate.  
       Evaluarea rezultatelor strategiei este utilă pentru furnizarea dovezilor şi informaţiilor 
cu caracter strategic referitor la ceea ce s-a obţinut şi cum s-a obţinut, prin implementarea 
strategiei, în vederea îmbunătățirii strategiei pentru perioada 2021 – 2027. 
       Astfel, pe orizontul de timp 2014 – 2020, au fost identificate domenii prioritare, 
corelarea cu domeniile de intervenție fiind redată mai jos, prinse in prioritatile operationale 
la nivel national. 
       Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a publicat lunar situația 
proiectelor contractate în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 și 
gradul de acoperire a alocării regionale în Regiunea Centru, lista proiectelor contractate, 
precum și situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a 
alocării financiare disponibile în Regiunea Centru. 
 
7.1. Portofoliul de proiecte demarate/implementate in perioada 2014 – 2020: 
 

Nr. 
Crt. 

Portofoliul de proiecte Descriere proiect Grad de 
implementare* 

1. Infrastructura rutieră 
1.1 Reabilitare și modernizare, 

monitorizare drumuri de 
interes local în comuna Sita 
Buzăului, județul Covasna 

Reabilitare și modernizare drumuri de 
interes local  in comuna Sita Buzăului, 
județul Covasna. 

100% 

1.2 Modernizare drumuri de interes local 20% 
1.3 Reparații și Refacere pod 

peste râuri. 
  

1.4 Refacere pod peste raul Buzau - zona 
La Gaureni 

60% 

1.5 Refacere pod din beton peste raul 
Buzau care asigura accesul spre 
manastire 

90% 

1.6 Refacere pod din beton peste raul 
Buzau - zona Cremenea 

90% 

1.7 Refacere pod din beton peste raul 
Buzau - zona - Chichirau Crasna 

90% 

1.8 Refacere pod peste raul Buzau in zona 
Brutarie Zabratau 

1% 

1.9 Refacere podet peste paraul Crasna 85% 
2 Infrastrutura canalizare și alimentare cu apă 
2.1 Extindere rețea de 

alimentare cu apă în 
comuna Sita Buzăului, 
Județul Covasna. 

Extindere rețea de alimentare cu apa in 
comuna Sita Buzaului, Judetul 
Covasna 

92% 

2.2 Extindere rețea de 
canalizare în satele 
comunei Sita Buzăului 

Extindere retea de canalizare în satele 
Sita Buzăului, Zabratau și Crasna din 
comuna Sita Buzăului, județul Covasna 

20% 

2.3  Racorduri canalizare Zabratau, Crasna 96% 

2.4  Ridicarea capacelor la cota 60% 
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3 Infrastructura 
3.1  Reabilitarea si modernizarea sediului 

primariei 
1% 

3.2  Amenajare stații mașini electrice 0% 
3.3  Extinderea rețelei electrice 0% 
3.4  Construirea unui centru social 0% 
3.5  Amenajare teren de sport in comuna 

Sita Buzaului 
100% 

3.6  Amenajarea albiilor paraurilor 30% 
3.7  Intocmire documentatie cadastrala 

necesara inscrierii dreptului de 
proprietate in evidentele CF asupra 
terenurilor in suprafata de 1273 ha cu 
pasuni cuprinse in domeniul privat al 
comunei Sita Buzaului conform 
Ordinului nr. 34/2002 

 

4. Cultura 
4.1  Construire monument în localitatea 

Crasna 
0% 

4.2 Extindere, modernizare, 
reabilitare și dotare Cămin 
Cultural în comuna Sita 
Buzăului, Județul Covasna 

Extindere, modernizare, reabilitare si 
dotare Cămin Cultural Sita Buzăului 

1% 

5. Învățământ 
5.1 Realizare, modernizare, 

consolidare si dotare 
școală, grădiniță. 

Realizare, modernizare si dotare 
Gradinita Sita Buzaului 

90% 

5.2 Reabilitare si modernizare Scoala 
Gimnaziala Nicolae Russu nr. 228 in 
comuna Sita Buzaului, Judetul 
Covasna 

60% 

5.3 Consolidare si reabilitare Scoala 
Gimnaziala nr. 3 in Comuna Sita 
Buzaului, Judetul Covasna 

75% 

5.4 Reabilitare, modernizare si dotare 
Scoala, comuna Sita Buzaului, nr. 509, 
judetul Covasna 

100% 

6. Sanatate   
6.1  Teren sport Școala Zabratau 90% 
6.2  Sala de sport 0% 
7. Turism 
7.1  Construire pârtie de ski 0% 
7.2  Amenajare trasee montane 0% 
7.3  Amenajare spații de camping 0% 
7.4  Amenajare piste de biciclete - DN10 0% 
8. Mediu   
8.1 

 
Platforma comunala de depozitare si 
gospodarirea gunoiului de grajdi in 
comuna Sita Buzăului, județul Covasna 

30% 

8.2    
9. Altele 
9.1  Redactare si elaborare stema comunei 70% 

9.2  Plan urbanistic General 90% 
9.3  Reparații capitale remiza 100% 
9.4  Achiziție motopompa ISU 100% 
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9.5  Achiziție teren 70% 

* - in % sau descriere: inceput in anul sau in curs de realizare sau finalizat 

 
                                                                   Tab. 7 

 
       În rezultatul analizei, s-a constatat că în perioada 2014-2020 au fost derulate proiecte 
în domeniile Agricultura si dezvoltare rurala, Asistență socială, Economie și Turism, 
precum și în alte domenii.  
       În ceea ce privește relevanța strategiei anterioare, aceasta poate fi apreciată din punctul 
de vedere al relevanței față de nevoile socio-economice identificate în analiza contextului 
anterior. 
       Pentru analiza eficacității, respectiv a progresului înregistrat în realizarea obiectivelor 
propuse este necesară o evaluare a modului în care măsurile de acțiune propuse în cadrul 
strategiei și-au atins țintele stabilite. 
       Impactul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 este evaluat prin prisma 
efectului de ansamblu al beneficiilor aduse de strategie asupra unui număr cât mai mare de 
persoane, justificând astfel utilitatea strategiei. Se remarcă faptul că marea parte a 
măsurilor implementate au vizat domeniul infrastructurii. Impactul așteptat prin 
implementarea acestor măsuri vizează creșterea calității vieții populației din comună și 
atragerea unui număr mai mare de turiști, cu efecte benefice asupra mediului de afaceri 
local. 
       Principala problemă întâmpinată în implementarea strategiei a fost legată de lipsa 
fondurilor, ceea ce reprezintă o provocare și pentru perioada următoare, numărul mic de 
proiecte, accesare de fonduri nerambursabile, precum și lipsă de personal și scrierea de 
proiecte. În măsura în care se dovedesc a fi în continuare necesare pentru viziunea de 
dezvoltare ulterioară a comunei, măsurile rămase neimplementate vor fi transpuse în 
strategia pentru perioada 2021 – 2027.  
 
       La planificarea dezvoltării comunei Sita Buzăului în perioada 2021-2027 se va 
continua implementarea proiectelor începute în perioada precedentă. Totodata,  
planificarea dezvoltării comunei se va face pe cele 17 Obiective de dezvoltare Durabilă 
din Agenda 2030,  cuprinse în prioritățile operaționale la nivel național, se va ține cont de 
rezultatele analizei portofoliului de proiecte demarate în perioada precedentă. 
 
       Pentru perioada următoare, primăria intenţionează să atragă fonduri şi pentru: 
Modernizarea drumurilor de interes local; Modernizare drumuri foresriere; Extindere retea 
de alimentare cu apa; Extindere retea de canalizare; Refacere poduri si podete in comuna 
Sita Buzaului; Modernizare camine culturale; Amenajare parcuri si locuri de joaca; 
Construire sala de sport; Amenajare piata agro-alimentara; Construire trotuare in comuna 
Sita Buzaului; Construire centru medical (uman); Dotare SUSU Sita Buzaului; Centru de 
informare si promovare turistica; Reabilitare si modernizare tabere de copii satul Crasna; 
- Reabilitare si modernizarea sistemului de iluminat public; Supraveghere video pe 

domeniul public; Construire platforma de depozitare a gunoiului de grajd; Selectarea și 

colectarea deseurilor menajere; Construire bazin de inot; Rețea de distributie gaz; 
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Îngropare rețele electrice; Fibra optica (rețea); Dotarea Serviciului de Gospodărire 

comunală ăi transport.  
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8. Planificarea strategică 
 
8.1. Generalități 
 
       Planificarea strategică pornește, în contextul actual, luând în considerare rezultatele 
Analizei situației existente din punct de vedere socio-economic, al mediului și nivelului de 
echipare tehnică și socială, cât și direcțiile și obiectivele fixate de diversele abordări 
strategice regionale, naționale, județene care condiționează contextul local și elaborarea 
unei direcții de evoluție a dezvoltării localității. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
                                                  Fig.36 
 

     În rezultat, luând în considerație strategiile de dezvoltare națională, județeană și 
regională,  analiza situației existente generează direcții de dezvoltare prioritare în raport cu 
așteptările comunității, considerate ca fiind principalele modalități de realizare a scopului 
de creștere generală a nivelului de dezvoltare al acesteia. Fiecare dintre aceste direcții 
presupune parcurgerea obiectivelor strategice care pot fi realizate, prin măsuri și acțiuni 
grupate în axe prioritare specializate, care conțin proiecte, măsuri și intervenții specifice, 
de a căror prioritizare, planificare și mod de concretizare, depinde implementarea în 
condiții optime a strategiei și atingerii obiectivelor propuse. 
 
Etapele esențiale ale unui proces de planificare strategică: 
Etapa I – Pregătirea  
Etapa II – Identificarea formulării optime a misiunii  
Etapa III – Evaluarea situaţiei actuale a institutiei  
Etapa IV – Dezvoltarea scopurilor strategice şi a obiectivelor operaţionale  
Etapa V – Finalizarea planului scris  
Etapa VI – Implementatrea planului 
 
       Activitatea de planificare strategică a Comunei Sita Buzăului are ca scop dezvoltarea 
unui sistem de activităţi, iniţiat deja de actuala administraţie, şi promovarea competitivităţii 
teritoriale precum şi crearea unei viziuni a viitorului comunei noastre. Obiectivele acestei 
strategii sunt: 
 

Strategia de dezvoltare 
națională 

Strategia de dezvoltare 
regională 

Strategia de dezvoltare 
județeană  

Direcții de dezvoltare 
– modalități de 
implementare 

Axe prioritare – 
grupare acțiuni pe 
domenii similare 

Obiective 
strategice 

Analiza 
situației 
existente 

Proiecte, 
Intervenții, 

Măsuri 
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- Identificarea cadrului socio-economic în care se găseşte în prezent comuna; 
- Crearea unui plan de acţiuni şi a obiectivelor de urmărit pe termen mediu şi lung; 
- Conturarea unei metodologii pentru a identifica resurse în vederea implementării 

strategiei; 
- Pregătirea de acţiuni concrete în acord cu planificările existente la nivel de 

administraţie locală. 
 
       Planul Local de Acțiune (PLA) este un instrument de planificare și implementare și 
conține un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen 
determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de 
realizare a planului local de acțiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani, fixat 
pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila (SLDD). 
       PLA poate fi revizuit periodic, 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 la intervale 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 Acțiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare 
Durabilă a comunei Sita Buzăului, 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 dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu și tehnologice au fost 
analizate în cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar 
întaile-obiective strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referințe pentru 
dezvoltările ulterioare. 
       “Planul Local de Acțiune” prezintă principalele măsuri și proiecte necesare fazei de 
planificare și implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata 
fi evaluat continuu complexitatea factorilor social-economic-mediu-tehnologic prin 
indicatorii de dezvoltare durabila selectionati ca relevanti pentru comuna Sita Buzăului.  
       Utilitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor ce 
trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a comunei. 
       Pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte, astfel încât 
procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate: 

1. Planul de dezvoltare al Planului Local de Actiune - planificare activităților; 
2. Planul de executare al Planului Local de Actiune - implementarea activităților; 
3. Planul de monitorizare al Planului Local de Actiune - evaluarea activităților. 

 
       Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Sita Buzăului, suportul necesar 
trebuie să 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; 
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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). 

 
8.2. Principii și Condiții 
        
       Pentru realizarea Planului Local de Acțiune, primaria comunei Sita Buzăului, ca 
autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea instituțională la toate nivelele 
de decizie și 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, cât și a celor de ce vor aparea în viitor depinde în 
foarte mare măsură de gradul de competență al conducerii administrației publice locale. 
       Materializarea capacității instituționale este un proces de durata în care administrația 
publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public 
fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei. 
       În acest sens o principală preocupare a primăriei comunei Sita Buzăului a fost de 
armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 
 
8.3. Obiective generale 
 
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Sita Buzăului sunt: 

� Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura (apă, distribuție gaze și canalizare) 
a tuturor locuitorilor și al consumatorilor economici din comună; 

� Reabilitarea și modernizarea în conformitate cu necesitățile și standarde europene a 
școlii; 

� Optimizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie; 
� Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din 

Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate; 
� Garantarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în zootehnie și 

agricultură; 
� Combaterea excluderii și dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunități 

investiționale. 
 
8.4. Consolidarea  Capacității Instituționale a Primăriei 
        
       Condițiile care stau la baza unei dezvoltării social - economice rapide sunt susținerea 
și participarea activă, respectarea legilor și onorarea obligațiilor primăriei comunei, precum 
și implicarea cetățenilor la luarea deciziilor în ceea ce privește rezolvarea propriilor 
probleme.  
       Primăria, fiind o interfață între cetățean și instituțiile statului, trebuie să elaboreze și să 
dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale și 
consolidarea cadrului instituțional. 
 
Activitatea publică locală va fi orientată spre: 
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� Sprijinirea dezvoltării comunității în scopul rezolvării tuturor problemelor comunei; 
� Susținerea dezvoltării infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea 

cu apa, gaze naturale, energie electrica, etc.); 
� Sporirea responsabilității persoanelor cu funcții de răspundere pentru depășirea 

limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; 
� Controlarea strictă a bugetului local și distribuirea lui în mod eficient; 
� Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitățile reale de acumulare a 

veniturilor la buget. 
 
Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin: 

� Organizarea de licițatii pentru achiziționarea de mărfuri, lucrări și servicii pentru 
necesitățile instituțiilor bugetare din banii publici; 

� Reducerea creșterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de 
personal angajat în instituțiile bugetare, acolo unde este cazul; 

� Reevaluarea intregului sistem de servicii publice și transmiterea unor activitati catre 
sfera privata. 

 
Consolidarea finanțelor publice: 

� Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-
economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei; 

� Întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii și 
menținerea echilibrului bugetar; 

� Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susținerea unor programe de interes 
local; 

� Susținerea dezvoltării antreprenoriatului ca motor de creștere a economiei de piață. 
 
 Stabilirea și promovarea parteneriatului: 

� Sprijinirea organizațiilor nonguvernamentale; 
� Participarea la proiecte investiționale comune cu sectorul economic în domeniile 

social, cultural și de mediu. 
 
Consolidarea managementului administrației publice locale constă în: 
 
a. Dezvoltarea managementul resurselor umane 

- Preocuparea primăriei comunie Sita Buzăului pentru pregătirea continuă a 
funcționarilor publici pe domeniile prioritare dezvoltării comunei. 
 

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala 
- Stabilirea necesitatilor si oportunităților de instruire; 
- Corelarea necesitatilor cu potențialul uman existent; 
- Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

 
c. Folosirea eficienta a resurselor umane 

- Stabilirea regulamentului de organizare și functionare a personalului și a 
regulamentului de ordine interioară; 
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- Personalul trebuie să lucreze in domenii de activitate bine definite. 
 

d. Creșterea responsabilității și a independenței profesionale 
- Responsabilitatea funcționarilor publici în conformitate cu prevederile legale; 
- Conștientizarea importanței activității fiecărui angajat; 
- Transparența funcționării sistemului instituțional pentru fiecare angajat; 
- Acordarea de stimulente financiare în funcție de eficiența și competivitatea 

activităților depuse. 
 

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie și cetațean 
- Serviciul public trebuie să fie orientat în folosul cetățeanului; 
- Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntați cetățenii și agenții 

economici; 
- Întărirea și extinderea cadrului de participare a societății civile la procesul 

decizional; 
- Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetățenii; 
- Implementarea unui sistem de management al calității. 

 
f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice 

- Administrarea eficientă a banilor publici; 
- Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte și programe cu finanțare 

nerambursabilă; 
- Cheltuirea eficientă a veniturilor. 

 
g. Dezvoltarea managementul informațiilor 

- Corelarea și integrarea bazelor de date din instituție; 
- Analizarea nevoilor în domeniul software. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Sita Buzăului, județul 
Covasna 
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9.1 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 
 
       Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (Strategia națională 
pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României în 
ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018 ) include 17 obiective de dezvoltare 
durabilă, cu ținte clare pentru 2030, obiective ținte și pentru conducerea Comunei Sita 
Buzăului, județul Covasna, care va asigura treptat implementarea acestora în perioada 
2021-2027 . 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 

Strategia își propune reducerea numărului cetățenilor care trăiesc în sărăcie severă și relativă în toate 
dimensiunile acesteia, potrivit definițiilor naționale. Documentul  are în vedere diminuarea numărului de 
persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie, stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de 
muncă, dezvoltarea sistemului de protecție și asistență socială. 
    Potrivit documentului, România înregistrează o pondere ridicată a persoanelor care suferă de 
deprivare materială severă, raportată la media UE. Conform datelor INS din 2016, procentajul de 
persoane încadrate în această categorie era de 23,8%. Rata sărăciei relative în perioada 2007-2016 
(stabilită la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent) a fost evaluată de 
INS la 24,6%-25,3%, față de nivelul mediu din UE de 16,6%-17,3%. Conform Eurostat, în 2016, 49,2% 
dintre copiii din România, cu vârste cuprinse între de 0 și 17 ani, prezentau risc de excluziune socială, 
comparativ cu media UE de 26,4%, țara noastră înregistrând cel mai mare număr de astfel de cazuri. 
Coeficientul GINI, care măsoară gradul inegalității în societate, a fost, de asemenea, în creștere în 
România. 
Orizont 2020:  
▪ Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în mod 
special pe cele destinate grupurilor vulnerabile;  
▪ Dezvoltarea unui sistem național de indicatori de incluziune socială prin integrarea tuturor bazelor de 
date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de mobilitatea socială; monitorizarea 
anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori;  
▪ Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de excluziune prin 
dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență socială. 
Ținte 2030:  
▪ Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii;  
▪ Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă;  
▪ Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare ulterioară și 
compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau evenimente climatice 
extreme. 

