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CAPITOLUL II.1. Viziunea 2027 
 

Plecând de la analiza teritorială privind starea actuală, analiza punctelor tari dar mai ales a 

punctelor slabe care trebuie îmbunătățite, s-a stabilit viziunea comunei Blăjel pentru anul 2027: 

 

În 2027, Comuna Blăjel, este un teritoriu rural atractiv 

pentru tineri, cu infrastructură modernă, economie 

diversificată, orientată spre dezvoltare durabilă și 

adaptată noilor tehnologii 

 

Această viziune asigură menținerea echilibrului între pilonii principali ai dezvoltării durabile 

locale: dezvoltarea socială, dezvoltarea economică și protejarea mediului înonjurător. Comuna 

Blăjel  își propune să asigure comunității locale un nivel de trai ridicat, într-un mediu adecvat 

formării, muncii și petrecerii timpului liber.  

Așadar, în viziunea reprezentantilor autorităţii publice locale Comuna Blăjel va deveni o comună 

prosperă şi durabilă până în anul 2027, care: 

 va îmbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea accesului la 

utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea de noi locuri de 

muncă, oferind un teritoriu rural atractiv pentru tineri. Se urmărește combaterea 

fenomenului de depopulare prin atragere tinerilor în mediul rural prin oferirea unor 

condiții cât mai adecvate și mai apropiate de mediul urban în ceea ce privește 

infrastructura de transport, accesul la utilități și telecomunicații, spații verzi și de recreere, 

servicii publice și dezvoltare economică 

 va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, 

servicii, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creşterea gradului de pregătire 

a resurselor umane din comună; 



 

 

 va sprijini dezvoltarea sectorului educațional de la nivel local, prin îmbunătățirea 

condițiilor de derulare a procesului educațional, prin implementarea unor măsuri 

concrete privind prevenirea şi combaterea abandonului școlar şi promovarea conceptului 

de învăţare continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale şi de vârstă să 

participe şi să se identifice cu comunitatea; 

 va sprijinii și va dezvolta activitățile de cooperare, oferind oportunităţi pentru 

intervenţia sectorului privat în operaţiunile comunei, fie sub forma investiţiilor directe, 

fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri precum și prin 

bune practici și schimburi de experiență relevante ; 

  va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate,  garantând protecția 

factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor naturale locale; 

 va sprijini dezvoltarea tehnologică și digitalizarea.  

 

 

CAPITOLUL II.2. Obiective strategice 
 

Ținând cont de prioritățile Uniunii Europene în perioada 2021-2027, Comuna Blăjel, își 

construiește măsurile și portofoliul de proiecte astfel încât că contribuie la acestea: 

Obiectivele Politicii Agricole Comune pentru perioada 2021 – 2027: 

1. Reechilibrarea lanțului alimentar 
2. Combaterea schimbărilor climatice 
3. Managementul durabil al resurselor 
4. Conservarea peisajelor și a biodiversității 
5. Sprijinirea reînoirii generaționale 
6. Dezvoltarea zonelor rurale 
7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor 
8. Venituri echitabile pentru fermieri 
9. Creșterea competitivității 

 

Obiectivele Politicii de Coeziune pentru perioada 2021 – 2027:  

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii 

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 
schimbărilor climatice 

3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 



 

 

4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 
sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 
sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse 
la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut asupra 

digitalizării și economiei circulare.  

Transformarea digitală este elementul-cheie care va permite deblocarea potențialului de 

creștere în Europa. Prin intermediul unor programe specifice și prin acordarea unui sprijin 

financiar direcționat, viitorul buget pe termen lung al UE va contribui la reducerea decalajului 

referitor la investițiile UE în sectorul digital, inclusiv în zonele îndepărtate și rurale. Viitorul buget 

va oferi soluții la provocările digitale care se referă, printre altele, la inteligența artificială, 

promovarea competențelor digitale, actele medicale personalizate, realizate cu ajutorul unor 

supercalculatoare, sau la capacitatea de a pregăti UE împotriva atacurilor cibernetice și a 

criminalității informatice. 

În cadrul obiectivului „O Europă mai conectată”, Fondul european de dezvoltare regională 

și Fondul de coeziune susțin crearea de rețele și de sisteme regionale care să promoveze 

transportul sustenabil, rețelele energetice inteligente, orașele inteligente și accesul digital de 

mare viteză. 

În ceea ce privește economia circulară, acesta începe să capete tot mai multă vizibilitate 

și atenția cuvenită. Economia circulară este o economie care produce zero deșeuri.  

 Așadar, prezenta strategie include cele mai bune măsuri pentru dezvoltarea durabilă a 

comunității, aplicând principiile Politicii Agricole Comune, Politicii de coeziune și ale altor politici 

europene dar și naționale și contribuind la obiectivele acestora prin măsurile propuse. 

În scopul asigurării coerenței și conformității , în identificarea obiectivelor și a proiectelor propuse 

s-au avut în vedere: 

- corespondența cu planurile și strategiile la nivel comunitar și național precum:  

 Strategia Națională pentru Dezoltare Durabilă a României 

 Strategia de Dezvoltare teritorială a României 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Național  

 Strategia de dezvoltare Regională 

 

- corespondența cu programele și strategiile regionale, județene și locale: 

 Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 

 Strategia de dezvoltarea a Județului Sibiu 

 Strategia GAL Podișul Mediașului 

 Planul de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a comunei Blăjel 



 

 

Plecând de la viziunea comunității locale pentru 2027, s-au conturat următoarele obiective 

strategice în concordanță cu planurile și strategiile la nivel comunitar și național și asigurând 

corespondența cu programele și strategiile regionale, județene și locale astfel:  

Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea accesibilității 

concomitent cu creșterea siguranței de deplasare din comuna Blăjel 

Obiectivul strategic nr. 2 -  Dezvoltarea echilibrată a economiei locale 

Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la 

sistemul educațional și sprijin pentru formare și învățare pe tot parcursul vieții 

Obiectivul strategic nr. 4 - Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul 

Obiectivul strategic nr. 5 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat 

care să asigure securitatea alimentară 

Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale 

Obiectivul strategic nr. 7 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport 

Obiectivul strategic nr. 8 – Dezvoltare tehnologică și digitalizare 

Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității instituționale  

Obiectivul strategic nr. 10 - Dezvoltarea cooperării și asocierii 

 

 

Capitolul II. 3. Măsuri privind dezvoltarea locală pentru perioada 2021 – 

2027  și analiza SWOT 
 

Analiza SWOT este instrumentul cel mai renumit pentru verificarea și analiza poziției 
strategice de ansamblu a afacerii și a mediului său. Scopul cheie al acesteia este de a identifica 
strategiile care vor crea un model specific de dezvoltare, care va alinia cel mai bine resursele și 
capacitățile la cerințele din comunitate. Cu alte cuvinte, aceasta este fundamentală pentru 
evaluarea potențialului intern și a limitelor, oportunităților și amenințărilor posibile din mediul 
extern.  

Această analiză este esențială deoarece aduce o contribuție importantă asupra 
identificării măsurilor ulterioare în procesul de planificare în vederea atingerii obiectivelor 
strategiei de dezvoltare locală. 

Analiza SWOT grupează informațiile în două categorii principale: 

 Factori interni – punctele tari și punctele slabe 



 

 

 Factori externi - oportunități și amenințări provenite din mediul extern  

Punctele tari și punctele slabe sunt elemente interne asupra cărora există un control direct, 
în timp ce oportunitățile și amenințările vin din mediul exterior și pot influența pozitiv sau negativ 
activitatea aparatului administrativ. 

Acest instrument reflectă o imagine de ansamblu astfel încât punctele tari și oportunitățile 
să poată fi valorificate pe de o parte și pe de altă parte punctele slabe și amenințările să poată fi 
diminuate sau chiar eliminate.  

 

CADRU NATURAL 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 Relief variat 

 Climat temperat 

 Zonă cu risc seismic moderată – clasa VII 

 Risc scăzut la inundații 

 Apropierea față de Muncipiul Mediaș, fapt ce 
favorizează dezvoltarea economică 

 Cadru natural relativ variat 

 Arii naturale protejate ”Natura 2000”: „Dealul 
furcilor” şi „Movilele de la Păucea” 

 Slaba promovare a resurselor naturale şi a 
avantajelor oferite investitorilor români şi 
străini; 

 Fenomene meteorologice deosebite, 
datorate modificărilor climatice; 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
 AMENINȚĂRI 
 

 Accesarea de fonduri de investiții numeroase 
pentru dezvoltarea teritoriului, datorită 
faptului că zona este cuprinsă în Grupul de 
Acțiune Locală ”Microregiunea Hârtibaciu” 

 Posibilitatea accesării fondurilor structurale și 
de coeziune în perioada 2021 – 2027  în 
scopul protejării mediului și al cadrului 
natural  

 Existenţa în interiorul intravilanului a unor 
terenuri propice pentru mărirea fondului de 
locuit sau clădiri sociale; 

 

 Devin mai frecvente și mai intense condițiile 
meteorologice extreme care conduc la 
riscuri de genul inundațiilor și a secetei 

 Degradarea albiilor pâraielor, alunecări de 
teren; 

 Despăduriri, utilizarea nejudicioasă a 
fondului forestier şi a păşunilor 

 Degradarea mediului natural datorită 
iresponsabilității populației și al gradului 
redus de colectare / valorificare al 
deșeurilor  

 

  



 

 

DEMOGRAFIE – RESURSE UMANE 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 Forţa de muncă disponibilă  

 Infracţionalitate redusă 

 Repartiție echilibrată între sexe (51% 
bărbați, și 49% femei) 

 Forţă de muncă disponibilă,calificată 
 

 Migrarea forței de muncă 

 Scăderea natalității 

 Valori negative ale sporului migrator  

 Fenomen de depopulare accentuat (0,87% 
scădere medie anuală )  

 Îmbătrânirea populației 

 Spor natural negativ (-6 în anul 2018) 

 Reducerea numărului anual de căsătorii (-7%) 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
 AMENINȚĂRI 

 

 Dezvoltarea infrastrcturii rutiere și a 
utilităților tehnico-ediclitare pentru 
creșterea calității vieții 

 Îmbunătățirea serviciilor publice pentru 
reducerea disparitărților între mediul 
urban și rural  

 Atragerea investitorilor și/sau 
promovarea antreprenoriatului rural 

 Diversificarea activităților economice  
rurale 

 Facilitarea şi favorizarea înfiinţării şi 
dezvoltării de societăţi comerciale de 
către tineri. 

 Existența programelor de finanțare din  
fonduri structurale privind dezvoltarea 
capacității umane 

 Reducerea numărului locurilor de muncă și 
creșterea somajului  

 Recesiune economică  

 Crize generate de epidemii sau pandemii 

 Pierderea tradiţiilor şi a valorilor culturale, 
(risc crescut pentru minorităţi) 

 Abandonul şcolar în condiţiile inrăutăţirii 
nivelului de trai şi a creşterii excluziunii 
sociale, 

 Creşterea raportului de dependenţă a 
vârstnicilor faţă de fondurile sociale; 

 Ponderea populaţiei inactive este în creştere, 
generalizată la nivel naţional şi regional 
(pensionări, dificultăţi de angajare pentru 
tineri); 

 Declinul demografic preconizat pentru 
Regiunea Centru până în 2050 şi eventualele 
consecinţe negative la nivel local. 