 

Fără  
sărăcie 

 

 

Foamete 

„zero” 
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Orizont 2020:  
▪ Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică ridicată, dar deficitare pe 
piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea efectivelor la rasele valoroase de suine, taurine 
și bivoli, sectorul avicol, colectarea și comercializarea lânii, apicultură, pescuit și acvacultură, inclusiv 
prin stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar;  
▪ Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate tradițional /atestate ca rețete 
consacrate. 
Ținte 2030:  
▪ Finalizarea cadastrului agricol;  
▪ Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018;  
▪ Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor medicinale 
și fructelor de pădure în zona montană.  
▪Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce 
privește originea geografică. 
▪Strategia vizează dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil și competitiv pentru îmbunătățirea 
calității vieții și asigurării unor condiții de viață în mediul rural apropiate de cele din mediul urban, 
promovarea producției autohtone și ecologice și valorificarea produselor tradiționale și montane cu 
valoare adăugată. 

 

Sănătate şi 
bunăstare 

Strategia are în vedere reducerea ratei mortalității materne și infantile, diminuarea incidenței 
îmbolnăvirilor de boli infecțioase și cronice, respectiv prevenirea și tratarea abuzului de substanțe nocive 
și a bolilor mintale. 

 

 

Educaţie 
de calitate 

     Strategia se adresează, în principal, următoarelor domenii: accesul tuturor copiilor la educație 
timpurie, învățământ primar și secundar echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și 
eficiente, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe profesionale 
relevante, care să faciliteze angajarea la locuri de muncă decente și antreprenoriatul. Asigură faptul că 
toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile. 
Orizont 2020:  
▪ Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație prin 
reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și tehnologic; 
organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între unitățile de 
învățământ; încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de afaceri pe 
plan local; extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării acestora cu agenții 
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Strategia își propune prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, în sfera publică și 
cea privată, asigurarea participării echilibrate și efective a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 
posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică. 

 

Egalitate 
de gen 

 

 

Apă 
curată şi 
sanitaţie 

 

Strategia vizează creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare și a 
serviciilor publice, alinierea României la cerințele și standardele UE privind gestionarea apei potabile, 
apelor uzate, deșeurilor și creșterea eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele. 
Orizont 2020:  
▪ Folosirea mai activă a apelor geotermale atât în scopuri energetice, cât și pentru turismul de sănătate 
(spa);  
▪ Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației pentru menținerea în 
parametrii bio-chimici acceptați. 
Ținte 2030:  
▪ Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole; 
extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor 
economiei circulare;  

 

Energie 
curată şi la 

preţuri 
accesibile 

 
 

Pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, sectorul energetic românesc trebuie să 
devină mai robust din punct de vedere economic, mai avansat și mai flexibil din punct de vedere 
tehnologic și mai puțin poluant. 
Orizont 2020:  
▪ Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor;  
▪ Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară. 
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Muncă 
decentă şi 
creştere 

economică 

     Strategia urmărește susținerea creșterii economice pe locuitor și promovarea sectoarelor productive și 
diverificarea produselor cu valoare adăugată, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, 
creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, modernizarea tehnologică și inovarea, asigurarea 
muncii decente pentru toți cetățenii, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, renumerarea egală 
pentru munca de valoare egală, accesul la finanțare. Se susține un turism durabil care creează locuri de 
muncă și promovează diversitatea culturală, produsele locale și respectul pentru tradiții și mediul în care 
trăim. 
Orizont 2020:  
▪ Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul tinerilor prin 
încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor;  
▪ Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în corelare cu cerințele pieței 
muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social vulnerabile ale populației;  
▪ Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau tele-muncă / teleworking (munca 
de la distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin pentru îngrijirea copiilor și a membrilor de 
familie aflați în întreținere. 
Ținte 2030:  
▪ Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține efortul de 
reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea principiilor 
dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației;  
▪ Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor 
de muncă decente, antreprenorialul prin start-up, creativitatea și inovația, și care încurajează 
formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare. 

 

Industrie, 
inovaţie şi 

infrastructură 
 

      Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, sigure și durabile, pentru a sprijini 
dezvoltarea economică și bunăstarea pentru toți, integrarea întreprinderilor mici și mijlocii în lanțuri 
valorice și pe piețe externe, modernizarea infrastructurii și reabilitarea durabilă a industriilor pentru 
utilizarea eficientă a resurselor, prin adoptarea tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, 
întărirea cercetării științifice și colaborarea cu mediul privat, modernizarea capacităților tehnologice ale 
sectoarelor industriale, încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în 
cercetare și dezvoltare. 
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Oraşe şi 
comunităţi 

durabile 

 

Inegalităţi 
reduse 

 

 Strategia propune reducerea decalajelor, eliminarea discriminărilor de orice fel și politici de realizare 
progresivă a unei egalități sporite, în special fiscale, salariale, educaționale și de protecție socială. 
       Coeficientul GINI este indicatorul care măsoară gradul de inegalitate a veniturilor disponibile ale 
unei populații – când este 0% reprezintă egalitate deplină și când este 100% reprezintă inegalitate 
absolută. Conform Eurostat, în anul 2008, acest coeficient a fost de 35,9% pentru România, comparativ 
cu 31,0% media UE, iar în 2016 a fost de 34,7%, comparativ cu 30,8%. 
       În ceea ce privește inegalitățile între rural și urban, conform INS, 46,2% din cetățenii României 
trăiau în mediu rural în 2015. Potrivit Eurostat, media UE era de 28%. Pentru decalajul socio-economic 
dintre mediul urban și rural, indicatorul reprezentativ este „riscul sărăciei sau a excluziunii sociale”. 
Eurostat subliniază faptul că, în 2016, în România, în mediul urban, rata riscului de sărăcie era de 
24,3%, în timp ce în mediul rural era la 51,7%. Media UE era de 23,6% în mediul urban și 25,5% în 
mediul rural. 
 

   Strategia vizează asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a cetățenilor din comunitățile urbane și 
rurale prin accesul la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri accesibile; accesul la 
transport public eficient, la prețuri echitabile și accesibile pentru toți; promovarea conceptului de smart-
city; consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural; reducerea impactului 
negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și 
mediului în general. 
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Consum şi 
producţie 

responsabile 

Strategia propune trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare prin introducerea unor elemente ale 
economiei circulare, creșterea productivități resurselor, reducerea risipei de alimente și a deșeurilor, prin: 
diminuarea generării, de consumuri la toate nivelurile sale; reciclare și reutilizare; încurajarea 
companiilor să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea activităților lor 
în ciclul de raportare; promovarea practicilor durabile de achiziții publice; conștientizarea cetățenilor 
asupra a ce înseamnă un stil de viață în armonie cu natura. 
Orizont 2020:  
▪ Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară prin 
schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor și prin dezvoltarea 
de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție;  
▪ Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi;  
▪ Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a atitudinii companiilor 
privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile. 
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Acţiune 
climatică 

 

Viaţa 
acvatică 

 

Viaţa 
terestră 

 

Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și reziliență a României pentru a combate 
pericolele legate de schimbările climatice și dezastrele naturale prin integrarea măsurilor de diminuare și 
de adaptare la acestea atât în strategiile, cât și în politicile naționale și în planificarea și creșterea 
nivelului de educație și conștientizare. 

Strategia își propune prevenirea și reducerea poluării marine, gestionarea și protecția durabilă a 
ecosistemelor marine, conservarea zonelor costiere și asigurarea unui pescuit durabil. 
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                                                                   Tab. 8 
 
 
 
 
 
9.2 Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Sita Buzăului 
 
9.2.1 Obiective generale 
 
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Sita Buzăului sunt:  

 

Pace, 
justiţie şi 
instituţii 
eficiente 

Strategia are în vedere dezvoltarea capitalui social, promovarea toleranței, eradicarea violenței asupra 
copiilor și reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență, diminuarea corupției, dezvoltarea 
instituțiilor eficiente și transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional receptiv, inclusiv 
participarea și reprezentarea cetățenilor la toate nivelurile și asigurarea accesului public la informații și 
protejarea libertăților fundamentale. 

Strategia are în vedere conservarea și utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre, managementul durabil 
al pădurilor, combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor 
afectate de deșertificare, secetă și inundații, dezvoltarea infrastructurii verzi, conservarea și protejarea 
zonelor umede, asigurarea conservării ecosistemelor montane, susținerea cercetării în domeniu, 
gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea defrișărilor abuzive și a tăierilor rase, tranziția către o 
economie circulară. 

 

Parteneriate 
pentru 

realizarea 
obiectivelor 

 În vederea sprijinirii acestui obiectiv, prin strategie, România înțelege să-și susțină angajamentele 
internaționale, aderarea la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și 
Cooperare Economică și să joace un rol proactiv pe plan european și internațional. 
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- Crearea condiților pentru începerea unor activități rentabile agricultură şi zootehnie; 

Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din 
Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;  

- Reabilitarea şi modernizarea sistemului de sanatate şi protectie sociala în comuna;  
- Asigurarea accesului neingradit al populatiei şi al consumatorilor economici la 

infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie);  
- Reabilitarea şi modernizarea scolilor şi gradinitelor conform standardelor europene;  
- Creșterea ratei de ocupare şi combaterea excluderii şi dezechilibrelor sociale prin 

crearea de noi oportunitati investitionale. 
 
 
9.2.2 Obiective specifice  
 
Capacitate administrativă: 
Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

-existența cadrului legal privind autonomia 
financiară și administrativă la nivelul 
autorității administrației publice locale.  
-continuarea tendinței de descentralizare a 
serviciilor publice, în virtutea principiului 
subsidiarității și pentru a asigura o adaptare 
mai bună și mai rapidă la nevoile locale;  
-existența unui program operațional dedicat 
capacității administrative;  
-existența unui mecanism de determinare a 
autorităților administrației publice locale de a 
crește gradul de colectare a impozitelor și 
taxelor locale;  
-cadrul legal favorabil încheierii unor 
parteneriate în vederea aplicării și 
implementării de proiecte finanțate din 
fonduri structurale și/sau în vederea 
dezvoltării și prestării de servicii în comun;  
-experiența dobândită în cadrul proiectelor cu 
diferite surse de finanțare externă;  
-existența cadrului legal care permite 
autorităților administrației publice locale să 
utilizeze instrumente pentru eficientizarea 
furnizării serviciilor publice; 
-creşterea transparenţei privind organizarea 
concursurilor de recrutare şi promovare;  
-existența unui cadru legal care favorizează/ 
permite accesul cetățenilor la informații de 
interes public, garantează transparența 
decizională, asigură respectarea integrităţii în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice;  
-existența unor angajamente prin care 
România își asumă priorități majore precum: 
sporirea gradului de disponibilitate a datelor 
publice deschise puse la dispoziție de 
autoritățile publice, creșterea integrității 

-unele posturi din organigrama Primăriei nu sunt 
ocupate în prezent, din cauza constrângerilor 
legale și bugetare, 
-fonduri reduse cu investițiile din lipsa 
fondurilor;  
-dotări tehnice și tehnologice insuficiente și/ sau 
depășite moral, aplicații informatice insuficiente 
sau realizate într-o manieră care nu permite 
centralizarea, interconectarea și interpretarea 
integrată a datelor;  
-definire incompletă a prerogativei de putere 
publică; 
-influenţa şi presiunile factorului politic;  
-cooperare interinstituţională inadecvată;  
-insuficienţa informaţiilor cu privire la utilizarea 
instrumentelor de management al calităţii în 
administraţia publică;  
-lipsa unor sisteme și proceduri de monitorizare și 
evaluare, inclusiv participativă, a performanței 
furnizării serviciilor publice;  
-utilizarea redusă a parteneriatelor public-privat 
în vederea eficientizării procesului de furnizare a 
serviciilor publice;  
-restricţionarea ocupării prin concurs a posturilor 
vacante;  
-recrutare bazată pe evaluarea strictă a 
cunoştinţelor în dauna potenţialului şi abilităţilor;  
-lipsa de atractivitate din punct de vedere 
financiar pentru ocuparea unei funcţii publice; 
-sistem de carieră bazat pe vechime în 
detrimentul performanţelor, cu consecinţe în ceea 
ce priveşte demotivarea personalului; 
-reglementare insuficientă în ceea ce priveşte 
oportunitatea reorganizărilor instituţionale şi 
eliberările din funcţia publică;  
-grad ridicat de subiectivism în evaluarea 
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publice, gestionarea eficientă a fondurilor 
publice, consolidarea responsabilității 
corporative;  
-asigurarea transparenţei şi deschiderii către 
mass-media şi societatea civilă;  
-implicarea directă sau indirectă în proiecte şi 
activităţi importante cu impact în planul 
modernizării şi eficientizării instituţionale şi 
asupra societăţii civile; 
-existenţa unui cadru legislativ privind 
managementul situaţiilor de urgenţă;  
-capacitatea de intervenţie operativă în 
situaţii de urgenţă, la un nivel acceptabil;  
-cultivarea iniţiativei personale în cadrul 
domeniului situaţiilor de urgenţă;  
-posibilităţi de pregătire profesională a 
personalului;  
-disponibilitatea pentru colaborarea cu 
parteneri interni şi externi;  
-parteneriate cu instituţii publice, ONG-uri şi 
organizaţii internaţionale;  
-capacitatea de a atrage, de a coordona, 
implementa şi monitoriza resurse financiare 
externe. 

performanțelor profesionale individuale;  
-formalism în evaluarea gradului de atingere a 
obiectivelor individuale, însoţită, în multe situaţii, 
de stabilirea defectuoasă şi nerealistă a acestora;  
-lipsa resurselor financiare sau insuficientă 
alocare a resurselor bugetare pentru 
perfecţionarea funcţionarilor publici și a 
personalului contractual;  
-subdimensionarea structurilor din domeniul 
ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului, pe 
fondul restructurărilor realizate, raportat la 
dinamica elementelor situaţiei operative;  
-resurse financiare şi logistice insuficiente, spaţii 
insuficiente, destinate desfăşurării activităţilor 
structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii 
publice şi siguranţei cetăţeanului;  
-acțiunile de vizibilitate și sensibilizare și 
parteneriatele cu instituții și ONG-uri sunt puțin 
valorificate;  
-nefinalizarea operaţionalizării serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă, ca urmare a 
insuficienţei resurselor financiare alocate în acest 
scop; 
-dotare deficitară cu autospeciale de intervenţie, 
precum şi insuficienţa resurselor financiare şi 
logistice alocate pentru asigurarea disponibilităţii 
autospecialelor de intervenţie;  
-slaba pregătire a personalului în cunoaşterea 
limbilor străine;  
-formarea profesională continuă nu răspunde unor 
nevoi riguros determinate;  
-organizare deficitară în domeniul arhivării 
documentelor (lipsa spaţiilor de depozitate şi a 
unui sistem electronic de arhivare); 
-încărcarea mare a personalului existent, 
atribuirea dezechilibrată a sarcinilor, 
responsabilități neclare;  
-existența unui număr semnificativ de sarcini 
administrative;  
-lipsa de motivare a personalului, în condițiile 
unor salarii foarte mici. 

 
 

Oportunități Amenințari 

-dezvoltarea sectorului tehnologiei, 
informaţiilor şi comunicaţiilor;  
-progresul tehnologic continuu şi transferul 
de tehnologie şi know-how;  
-inițiative legislative privind criza financiară 
și insolvența unităților administrativ-
teritoriale;  
-preocuparea Guvernului pentru consolidarea 
finanțelor publice și a stabilității financiare;  
-preocuparea Guvernului pentru creșterea 
gradului de colectare a taxelor și impozitelor;  
-preocuparea Guvernului pentru creșterea 