 
 

  



 

 

INFRASTRUCTURĂ 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 

 Acces facil în toate satele comunei Blăjel 
(mijlocul comunei Blăjel trece DN 14A  în 
direcția Mediaș-Iernut) 

 Apropierea de Municipiul Mediaș ce 
facilitează conectivitatea cu zona rurală Blăjel 

 Rețea de distribuție a gazelor naturale 

 Rețea de telefonie fixă și mobilă cu acoperire 
pe întreg teritoriul comunei 

 Conexiune la internet care acoperă aproape 
tot teritoriul UAT 

 Bibliotecă comunală și școlară 

 Distanță redusă față de Aeroport: 45,9 km 
până la Aeroportul Internațional Transilvania 
și 72,9 până la Aeroportul Internațional Sibiu 

 Drum de exploatație agricolă asfaltat pe o 
distanță de aprox. 6 km  

 Iluminat public modernizat în totalitate – 
lămpi cu LED 

 Proiect privind modernizarea infrastructurii 
rutiere din comuna Blăjel în curs de finanțare 
prin Compania Națională de Investiții   

 Extindere rețea de canalizare în comuna Blăjel  
pe cca 1 km (deservirea a 44 de gospodării) 

 Întocmire documentații tehnice privind 
sistemul de alimentare cu apă și canalizare în 
localitățile Păucea și Romanești 

 Întocmire documentații tehnice în vederea 
construirii a două capele mortuare în satele 
Blăjel și Păucea 

 Lipsa sistemului de alimentare cu apă în 
satul Romanești 

 Lipsa pistelor de biciclete special amenajate 

 Existența drumurilor agricole neamenajate 
parțial 

 Poduri și podețe a căror structură necesită 
reabilitare 

 Lipsa trotuarelor în unele zone  

 Infrastructură verde insuficient dezvoltată 

 Existența unor spații publice degradate și 
neutilizate 

 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
 AMENINȚĂRI 

 

 Accesarea programelor europene pentru 
asfaltarea drumurilor din comună 

 Accesarea programelor europene pentru 
extinderea rețelei de canalizare și apă 
potabilă 

 Calamități naturale – pericol de inundații, 
care pot degrada infrastructura  

 Schimbările climatice reprezintă o 
amenințare pentru cadrul natural: 
temperaturile cresc, tiparele precipitațiilor 



 

 

 Existența Programului Operațional Regional, 
prin care se dezvoltă infrastructura, crescând 
astfel gradul de accesibilizare și atractivitatea 
teritoriului 

 Existența unor programe guvernamentale în 
vederea dezvoltării infrastructurii 

 Existența Master Planului pentru Sectorul 
Apă și Apă Uzată la nivel de județ; 

 Existența Asociațiilor de Dezvoltare 
Intracomunitare; 

 Posibilitatea realizării de parteneriate public-
private în vederea dezvoltării infrastructurii 
din comună; 

se schimbă fapt ce contribuie la distrugerea 
infrastructurii 

 Costul ridicat al documentațiilor 
preliminare și necesitatea cofinanțării 
proiectelor poate împiedica accesarea 
fondurilor europene 

 Surse financiare insuficiente pentru 
susținerea proiectelor de modernizare a 
infrastructurii; 

 Instabilitate legislativă și monetară; 

 Instabilitate politică; 

 Criza economică și financiară la nivel 
național și internațional; 
 

 

ECONOMIE 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 

 Aşezare relativ bună a comunei  în cadrul 
judeţului şi a ţării, cu conexiuni rutiere ; 

 Diversitate etnică, religioasă şi culturală, 
suport pentru afaceri în turism 

 Existența unei societăți de producție care 
oferă locuri de muncă mai numeroase 
pentru localnici 

 Accesul populaţiei la tehnologia 
informaţiei şi serviciile de comunicaţii 
care conectează societatea rurală la 
progresele globale, facilitând o mai bună 
participare la dezvoltarea economică; 

 

 Abandon școlar ridicat, conduce la efecte 
negative pe termen lung în economie 

 Infrastructură fizică degradată  

 Promovare insuficientă a teritoriului local 
pentru atragerea investitorilor 

 Măsuri insuficiente pentru susținerea 
ateprenoriatului local 

 Lipsa promovării conceptului de economie 
circulară 

 Migrarea populației, în special a celor 
calificați către mediul uraban sau chiar în 
străinătate 

 Sector de producție insuficient dezvoltat 
(91,67% servicii, 8,33% producție) 

 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
 AMENINȚĂRI 

 

 Atragerea unor noi investitori în comună 

 Existența și posibilitatea accesării 
programelor de finanțare nerambursabilă 
din Fonduri Europene pentru dezvoltarea 

 Politică nefavorabilă dezvoltării afacerilor 
(taxe și impozite numeroase). 

 Cadrul legislativ instabil 



 

 

activității sau susținerea 
antreprenoriatului 

 Programe guvernamentale în derulare de 
susținere a sectorului IMM 

 Posibilitatea dezvoltării sectorului turistic  

 Dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare 
care să conecteze producătorii și 
consumatorii, inclusiv să asigure o 
legătură mai bună între mediul rural și 
urban; 

 Posibilitatea realizării de parteneriate 
public-private între agenții economici și 
Primărie 

 Interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri în comună, datorită 
lipsei pieței de desfacere 

 Lipsa măsurilor de reținere a populației 
tinere în mediul rural  

 Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 
negative asupra pieței muncii și economiei 
locale 

 Criza economică  

 Migrația forței de muncă specializată și 
calificată spre mediul urban sau spre alte țări 

 Creșterea ratei inflației și ratei șomajului 
conduce la scăderea puterii de cumpărare a 
produselor și serviciilor în rândul populației. 

 Crize economice  
 

EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 

 Construirea unei grădinițe cu 3 grupe în 
localitatea Blăjel – proiect în curs de 
finanțare prin Compania Națională de 
Investiții  

 Activitatea didactică desfășurată în cele 2 
grădinițe (Blăjel și Păucea) 

 Existența a 2 școli cuprinzând învățământul 
primar și gimnazial, în localitățile Blăjel și 
Păucea 

 Întocmirea documentației tehnico-
economice privind reabilitarea școlilor 
gimnaziale din satele Blăjel și Păucea 

 Siguranța oferită elevilor și cadrelor 
didactice prin sistemul de supraveghere 
audio –video (Șc. Gim. Blăjel) 

 Infrastructura educațională racordată la 
utilități: apă curentă, canalizare, 
electricitate, gaz 

 Investiții privind construirea unei săli de 
sport în satul Blăjel, investiție derulată prin 
CNI 