-alocări insuficiente de la bugetul de stat pentru 
realizarea obiectivelor privind capacitatea 
administrativă.  
-capacitate administrativă redusă . 
-persistența luării deciziilor de către autoritățile 
administrației publice centrale, fără o 
fundamentare reală și bazată pe informații 
relevante cu privire la administrația publică 
locală și fără o preocupare de a învăța din 
experiențele anterioare;  
-accentuarea crizei financiare și impunerea de 
către organismele internaționale de noi 
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gradului de absorbție a fondurilor 
nerambursabile și stimularea investițiilor;  
-posibilitatea includerii în programarea 
viitoare a fondurilor structurale a unor măsuri 
dedicate dezvoltării capacității administrative 
a instituțiilor din administrația publică;  
-implementarea sistemului de semnătură 
electronică în relaţia cu autorităţile şi 
instituţiile publice;  
-dezvoltarea unor instrumente de 
management al calității;  
-posibilitatea finanțării proiectelor din 
fonduri structurale sau granturi puse la 
dispoziție de organizațiile internaționale  
-existenţa unor angajamente asumate la nivel 
politic naţional cu privire la reforma 
procesului politicilor publice la nivelul 
administraţiei publice;  
-preocuparea guvernului pentru eficientizarea 
planificării strategice și sistematizarea 
reglementărilor (adoptarea Codului 
administrativ, elaborarea și adoptarea 
Codului finanțelor publice locale și a Codului 
de procedură administrativă);  
-încurajarea de parteneriate public-private și 
subcontractarea de servicii publice mediului 
privat;  
-creşterea rolului societăţii civile reprezentate 
prin patronat, sindicate, organizații 
neguvernamentale, asociaţii profesionale şi a 
consumatorilor, alături de autoritatea publică 
locală;  
-evoluţia continuă a tehnologiei 
comunicaţiilor mobile care creează premisele 
dezvoltării unei platforme de comunicaţii 
mobile de bandă largă ce ar permite 
utilizatorilor acces în timp real, de oriunde, la 
informaţiile de care au nevoie.  
-adoptarea legii cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri 
publice;  
-colaborarea, în domeniul funcţiei publice, 
dintre instituţiile publice, societatea civilă, 
instituţii din cadrul academic şi 
instituţii/organizaţii din afara ţării; 
-existența unui cadru strategic la nivel 
european care include măsuri ce vizează 
depășirea obstacolelor și a fragmentării 
existente la nivelul Uniunii Europene –
adaptarea cadrului juridic pentru reutilizarea 
datelor, mobilizarea instrumentelor financiare 
în sprijinul deschiderii datelor prin acțiuni 
precum crearea de portaluri europene de date;  
-îmbunătăţirea participării populaţiei alături 
de reprezentanţii structurilor din domeniul 
ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului, 

constrângeri;  
-instabilitatea zonei euro: accentuarea presiunilor 
economice asupra tuturor statelor membre UE, 
inclusiv asupra sistemelor administrative ale 
acestora, care trebuie să reducă drastic costurile 
privind administrația publică, dar, în același timp 
să crească eficiența activităților administrației și a 
intervențiilor statului;  
-întârzieri majore care intervin între momentul 
depunerii cererilor de finanțare și momentul 
contractării proiectelor cu finanțare externă, 
datorate cu precădere proceselor de evaluare și 
contractare și al celor privind achizițiile publice; 
-educație civică redusă;  
-părăsirea sistemului administraţiei publice de 
către personalul cu experienţă relevantă pentru 
sectoare de activitate mai atractive din ţară sau 
străinătate;  
-criza economică actuală cu restrângerile şi 
limitările bugetare;  
-complexitatea decizională, birocraţia sau 
limitarea resurselor de toate tipurile, pe fondul 
crizei economice, pot genera un blocaj strategic şi 
structural; 
-complexitatea procedurilor de achiziţii poate 
determina prelungirea de la un an la altul a 
acestei activităţi şi pierderea bugetului alocat 
achiziţiilor;  
-viteza cu care se succed schimbările nu oferă 
timpul necesar reacţiei şi există riscul apariţiei 
unei incompetenţe cauzate de faptul că ”ne 
propunem mai mult decât putem face”;  
-deciziile la nivel politic și modificările 
instituționale frecvente/ potențial nefavorabile;  
-existența unor structuri/proceduri de control etc. 
care îngreunează mecanismul de implementare, 
printr-un control/ birocrație excesivă;  
-gradul ridicat de neîncredere al populației și 
actorilor economici în fondurile europene  
–în contextul dificultăților și birocrației asociate 
acestora, cumulat cu o cunoaștere insuficientă a 
oportunităților și beneficiilor utilizării acestor 
fonduri 
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pentru realizarea scopului comun de 
siguranţă;  
-necesitatea creşterii capacităţii de reacţie şi 
intervenţie a structurilor din cadrul 
Sistemului Situaţiilor de Urgenţă;  
-posibilitatea accesării altor surse de finanţare 
în afara celor bugetare în vederea derulării 
ritmice a planurilor logistice multianuale;  
-posibilitatea accesării fondurilor externe 
nerambursabile; 
-fructificarea interesului mass-media pentru 
domeniul de activitate pentru transmiterea de 
mesaje către populaţie.  
-simplificarea și revizuirea legislației 
naționale în vederea facilitării implementării 
fondurilor (în domeniul fiscal, achiziții 
publice, control și aprobări etc) . 
-eficientizarea utilizării fondurilor și creșterea 
relevanței prin dezvoltarea unor portofolii de 
proiecte bine puse la punct, la nivelul tuturor 
Programelor Operaționale;  
-crearea unui mecanism complex de sprijin 
pentru beneficiari și potențiali beneficiari, în 
scopul îmbunătățirii întregului ciclu al 
proiectelor finanțate din fonduri europene, 
inclusiv prin facilitarea accesului la finanțare. 
                                                                   Tab. 9 
Agricultura și dezvoltarea rurală 

• Aplicarea unor tehnici pentru dezvoltarea agriculturii durabile şi crearea unor 
sisteme pentru adaptabilitatea la conditile climatice;  

• Aplicarea unor tehnici pentru dezvoltarea agriculturii durabile şi crearea unor 
sisteme pentru adaptabilitatea la conditile climatice;  

• Încurajarea şi organizarea de asociații ale producatorilor comunei pentru a beneficia 
de oportunitățile care decurg din aceasta;  

• Infiintare de ferme zootehnice şi puncte de prelucrare şi colectare a resurselor 

• Eficientizarea practicilor agricole pentru usurarea şi productivitatea lucrarii aplicate 
pe terenurilor agricole.  

Silvicultura  
• Impadurirea terenurilor neproductive ale comunei;  

• Intretinerea şi ocrotirea capitalului silvic al comunei.  
 
Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

-existenţa unei suprafeţe agricole mari. 
-teren productiv în comună.   
-potenţial piscicol. 
-forma de relief corespunzătoare dezvoltării 
agriculturii, creşterii animalelor şi 
agroturismului.  
-teren fertil peste media judeţului;  
-suprafaţă mare de teren agricol;  
-calitatea superioară a terenurilor agricole;  

-acces greu la sursele de finanţare.  
-suprafeţe întinse de teren nelucrate.  
-împăduriri necontrolate.  
-publicitate insuficientă pentru promovarea 
rezervaţiilor naturale.   
-lipsa capacităţii de prelucrare a produselor 
animaliere . 
-drumuri nemodernizate în totalitate la sate.  
-posibilitatea realizării unor ferme zootehnice 
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-potenţial agricol.  
 

prin accesarea de fonduri europene . 
-sprijin nemijlocit a specialiştilor din 
agricultură.  
-dezvoltarea sectorului privat.  
-existenţa unui potenţial de investiţii în 
dezvoltarea agriculturii  
-potenţial piscicol neexploatat;  
-posibilitatea dezvoltării microfermelor în 
mediul rural.  
-posibilitatea realizării de culturi ecologice . 
-diversificarea şi dezvoltarea activităţilor 
economice în mediul rural;  
-sprijinirea construirii infrastructurii aferente 
formelor asociative; 

 
Oportunități Amenințari 

-posibilitatea dezvoltării unei agriculturi 
moderne din perspectiva fondurilor ptr. 
dezvoltarea rurală  
-posibilitatea obţinerea de produse ecologice.  
-posibilitatea realizării unor ferme zootehnice 
prin accesarea de fonduri europene  
-sprijin nemijlocit a specialiştilor din 
agricultură  
-dezvoltarea sectorului privat  
-existenţa unui potenţial de investiţii în 
dezvoltarea agriculturii  
-potenţial piscicol neexploatat;  
-posibilitatea dezvoltării microfermelor în 
mediul rural.  
-posibilitatea realizării de culturi ecologice  
-diversificarea şi dezvoltarea activităţilor 
economice în mediul rural;  
-sprijinirea construirii infrastructurii aferente 
formelor asociative; 
-încurajarea asocierii şi sprijinirea înfiinţării de 
exploataţii pentru culturi alternative şi 
ecologice;  
-creşterea competitivităţii sectorului agricol 
prin sprijinirea tinerilor fermieri în dezvoltarea 
afacerilor;  
-crearea, dezvoltarea unităţilor agricole de 
producţie şi prelucrare.  

-dezinteresul faţă de aceste domenii duce la 
posibilitatea ca să nu fie valorificate în totalitate  
-invadarea pieţei de aprovizionare cu produse 
lactate din alte zone  
-nesiguranţa valorificării produselor 
agroalimentare  
-concurenţa cu mari producători agricoli  
-lipsa informaţiilor privind obţinerea de fonduri 
europene în domeniul agriculturii, dezvoltării 
rurale . 
-competitivitate pe piaţa de desfacere a 
produselor din partea altor producători din alte 
localităţi şi zone; 
-inundaţiile şi alunecările de teren. 

                                                                     Tab. 10 

 
 
 
 
Infrastructura și Transport 
 
Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

-există infrastructură stradală în centrul -lipsa de fonduri şi surse de finanţare 



 

Strategia de Dezvoltare Durabilă  2021-2027, Comuna Sita Buzăului, Județul Covasna                     94 

comunei Sita Buzăului, 
-majoritatea drumurilor comunale sunt incluse 
în programe de modernizare, 
-există o staţie de tratare a apei potabile,  
-zonă protejată cu suprafaţă întinsă 
-comuna Sita Buzăului este electrificată  
-majoritatea drumurilor din sate sunt asfaltate  
-spaţii verzi/locuitor mari  
-reţea hidrologică bogată 

sufieciente pentru dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii.  
-infrastructura stradală nu este modernizată şi 
extinsă în totalitate.  
-investiţii reduse în sectorul infrastructurii.  
-rețeaua de canalizare şi apă potabilă nu este în 
finalizată în totalitate.  
 

 
Oportunități Amenințari 

-posibilitatea asigurării unui transport modern  
-accesarea fondurilor structurale pentru reţele 
de apă şi canalizare în satele aparţinătoare 
comunei Sita Buzăului.  
-amenajarea și regularizarea cursurilor și 
debitelor de apă. 

-imposibilitatea asigurării susţinerii financiare 
în toate domeniile infrastructurii.  
 

                                                                              Tab. 11 
Economia și Mediul de afaceri 

• Crearea unei industrii diversificate, dinamice şi capabile sa ofere posibilitatea de 
implinire profesională şi materiala a locuitorilor comunei;  

• Economie generatoare de venit la bugetul local;  

• Crearea unei industrii nepoluante şi durabile.  
 
 
Comerț și Servicii  

• Diversificarea de servicii oferite catre cetățenii comunei, prin marirea numarului 
societatilor comerciale;  

• Promovarea şi sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea 
turistilor în comuna.  

 
Mediu de afaceri  

• Incurajarea cetățenilor prin actiuni de informare şi formare profesională în vederea 
deschiderii de pensiuni agroturistice şi promovarea acestora.  

 
 
Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

-acces la drumurile județene care fac legătura 
cu centrul judeţului şi drumurile naționale.  
-existenţa în zonă a unor investiţii în domeniul 
forestier.  
-fond forestier bogat şi personal calificat în 
domeniu  
-exploatarea produselor de balastiere  
-deschiderea autorităţilor locale pentru 
dezvoltarea comunităţii de afaceri. 

-nu există forţă de muncă disponibilă și 
calificată  
-accesul dificil al IMM -urilor şi producătorilor 
agricoli la sursele de finanţare  
-dificultatea acaparării pieţii de desfacere  
-insuficienta dezvoltare a parteneriatului public-
privat  
-posibilitate redusă de cofinanţare de la bugetul 
local a proiectelor  
-acces dificil la informaţie în domeniul 
afacerilor 
-nr. scăzut al întreprinzătorilor privaţi cu capital 
mare;  
-nr. scăzut al unităţilor ce oferă servicii de 



 

Strategia de Dezvoltare Durabilă  2021-2027, Comuna Sita Buzăului, Județul Covasna                     95 

cazare şi masă. 
-infrastructura bancara şi de asigurări slab 
dezvoltată  
-potenţial economic slab promovat  
-lipsa unor spaţii adecvate pentru unităţile de 
prestări servicii  
-nivel redus de investiţii în IMM  
-număr redus de IMM-uri/microîntreprinderi de 
interes local;  
-spirit antreprenorial slab dezvoltat.  
-acces dificil la sistemele de creditare  
-slaba valorificare a resurselor naturale si a 
materiilor prime din mediul rural. 

 
 

Oportunități Amenințari 

-dezvoltare economică a comunei din 
perspectiva fondurilor comunitare  
-atragere investitori  
-infrastructura de afaceri finanţată prin fonduri 
structurale poate impulsiona dezvoltarea 
economica a comunei şi zonelor aparţinătoare  
-posibilitatea atragerii unor resurse la bugetul 
local (resurse guvernamentale, fonduri 
structurale, resurse private);  
-dezvoltarea sectorului comerţ  
-creşterea numărului de investitori  
-crearea de noi locuri de muncă  
-creşterea productivităţii economice a 
localităţii.  
-existenta unui potenţial ridicat de producere a 
energiei regenerabile  
-construirea unei ferme de păsări şi a unei 
ferme de porci, vaci, oi, etc. 

-adaptabilitatea greoaie a agenţilor economici la 
normele impuse de U.E.  
-dezvoltare industrială scăzută  
-resurse insuficiente puse la dispoziţia 
autorităţilor locale pentru finanţarea unor 
proiecte majore  
-emigrarea forţei de munca în statele UE  
- dezinteresul investitorilor 

 
                                                                              Tab. 12 
Mediu  
 

• Păstrarea calității şi prevenirea poluării aerului;  

• Informarea populației asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri 
neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apa şi a prevenirii poluarilor;  

• Acțiuni de promovare a practicilor de agricultură ecologică;  

• Curățarea cursurilor de apă şi a domeniului public;  

• Crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deșeurilor;  

• Realizarea unei stații de depozitare a deșeurilor;  

• Împădurirea suprafețelor degradate, pentru prevenirea alunecărilor de teren.  

• Refacerea şi dezvoltarea mediului natural.  
 
Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

-există o staţie de tratare a apei potabile,  
-zonă protejată cu suprafaţă întinsă  

-zone inundabile cu probabilitate de peste 1% 
în proximitatea albiilor: pârâului Certej, 
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-spaţii verzi/locuitor mari  
-reţea hidrologică bogată 

Varmaga și afluentul stăng al pârâului 
Varmaga. 
-lipsa unei gropi de gunoi ecologice . 
-lipsa de fonduri şi surse de finanţare 
sufieciente pentru dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii.  
-investiţii reduse în sectorul infrastructurii.  
-lipsa unei platforme de gunoi.  
-rețeaua de canalizare şi apă potabilă nu este în 
finalizată în totalitate.  
-management şi gestionare deficitară a 
deşeurilor.  
-investiţii mici în sectorul de protecţie a 
mediului 

 
Oportunități Amenințari 

-conştientizarea populaţiei privind necesitatea 
protejării mediului. 
-ecologizarea zonei. 
-amenajarea și regularizarea cursurilor și 
debitelor de apă. 

-imposibilitatea asigurării susţinerii financiare 
în toate domeniile infrastructurii.  
-educaţie ecologică insuficientă şi superficială.  
-poluarea unor cursuri de apă. 

                                                                         Tab. 13 
Învăţământ şi educaţie 

• Accesul neingrădit de împlinire individuală prin educație;  

• Reabilitarea şi modernizarea școlilor şi grădinițelor din comună;  

• Accesul la un sistem educațional perfomant, flexibil şi adaptat condițiilor din 
mediul rural;  

• Organizarea unei baze materiale capabile să mulțumească nevoile legate de actul 
educațional;  

• Amenajarea spațiilor de joacă şi recreere pentru copiii comunei;  

• Amenajare bază sportivă în comună;  

• Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale;  

• Crearea șanselor pentru reformarea persoanelor adulte.  
 
 
Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

-personal didactic din şcoli şi grădiniţe bine 
pregătit . 
-existenta unui număr corespunzător de unităţi 
de învăţământ . 
-infrastructură de educaţie, cultură şi sport 
relativ bună.  
-evenimente locale multianuale organizate pe 
teritoriul comunei.  
 

-dotarea şcolilor şi grădiniţelor este precară . 
-lipsa de fonduri în domeniu . 
-fluctuaţia cadrelor didactice . 
-baza materială insuficientă sau uzată fizic şi 
depăşită tehnic în unităţile de învăţământ . 
-implicare redusă a cetăţenilor la viaţa 
asociativă . 
-lipsa unor programe/activităţi de angrenare a 
comunităţii locale în rezolvarea unor probleme 
ale comunităţii şi luarea deciziilor. 
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Oportunități Amenințari 

-modernizarea tuturor şcolilor şi grădiniţelor 
din comună .  
-posibilitatea asigurării unei educaţii moderne 
. 
-amenajare de parcuri de joacă pentru copii de 
la sate  
-organizarea de concursuri cultural-educative 
pentru elevi si tineri . 
-posibilitatea accesării de fonduri pentru 
dezvoltarea educaţiei.  
-realizarea de investiţii pentru desfăşurarea 
activităţilor de educaţie. 
-atragerea cetăţenilor la viaţa asociativă prin 
participarea în luarea deciziilor la nivelul 
comunităţii,  
-participarea la elaborarea unor politicii de 
interes public;  
-elaborarea unui cadru organizat prin care 
cetăţenii să se implice în activităţile şi 
rezolvarea problemelor de interes comunitar. 

-posibilitatea degradării clădirilor şcolare dacă 
nu se iau masurile cuvenite . 
-migrarea populaţiei tinere spre alte zone . 
-populaţie îmbătrânită . 
-scăderea numărului de copii şcolari, una din 
cauze fiind provenienţa lor din familii cu 
posibilităţi materiale şi intelectuale reduse. 

                                                                    Tab. 14 
 
Resurse Umane  
Populația  

• Crearea condițiilor de viață atractive pentru tineri, atât pentru cei din localitate cât 
şi pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora în localitate;  

• Crearea de condiții pentru familile de tineri.  
 
Piața muncii  

• Locuri de muncă suficiente şi în domenii variate de activitate pentru satisfacerea 
nevoilor de trai;  

• Posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesională în domenii cautate pe 
piata forței de muncă.  

 
 
Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

-existenţa unui compartiment specializat şi 
bine pregătit în cadrul Primăriei . 
-existenţa de personal care s-a retras la ţară 
după disponibilizările masive din centrele 
industriale din judeţ . 
-tineri cu studii superioare  
-tineri care doresc să se perfecţioneze în 
anumite domenii.  
-reţea de învăţământ şcolar adaptată 
condiţiilor zonei (învăţământ gimnazial)  
-distribuţia echilibrată a populaţiei după sexe  
-forţă de muncă bine calificată şi instruită 

-lipsă locuri de muncă  
-buget local cu resurse reduse – ponderea 
crescută a populaţiei inactive  
-lipsa cunoştinţelor specifice pentru dezvoltarea 
afacerilor si crearea de noi locuri de munca;  
-investiţii scăzute în resursele umane;  
-fluctuaţia populaţiei bine pregătite înspre alte 
zone. 
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Oportunități Amenințari 

-realizarea de mici intreprinderi, ferme şi 
micro  
-ferme pentru atragerea forţei de muncă  
-protejarea micilor ateliere pentru atragerea 
forţei de muncă  
-noi surse de investiţii, inclusiv fondurile 
structurale  
-dezvoltarea sectorului IMM-urilor si crearea 
de noi locuri de munca  
-grad relativ ridicat de şomeri neindemnizaţi în 
căutarea unui loc de muncă;  
-forţa de muncă ieftina, disponibila, cu 
calificare satisfăcătoare  
-crearea unui mediu de dezvoltare a resurselor 
umane;  
-organizarea şi dezvoltarea unor programe de 
integrare pe piaţa muncii, reconversie 
profesională, calificare, etc. 

-depopularea comunei prin migrarea populaţiei 
spre alte zone din tară sau în străinătate pentru 
căutarea unui loc de muncă  
-lipsa de preocupare pentru calificarea sau 
recalificare a unor cetăţeni  
-imigrarea persoanelor fără locuinţă şi venit  
-fluctuaţie mică a personalului spre alte domenii 
de activitate;  
-migraţia forţei de muncă calificată şi mai ales 
înalt calificată către alte localităţi din judeţ, alte 
zone ale ţării şi către ţările membre UE 

                                                                  Tab. 15 
 
Turism 

• Utilizarea unor produse turistice variate cu oferte diversificate;  
• Susținerea prin acțiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale;  
• Crearea de programe de pregătire pentru noi practicanți de agroturism;  
• Încurajarea cetățenilor prin acțiuni de informare şi formare profesională în vederea 

deschiderii de pensiuni agroturistice şi promovarea acestora;  
• Promovarea evenimentelor locale, prin acțiuni eficiente de marketing . 

 
 
 
Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

-potenţial turistic mare.  
-zonă turistică cu posibilităţi de dezvoltare.  
-potenţial piscicol. 
-forma de relief corespunzătoare dezvoltării 
agroturismului.  
-situri arheologice;  
-zonă atractivă din punct de vedere turistic şi 
peisagistic.  
-puncte de atracţie, rezervaţii şi monumente 
istorice 

-acces greu la sursele de finanţare.  
-numar redus de servicii turistice ce pot fi puse 
la dispozitia turistilor;  
-slaba promovare a patrimoniului cultural, 
peisagistic, a diverselor trasee turistice etc.;  
-capacitate insuficientă de cazare pentru turişti -
turismul lipseşte aproape în totalitate.  
-publicitate insuficientă pentru promovarea 
rezervaţiilor naturale.  
-numar mic de locuri de recreere, divertisment, 
de practicarea a diverselor sporturi în mediul 
rural în raport cu potentialul turistic al zonei 
rurale;  
-drumuri nemodernizate în totalitate la sate.  
-potenţial turistic nevalorificat corespunzător . 
-lipsa publicităţii locurilor cu potenţial turistic 
mare. 
-construire de căsuţe de vacanţă în zonele de 
agrement a comunei Sita Buzăului.  
-zone cu potenţial turistic neexploatat pentru 
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dezvoltarea agroturismului .    
-sprijinirea construirii infrastructurii aferente 
formelor asociative; 

 
 
 

Oportunități Amenințari 

-posibilitatea dezvoltării rapide a sectorului 
turismului şi agroturismului   
-construire de căsuţe de vacanţă în zonele de 
agrement a comunei Sita Buzăului; 
-zone cu potenţial turistic neexploatat pentru 
dezvoltarea agroturismului;   
-sprijinirea construirii infrastructurii aferente 
formelor asociative; 
-existenta agriculturii ecologice si a 
produselor traditionale ce pot fi valorificate 
prin activitatile de turism rural ca de exemplu 
agro-turismul .  
-amenajarea pensiunilor familiale;  
-practicarea turismului sportiv 

-dezinteresul faţă de aceste domenii duce la 
posibilitatea ca să nu fie valorificate în totalitate   
-lipsa informaţiilor privind obţinerea de fonduri 
europene în domeniul dezvoltării turismului .  
-competitivitate cu alte localităţi care deţin 
potenţial turistic. 

 
                                                                        Tab. 16 
Cultură  
 

• Instruirea şi transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare;  
• Accesul transparent la sursele de informare traditionale şi moderne;  
• Structura spatiilor destinate activitatilor socio-culturale în concordanta cu 

necesitatile şi mijloacele moderne;  
• Reabilitarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural din comună;  
• Reabilitarea caminelor culturale;  

 
 

Analiza SWOT: 
Puncte tari Puncte slabe 

-organizarea unor evenimente specifice: târguri 
şi nedei, sărbătorile comunei, etc.  
-infrastructură de cultură şi sport relativ bună.  
-evenimente locale multianuale organizate pe 
teritoriul comunei.  
-organizare de manifestări sportive 

-lipsa de fonduri în domeniu  
-implicare redusă a cetăţenilor la viaţa 
asociativă  
-lipsa unor programe/ activităţi de angrenare a 
comunităţii locale în rezolvarea unor probleme 
ale comunităţii şi luarea deciziilor. 

 
Oportunități Amenințari 

-organizarea de competiţii sportive pentru 
tineri;  
-atragerea de sponsori pentru aceste competiţii  
-amenajare de parcuri de joacă pentru copii de 
la sate  
-organizarea de întreceri sportive la nivel local 
. 
-organizarea de concursuri cultural-educative 
pentru elevi si tineri . 
-afirmarea tinerelor talente în diferite domenii 

-migrarea populaţiei tinere spre alte zone.  
-populaţie îmbătrânită . 
-scăderea numărului de copii şcolari care 
practică sport, una din cauze fiind provenienţa 
lor din familii cu posibilităţi materiale şi 
intelectuale reduse 
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artistice şi sportive . 
-posibilitatea accesării de fonduri pentru 
dezvoltarea  culturii şi sportului în comună.  
-realizarea de investiţii pentru desfăşurarea 
activităţilor de cultură şi sport.  
-atragerea cetăţenilor la viaţa asociativă prin 
participarea în luarea deciziilor la nivelul 
comunităţii, participarea la elaborarea unor 
politicii de interes public;  
-elaborarea unui cadru organizat prin care 
cetăţenii să se implice în activităţile şi 
rezolvarea problemelor de interes comunitar. 
 
                                                                       Tab. 17 
 
 
Sănătate și  Asistență Socială 
 

• Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală;  

• Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a dispensarului uman;  

• Acces permanent şi promt la servicii medicale de calitate;  

• Educarea populației cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioadă 
regulată de timp pentru prevenirea situațiilor de urgență prin susținerea şi 
promovarea modului de viață sănătos.  

 

• Dezvoltarea serviciilor de asistență socială pentru persoanele aflate în dificultate 
(minori, persoane vârstnice, persoane cu dizabilitati);  

• Intărirea legăturilor dintre Administraţia Publica Locala şi societatea civilă pentru 
rezolvarea problemelor de interes comunitar.  

 
 
Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

-existenţa unui compartiment specializat şi 
bine pregătit în cadrul Primăriei  
-existenţa de personal care s-a retras la ţară 
după disponibilizările masive din centrele 
industriale din judeţ  
-tineri cu studii superioare  
-tineri care doresc să se perfecţioneze în 
anumite domenii.  
-funcţionarea compartimentului asistenţă 
socială din cadrul Primăriei  
-colaborare eficienta cu structurile judeţene 
pentru problemele sociale -reţea de învăţământ 
şcolar adaptată condiţiilor zonei (învăţământ 
gimnazial)  
-distribuţia echilibrată a populaţiei după sexe  
-forţă de muncă bine calificată şi instruită 

-lipsa programelor de integrare în societate a 
persoanelor cu probleme  
-accesul dificil pentru anchetele sociale la 
domiciliul solicitanţilor de ajutor social . 
-lipsa infrastructurii de informare socială prin 
internet  
-buget local cu resurse reduse . 
-inexistenta unui serviciu social de îngrijire la 
domiciliu a persoanelor vârstnice . 
-procent ridicat de persoane vârstnice cu 
venituri reduse  
-lipsa unor unităţi care să furnizeze servicii 
sociale (Centre de reconversie profesională, 
etc.);  
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Oportunități Amenințari 

-dezvoltarea unor programe de reintegrare 
socială şi asigurare unor resurse materiale 
persoanelor defavorizate  
-organizarea şi dezvoltarea unor programe de 
integrare pe piaţa muncii, reconversie 
profesională, calificare, etc. 

-migrare a tinerilor în alte țări. 
-mortalitate sporita a varstnicilor. 

 
                                                            Tab. 18 
 
Rezultatul Analizei SWOT 

 
       Orice comună trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce 
privește dezvoltarea sa în viitor.  
       Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul 
căreia se pot rata oportunități și se consumă irațional resurse prețioase.  
       Experiența internaționala a arătat că proiectele și programele operaționale funcționează 
cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent și când există o coordonare la 
nivel strategic. 
       Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de 
dezvoltare a comunității pe o perioadă de 6 ani.  
       Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize 
preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunității, analiza sectorială 
a domeniilor strategice principale și articularea documentului strategic. 
       Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validității stiintifice, implicarea 
comunității, transparența, obiectivitatea, coerența și continuitatea demersului. 
       Pentru a da roade, planificarea strategică trebuie însoțită de promovarea, la nivelul 
administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să 
identifice și să speculeze oportunitățile apărute în beneficiul comunității. 
       Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: 
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități), Threats 
(riscuri). 
       Pentru a avea certitudine că politicile și programele existente corespund necesităților 
de dezvoltare a comunei Sita Buzăului, în cadrul limitărilor impunse de resursele locale 
disponibile și pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susține politica de 
dezvoltare regională a fost impusă elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru 
perioada 2014-2020.  
       Punctele forte și cele slabe sunt legate de comună și de strategiile acesteia, dar și de 
modul cum se compară cu concurența.  
       Oportunitățile și amenințările au venit dinspre mediul de piață și din partea 
concurenței; acești factori, de regulă, nu au niciun control asupra zonei, în general.  

Analiza SWOT ia în considerare organizarea așezării, performanțele acesteia, 
produsele cheie și piețele strategice. 
 

Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de 
prezumtii (presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. În 
urma acestei analize se poate decide daca zona isi poate indeplini planul și in ce conditii. 
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Unele "oportunități" și "amenințări" pot apărea din "punctele tari" și "punctele slabe" 
ale comunei.  Amenințările pot fi concrete sau potentiale.  

 
Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică: 
 
 
                                                                       Strategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Strategia 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Fig. 37 
 

       În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care au stat la baza 
elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, și anume: 
 

  
       

Fig. 38 
 
 

Comuna 

Sita Buzăului

1.Dezvoltare 
economică

1.1Creare locuri 
de muncă

1.2Programe de 
formare 

profesională

2.Dezvoltare

infrastructură

2.1Competitivitate

2.2Confort social

3.Cresterea

atractivității 

3.1Cultural 3.2Agrement

CE PUTEM FACE? 
(Punctele forte si punctele slabe) 

 

CE AM PUTEA FACE 
(Oportunitati si amenintari) 

 

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

 

CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA  
FACEM? 

(Dorintele locuitorilor comunei) 

 

CE RESURSE SI POTENTIAL 

VREM SA DEZVOLTAM? 

 

CE TREBUIE SA NE PREOCUPE? 

 

CE OPORTUNITATI PUTEM 
FRUCTIFICA? 

 

CUM PUTEM IMPLINI 
ASTEPTARILE LOCUITORILOR 

COMUNEI? 
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1. Viata economică a comunei Sita Buzăului, trebuie revigorată și dezvoltată în toate 
domeniile sale, inclusiv în infrastructură, sănătate, asistență socială, agricultură, zootehnie, 
industrie și comert. Consilul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieții 
economice a comunei, trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece  produce cele mai 
mari efecte benefice. 
2. Infrastructura necesită îmbunătățiri continuu, de aceea investițiile trebuie făcute după 
anumite criterii economice astfel încât sa producă beneficii: 

- siguranța și securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităților; 
- raportul valoarea investiție/ efecte economico-financiare produse și raportul valoare 
investiție/numărul beneficiarilor. 

3. Un punct important pentru creșterea atractivității comunei constituie facilitățile culturale 
și de agrement pe care ar putea să le ofere comuna Sita Buzăului, astfel încât confortul 
social al locuitorilor să fie îmbunătățit. Complementar acest lucru va crește și atractivitatea 
turistică a comunei. 
 

Proiecte de investiţii: 

-Construire monument Crasna 

-Realizare, modernizare şi dotare Grădiniţa Sita Buzăului 

-Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Nicolae Russu nr. 228 în comuna Sita 

Buzăului, judeţul Covasna 

-Consolidare şi reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 3 în comuna Sita Buzăului, judeţul 

Covasna 

-Extindere, modernizare, reabilitare si dotare Camin Cultural in comuna Sita Buzaului, 

judetul Covasna 

-Reabilitare modernizare si dotare sediu Primarie, Comuna Sita Buzaului, judetul Covasna 

- Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Sita Buzăului, 

judeţul Covasna 

-Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna  

-Platforma comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Sita 

Buzăului, judeţul Covasna 

-Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna 

-Extindere reţea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău şi Crasna  din comuna Sita 

Buzăului, judeţul Covasna 

-Refacere pod peste raul Buzau-zona La Gaureni 

-Refacere pod din beton peste raul Buzau care asigura accesul spre manastire 

-Refacere pod peste raul Buzau in zona Brutarie Zabratau 

-Refacere podet peste paraul Crasna 

-Refacere 17 podete in comuna Sita Buzaului etapa 2 
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-Refacere 17 podete in comuna Sita Buzaului etapa 1 

-Modernizare drumuri de interes local in comuna Sita Buzaului etapa a III-a 

-Achizitie teren 

-Modernizare drumuri de interes local etapa a IV-a 

-Constructie proiect tehnic de apa si canalizare, inclusiv racorduri de utilitati pana la limita 

de proprietate, retea stradala de canalizare menajera gravitationala si sub presiune pentru 

strada denumita toponimic Peste Vale situata in comuna Sita Buzaului. 

-Extindere retea de alimentare cu apa inclusiv statie de ridicare a presiunii in comuna Sita 

Buzaului, zona Paraias 

-Sistem de supraveghere video pentru sediul primariei comunei Sita Buzaului 

-Amenajare tabara  Crasna 

-Amenajare trotuare in comuna Sita Buzaului 

-Amenajare parc la Caminul Cultural Ciumernic 

-Extindere retea de canalizare in comuna Sita Buzaului 

-Imprejmuire Scolii Gimnaziale nr. 3 si amenajarea trotuarelor 

-Extindere retea de alimentare cu apa in zona Manastirii Schimbarea la Fata 

-Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna 

-Modernizare poduri în comuna Sita Buzăului. 

-Dotare cabinete medicale 

 

 

9.3 Etapele metodologice principale ale elaborării strategiei :  
 
Metodologia de realizare a strategiei cuprinde 3 faze: 
 
1.Fundamentarea necesitatii de elaborare a strategiei: 
– necesita abordarea a 2 categorii de aspecte: 

• premisele elaborarii strategiei; 
• modalitati de fundamentare; 

 
2. Elaborarea strategiei de dezvoltare locala: 
a) Formularea misiunii comunitatii locale. Misiunea se refera la scopul pentru care a fost 
infiintata si functioneaza organizatia respectiva, precum si la conceptia, filosofia 
managementului, referitoare la modul de realizare a activitatilor. Specificul misiunii este 
faptul ca reprezinta o enuntare de elemente necuantificabile. Misiunea trebuie sa cuprinda: 
– ce anume face comunitatea locala prin intermediul autoritatilor locale (exprimarea 
sintetica); 
– care sunt detinatorii de interese si cum sunt luati in considerare (stake-holderi); 
– care sunt valorile comunitatii locale. 
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b) Precizarea obiectivelor strategiei. Obiectivele strategice se stabilesc pe orizonturi mari 
de timp (3-5 ani) si se refera fie la ansamblul comunitatii, fie la componentele majore ale 
acesteia. 
Pentru a fi de calitate, obiectivele strategice trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte 
de rationalitate: 
– sa fie realiste (in concordanta cu potentialul comunitatii respective); 
– sa fie stimulatoare (sa incite la autodepasire); 
– sa fie mobilizatoare (sa prezinte importanta pentru stake-holderi); 
– sa fie comprehensibile (reale). 
c) Stabilirea optiunilor strategice si modalitatile de realizare a obiectivelor. Optiunile 
strategice se stabilesc in functie de tipul de strategie adoptat. 
 
d) Dimensionarea resurselor necesare. In strategie se stabilesc 4 categorii de resurse: 
– informationale; 
– umane; 
– financiare; 
– materiale. 
e) Stabilirea termenelor. Termene = limita fixata in timp printr-o dispozitie sau invoiala ce 
reprezinta diferite momente intermediare sau finale, pentru realizarea obiectivelor si 
operationalizarea optiunilor strategice. 
f) Articularea tuturor componentelor strategiei intr-o strategie globala. 
g) Realizarea strategiilor partiale. Strategiile partiale pot fi delimitate fie structural (pe 
compartimente), fie din punct de vedere procesual (pe functiuni si activitati). De obicei, 
strategiile partiale se delimiteaza procesual pe functiuni, ducand la existenta mai multor 
strategii partiale in functie de specificul comunitatii locale: 
– Strategia de mediu; 
– Strategia de dezvoltare economica; 
– Strategia de dezvoltare a infrastructurii; 
– Strategia de cooperare teritoriala; 
– Strategia de resurse umanei. 
 
3. Implementarea si evaluarea unei strategii de dezvoltare locala 
1. Pregatirea implementarii are in vedere urmatoarele aspecte: 
a) Pregatirea climatului din cadrul comunitatii in vederea diminuarii rezistentei la 
schimbare din partea societatii civile si cresterii receptivitatii acestora fata de elementele 
inovatoare propuse prin strategie; 
b) Asigurarea resurselor informationale, umane, financiare si materiale necesare punerii in 
aplicare a strategiei; 
c) Realizarea unui program cadru de implementare; 
2. Reproiectarea sistemului de management conform cerintelor realizarii obiectivelor; 
3. Operationalizarea schimbarilor strategice previzionate; 
4. Controlul si evaluarea strategiei. Prin evaluare se compara obiectivele previzionate cu 
realizarile obtinute, acestea fiind masurate intr-o etapa intermediara de control. 
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Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele 
rezultate. Trebuie luat in vedere si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece 
situatiile neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor.  
 
Principiile strategiei de dezvoltare durabilă : 

� 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; 

� o buna administrare - reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin 
responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. 

 
 
9.4 Implementarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Durabilă 
 
       Implementarea obiectivelor pentru dezvoltarea durabilă și a țintelor concrete ale 
Strategiei de Dezvoltare Durabilă de către conducerea Primăriei va contribui, de fapt, la 
implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. De menționat, că dezvoltarea 
durabilă poate fi asigurată doar prin implicarea tuturor cetățenilor. 
 