 Infrastructură precară a Școlii gimnaziale 
Blăjel  

 Sală de sport improprie activității specifice – 
Școala Gimnazială Blăjel 

 Starea tehnică precară a Școlii Gimnaziale 
Păucea 

 Interesul pentru educația preșcolară este 
destul de scăzut. Din totalul copiilor de vârstă 
oficială corespunzătoare învățământului 
preșcolar sunt înscriși în ciclul de învățământ 
preșcolar 64,29% în anul școlar 2017 – 2018 și 
56,52% în anul școlar 2018 – 2019  

 Abandon școlar ridicat 

 Navetismul cadrelor didactice 

 Lipsa unei grădinițe cu program prelungit 

 Lipsa unei baze materiale moderne și 
adaptată noilor tendințe educaționale 



 

 

 Teren de sport sintetic în localitatea Blăjel 
(în curs de execuție )  

 Întocmire documențatie tehnică teren de 
sport sintetic în localitatea Păucea   

 
OPORTUNITĂȚI 

 
 AMENINȚĂRI 

 

 Accesarea fondurilor europene 
nerambursabile pentru îmbunătățirea 
infrastructurii și a programelor școlare 

 Existența programelor guvernamentale ce 
sprijină copiii din mediul rural cu rezultate 
deosebite la învățătură 

 Dezvoltarea parteneriatelor public-private 
în procesul educațional și a formării 
profesionale 

 Posibilitatea preluării și adaptării 
metodelor de bună practică din țările 
Uniunii Europene cu privire la activitățile 
didactice 

 Posibilitatea participării elevilor și/sau a 
cadrelor didactice în schimburi de 
experiență internaționale 

 Scăderea populației școlare datorită 
declinului natalității 

 Cadrul legislativ instabil 

 Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele 
didactice tinere 

 Comasarea claselor școlare datorită scăderii 
numărului de elevi 

 Riscuri generate de epidemii sau pandemii 

 Creșterea analfabetismului funcțional   

 

MEDIU 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 

 Cadrul natural relativ variat 

 Arii naturale protejate „Dealul furcilor” şi 
„Movilele de la Păucea”, obiective 
evidenţiate în proiectul Naţional „Natura 
2000” 

 Habitate de interes comunitar 

 Colectarea selectivă este realizată în 
pubele special destinate colectării 
selective 

 Interesul crescut al administrației locale 
de a păstra un mediu curat pentru 
cetățeni, prin investiții anuale majorate de 
la an la an 

 Grad redus de reciclare  

 Creșterea costurilor aferente serviciului de 
salubrizare datotrită sancțiunilor impuse 
unității  

 Ingnoranța populației cu privire la 
colectarea selectivă, a depozitării 
deșeurilor în locuri special amenajate și în 
general a protecției mediului 

 Producția/utilizarea foarte slabă a enerigei 
regenerabile 

 Numărul ridicat al fermelor de mici 
dimensiuni care gestionează inadecvat 
deșeurile rezultate din activitățile agricole 



 

 

 Creșterea gradului de valorificare al 
deșeurilor colectate (7%  din cantitatea 
deșeurilor colectate în 2019 comapariv cu 
3,3% în 2018) 

 Campanii de promovare și informare 
privind colectarea selectivă  

 Acțiunile „Let`s do it România” și alte 
concursuri prin care se colectează deșeuri, 
având ca scop promovarea protejării 
mediului 

 Reducerea plății serviciului de salubritate 
a persoanelor care vor ajunge să colecteze 
pe toate cele patru fracţii şi vor composta 
deşeurile biodegradabile 

 Spații verzi amenajate  (plantarea a peste 
400 de arbori și arbuști) 

 Implicarea elevilor în acțiunile de 
colectare selectivă a gunoiului 

 Documentație tehnică realizată pentru 
ralizarea investiției de regularizare a 
pârâurilor ce traversează comuna Blăjel 

 

 Utilizarea redusă a sistemelor de 
avertizare sau protecție împotriva 
efectelor climatice adverse 

 Lipsa promovării și cunoașterii conceptului 
de economie circulară 

 Suprafața redusă a culturilor ecologice 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
 AMENINȚĂRI 

 

 Implementarea legislației privind protecția 
mediului 

 Posibilități de amenajare a platformelor 
de gunoi 

 Implicarea comunității în acțiunile de 
colectare selectivă a gunoiului  

 Intervențiile prevăzute prin Politica 
Agricolă Comună care pot avea un impact 
pozitiv asupra atenuării și adaptării 
schimbărilor climatice (energii durabile, 
economie circulară) 

 Accesarea fondurilor europene pentru 
agricultura ecologică și alte practici 
prietenoase cu mediul care să conducă la 
reducerea Gazeolor cu efect de seră 

 Creșterea interesului consumatorilor față 
de produsele obținute în agricultura 

 Datorită încălzirii globale devin mai frecvente 
și mai intense condițiile meteorologice 
extreme care conduc la riscuri de genul 
inundațiilor și a secetei  

 Alunecările de teren 

 Factorul antropic care poate contribi la 
distrugerea ariilor naturale protejate  

 Diminuarea surselor de apă potabilă 

 Scăderea suprafețelor cultivate conform 
practicilor agricole ecologice și creșterea 
impactului negativ asupra mediului ca 
rezultat al intensivizării agriculturii 

 Creșterea emisiilor de GES, ca urmare a 
creșterii numărului de animale din 
gospodăriilor individuale și a numărului 
redus de facilități și echipamente de 
gestionare a gunoilui de grajd 



 

 

ecologică și prin intermediul altor practici 
agricole prietenoase cu mediul  

 Existența unor game variate de surse de 
energie regenerabilă la prețuri acceptabile 
ce pot fi utilizate 

 Utilizarea intrumentelor de gestionare a 
riscurilor  

 Presiuni antropice ridicate asupra 
resurselor de apă și sol pe suprafețele 
agricole și forestiere 

 Abandonul acrivităților agricole, cu 
influențe negative în conservarea 
biodiversității 

 

AGRICULTURĂ 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 

 Comună cu profil agrar 

 Drum agricol de exploatație asfaltat prin 
FEADR – Măsura 125A (finalizat în 2015) 

 Potențial pomicol, viticol și zootehnic 
mare 

 Condiţii propice dezvoltării sectoarelor 
zootehnic şi de cultură, terenul agricol 
ocupând 72,27% din teritoriul 
administrativ al comunei Blăjel.  