 
      

 
 

Fig. 39 
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Guvernul lucrează la un plan de acțiune pentru dezvoltare durabilă. 

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al 
Guvernului, în sprijinul fundamentării și elaborării strategiilor de dezvoltare locală, 
efectuează demersuri privind: 

- promovarea și informarea la nivelul Administrației Publice Locale a Strategiei 
Naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030); 
- promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD); 
- fundamentarea cadrului de lucru al Planului de acțiune pentru implementarea 
SNDDR 2030 la nivel local, prin armonizarea obiectivelor de dezvoltare locală cu cele 
de dezvoltare durabilă la nivel național și adaptarea contextului local la ODD-uri; 
- construcția unui ghid pentru autoritățile publice locale pentru elaborarea Strategiilor 
de Dezvoltare Locală 2021-2027 în acord cu SNDDR 2030. 

 

 

Obiectivele de dezvoltare durabilă prevăd: 

Nr. 
Crt. 

17 obiective Descriere Ținte 

1. Fără sărăcie  
Eradicarea sărăciei în 
toate formele sale şi 
în orice context.  
 
Reducerea numarului 
celor care au risc 
ridicat de saracie si 
promovarea 
incluziunii sociale 
 
Sărăcia este o 
problemă atât la 
nivel local cât şi la 
nivel regional, 
respectiv global. 
Globalizarea a 
contribuit la 
eradicarea sărăciei 
absolute, însă este 
necesară continuarea 
eforturilor pentru a 
reduce şi sărăcia 
relativă şi pentru a 
asigura o viaţă 
demnă pentru toţi. 
Doneaza ce nu 
folosesti. 
836 de milioane de 
persoane traiesc in 

1.1 ERADICAREA 
SARACIEI EXTREME  

Până în 2030, eradicarea sărăciei 
extreme pentru toți oamenii de 
pretutindeni, măsurată în prezent ca 
număr de persoane care trăiesc cu 
mai puțin de 1,25 $ pe zi. 

1.2 REDUCEREA 
SARACIEI LA 
JUMATATE  

Până în 2030, reducerea cu cel puțin 
jumătate a numărului de bărbați, 
femei și copii de toate vârstele care 
trăiesc în sărăcie în toate 
dimensiunile acesteia potrivit 
definițiilor naționale. 

1.3 IMPLEMENTAREA 
UNOR PROIECTE DE 
PROTECTIE SOCIALA  

Implementarea unor sisteme de 
protecție socială adecvate la nivel 
național și a măsurilor necesare, 
inclusiv implementarea venitului 
minim garantat, pentru o acoperire 
substanțială a celor săraci și 
vulnerabili până în 2030. 

1.4 DREPTURI EGALE 
SI ACCES LA RESURSE 
ECONOMICE SI 
SERVICII DE BAZA -  

Până în 2030, asigurarea faptului că 
toți bărbații și toate femeile, în 
special cei săraci și vulnerabili, au 
drepturi egale la resursele 
economice, precum și acces la 
serviciile de bază, dreptul la 
proprietate și control asupra 
terenurilor și a altor forme de 
proprietate, moștenire, resurse 
naturale, tehnologii noi potrivite și 
servicii financiare, inclusiv de 
microfinanțare. 
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saracie extrema. 
1 miliard de oameni 
traiesc cu mai putin 
de 1$ pe zi. 

1.5 REZILIENTA 
CELOR SARACI 
IMPOTRIVA 
DEZASTRELOR 
ECONOMICE, DE 
MEDIU SI SOCIALE  

Până în 2030, crearea rezilienței 
celor săraci și aflați în situații 
vulnerabile și reducerea expunerii și 
vulnerabilității acestora la 
evenimente extreme legate de climă 
și alte șocuri și dezastre economice, 
sociale și de mediu. 

2 Foamete „zero”  
 
Eradicarea foametei, 
asigurarea securităţii 
alimentare, 
îmbunătăţirea 
nutriţiei şi 
promovarea unei 
agriculturi durabile. 
 
Agricultura este 
importantă pentru 
întreaga societate. 
Dacă dorim o 
societate mai 
sănătoasă, trebuie să 
ajungem la o 
agricultură 
sustenabilă. România 
deţine locul al 
şaselea în Europa din 
perspectiva 
dimensiunii 
terenurilor agricole. 
Pentru această ţară 
este o prioritate 
eficienţa agricolă şi 
limitarea deşeurilor 
alimentare. Agenda 
2030 ţinteşte 
eradicarea foametei 
şi securitatea 
alimentară prin 
creşterea 
productivităţii 
agricole şi prin 
reducerea deşeurilor 
alimentare. 
 
Evita sa arunci 

2.1 ERADICAREA 
FOAMETEI 

 

Până în 2030, eradicarea foametei și 
asigurarea accesului tuturor, în 
special al celor săraci și în situații 
vulnerabile, inclusiv sugari, la 
produse alimentare sigure, nutritive 
și suficiente pe tot parcursul anului. 

2.2 ERADICAREA 
TUTUROR FORMELOR 
DE MALNUTRITIE 
 

Până în 2030, eradicarea tuturor 
formelor de malnutriție, inclusiv 
atingerea până în 2025 a țintelor 
convenite la nivel internațional cu 
privire la greutatea și talia joasă la 
copiii sub vârsta de 5 ani, și 
abordarea necesităților nutriționale 
ale adolescentelor, femeilor 
însărcinate și celor care alăptează, cât 
și a persoanelor în vârstă. 

2.3 DUBLAREA 
PRODUCTIVITATII 
AGRICOLE SI 
VENITURILOR 
MICILOR 
PRODUCATORI 
 

Până în 2030, dublarea 
productivității agricole și veniturilor 
micilor producători agricoli, în 
special femei, populațiile indigene, 
fermieri, păstori și pescari, inclusiv 
prin accesul sigur și egal la terenuri, 
alte resurse și factori de producție, 
cunoștințe, servicii financiare, piețe 
și oportunități pentru crearea valorii 
adăugate și angajarea în activități 
non-agricole. 

2.4 ASIGURAREA 
UNOR SISTEME DE 
PRODUCTIE 
ALIMENTARA 
DURABILA 
 

Până în 2030, asigurarea unor 
sisteme de producție alimentară 
durabile și implementarea unor 
practici agricole reziliente, care 
sporesc productivitatea și producția, 
contribuie la menținerea 
ecosistemelor, consolidează 
capacitățile de adaptare la schimbări 
climatice, condiții meteorologice 
extreme, secetă, inundații și alte 
dezastre și care îmbunătățesc în mod 
progresiv calitatea terenurilor și 
solului 
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mancare. 
Mai mult de 1/3 din 
mancare este risipita 
la nivel mondial. 
Pana in 2030 se 
doreste dublarea 
productivitatii 
agricole. 

2.5 MENTINEREA 
DIVERSITATII 
GENETICE 
 

Până în 2030, menținerea diversității 
genetice a semințelor, plantelor 
cultivate și animalelor de fermă și 
domestice și a speciilor lor sălbatice 
înrudite, inclusiv prin bănci de 
semințe și plante gestionate corect și 
diversificate la nivel național, 
regional și internațional, precum și 
promovarea accesului și un schimb 
corect și echitabil al beneficiilor care 
rezultă din utilizarea resurselor 
genetice și cunoștințelor tradiționale 
asociate, conform acordurilor 
internaționale 

3. Sănătate şi 
bunăstare  
 
Asigurarea unei vieţi 
sănătoase şi 
promovarea 
bunăstării tuturor la 
orice vârstă. 

 
Vaccinati-va familia 
pentru a-i proteja 
si pentru a 
imbunatati 
sanatatea publica. 
 
Accesul la servicii 
medicale este 
esential. 

3.1 REDUCEREA RATEI 
MORTALITATII 
MATERNE 

Până în 2030, reducerea ratei globale 
a mortalității materne la mai puțin de 
70 de cazuri la 100.000 de născuți-vii 

3.2 ELIMINAREA 
DECESELOR CE POT FI 
PREVENITE IN 
RANDUL COPIILOR 
PANA LA 5 ANI 

Până în 2030, eliminarea deceselor 
care pot fi prevenite in randul nou-
născuților și copiilor până la 5 ani, 
toate țările având scopul de a reduce 
mortalitatea neonatală la cel mult 12 
decese la 1.000 născuți-vii și 
mortalitatea copiilor până la 5 ani la 
cel mult 25 decese la 1000 născuți-
vii 

3.3 LUPTA IMPOTRIVA 
BOLILOR 
TRANSMISIBILE 

Până în 2030, eliminarea epidemiilor 
de SIDA, tuberculoză, malarie și boli 
tropicale neglijate, precum și 
combaterea hepatitei, bolilor 
condiționate de apă și a altor boli 
transmisibil 

3.4 REDUCEREA 
MORTALITATII 
PREMATURE 
CAUZATE DE BOLI 
NETRANSMISIBILE SI 
PROMOVAREA 
SANATATII MINTALE 

Până în 2030, reducerea cu o treime a 
mortalității premature cauzate de boli 
netransmisibile prin prevenire, tratare 
și promovarea sănătății mintale și a 
bunăstării 

3.5 PREVENIREA SI 
TRATAMENTUL 
ABUZULUI DE 
SUBSTANTE 

Intarirea prevenirii și tratamentului 
abuzului de substanțe, inclusiv 
abuzul de droguri și substanțe 
narcotice și a consumului excesiv de 
alcool 

3.6 REDUCEREA 
NUMARULUI DE 
DECESE SI RANIRI 
CAUZATE DE 
ACCIDENTE RUTIERE 

Până în 2030, înjumătățirea numărul 
global de decese și raniri cauzate de 
accidente rutiere 

3.7 ACCES UNIVERSAL 
LA SERVICII DE 
SANATATE SEXUALA 
SI REPRODUCTIVA SI 
PENTRU 
PLANIFICAREA 
FAMILIEI 

Până în 2030, asigurarea accesului 
universal la serviciile de sănătate 
sexuală și reproductivă, inclusiv 
pentru planificarea familiei, 
informare și educație, precum și 
integrarea sănătății reproducerii în 
strategiile și programele naționale 
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3.8 REALIZAREA 
ACOPERIRII 
UNIVERSALE IN 
DOMENIUL 
SANATATII 

Realizarea acoperirii universale în 
domeniul sănătatii, inclusiv protecția 
riscurilor financiare, accesul la 
servicii esențiale de sănătate 
calitative și accesul la medicamente 
de bază 

3.9 REDUCEREA 
NUMARULUI DE 
DECESE SI AL 
BOLILOR PROVOCATE 
DE PRODUSE CHIMICE 
PERICULOASE SI 
POLUARE 

Până în 2030, reducerea substanțială 
a numărului deceselor și bolilor 
provocate de produsele chimice 
periculoase, de poluare și de 
contaminarea aerului, apei și a 
solului 

4. Educaţie de 
calitate   
 
Garantarea unei 
educaţii de calitate şi 
promovarea 
oportunităţilor de 
învăţare de-a lungul 
vieţii pentru toţi. 
Ajuta copiii din 
comunitatea ta sa 
invete sa citeasca. 
Educatia reprezinta 
fundamentul 
imbunatatirii vietii 
oamenilor si al 
dezvoltarii 
sustenabile. 
 

4.1. EDUCATIE 
PRIMARA SI 
SECUNDARA 
GRATUITA 

Până în 2030, asigurarea faptului că 
toate fetele și toți băieții absolvă 
învățământul primar și secundar 
gratuit, echitabil și calitativ, care să 
conducă la rezultate relevante și 
eficiente pe planul învățării 

4.2. ACCES EGAL LA 
EDUCATIE TIMPURIE 
DE CALITATE 
 

Până în 2030, asigurarea faptului că 
toate fetele și toti băieții au acces la 
dezvoltarea timpurie de calitate, 
îngrijire și educația preșcolară, astfel 
încât să fie pregătiți pentru 
învățământul primar. 

4.3. ACCES LA 
INVATAMANT 
TEHNIC, VOCATIONAL 
SI SUPERIOR 

Până în 2030, asigurarea accesului 
egal pentru toate femeile și toți 
bărbații la educație tehnică, 
vocațională și terțiară, inclusiv 
universitară, accesibilă și calitativă. 

4.4. CRESTEREA 
NUMARULUI DE 
PERSOANE CU STUDII 
 

Până în 2030, creșterea substanțială a 
numărului de tineri și adulți care 
detin competențe relevante, inclusiv 
competențe tehnice și vocaționale, 
care sa faciliteze angajarea, crearea 
de locuri de muncă decente și 
antreprenoriatul. 

4.5. ELIMINAREA 
TUTUROR FORMELOR 
DE DISCRIMINARE 
DIN EDUCATIE 
 

Până în 2030, eliminarea 
disparităților între sexe în educație și 
asigurarea accesului egal la toate 
nivelurile de învățământ și formare 
profesională a persoanelor 
vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu 
dizabilități, a populațiilor indigene și 
a copiilor aflati în situații vulnerabile 

4.6. ALFABETIZARE SI 
CUNOSTINTE DE 
ARITMETICA 
ELEMENTARA 
PENTRU TOTI 

Până în 2030, asigurarea faptului ca 
toți tinerii și o proporție substanțială 
a adulților, atât bărbați, cât și femei, 
dispun de competențe elementare, 
precum alfabetizarea și aritmetica 
elementară. 

4.7. EDUCATIE 
PENTRU VIATA 
SUSTENABILA SI 
CIVICA 
 

Până în 2030, asigurarea faptului că 
toți elevii dobândesc cunoștințele și 
competențele necesare pentru 
promovarea dezvoltării durabile, 
inclusiv, printre altele, prin educația 
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pentru dezvoltare durabilă și stiluri 
de viață durabile, drepturile omului, 
egalitatea de gen, promovarea unei 
culturi a păcii și non-violenței, 
cetățenia globală și aprecierea 
diversității culturale și a contribuției 
culturii la dezvoltarea durabilă 

5 Egalitate de gen  
 
Realizarea egalităţii 
de gen şi 
împuternicirea 
tuturor femeilor şi a 
fetelor. 

 
Nu accepta hartuire. 
Populatia globala 
include peste 50% 
femei, insa 
exista numeroase 
inegalitati intre 
persoanele de sex 
masculin si cele de 
sex feminin. 
In prezent, 49 de 
state nu dispun de 
legi care sa protejeze 
femeile impotriva 
violentei domestice. 
 

5.1 ELIMINAREA 
DISCRIMINARII 
IMPOTRIVA 
FEMEILOR SI FETELOR 

Eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva tuturor 
femeilor și fetelor de pretutindeni 

5.2 ELIMINAREA 
TUTUROR FORMELOR 
DE VIOLENTA SI A 
EXPLOATARII 
IMPOTRIVA 
FEMEILOR SI FETELOR 

Eliminarea tuturor formelor de 
violență împotriva femeilor și fetelor, 
în sferele publice și private, inclusiv 
a traficului, exploatării sexuale și a 
altor tipuri de exploatare. 

5.3 ELIMINAREA 
CASATORIILOR 
FORTATE SI 
MUTILAREA 
GENITALA A 
FEMEILOR 

Eliminarea tuturor practicilor 
dăunătoare, precum căsătoriile cu 
copii, timpurii și forțate, cât și 
mutilarea genitală a femeilor 

5.4 RECUNOASTEREA 
SI APRECIEREA 
INGRIJIRII 
NEREMUNERATE SI 
PROMOVAREA 
RESPONSABILITATII 
PARTAJATE IN 
GOSPODARIE 

Recunoașterea și aprecierea îngrijirii 
neremunerate și a muncii casnice 
prin furnizarea de servicii publice, 
infrastructură și politici de protecție 
socială și promovarea 
responsabilității partajate în 
gospodărie și familie, după caz la 
nivel național 

5.5 ASIGURAREA 
PARTICIPARII 
DEPLINE LA POSTURI 
DE CONDUCERE 
 

Asigurarea participării depline și 
eficiente a femeilor și a egalității de 
șanse la ocuparea de posturi de 
conducere la toate nivelurile de luare 
a deciziilor în viața politică, 
economică și publică 

5.6. ACCES 
UNIVERSAL LA 
SANATATEA 
SEXUALA SI 
REPRODUCTIVA 

Asigurarea accesului universal la 
sănătatea sexuală și reproductivă și a 
drepturilor reproductive, în 
conformitate cu prevederile 
Programului de acțiuni al Conferinței 
Internaționale pentru Populație și 
Dezvoltare și ale Platformei de 
acțiune de la Beijing și a 
documentelor finale ale conferințelor 
de revizuire ale acestora 

6 Apă curată şi 
sanitaţie   
 
Asigurarea 
disponibilităţii şi 
managementului 
durabil al apei şi 
sanitaţie pentru toţi. 

6.1 APA POTABILA 
SIGURA LA PRETURI 
ACCESIBILE 

Până în 2030, realizarea accesului 
universal și echitabil la apă potabilă 
sigură și la prețuri accesibile pentru 
toți 

6.2 ELIMINAREA 
DEFECARII IN AER 
LIBER SI OFERIREA 
ACCESULUI LA 
CONDITII SANITARE SI 

Până în 2030, realizarea accesului la 
condiții sanitare și de igienă adecvate 
și echitabile pentru toți și eliminarea 
defecării în aer liber, acordând o 
atenție specială nevoilor femeilor și 
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Evita risipa de apa. 
Cea mai mare 
provocare a lumii 
este lipsa de apa.  
Aceasta afecteaza 
peste 40% din 
populatia lumii 

IGIENA fetelor și celor în situații vulnerabile 

6.3 IMBUNATATIREA 
CALITATII APEI, 
TRATAREA APELOR 
UZATE SI 
REUTILIZAREA 
SIGURA 

Până în 2030, îmbunătățirea calității 
apei prin reducerea poluării, 
eliminarea depozitării deșeurilor și 
reducerea la minimum a  produselor 
chimice și materialelor periculoase, 
înjumătățind proporția apelor uzate 
netratate și sporind substanțial 
reciclarea și reutilizarea sigură la 
nivel global. 

6.4 CRESTEREA 
EFICIENTEI DE 
UTILIZARE A APEI SI 
ASIGURAREA 
REZERVELOR DE APA 
POTABILA 

Până în 2030, creșterea substanțială a 
eficienței de utilizare a apei în toate 
sectoarele și asigurarea unui proces 
durabil de captare și furnizare a apei 
potabile, pentru a face față deficitului 
de apă și pentru a reduce substanțial 
numărul de persoane care suferă de 
deficit de apă 

6.5 IMPLEMENTAREA 
MANAGEMENTULUI 
INTEGRAT AL 
RESURSELOR DE APA 

Până în 2030, implementarea 
managementului integrat al 
resurselor de apă la toate nivelurile, 
inclusiv, dacă este cazul, prin 
cooperarea transfrontalieră 

6.6 PROTEJAREA SI 
RESTABILIREA 
ECOSISTEMELOR 
LEGATE DE APA 

Până în 2030, protejarea și 
restabilirea ecosistemelor legate de 
apă, inclusiv munți, păduri, zone 
umede, râuri, rezervoare acvifere și 
lacuri 

7 Energie curată şi 
la preţuri 
accesibile  
Asigurarea accesului 
tuturor la energie la 
preţuri accesibile, 
într-un mod sigur, 
durabil şi modern. 
Utilizeaza aparate 
eficiente din punct 
de vedere energetic 
si becuri economice. 
Energia este 
esentiala 
pentru orice provoca
ri si oportunitati 
majore. 

7.1 ACCES UNIVERSAL 
LA ENERGIE 
MODERNA 

Până în 2030, asigurarea accesului 
universal la servicii energetice 
accesibile, sigure și moderne 

7.2 CRESTEREA 
PROCENTULUI 
GLOBAL DE ENERGIE 
REGENERABILA 

Până în 2030, creșterea semnificativă 
a ponderii energiei din surse 
regenerabile în mixul energetic 
global 

7.3 DUBLAREA RATEI 
GLOBALE DE 
IMBUNATATIRE A 
EFICIENTEI 
ENERGETICE 

Până în 2030, dublarea ratei globale 
de îmbunătățire a eficienței 
energetice 

 

8 Muncă decentă şi 
creştere 
economică   
 
Promovarea unei 
creşteri economice 
susţinute, deschise 
tuturor şi durabile, a 
ocupării depline şi 

8.1 CRESTERE 
ECONOMICA 
SUSTENABILA 

 

Susținerea creșterii economice pe cap 
de locuitor în conformitate cu situația 
națională și, în special, creșterea 
Produsului Intern Brut cu cel puțin 7 
la sută pe an în țările cel mai puțin 
dezvoltate 

8.2 DIVERSIFICAREA, 
INOVAREA SI 
MODERNIZAREA 
PRODUCTIVITATII 

Atingerea unor niveluri mai ridicate 
ale productivității prin diversificare, 
modernizarea tehnologică și inovație, 
inclusiv prin accent pe sectoarele cu 
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productive a forţei de 
muncă şi a unei 
munci decente pentru 
toţi.  
 
Cumpara de la 
companii 
responsabile fata de 
mediu si care ofera 
oportunitati egale. 
Cresterea 
economica 
sustenabila va 
conduce la locuri de 
munca decente. 
 

ECONOMICE valoare adăugată sporită și utilizarea 
intesivă a forței de muncă 

8.3 PROMOVAREA 
POLITICILOR CARE 
SUSTIN CREAREA 
LOCURILOR DE 
MUNCA SI 
CRESTEREA 
INTREPRINDERILOR 

Promovarea unor politici orientate 
spre dezvoltare care susțin activitățile 
productive, crearea locurilor de 
muncă decente, antreprenoriatul, 
creativitatea și inovația, și care 
încurajează formalizarea și creșterea 
întreprinderilor micro, mici și 
mijlocii, inclusiv prin acces la 
servicii financiare 

8.4 IMBUNATATIREA 
EFICIENTEI 
RESURSELOR IN 
CONSUM SI 
PRODUCTIE 
 

Îmbunătățirea progresivă, până în 
2030, a eficienței resurselor globale 
pentru consum și productie, și 
decuplarea creșterii economice de 
degradarea mediului, în conformitate 
cu Cadrul pentru 10 ani al 
programelor privind consumul și 
producția durabilă, în frunte cu țările 
dezvoltate. 

8.5 ANGAJAREA 
COMPLETA SI MUNCA 
DECENTA CU 
REMUNERARE EGALA 
 

Până în 2030, angajarea completă și 
productivă și muncă decentă pentru 
toate femeile și toti bărbații, inclusiv 
pentru tineri și persoanele cu 
dizabilități, precum și remunerarea 
egală pentru munca de valoare egală. 

8.6 PROMOVAREA 
ANGAJARII, EDUCARII 
SI PREGATIRII 
TINERILOR 

Până în 2030, reducerea substanțială 
a proporției tinerilor fără un loc de 
muncă, fără educație sau formare. 

8.7 ELIMINAREA 
SCLAVEI MODERNE, A 
TRAFICULUI DE 
FIINTE UMANE SI A 
MUNCII COPIILOR 
 

Măsuri imediate și eficiente pentru 
eradicarea muncii forțate, eliminarea 
sclaviei moderne și a traficului de 
ființe umane, și asigurarea 
interzicerii și eliminării celor mai 
grave forme ale muncii copiilor, 
inclusiv recrutarea și utilizarea 
copiilor soldați, iar până în 2025, 
eliminarea muncii copiilor în toate 
formele sale. 

8.8 PROTECTIA 
DREPTULUI LA 
MUNCA SI 
PROMOVAREA 
MEDIILOR DE LUCRU 
SIGURE 

Protecția dreptului la muncă și 
promovarea mediilor de lucru sigure 
și securizate pentru toți lucrătorii, 
inclusiv lucrătorii migranți, în special 
femeile migrante, și cei în locuri de 
muncă precare. 

8.9 PROMOVAREA 
TURISMULUI 
DURABIL SI BENEFIC 

Până în 2030, elaborarea și 
implementarea politicilor pentru 
promovarea unui turism durabil care 
creează locuri de muncă și 
promovează cultura și produsele 
locale. 

8.10 ACCES 
UNIVERSAL LA 
SERVICII BANCARE, 
DE ASIGURARI SI 

Consolidarea capacității instituțiilor 
financiare interne pentru a încuraja și 
a extinde accesul la servicii bancare, 
de asigurări și servicii financiare 
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FINANCIARE pentru toți. 

9 Industrie, inovaţie 
şi infrastructură  
 
Construirea unor 
infrastructuri 
rezistente, 
promovarea 
industrializării 
durabile şi 
încurajarea inovaţiei.  
 
Refoloseste 
materialele. 
Investitiile in 
infrastructura sunt 
necesare 
pentru realizarea 
unei dezvoltari 
sustenabile. 
 

9.1 DEZVOLTAREA 
UNEI 
INFRASTRUCTURI 
SUSTENABILE, 
DURABILE SI 
INCLUZIVE 

Dezvoltarea infrastructurii calitative, 
fiabile, durabile și puternice, inclusiv 
infrastructura regională și 
transfrontalieră, pentru a sprijini 
dezvoltarea economică și bunăstarea 
oamenilor, cu accent pe accesul larg 
și echitabil pentru toți 

9.2 PROMOVAREA 
INDUSTRIALIZARII 
INCLUZIVE SI 
DURABILE 
 

Promovarea industrializării incluzive 
și durabile și, până în 2030, sporirea 
semnificativă a ratei de ocupare și a 
Produsului Intern Brut în industrie, în 
conformitate cu circumstanțele 
naționale, și dublarea acestei cote în 
țările cel mai puțin dezvoltate 

9.3 CRESTEREA 
ACCESULUI LA 
SERVICII FINANCIARE 
SI PIETE EXTERNE 

Creșterea accesului întreprinderilor 
mici industriale și de altă natură, în 
special din țările în curs de 
dezvoltare, la servicii financiare, 
inclusiv la credite accesibile, și 
integrarea acestora în lanțuri valorice 
și piețe externe. 

9.4 MODERNIZAREA 
TUTUROR 
INDUSTRIILOR SI A 
INFRASTRUCTURII 
PENTRU 
SUSTENABILITATE 

Până în 2030, modernizarea 
infrastructurii și reabilitarea 
industriilor pentru a deveni durabile, 
cu eficiență sporită în utilizarea 
resurselor și adoptare sporită a 
tehnologiilor și proceselor industriale 
curate și ecologice, toate țările luând 
măsuri în conformitate cu 
capacitățile respective ale acestora. 

9.5 CONSOLIDAREA 
CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE ȘI 
MODERNIZAREA 
TEHNOLOGIILOR 
INDUSTRIALE 
 

Intarirea cercetării științifice, 
modernizarea capacităților 
tehnologice ale sectoarelor 
industriale în toate țările, în special 
țările în curs de dezvoltare, până în 
2030; încurajarea inovațiilor și 
creșterea semnificativă a numărului 
de angajați în cercetare și dezvoltare 
la 1 milion de locuitori și a 
cheltuielilor publice și private de 
cercetare și dezvoltare. 

10 Inegalităţi reduse   
 
Reducerea 
inegalităţilor în 
interiorul ţărilor şi de 
la o ţară la alta.  
 
Nu accepta 
discriminarea. 
Pentru a reduce 
inegalitatile este 
necesara asigurarea 
oportunitatilor 

10.1 REDUCEREA 
INEGALITATII 
VENITURILOR 

Până în 2030, realizarea și susținerea 
în mod progresiv a creșterii 
veniturilor pentru 40 la sută din 
limita de jos a populației, la o rată 
mai mare decât media națională. 

10.2 PROMOVAREA 
INCLUZIUNII 
SOCIALE, ECONOMICE 
SI POLITICE 

Până în 2030, abilitarea și 
promovarea incluziunii sociale, 
economice și politice a tuturor, 
indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, 
rasă, etnie, origine, religie sau statut 
economic sau de altă natură. 

10.3 ASIGURAREA 
OPORTUNITATILOR 
EGALE SI 

Asigurarea oportunităților egale și 
reducerea inegalității rezultatelor, 
inclusiv prin eliminarea legilor, 
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egale, inclusiv prin 
eliminarea legilor, 
politicilor si 
practicilor 
discriminatorii. 
 

ELIMINAREA 
DISCRIMINARII 

politicilor și practicilor 
discriminatorii, și promovarea 
legislației, politicilor și acțiunilor 
corespunzătoare în acest sens. 

10.4 ADOPTAREA 
POLITICILOR FISCALE 
SI SOCIALE CE 
PROMOVEAZA 
EGALITATEA 

Adoptarea politicilor, în special 
fiscale, salariale și de protecție 
socială, in scopul realizarii 
progresive a unei egalități sporite. 

10.5 IMBUNATATIREA 
REGLEMENTARILOR 
PIETELOR 
FINANCIARE 
GLOBALE SI A 
INSTITUTIILOR 

Perfecționarea reglementării și 
monitorizării piețelor și instituțiilor 
financiare globale și consolidarea 
implementării acestor reglementări. 

10.6 CRESTEREA 
REPREZENTARII 
PENTRU TARILE IN 
CURS DE 
DEZVOLTARE 

Asigurarea reprezentării și vocii 
puternice pentru țările în curs de 
dezvoltare în procesele decizionale 
din cadrul instituțiilor economice și 
financiare internaționale globale, 
pentru a oferi instituții mai eficiente, 
credibile, responsabile și legitime. 

10.7 POLITICI DE 
MIGRATIE 
RESPONSABILE SI 
BINE GESTIONATE 

Facilitarea migrației și mobilității 
ordonate, sigure, reglementate și 
responsabile a persoanelor, inclusiv 
prin implementarea unor politici de 
migrație planificate și bine 
gestionate. 

11 Oraşe şi 
comunităţi 
durabile   
 
Dezvoltarea oraşelor 
şi a aşezărilor umane 
pentru ca ele să fie 
deschise tuturor, 
sigure, reziliente şi 
durabile.  

 
Mergi cu bicicleta 
sau pe jos pentru a 

reduce poluarea 
aerului. 

3,5 miliarde de 
oameni traiesc in 
prezent in orase. 
 

11.1. LOCUINTE 
SIGURE LA PRETURI 
ACCESIBILE 

Până în 2030, accesul tuturor la 
locuințe și servicii de bază adecvate, 
sigure și la prețuri accesibile și 
modernizarea cartierelor sărace. 

11.2. SISTEME DE 
TRANSPORT 
SUSTENABILE LA 
PRETURI ACCESIBILE 
 

Până în 2030, asigurarea accesului la 
sisteme de transport sigure, la prețuri 
echitabile, accesibile și durabile 
pentru toți, îmbunătățirea siguranței 
rutiere, în special prin extinderea 
rețelelor de transport public, 
acordând o atenție deosebită nevoilor 
celor aflați în situații vulnerabile, 
femei, copii, persoane cu dizabilități 
și în etate. 

11.3. URBANIZARE 
INCLUZIVA SI 
SUSTENABILA 
 

Până în 2030, consolidarea 
urbanizării incluzive și durabile și a 
capacității pentru planificarea și 
gestionarea participativă, integrată și 
durabilă a așezărilor umane în toate 
țările. 

11.4. PROTEJAREA 
PATRIMONIULUI 
CULTURAL SI 
NATURAL 

Consolidarea eforturilor de protecție 
și salvgardare a patrimoniului 
cultural și natural mondial. 

11.5. REDUCEREA 
EFECTELOR ADVERSE 
ALE DEZASTRELOR 
NATURALE 

Până în 2030, reducerea 
semnificativă a numărului de decese 
și a numărului de persoane afectate și 
scăderea substanțială a pierderilor 
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 economice directe în raport cu 
Produsul Intern Brut la nivel global, 
cauzate de dezastre, inclusiv 
dezastrele legate de apă, cu un accent 
pe protecția celor săraci și a 
persoanelor aflate în situații 
vulnerabile. 

11.6. REDUCEREA 
IMPACTULUI 
ORASELOR ASUPRA 
MEDIULUI 

Până în 2030, reducerea pe cap de 
locuitor a impactului negativ asupra 
mediului în orașe, inclusiv prin 
acordarea unei atenții deosebite 
calității aerului și gestionării 
deșeurilor municipale și de alt tip. 

11.7. ASIGURAREA 
ACCESULUI LA SPATII 
VERZI SI PUBLICE 
SIGURE SI INCLUZIVE 
 

Până în 2030, asigurarea accesului 
universal la spații verzi și publice 
sigure, incluzive și accesibile, în 
special pentru femei și copii, 
persoane în etate și cele cu 
dizabilități 

12 Consum şi 
producţie 
responsabile  

 
Asigurarea unor 
tipare de consum şi 
producţie durabile  
 
Recicleaza hartia, 
plasticul, sticla si 
aluminiul. 
Pentru a sustine 
stilul de viata curent 
am avea nevoie de 
resursele a trei 
planete. 
 

12.1 IMPLEMENTAREA 
CADRULUI DE 10 DE 
ANI DE PROGRAME 
PENTRU MODELE DE 
COSNUM SI 
PRODUCTIE 
DURABILE 

Implementarea Cadrului de 10 ani de 
programe pentru modelele de 
consum și producție durabile, toate 
țările luând măsuri, în frunte cu țările 
dezvoltate, ținând cont de 
dezvoltarea și capacitățile țărilor în 
curs de dezvoltare 

12.2 GESTIONAREA 
DURABILA SI 
UTILIZAREA 
EFICIENTA A 
RESURSELOR 
NATURALE 

Până în 2030, realizarea gestionării 
durabile și utilizării eficiente a 
resurselor naturale 

 

12.3 INJUMATATIREA, 
LA NIVEL GLOBAL, A 
RISIPEI DE ALIMENTE 
PE CAP DE LOCUITOR 

Până în 2030, înjumătățirea pe cap de 
locuitor la nivel mondial a risipei de 
alimente la nivel de vânzare cu 
amănuntul și de consum și reducerea 
pierderilor de alimente de-a lungul 
lanțurilor de producție și de 
aprovizionare, inclusiv a pierderilor 
post-recoltare. 

12.4 MANAGEMENT 
RESPONSABIL AL 
SUBSTANTELOR 
CHIMICE SI 
DESEURILOR 

Până în 2030, realizarea 
managementului ecologic al 
substanțelor chimice și a tuturor 
deșeurilor pe parcursul ciclului de 
viață al acestora, în conformitate cu 
cadrele convenite la nivel 
internațional, și reducerea 
semnificativă a emisiilor acestora în 
aer, apă și sol, în scopul de a reduce 
la minimum efectele adverse ale 
acestora asupra sănătății umane și a 
mediului. 

12.5 REDUCEREA 
SEMNIFICATIVA A 
GENERARII DE 
DESEURI 

Până în 2030, reducerea 
semnificativă a generării de deșeuri, 
prin prevenire, reducere, reciclare și 
reutilizare. 
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12.6 INCURAJAREA 
COMPANIILOR SA 
ADOPTE PRACTICI 
DURABILE SI 
RAPORTARI DE 
SUSTENABILITATE 

Încurajarea companiilor, în special a 
companiilor mari și transnaționale, să 
adopte practici durabile și să 
integreze informațiile privind 
durabilitatea în ciclul de raportare. 

12.7 PROMOVAREA 
PRACTICILOR 
DURABILE DE 
ACHIZITII PUBLICE 

Promovarea practicilor durabile de 
achiziții publice, în conformitate cu 
politicile și prioritățile naționale. 

12.8 PROMOVAREA 
CUNOASTERII 
UNIVERSALE A 
STILURILOR DE VIATA 
SUSTENABILE 

Până în 2030, oamenii de 
pretutindeni trebuie să dețină 
informații relevante și să fie 
sensibilizați pe tema dezvoltarii 
durabile și a unui stil de viață în 
armonie cu natura. 

13 Acţiune climatică  
 
Luarea unor măsuri 
urgente de combatere 
a schimbărilor 
climatice şi a 
impactului lor. 
Informează  tinerii 
cu privire la 
schimbările 
climatice. Emisiile 

de CO2 au 

crescut cu 50% 

din 1990. 

13.1. ADAPTARE LA 
RISCURILE LEGATE 
DE CLIMA 

Consolidarea rezilienței și capacității 
de adaptare la riscurile legate de 
climă și dezastrele naturale în toate 
țările. 

13.2. POLITICI, 
STRATEGII SI 
PLANURI INTEGRATE 

Integrarea măsurilor privind 
schimbările climatice în politici, 
strategii și planuri naționale. 