 Terenurile arabile au o pondere de 
68,42%, restul fiind ocupate de 13,70% 
păşune, 16,63% fâneţe, 0,88 % vii şi 0,38% 
livezi 

 Dezvoltarea fermelor locale prin accesarea 
fondurilor europene 

 Existența societăților cu activități 
productive 

 Diversitate biologică prin suprafețe 
agricole semnificative cu Înaltă Valoare 
Naturală (HNV) ce contribuie la 
conservarea biodiversității.  

 Grad redus de asociere a proprietarilor 
agricoli 

 Nu există rețele de achiziționare a 
produselor agricole și animalelor 

 Slaba utilizare a soiurilor și raselor 
autohtone, adaptate la condițiilor locale 

 Utilizarea practicilor agricole 
convenționale 

 Acces redus la sistemul de creditare 
pentru sectorul agricol, pentru inițiative 
de afaceri în mediul rural 

 Interesul scăzut al tinerilor pentru 
practicarea agriculturii  

 Structuri și sisteme slab dezvoltate pentru 
transferul de cunoștințe, consiliere, 
consultanță și inovare 

 Acces redus la terenurile agricole cauzat 
de prețurile ridicate  

 Dotări tehnice deficitare și insuficiente în 
silvicultură 

 Lipsa digitalizării în agricultură 

 Partneriat-public privat slab dezvoltat 

 Reticiența agricultorilor de a se organiza în 
structuri asociative cu rol economic  

 Lipsa pieței de defacere pentru unele 
produse precum și prețuri de vânzare 
scăzute datorate lipsei de asociere, 

 Cultivarea terenurilor agricole în proporție 
de peste 95% 



 

 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
 AMENINȚĂRI 

 

 Investiții privind dezvoltarea unie piete 
agroalimentare locale 

 Tendință de creștere a sectorului de 
produse ecologice; 

 Creșterea interesului consumatorilor 
pentru alimentele naturale  și sănătoase 

 Demersuri legislative pentru sprijinirea 
zonelor montane 

 Înființarea de forme asociative cu rol 
economic și cooperarea între fermieri  

 Creșterea valorii nete adaugate la nivelul 
femelor zootehnice și mixte 

 Existența fondurilor europene ce pot fi 
absorbite în vederea impulsionării 
afacerilor în agricultură ex. Programul 
Național de Dezvoltare Rurală / Planul 
Național Strategic 

 Adaptarea cerințelor de formare, 
cercetare / consultanță în raport cu 
nevoile fermierilor  
 

 Îmbătrânirea forței de muncă în 
agricultură și depopulare 

 Prezența animalelor sălbatice – urși, cerbi, 
mistreți care distrug culturile  

 Degradarea solurilor 

 Cadrul legislativ instabil; 

 Slaba informare a agricultorilor cu privire 
la normele europene; 

 Creșterea numărului de fenomene 
climatice extreme și a intesității acestora 

 Răspândirea bolilor contagioase severe în 
rândul animalelor și păsărilor (ex. pesta 
porcină, gripa aviară etc) 

 Reticența fermierilor în utlizarea noilor 
tehnologii  

 Adâncirea disparităților dintre zonele 
rurale și urbane din perspectiva calității 
vieții 

 

SISTEMUL DE SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 

 Existența unui punct faramceutic ce 
deservește locuitorii comunei 

 Un cabinet medical de famile funcțional 

 Funcționarea unui cabinet medical 
stomatologic  

 Spații dotate și modernizate pentru 
cabinetul de medicină de familie și 
anexele aferente prin proiectul de 
reabilitare a Dispensarului uman din satul 
Păucea, prin programul Programul 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 

 Lipsa unor puncte sanitare moderne 

 Număr redus al personalului medical 

 Infrastructură socială slab dezvoltată - 
lipsa centrelor de zi / noapte pentru 
derularea activităților sociale sau medico-
sociale. 

 Servicii specializate insuficient dezvoltate 
pentru acoperirea tuturor nevoilor sociale 
din comună (copii delincvenți, mame 
minore, gravide aflate în situații de risc, 
adulții/copii marginalizați social, victime 
ale violenţei în familie, etc.) 



 

 

 Întocmirea documentației tehnice privind 
modernizarea dispensarului medical din 
localitatea Blăjel 

 Compartimentul de asistență socială, care 
are rolul de a informa, îndruma și consilia 
persoanele în probleme sociale 

 Reducerea numărului subvențiilor 
acordate 

 Elaborarea anuală a Planului de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale  

 Rata zero de marginalizare 

 Colaborări, parteneriate și acțiuni comune 
cu organizații din țară sau străinătate 

 Demotivarea resurselor umane din cauza 
sistemului de salarizare subfinantat 

 Insuficientă cunoaştere a drepturilor şi a 
serviciilor existente la nivelul comunităţii; 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
 AMENINȚĂRI 

 

 Dezvoltarea antreprenoriatului social în 
vederea creării mai multor unități 
protejate în mediul rural pentru scăderea 
gradului de dependență al persoanelor 
defavorizate social 

 Accesul la finanţare nerambursabilă 
externă prin derularea de proiecte în 
vederea dezvoltării/diversificării serviciilor 
sociale 

 Dezvoltarea de parteneriate care să 
favorizeze dezvoltarea de servicii de 
calitate;  

 Promovarea voluntariatului; 

 Contractarea/externalizarea de servicii 
sociale;  

 Existenţa de programe de formare a 
personalului în colaborare cu specialişti 
din ţară şi străinătate;  

 Consultanţă din partea unor 
specialişti/organisme internaţionale; 

 Existența universității cu profil socio-
uman în județul Sibiu;  

 Existența legislației pentru acordarea de 
finanțare, subvenționare, cofinanțare din 
partea administrației locale și centrale 
pentru serviciile sociale 

 Slaba receptivitate a pacienților la 
programele naționale de sănătate 

 Creșterea numărului bolnavilor cronici 

 Creșterea numărului de îmbolnăviri 
datorate factorilor de mediu 

 Politici neadecvate nevoilor reale; 

 Creşterea nevoii sociale care poate 
conduce la supraîncărcarea personalului; 

 Restrângerea/încetarea activităţii ONG – 
urilor furnizoare de servicii sociale din 
lipsa resurselor financiare; 

 

 



 

 

 

ADMINISTRAȚIE ȘI SERVICII PUBLICE 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 

 Mediu de lucru organizat și disciplinat; 

 Experiența, disponibilitatea și 
determinarea personalului pentru 
modernizarea și eficientizarea 
administrației publice; 

 Existența și aplicarea regulamentului de 
organizare și funcționare; 

 Adaptabilitatea personalului la legislația în 
continuă schimbare; 

 Experiență în gestionarea programelor cu 
finanțare externă; 

 Transparența decizională: toate hotărârile 
Consiliului Local Blăjel sunt publicate și 
pot fi consultate pe site-ul instituției unde 
sunt publicate și alte anunțuri de interes 
public 

 Servicii publice diversificate 

 Simplificarea relației dintre administrație 
și cetățeni prin utilizarea tehnologiilor 
informației și comunicațiilor 

 Întocmirea documentației tehnico-
economice privind modernizarea sediului 
administrativ al Primăriei Blăjel 

 Lipsa indicatorilor și criteriilor de 
evaluare; 

 Personal insuficient în comparație cu 
sarcinile atribuite;  

 Fonduri insuficiente pentru formare 
profesională;  

 Concentrarea pe rezolvarea unor activități 
nerelevante mari consumatoare de timp;  

 Dezvoltarea redusă a sistemelor 
informatice,  unele depășite moral;  

 Lipsa unui sistem de management al 
documentelor capabil să furnizeze 
informații complexe în timp real;  

 Utilizarea relativ scăzută a tehnologiilor 
avansate;  
 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
 AMENINȚĂRI 

 

 Parteneriatul între instituțiile publice și 
societatea civilă pentru dezvoltarea 
serviciilor publice; 

 Realizarea de către UAT a unor studii în 
vederea identificării nevoilor și 
așteptărilor cetățenilor față de serviciile 
oferite de acestea; 

 Exercitarea de către societatea civilă a 
dreptului de a fi implicată activ în luarea 
deciziilor de către autoritățile publice 
locale; 

 Neimplicarea tuturor actorilor; 

 Servicii neadaptate la nevoile/ așteptările 
cetățenilor; 

 Instabilitate legislativă;  
 



 

 

 Existența programelor și proiectelor 
privind reforma administrației; 

 Exitența programelor de finanțare pentru 
digitalizarea serviciilor publice 

 

 

TURISMUL ȘI POTENȚIALUL TURISTIC 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 

 Acces facil datorită legăturilor de 
transport  

 Zonă pitorească şi încărcată de istorie şi 
tradiţii 

 Posibilități de vânătoare 

 Apropiere de stațiunea balneară Bazna - 
cunoscută pentru valoarea curativă a 
izvoarelor minerale 

 Apropierea de Municipiul Mediaș 

 Campingul ”Două Lumi” – punct de 
atracție al turiștilor străini  

 Agropensiune de 2 margarete – 15 locuri 
de cazare 

 Obiective turistice ce fac parte din situl 
Natura 2000 - „Dealul furcilor” şi 
„Movilele de la Păucea” 

 Unități ce cult cu o imporanță valorică 
mare 

 Asociații culturale: Cununa Blăjelului 

 Rute accesibile pentru drumeții sau 
ciclism 

 Trasee moto 

 Distanță redusă față de 
aeroporturiCompetiții regionale și 
naționale de ciclism de tip MontainBike 

 Infrastructură turistică slab dezvoltată 

 Lipsa unei strategii de dezvoltare a 
turismului local 

 Pregătire profesională redusă; 

 Accesul la servicii de sănătate scăzută; 

 Turism de tip tranzit; 

 Perceptia slabă a unei „dezvoltarii 
durabile” a turismului și implicit a 
importanței protecției mediului și a 
patrimoniului cultural-istoric și 
arhitectural specific; 

 Fonduri alocate pentru promovarea 
turismului neacoperitoare, insuficiente și 
subdimensionate; 

 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
 AMENINȚĂRI 

 

 Accesarea programelor de finanțare 
naționale, fonduri europene sau a 

 Instabilitate legislativă 

 Resurse financiare limitate pentru 
dezvoltarea infrastructurii turistice 



 

 

fondurilor norvegiene care sprijină 
dezvoltarea activităților de turism  

 Fructificarea potențialului de activități 
recreaționale (sporturi extreme, echitație, 
înot, etc) 

 Dezvoltarea serviciilor de divertisment și 
agrement 

 Realizarea de parteneriate externe și 
interne de colaborare în domeniul 
turismului 

 Măsuri pentru atragerea operatorilor 
economici de a activa în domeniul 
turismului 

 Acțiuni comune de promovare a 
turismului – cu comunele învecinate 

 Înființarea de pensiuni agroturistice 

 Introducerea sistemului de management 
al calității și în turismul rural 
 

 Lipsa întabulării terenurilor  

 Distrugerea cadru natural; 

 Intensificarea traficului ; 

 Nerespectarea principiilor „dezvoltarii 
durabile” 

 Constrangeri financiare; 
 

 

CULTURĂ, SPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI RECREAȚIONALE 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 

 În comuna Blăjel funcționează două 
cămine culturale: Blăjel și Păucea 

 Întocmirea documentației tehnice pentru 
reabilitarea și modernizarea căminelor 
culturale din localitățile Blăjel și Păucea 

 Asociația culturală ”Cununa Blăjelului” 
contribuie la conservarea și păstrarea 
obiceiurilor  

 Desfășurarea unor evenimente sportive: 
Competiții regionale și naționale de ciclism 
de tip MontainBike, crosuri etc 