13.3. REACTIE LA 
SCHIMBARILE 
CLIMATICE 

Îmbunătățirea educației, sensibilizării 
și capacităților umane și 
instituționale privind atenuarea 
schimbărilor climatice, adaptarea, 
reducerea impactului și alerta 
timpurie. 

14 Viaţa acvatică   
 
Conservarea şi 
utilizarea durabilă a 
oceanelor, mărilor şi 
a resurselor marine 
pentru o dezvoltare 
durabilă. 
 
Evita sa folosesti 
pungi de plastic 
pentru a mentine 
apele curate. 
Oceanele absorb 
aproximativ 30% din 
dioxidul de carbon 
produs de oameni, 
diminuand efectele 
incalzirii globale 

14.1 REDUCEREA 
POLUARII MARINE 
 

Până în 2025, prevenirea și reducerea 
semnificativă a poluării marine de 
toate tipurile, în special de la 
activitățile terestre, inclusiv poluarea 
cu deșeuri marine și poluarea cu 
nutrienți. 

14.2 PROTEJAREA SI 
RESTAURAREA 
ECOSISTEMELOR 
 

Până în 2030, gestionarea și protecția 
durabilă a ecosistemelor marine și 
costale, pentru a evita impactele 
negative semnificative, inclusiv prin 
consolidarea rezistenței acestora, și 
luarea de măsuri pentru restaurarea 
acestora, pentru a avea oceane 
sănătoase și productive 

14.3 REDUCEREA 
ACIDIFICARII 
OCEANELOR 

Minimizarea și gestionarea 
impactului acidificării oceanelor, 
inclusiv prin cooperare științifică 
sporită la toate nivelurile 

14.4 PESCUIT 
SUSTENABIL 
 

Până în 2030, reglementarea 
eficientă a pescuitului și eliminarea 
pescuitului excesiv, ilegal, nedeclarat 
și nereglementat și a practicilor de 
pescuit distructive, și implementarea 
planurilor de management bazate pe 
știință, pentru a restabili stocurile de 
pește în cel mai scurt timp posibil, 
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cel puțin la nivelurile care ar asigura 
un randament maxim durabil, după 
cum este determinat de 
caracteristicile biologice ale acestora 

14.5 CONSERVAREA 
ZONELOR COSTALE SI 
MARINE 
 

Până în 2030, conservarea a cel puțin 
10 la sută din zonele costale și 
marine, în conformitate cu legislația 
națională și internațională și în baza 
celor mai bune evidențe științifice 
disponibile 

14.6. INTERZICEREA 
SUBVENTIILOR CE 
DUC LA PESCUITUL 
EXCESIV 
 

Până în 2030, interzicerea formelor 
de subvenționare a pescuitului care 
contribuie la capacitatea excedentară 
și pescuitul excesiv, eliminarea 
subvențiilor care contribuie la 
pescuitul ilegal, nedeclarat și 
nereglementat și abținerea de la 
introducerea unor subvenții noi de 
acest tip, recunoscând că tratamentul 
adecvat și eficient, special și 
diferențiat pentru țările cel mai puțin 
dezvoltate ar trebui să fie o parte 
integrantă a negocierii subvențiilor 
pentru pescuit in cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului 

14.7. CRESTEREA 
BENEFICIILOR 
ECONOMICE DIN 
UTILIZAREA 
SUSTENABILA A 
RESURSELOR MARINE 

Până în 2030, creșterea beneficiilor 
economice pentru statele insulare 
mici și țările cel mai puțin 
dezvoltate, din utilizarea durabilă a 
resurselor marine, inclusiv prin 
gestionarea durabilă a pescuitului, 
acvaculturii și turismului 

15 Viaţa terestră  
 
Protejarea, 
restaurarea şi 
promovarea utilizării 
durabile a 
ecosistemelor 
terestre, gestionarea 
durabilă a pădurilor, 
combaterea 
deșertificării, 
stoparea şi repararea 
degradării solului  și 
stoparea pierderilor 
de biodiversitate 
 
Planteaza un copac 
si protejeaza mediul 
inconjurator 
Padurile sunt 
esentiale pentru 
combaterea 

15.1 CONSERVAREA SI 
RESTABILIREA 
ECOSISTEMELOR 
TERESTRE SI DE APA 
DULCE 

Până în 2030, asigurarea conservării, 
restabilirii și utilizării durabile a 
ecosistemelor de apă dulce terestre și 
interioare și a serviciilor acestora, în 
special păduri, zone umede, munți și 
terenuri aride, în conformitate cu 
obligațiile prevăzute de acordurile 
internaționale 

15.2 STOPAREA 
DEFRISARII SI 
RESTABILIREA 
PADURILOR 
DEGRADATE 

Până în 2030, promovarea 
implementării managementului 
durabil al tuturor tipurilor de păduri, 
stoparea defrișării, restabilirea 
pădurilor degradate și creșterea 
semnificativă a împăduririi și 
reîmpăduririi la nivel global 

15.3 STOPAREA 
DESERTIFICARII SI 
RESTAURAREA 
SOLURILOR 
DEGRADATE 

Până în 2030, combaterea 
deșertificării, restaurarea terenurilor 
și solurilor degradate, inclusiv a 
terenurilor afectate de deșertificare, 
secetă și inundații și depunerea de 
eforturi pentru a atinge o lume neutra 
din punct de vedere al degradării 
solului 
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schimbarilor 
climatice, protejarea 
biodiversitatii si 
pentru asigurarea 
securitatii 
alimentare si a 
adapostului. 

15.4 ASIGURAREA 
CONSERVARII 
ECOSISTEMELOR 
MONTANE 

Până în 2030, asigurarea conservării 
ecosistemelor montane, inclusiv a 
biodiversității acestora, în scopul de 
a spori capacitatea acestora de a oferi 
beneficii esențiale pentru dezvoltare 
durabilă 

15.5 PROTEJAREA 
BIODIVERSITĂȚII ȘI A 
HABITATELOR 
NATURALE 

Luarea unor măsuri urgente și 
semnificative pentru a reduce 
degradarea habitatelor naturale, a 
stopa pierderea biodiversității și, 
până în 2030, a proteja și preveni 
extincția speciilor amenințate 

15.6 PROMOVAREA 
ACCESULUI LA 
RESURSE GENETICE SI 
DISTRIBUIREA 
ECHITABILA A 
BENEFICIILOR 

Promovarea distribuirii corecte și 
echitabile a beneficiilor care rezultă 
din utilizarea resurselor genetice și 
promovarea accesului corespunzător 
la aceste resurse, după cum este 
convenit la nivel internațional 

15.7 ELIMINAREA 
BRACONAJULUI SI A 
TRAFICULUI DE 
SPECII PROTEJATE 

Luarea unor măsuri urgente pentru a 
stopa braconajul și traficul de specii 
de floră și faună protejate și 
abordarea cererii și ofertei de 
produse ilegale de specii sălbatice 

15.8 PREVENIREA 
SPECIILOR INVAZIVE 
IN ECOSISTEMELE 
TERESTRE SI 
ACVATICE 

Până în 2030, introducerea măsurilor 
pentru a preveni introducerea și a 
reduce semnificativ impactul 
speciilor invazive asupra 
ecosistemelor terestre și acvatice și 
pentru a controla și eradica speciile 
prioritare 

15.9 INTEGRAREA 
ECOSISTEMELOR SI 
BIODIVERSITATII IN 
STRATEGIILE 
GUVERNAMENTALE 

Până în 2030, integrarea valorilor 
biodiversității și ecosistemelor în 
planificarea națională și locală, 
procesele de dezvoltare, strategii și 
planurile de reducere a sărăciei 

16 Pace, justiţie şi 
instituţii eficiente  
  
Promovarea unor 
societăți pașnice și 
incluzive pentru o 
dezvoltare durabilă, a 
accesului la justiție 
pentru toţi şi crearea 
unor instituţii 
eficiente, 
responsabile şi 
incluzive la toate 
nivelurile. 
 
Exercita dreptul la 
vot si alege liderii  

16.1. REDUCEREA 
VIOLENTEI 
PRETUTINDENI 

Reducerea semnificativă a tuturor 
formelor de violență și ratelor de 
deces conexe, pretutindeni 

16.2. PROTEJAREA 
COPIILOR DE ABUZ, 
EXPLOATARE, TRAFIC 
SI VIOLENTA 

Stoparea abuzului, exploatării, 
traficului și a tuturor formelor de 
violență și torturii copiilor 

16.3. PROMOVAREA 
RESPECTARII LEGII SI 
ASIGURAREA 
ACCESULUI EGAL 
LA JUSTITIE 

Promovarea statului de drept la nivel 
național și internațional și asigurarea 
accesul egal la justiție pentru toți 

16.4. COMBATEREA 
CRIMEI ORGANIZATE, 
A FLUXURILOR 
ILICITE DE BANI 
SI ARMAMENT 

Până în 2030, reducerea 
semnificativă a fluxurilor ilicite 
financiare și de armament, 
consolidarea recuperării și returnării 
bunurilor furate și combaterea tuturor 
formelor de crimă organizată 

16.5. REDUCEREA 
CORUPTIEI 

Reducerea semnificativă a corupției 
și dării de mită în toate formele sale 
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16.6. CRESTEREA 
GRADULUI DE 
TRANSPARENTA A 
INSTITUTIILOR 

Dezvoltarea instituțiilor eficiente, 
responsabile și transparente la toate 
nivelurile 

16.7. ASIGURAREA 
UNUI PROCES 
DECIZIONAL 
RECEPTIV, INCLUZIV, 
PARTICIPATIV SI 
REPREZENTATIV 

Asigurarea procesului decizional 
receptiv, incluziv, participativ și 
reprezentativ la toate nivelurile 

16.8. CONSOLIDAREA 
PARTICIPARII LA 
GUVERNAREA 
GLOBALA 

Extinderea și consolidarea 
participării țărilor în curs de 
dezvoltare în instituțiile de guvernare 
globală 

16.9. ACTE DE 
IDENTITATE PENTRU 
TOTI 

Până în 2030, asigurarea identității 
legale tuturor, inclusiv înregistrarea 
nașterii 

16.10 ACCESS PUBLIC 
LA INFORMATII SI 
PROTEJAREA 
LIBERTATILOR 
FUNDAMENTALE 

Asigurarea accesului public la 
informații și protejarea libertăților 
fundamentale, în conformitate cu 
legislația națională și acordurile 
internaționale 

17 Parteneriate 
pentru realizarea 
obiectivelor   
 
Consolidarea 
mijloacelor de 
implementare și 
revitalizarea 
parteneriatului global 
pentru dezvoltare 
durabilă. 

17.1 MOBILIZAREA 
RESURSELOR PENTRU 
A IMBUNATATI 
CAPACITATEA 
NATIONALA DE 
COLECTARE A 
TAXELOR SI 
IMPOZITELOR 

Consolidarea mobilizării resurselor 
interne, inclusiv prin suportul 
internațional pentru țările în curs de 
dezvoltare, pentru a îmbunătăți 
capacitatea naționala de impozitare și 
colectarea altor venituri 

17.2 IMPLEMENTAREA 
ANGAJAMENTELOR 
PRIVIND ASISTENTA 
OFICIALA DE 
DEZVOLTARE 
 

Țările dezvoltate își vor implementa 
pe deplin angajamentele privind 
asistența oficială de dezvoltare, 
inclusiv angajamentul mai multor țări 
dezvoltate de a atinge ținta de 0,7 la 
sută din AOD/PNB pentru țările în 
curs de dezvoltare și între 0,15 și 
0,20 la sută din AOD/PNB pentru 
țările cele mai puțin dezvoltate; 
furnizorii AOD sunt încurajați să ia 
în considerare stabilirea unei ținte 
constand in  asigurarea a cel puțin 
0,20 la sută din AOD/PNB pentru 
țările cele mai puțin dezvoltate 

17.3 MOBILIZAREA 
RESURSELOR 
FINANCIARE PENTRU 
TARILE IN CURS DE 
DEZVOLTARE 

Mobilizarea resurselor financiare 
suplimentare pentru țările în curs de 
dezvoltare din surse multiple 

17.4 SUSTINEREA 
TARILOR IN CURS DE 
DEZVOLTARE IN 
ATINGEREA 
SUSTENABILITATII 
DATORIILOR 

Susținerea țărilor în curs de 
dezvoltare în atingerea 
sustenabilității datoriilor pe termen 
lung prin intermediul unor politici 
coordonate, care vizează stimularea 
finanțării datoriilor, reducerea 
datoriilor și restructurarea datoriilor, 
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după caz, și abordarea datoriei 
externe a țărilor sărace puternic 
îndatorate, pentru a reduce povara 
datoriei 

17.5 INVESTIREA IN 
TARILE CEL MAI 
PUTIN DEZVOLTATE 

Adoptarea și implementarea 
regimurilor de promovare a 
investițiilor pentru țările cel mai 
puțin dezvoltate 

17.6 SCHIMB DE 
CUNOSTINTE SI 
COOPERARE PENTRU 
ACCESUL LA STIINTA, 
TEHNOLOGIE SI 
INOVATIE 
 

Consolidarea cooperării regionale și 
internaționale nord-sud, sud-sud și 
triunghiulare privind accesul la 
știință, tehnologie și inovații și 
îmbunătățirea schimbului de 
cunoștințe în condiții agreate de 
comun acord, inclusiv printr-o mai 
bună coordonare între mecanismele 
existente, în special la nivelul 
Organizației Națiunilor Unite, și 
printr-un mecanism global de 
facilitare a tehnologiei 

17.7 PROMOVAREA 
TEHNOLOGIILOR 
SUSTENABILE IN 
TARILE IN CURS DE 
DEZVOLTARE 

Promovarea dezvoltării, transferului, 
diseminării și difuzării tehnologiilor 
prietenoase mediului pentru țările în 
curs de dezvoltare în condiții 
favorabile, inclusiv în termeni 
concesionali și preferențiali, în 
condiții agreate de comun acord 

17.8 CONSOLIDAREA 
CAPACITATILOR IN 
STIINTA, TEHNOLOGIE 
SI INOVARE PENTRU 
TARILE CEL MAI 
PUTIN DEZVOLTATE 

Operaționalizarea completă a băncii 
de tehnologii, a mecanismului de 
consolidare a capacităților în știință, 
tehnologie și inovare pentru țările 
cele mai puțin dezvoltate, până în 
2025, și sporirea utilizării tehnologiei 
generice, în special a tehnologiei 
informației și comunicațiilor 

17.9 CRESTEREA 
CAPACITATII 
OBIECTIVELOR DE 
DEZVOLTARE 
DURABILA IN TARILE 
IN CURS DE 
DEZVOLTARE 

Consolidarea suportului internațional 
pentru implementarea eficientă și 
țintită a activităților de consolidarea 
a capacităților în țările în curs de 
dezvoltare pentru a sprijini planurile 
naționale în implementarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, 
inclusiv prin cooperarea nord-sud, 
sud-sud și triunghiulară 

17.10 PROMOVAREA 
UNUI SISTEM DE 
COMERT UNIVERSAL 
SUB EGIDA OMC 
 

Promovarea sistemului de comerț 
multilateral universal, bazat pe 
reguli, deschis, nediscriminatoriu și 
echitabil în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului, inclusiv prin 
încheierea negocierilor în cadrul 
Agendei de dezvoltare de la Doha 

17.11 CRESTEREA 
EXPORTURILOR 
TARILOR IN CURS DE 
DEZVOLTARE 

Creșterea semnificativă a 
exporturilor țărilor în curs de 
dezvoltare, în special în vederea 
dublării cotei exporturilor la nivel 
mondial pentru țările cel mai puțin 
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dezvoltate până în 2030 
17.12 ELIMINAREA 
BARIERELOR 
COMERCIALE PENTRU 
STATELE CEL MAI 
PUTIN DEZVOLTATE 

Implementarea în timp util a 
accesului pe piață fără taxe vamale și 
fără cote pe o bază durabilă pentru 
toate țările cel mai puțin dezvoltate, 
în concordanță cu deciziile 
Organizației Mondiale a Comerțului, 
inclusiv prin asigurarea că normele 
preferențiale de origine aplicabile 
importurilor din țările cele mai puțin 
dezvoltate sunt transparente și 
simple, și contribuie la facilitarea 
accesului la piață 

17.13 CRESTEREA 
STABILITATII 
MACROECONOMICE 
GLOBALE 

Sporirea stabilității macroeconomice 
globale, inclusiv prin coordonarea 
politicilor și coerența politicilor 

17.14 SPORIREA 
COERENTEI 
POLITICILOR PENTRU 
DEZVOLTARE 
SUSTENABILA 

Sporirea coerenței politicilor pentru 
dezvoltare durabilă 

17.15 RESPECTAREA 
AUTORITATII 
NATIONALE IN 
IMPLEMENTAREA 
POLITICILOR PENTRU 
OBIECTIVELE DE 
DEZVOLTARE 
DURABILA 

Respectarea spațiului de politici și a 
autorității fiecărei țări în a stabili și 
implementa politici de eradicare a 
sărăciei și dezvoltare durabilă 

17.16 SPORIREA 
PARTENERIATULUI 
GLOBAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
SUSTENABILA 
 

Sporirea parteneriatului global pentru 
dezvoltare durabilă, complementat de 
parteneriate cu multiple părți 
interesate care mobilizează și 
distribuie cunoștințele, expertiza, 
tehnologiile și resursele financiare, 
pentru a sprijini realizarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
în toate țările, în special în țările în 
curs de dezvoltare 

17.17 INCURAJAREA 
PARTENERIATELOR 
EFICIENTE 
 

Încurajarea și promovarea 
parteneriatelor publice, publice-
private și cu societatea civilă 
eficiente, în baza experienței și 
strategiilor de resurse ale 
parteneriatelor 

17.18 SPORIRIEA 
DISPONIBILITATII 
DATELOR 
CALITATIVE 
 

Până în 2030, sporirea suportului de 
consolidare a capacităților pentru 
țările în curs de dezvoltare, inclusiv 
pentru țările cel mai puțin dezvoltate 
și statele insulare mici în curs de 
dezvoltare, pentru a crește în mod 
semnificativ disponibilitatea datelor 
calitative, în timp util și fiabile, 
desegregate după venit, sex, vârstă, 
rasă, etnie, statut migrațional, 
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dizabilități, localizare geografică și 
alte caracteristici relevante în 
contexte naționale 