 Căminele culturale sunt într-o stare 
avansată de degradare   

 Lipsa dotărilor pentru căminele culturale 
constituie un impediment în desfășurarea 
unor activitiăți mai complexe 

 Infrastructura sportivă este slab 
dezvoltată și nu oferă diversitate 

 Populația de vârstă a doua prezintă tot 
mai puțin interes pentru activitățile 
sportive și culturale 

 Număr redus de facilități culturale 
(cinematograf, muzeu etc) 

 Biblioteca tradițională este din ce în ce 
mai puțin utilizată 

 Suprafețele de spații verzi insuficiente 

 Implicare slabă a mediului de afaceri în 
promovarea culturii 



 

 

 Zone cu potențial de petrecre a timpului 
liber 

 Facilități reduse special dedicate 
tineretului sau turiștilor 

 Număr redus al al manifestărilor  cu scop 
caritabil  

 
OPORTUNITĂȚI 

 
 AMENINȚĂRI 

 

 Posibilitatea programelor de finanțare 
naționale, fonduri europene sau a 
fondurilor norvegiene care sprijină 
dezvoltarea activităților culturale și 
sportive 

 Informatizarea bibliotecilor și a serviciilor 
oferite de acestea. 

 Conștientizarea interesului sectorului 
privat pentru implicarea în restaurarea și 
conservarea patrimoniului cultural 

 Crearea de parteneriate cu instituții de 
învățământ din Uniunea Europeană în 
vederea schimbului de experiență; 

 Accesarea granturilor SEE și Norvegiene 
pentru dezvoltarea culturală 

 Discrepanțe între domeniul cultural și 
nevoile, respectiv interesele comunității, 
pierderea relevanței actului cultural 
pentru comunitate; 

 Fonduri limitate pentru dezvoltarea 
infrastructurii culturale și sportive 
 

 

Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde 10 direcții stratetegice, fiecare dintre acestea grupând 

un număr obiective strategice  și măsuri specifice:  

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 1 - DEZVOLTARE RURALĂ SPRIJINIREA AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII 

Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea accesibilității 

concomitent cu creșterea siguranței de deplasare din comuna Blăjel 

Măsura 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport și comunicații  

Măsura 1.2. Modernizarea și extinderea structurii tehnico-edilitare  

Măsura 1.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii agricole 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 2 -  DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Obiectivul strategic nr. 2 -  Dezvoltarea echilibrată a economiei locale 



 

 

Măsura 2.1. Atragerea de noi investitori 

Măsura 2.2. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor 

Măsura 2.3. Măsuri pentru suținerea și dezvoltarea activităților economice 

Măsura 2.4. Creșterea competitivității prin inovare, digitalizare și dezvoltare 

economică 

Măsura 2.5. Valorificarea durabilă a resurselor naturale ale comunei în vederea 

creșterii atractivității și competitivității sectoarelor economice principale 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3 -  DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ 

Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la 

sistemul educațional și sprijin pentru formare și învățarea pe tot parcursul vieții 

Măsura 3.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și asigurarea unui proces de 

învățare modern adaptat cerințelor pieței 

Măsura 3.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor şi cadrelor didactice 

pentru fiecare nivel educaţional 

Măsura 3.3. Creșterea competenţelor digitale ale elevilor prin dezvoltarea 

infrastructurii și dotărilor specifice 

Măsura 3.4. Creşterea accesului la serviciile de educaţie şi formare profesională pentru 

persoanele aparținând grupurilor vulnerabile  

Măsura 3.5. Creşterea participării și îmbunătățirea ofertei pentru formarea 

profesională continuă (centre comunitare pentru învăţare permanentă) 

Măsura 3.6. Modernizarea și îmbunătățirea accesului la infrastructura sportivă 

educațională 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ  4 - PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, 

STIMULAREA UTILIZĂRII SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE  

Obiectivul strategic nr. 4 - Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul 

Măsura 4.1. Investiții ce promovează infrastructura verde  

Măsura 4.2. Investiții în asigurarea/îmbunătățirea unor sisteme de iluminat public 

performant și eficient energetic 

Măsura 4.3. Modernizarea gestionării deşeurilor 



 

 

Măsura 4.4. Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi 

Măsura 4.5. Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea eficienței energetice a 

clădirilor  

Măsura 4.6. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

Măsura 4.7. Creșterea eficienței utilizării resurselor materiale și sprijinirea tranziției 

către economia circulară  

Măsura 4.8. Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, 

prevenirea riscurilor naturale 

 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ  5 - DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ȘI SPRIJINIREA AGRICULTURII ȘI 

SILVICULTURII 

Obiectivul strategic nr. 5 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat 

care să asigure securitatea alimentară 

Măsura 5.1.  Susținerea modernizării sectorului agricol 

Măsura 5.2. Sprjin pentru dezvoltarea formelor asociative cu scop economic 

Măsura 5.3. Înființarea/ dezvoltarea/ modernizarea și dotarea infrastructurii de 

valorificare a produselor locale 

Măsura 5.4. Sprijin pentru desfacerea produselor locale 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ  6 -  DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE 

Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale 

Măsura 6.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate 

Măsura 6.2. Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale  (centre de 

zi, centre rezidențiale, centre multifuncționale) 

Măsura 6.3.  Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea 

dezvoltării comunitare  

Măsura 6.4. Asigurarea condițiilor de locuire temporară pentru persoanele vulnerabile 

Măsura 6.5. Susținerea formării profesionale a personalului din domeniul asistenței 

sociale 



 

 

Măsura 6.6. Facilitarea integrării socio-economice a persoanelor vulnerabile și a 

comunităților marginalizate  

Măsura 6.7.  Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale integrate 

Măsura 6.8. Creşterea accesului la servicii medicale de bază pentru persoanele 

vulnerabile și comunităţile marginalizate 

Măsura 6.9. Diminuarea efectelor negative ale îmbătrânirii demografice (ex. programe 

de îngrijire la domiciliu, cabinete medicale mobile) 

 

 

 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ  7 – DEZVOLTARE  TURISTICĂ , CULTURALĂ ȘI SPORTIVĂ 

Obiectivul strategic nr. 7 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport 