17.19 CONTINUAREA 
MASURATORILOR 
PROGRESULUI 
PRIVIND 
DEZVOLTAREA 
DURABILA 

Până în 2030, dezvoltarea, în baza 
inițiativelor existente, a măsurătorilor 
progresului privind dezvoltarea 
durabilă care complementează 
produsul intern brut, și oferă suport 
pentru dezvoltarea capacităților 
statistice în țările în curs de 
dezvoltare 

 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Alocarea financiară 
 
       Oricât de interesantă și de inovatoare este realizarea unui proiect, un manager este 
interesat, în cele din urmă, de aspectele financiare ale proiectului în care se implică. Din 
acest motiv, trebuie acordată toată atenția documentelor referitoare la aspectele financiare 
ale proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate și proiectului tehnic 
(evoluția estimată a veniturilor și cheltuielilor pentru următoarea perioadă de timp - de 
regulă următorii câțiva ani, indicatori de rentabilitate etc.). 
       Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor 
comunității locale. 
       Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenție și monitorizat pe tot parcursul 
derulării proiectului.  
       Cheltuielile pe care urmează să se efectueze în vederea realizării proiectului nu vor 
avea o structură omogenă și, din acest motiv, trebuie să se facă distincția între diferitele 
destinații ale resurselor de care dispune primăria. 
       O primă distincție importantă este cea dintre cheltuielile inițiale – care vor fi efectuate 
pentru a pune în mișcare noul proiect – și cele aferente realizării efective a proiectului. 
Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada inițială. Cea de-a doua 
categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este și mai indepartată în 
timp față de momentul întocmirii studiului de fezabilitate și/sau proiectului tehnic.  
       Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli și să se 
determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze.  În cazul în care acest 
moment este mai îndepărtat în realitate decât s-a presupus inițial, s-ar putea ca 
rentabilitatea proiectului să nu mai fie cea scontată. Atunci când se previzionează 
cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să se determine și mărimea resurselor necesare.  
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       Un volum prea mare va ține resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum 
prea redus creează riscul unor întreruperi forțate ale realizării proiectului. Va trebui să se 
poată justifică nivelul pentru care s-a optat. 
       Datele referitoare la veniturile și cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 
rentabilității proiectului. În aprecierea acestei rentabilități este bine să se evalueze cum vor 
arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute.  
       De aceea s-a stabilit ca planificarea strategică din punct de vedere financiar este greu 
de realizat datorită schimbărilor legislației. Din aceeași cauză, bugetul local pe următorii 6 
ani nu se poate exprima exact.  
       Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependență față de bugetul de stat și 
necesitatea alocării unor sume care sa permită macar asigurarea unui buget minim de 
funcționare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Parteneriatul în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 
 
11.1 Grupurile de Actiune Locala (GAL-urile) 
 
       Grupurile de Acțiune Locală (GAL-urile) sunt entități ce reprezintă parteneriate 
public – private, constituite din reprezentanți ai sectorului public, privat și civil, care sunt 
desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, care pot îndeplinii o serie de cerințe privind 
componența, teritoriul acoperit și care vor implementa o strategie integrată pentru 
dezvoltarea teritoriului. 
       Prin crearea acestor Grupuri de Acțiune Locală se dorește să se ajute la dezvoltarea 
durabilă a comunitaților locale și:  

a) să sprijine construcția instituțională la nivel local;  
b) să asigure resursele umane, financiare și tehnice pentru susținerea activității 

Grupurilor de Acțiune Locală;  
c) să instruiască personalul Grupurilor de Acțiune Locală în vederea elaborării și 

implementării strategiilor de dezvoltare locală; 
 d) Animarea teritoriului. 
 

11.1.1. Asociaţia ”Grupul de Acţiune Locală Progressio” 
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                                                                  Fig. 40 
 
GAL Progressio este un parteneriat autentic, creat prin abordarea LEADER 
 
Abordarea LEADER pe care se bazează Parteneriatul GAL Progressio înseamnă 
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC).  

DLRC este o noțiune utilizată de Comisia Europeană pentru a descrie o abordare care 
inversează politica de dezvoltare tradițională „de sus în jos”. Această abordare permite 
persoanelor care se confruntă cu nevoi sau provocări să preia controlul. Strategiile sunt 
concepute și proiectele sunt selectate de entiățile locale. Aceasta este trăsătura cea mai 
distinctivă a DLRC și avantajul său cel mai important. 
 

În comparație cu alte abordări locale clasice, cei care, în trecut, erau „benefciarii” 
pasivi ai unei politici devin parteneri activi și promotori ai dezvoltării acesteia. Implicarea 
cetățenilor în „coproducerea” politicii de dezvoltare a adus o serie de avantaje importante. 
 

Asociația Grupul de Acţiune Locală Progressio a fost înfiinţat în 2012, pe teritoriul 
administrativ a 12 comune: Barcani, Brateş, Chichiş, Comandău, Dalnic, Ilieni, Moacşa, 
Boroşneu Mare, Reci, Sita Buzăului, Ozun şi Zagon. GAL Progressio a fost creată din 
iniţiativă proprie a consiliilor locale, ONG-urilor şi a agenţilor economici din zona 
acoperită. Suprafaţa teritoriului GAL Progressio în perioada 2012-2015 a fost de 316,2 km2 
cu 32.621 de locuitori. 
 

În perioada 2016-2023 teritoriul acoperit de Parteneriatul Grupul de Acțiune Locală 
Progressio are în componența sa 15 localități dintre care 14 sunt comune, și anume: 
Barcani, Boroșneu Mare, Brateș, Chichiș, Comandău, Dalnic, Dobârlău, Ilieni, Moacșa, 
Ozun, Reci, Sita Buzăului, Valea Mare și Zagon, respectiv Orașul Covasna. Pentru 
această perioadă a programului LEADER, teritoriul acoperit este mai mare față de cel din 
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perioada anterioară a programului LEADER, fiind adăugate în parteneriat comunele 
Dobârlău, Valea Mare și Orașul Covasna.  

Parteneriatul GAL Progressio cuprinde din 45 de reprezentanți din sectoarele publici, 
privați și civile. Populația totală a teritoriului GAL Progressio este de 47.872 locuitori, 
respectiv suprafața totală a teritoriul este de 1.147,6 km2. Teritoriul acoperit de 
parteneriatul GAL Progressio, formează din punct de vedere geografic, economic și social 
un teritoriu omogen compus din localități care au experiență programului anterior 
LEADER.  
      Zona teritoriului GAL Progressio este unul foarte divers, atât din punct de vedere etnic, 
cât și religios. 
      Implementarea programului LEADER în teritoriu constă în realizarea animării 
teritoriului în fiecare localitate al spațiului GAL.  

Prin formarea parteneriatului s-a clădit o rețea microregională de lideri locali, care pot 
schimba idei și informații în jurul și despre dezvoltare rurala în general și despere 
dezvoltare locală în particular.  

LEADER poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din 
zonele rurale dacă implementarea se face prin consultări intensive. De asemenea, acesta 
poate juca un rol important în încurajarea unor răspunsuri inovatoare la probleme rurale 
vechi şi noi şi devine un fel de „laborator" pentru consolidarea capacităţilor locale şi pentru 
testarea unor modalităţi noi de satisfacere a nevoilor comunităţilor rurale.  

Iniţiativa programului LEADER a influenţat administraţii şi politici județene, şi locale, 
datorită capacităţii sale de a aborda problemele de dezvoltare prin forme noi de parteneriat 
şi prin activităţi corelate care vor continua prin implementarea programului în următoarea 
perioadă.  
     Prin activitățiile de animare și, respectiv, consultările cu parteneriatul GAL, după 
analiza detaliată a zonei, strategia de dezvoltare locală Progressio prevede o serie de 
obiective locale cum sunt: 

� Promovarea valorilor locale - îmbunătăţirea calităţii vieţii populației din zonă, 
sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor, creșterea atractivităţii 
zonei și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor; diversificarea 
activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din 
spaţiul LEADER cu Domeniile de intervenție locale: 

� Sprijinirea investiților publice pentru servicii de bază 
� Sprijinirea activităților sportive 
� Sprijinirea formelor de transfer de cunoștințe 
� Sprijinirea actorilor cu activitate în domeniul cultural 
� Sprijinirea reabilitarii cladirilor publice nefolosite 
� Finanțarea inițiativelor private în vederea diversificării;  

� Dezvoltarea spiritului de cooperare - îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în 
ce privește grupurile minoritare/etnice, și încurajarea iniţiativelor de dezvoltare 
locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică teritorială cu Domeniile de 
intervenție locale: 

� Încurajarea activităților de integrare al persoanelor aparținând grupurilor 
minoritare și dezavantajate 

� Sprijinirea initiativelor promovate de rețele sectoriale; 
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� Crearea de noi resurse, de valoare adaugată locală - crearea de locuri de muncă, 
respectiv promovarea și dezvoltarea de produse localecu Domeniile de intervenție 
locale: 

� Finanțarea fermelor 
� Sprijinirea inițiativelor promovate de rețele sectoriale 
� Finanțarea inițiativelor private în vederea diversificării 
� Sprijinirea investiților publice pentru servicii de bază. 

 
 

11.2 Parteneriatul comunei Sita Buzăului  în cadrul Grupului de Actiune Locala 
Progressio 
Conform GHIDULUI PENTRU IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE 
COOPERARE LEADER ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE 
RURALĂ: 

- Cooperarea este un mod de a obține o viziune locală mai largă și de a aduce 
cunoștințe noi în zonă pentru a îmbunătăți strategiile locale. Proiectele de cooperare 
LEADER sunt similare cu proiectele locale din perspectiva contribuției la realizarea 
obiectivelor strategiei locale de dezvoltare relevante. Totuși, datorită prezenței 
suplimentare a unui partener de cooperare din afara teritoriului Grupului de Acțiune 
Locală, proiectele de cooperare LEADER au și beneficii adiționale legate de învățarea 
reciprocă și de atingerea masei critice în ceea ce privește cunoștințele relevante, 
experiența, metodele aplicate, precum și alte resurse  
- FEADR susține proiecte de cooperare transnațională și interteritorială desfășurate de 
grupuri de acțiune locală (GAL) ca parte a implementării strategiilor de dezvoltare 
locală (SDL) selectate în cadrul CLLD/LEADER. Sprijinul pentru cooperare este un 
element obligatoriu al măsurii LEADER. Atât sprijinul pregătitor pentru cooperare, cât 
și sprijinul pentru proiectele de cooperare trebuie incluse în programele de dezvoltare 
rurală (PDR). Totuși, deși recomandat, nu este obligatoriu la nivelul GAL-urilor. 
GAL-urile pot fi libere să aleagă în mod individual dacă utilizează sau nu sprijinul 
disponibil pentru cooperare.  
- Cooperarea dintre o zonă GAL cu alte zone geografice poate reprezenta o 
componentă-cheie a oricărei strategii de dezvoltare locală (SDL) din cadrul 
CLLD/LEADER sau un avantaj suplimentar al acestei strategii. Aceasta poate evolua 
în etape, de la schimburi de experiență la transferul de practici promițătoare către o 
activitate comună. Cooperarea cu alte teritorii care implementează CLLD/LEADER 
poate reprezenta un instrument strategic pe care GAL-ul îl poate utiliza pentru a atinge 
masa critică necesară pentru anumite proiecte sau pentru a pune în comun resurse și 
expertiză complementare.  

 

11.3 Dezvoltare locală 
 
Principalele propuneri pentru proiecte de investitii vizează : 

� domeniul infrastructurii sociale/ educationale/ de drumuri/apa-canal/iluminat 
public, de divertisment, agreement; 

� modernizarea si reabilitarea de cladiri; 



 

Strategia de Dezvoltare Durabilă  2021-2027, Comuna Sita Buzăului, Județul Covasna                     128 

� realizarea de piete agro-alimentare cat si mici centre de afaceri care sa fie puse de 
autoritatile publice la dispozitia unor servicii de interes local; 

� investitii în exploatatiile agricole/ investitii în activitati de productie si servicii non-
agricole, activitati sociale pentru persoanele defavorizate si minoritati. 

 
Aceste acțiuni conduc la o dezvoltare echilibrată și la armonizarea teritoriului, 

motiv pentru care au avut prioritate în alegerea directiei de implementare a Strategiei de 
Dezvoltare Locala. 
 
 
DIRECTII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2021-2027: 
 
1. Incluziune socială și îmbunătățirea condițiilor de viață a minorităților și grupurilor 
vulnerabile. Măsura propusă contribuie la îmbunătățirea echipării teritoriale cu dotări 
edilitare în vederea dezvoltării de centre suport copii și tineri, facilitarea incluziunii 
copiilor si tinerilor din comunități minoritare.  
2. Renovarea satelor si echiparea teritoriului. Masura va favoriza îmbunatatirea echiparii 
teritoriale cu dotari edilitare, utilitati, infrastructuri de acces, îmbunătăĩirea condițiilor de 
viață a locuitorilor, favorizarea dezvoltarii economice a teritoriului.  
3. Promovarea patrimoniului material si imaterial. Masura are rolul de conservarea 
moștenirii rurale și a tradiţiilor locale, promovarea diversităţii și rezervarea identităţilor 
culturale, promovarea multiculturalismului și protejarea culturii minorităţilor.  
4. Dezvoltarea sectorului non-agricol si sprijinirea antreprenoriatului. Prin aceasta 
masura se va realiza diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a teritoriului, 
dezvoltarea serviciilor pentru populaţie și implicit crearea de locuri de muncă.  
5. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 
comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 
agricultura. Prioritatea inglobeaza necesitatile locale ale teritoriului nostru:  

• Stimularea procesarii in verderea valorificarii superioare a produselor agricole  

• Sprijinirea promovarii si desfacerii produselor  

• Stimularea asociativitatii si cooperari si facilitarea lanturilor scurte  
6. Retele de producatori, branduri si marci locale. Masura contribuie la sprijinirea 
producatorilor în vederea certificarii calitatii produselor si deschiderea inspre piete noi.  
7. Valorificarea superioara a produselor si sprijinirea asociativitatii si cooperarii. Aceasta 
masura este cea mai inovativa care pe langa faptul ca va crea modele va conduce la 
cresterea gradului de valorificare a produselor locale, si la o viziune noua asupra 
asociativitatii si cooperarii.  
8. Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 
regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 
pădurilor. Prioritatea inglobeaza necesitatile locale ale teritoriului nostru:  

• Infiintarea si modernizarea exploatatiilor agricole  

• Sprijinirea micilor fermieri  

• Stimularea fermierilor pentru o agricultura competitive si eficienta  
9. „Primul utilaj agricol” – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Masura va contribui 
la cresterea performantelor exploatatiilor si dotarea /reinnoirea parcurilor de utilaje si 
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echipamente, in special pentru fermierii mici, ceea ce va face ca proiectele sa aiba si un 
impact bun asupra mediului. 
 
Proiecte finanțate prin GAL Progressio 
 
1. Amenajare teren de sport în comuna Sita Buzăului 
2. Achiziția microbuz pentru transport persoane 
3. Dotarea serviciului de gospodărire comunală și a Căminelor culturale Sita Buzăului, 
Zăbrătău și Ciumernic. 
4. Surse de finanțare PNDL, AFM, CNI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Metode de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală în  
perioada  2021-2027 
 
       Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Sita Buzăuluii 2021-2027 se va implementa 
de catre autoritatile locale in urma aprobarii documentului de catre Consiliul Local Sita 
Buzăului.  
       Implementarea efectiva a strategiei este conditionata de capacitatea administratiei 
locale de a asigura fondurile locale si de capacitatea acesteia de atragere a fondurilor 
europene necesare pentru sustinerea proiectelor propuse.  
       Actiunile si proiectele propuse in Planul Local de Dezvoltare țin cont de nevoile de 
dezvoltare ale comunitatii si respecta documentele cadru de referinta de la nivelul regiunii 
de dezvoltare Centru.  
 
Etapele cheie ale implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Sita Buzăului 
sunt: 
 
- Adoptarea Strategiei de Dezvoltare prin hotarare a Consiliului Local; 
- Implementarea acțiunilor propuse in Planul Local de Dezvoltare; 
- Monitorizarea strategiei de catre grupul de lucru desemnat; 
- Evaluarea implementarii strategiei prin analiza indicatorilor propuși. 
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Adoptarea Strategiei de Dezvoltare prin hotărâre a Consiliului Local reprezintă etapa de 
însușire a documentului de referință ce va sta la baza dezvoltării socio-economice a 
comunei Sita Buzăului în perioada 2021-2027. Documentul este dezbătut în ședinta de 
Consiliul Local și se adoptă de către membrii acestuia.  
Implementarea actiunilor propuse in Planul Local de Dezvoltare presupune realizarea 
proiectelor prevazute in strategia in functie de resursele financiare existente, finantarile 
disponibile, prioritatea de dezvoltare a unui domeniu de interes. Aceasta etapa presupune 
lucrul in echipa si desemnarea unui grup de lucru care sa urmareasca indeplinirea 
actiunilor propuse a fi realizate in perioada 2021-2027. 
       Pentru eficientizarea procedurii se va elabora un plan anual de implementare în care se 
menționează care sunt proiectele ce urmează a fi implementate în anul respectiv, bugetul 
necesar, sursa de finanțare și responsabilii cu derularea acțiunii.  
       Evaluarea implementării strategiei constă în analiza indicatorilor de realizare propuși 
în documentul de referință. Se recomandă ca evaluarea să fie realizată anual, prin 
intocmirea unui raport de evaluare în care se menționează concret care au fost indicatorii 
obținuti pentru anul respectiv aferenți unei acțiuni.  
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Eficacitatea acțiunilor puse în practică prin Strategia de Dezvoltare Locală este 
strâns legată de accesibilitatea potențialilor beneficiari la informațiile si oportunitățile 
oferite. 

Consiliul Local va avea grijă să furnizeze asistență tehnică pentru punerea în 
practică a măsurilor necesare îmbunătățirii legăturilor cu participanții din teritoriu (și 
anume cei economici și sociali, autoritățile locale și alte organizații competente interesate) 
și să informeze opinia publică despre rezultatele obținute în urma intervențiilor prevăzute 
de Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 a Comunei Sita Buzăului, județul 
Covasna. 
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