Măsura 7.1. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și 

dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare 

Măsura 7.2. Punerea în valoare a identității culturale locale prin acțiuni specifice de 

promovare, informare și cooperare 

Măsura 7.3. Îmbunătățirea infrastructurii de turism 

Măsura 7.4. Dezvoltarea de infrastructuri rurale, regenerare spații publice 

Măsura 7.5. Dezvoltarea de infrastructurii de agrement 

Măsura 7.6. Îmbunătățirea accesibilității zonelor turistice (accesibilitate rutieră, 

transport public, piste pentru biciclete etc) 

Măsura 7.7. Spijinirea inițiativelor sportive 

Măsura 7.8. Promovarea activităților sportive prin dezvoltarea/reabilitarea/dotarea 

infrastrcuturilor sportive 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ  8 – ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII 

Obiectivul strategic nr. 8 – Dezvoltare tehnologică și digitalizare 

Măsura 8.1. Creearea unei strategii Smart Village  

Măsura 8.2. Digitalizarea serviciilor publice la nivel local 



 

 

Măsura 8.3. Creșterea capacității administrației publice locale de management integrat 

al resurselor culturale și naturale ale comunei, inclusiv prin implementarea de soluții 

inovative  

Măsura 8.4. Conţinut electronic relevant pentru dezvoltarea turismului rural 

Măsura 8.5. Promovarea competenţelor digitale în afara sistemelor de învăţământ 

oficiale, în rândul agricultorilor, al administratorilor silvici şi al întreprinderilor rurale  

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ  9 – SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR CETĂȚENILOR 

Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității insituționale  

Măsura 9.1. Dezvoltarea resurselor umane 

Măsura 9.2. Dezvoltarea serviciilor de e-administraţie 

Măsura 9.3. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice locale 

Măsura 9.4.Modernizarea administrației locale în vederea creșterii accesului populației 

la servicii publice 

Măsura 9.5. Promovarea unui mod de lucru transparent, pozitiv și participativ al 

guvernării locale pentru îndeplinirea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală a 

comunei  

Măsura 9.6. Dezvoltarea, modernizarea și diversificarea serviciilor publice pentru 

cetățeni 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ  10 – COOPERARE 

Obiectivul strategic nr. 10 - Dezvoltarea cooperării și asocierii 

Măsura 10.1. Încurajarea și promovarea parteneriatului public-privat 

Măsura 10.2. Încurajarea schimburilor de experiență și bune practici 

 

 

CAPITOLUL II.3. Portofoliul de proiecte 
 



 

 

Nr. 

crt 

Obiectiv strategic 

                                   Denumire investiţie 
Obiective și  activități propuse  Potențiale surse de finanțare Stadiu 

Termen 

estimativ de 

implementare 

 OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 1  - DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE BAZĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII CONCOMITENT CU CREȘTEREA SIGURANȚEI DE DEPLASARE DIN COMUNA BLĂJEL  

1.  Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Blăjel 

Obiective:  

- creșterea siguranței de deplasare a locuitorilor pe drumurile locale  

- îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate; 

- dezvoltarea economico-socială a comunei. 

Activități: 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-reabilitare și asfaltare 

-amenajarea trotuarelor aferente drumului reabilitat 

-amenajarea șanțurilor și podețelor 

-montare parapeți de siguranță 

-montare indicatoare rutiere  

-alte lucrări necesare conform expertizei tehnice 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 

Dcumentație de 

avizare a lucrărilor de 

intervenții 

2021  - 2027 

2.  
Reabilitare și construire poduri, podețe și punți pietonale 

în comuna Blăjel 

Obiective:  

- creșterea siguranței de deplasare a locuitorilor 

- îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate; 

- dezvoltarea economico-socială a comunei. 

Activități: 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-reabilitare și asfaltare 

-amenajarea trotuarelor  

-amenajarea șanțurilor și podețelor 

-montare parapeți de siguranță 

-montare indicatoare rutiere  

- alte lucrări necesare conform expertizei tehnice 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

3.  
Modernizarea  și reabilitarea drumurilor agricole din 

Comuna Blăjel 

Obiective: 

-îmbunătățirea gradului de acces la terenurile agricole 

- dezvoltarea agriculturii locale 

Activități:  

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-reabilitare și pietruire/ asfaltare drumuri agricole 

-amenajare șanțuri pe lungimea drumurilor 

-semnalizare corespunzătoare cu indicatoare 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

4.  
Refacerea şanţurilor de scurgere și a trotuarelor de-a 

lungul drumurilor aferente comunei Blăjel 

Obiective: 

-îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală  

Activități:  

- realizarea documentațiilor tehnico-economice 

- decolmatarea șanțurilor 

-  execuţii de şanţuri noi unde este cazul 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 



 

 

5.  
Realizarea sistemului de alimentare cu apă în satul 

Romanești 

Obiective:  

-îmbunătăţirea calității apei distribuite cât și a rețelei de alimentare existente; 

- îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală  

- facilitarea accesului tuturor locuitorilor din comuna Blăjel la utilități; 

Activități: 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-asigurarea condițiilor tehnice pentru posibilitatea racordării populației la rețeaua 

de canalizare; 

- realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă pe domeniul public din satul 

Romanești   

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

6.  Extinderea rețelei de apă potabilă în satul Blăjel  

Obiective:  

- îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală  

- facilitarea accesului tuturor locuitorilor din comuna Blăjel la utilități; 

Activități: 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-asigurarea condițiilor tehnice pentru posibilitatea racordării populației la rețeaua 

de canalizare; 

- extinderea rețelei de apă potabilă în satul Blăjel în zona Tudor Vladimirescu  

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

7.  
Regularizare cursuril or de apă din comuna Blăjel și 

îndiguri 

Obiective:  

- combaterea inundațiilor în comuna Blăjel 

Activități: 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-realizarea lucrărilor necesare pentru regularizare/ decolmatae și /sau îndiguri ale 

cursurilor de apă ce tranzitează comuna   

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

 OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 2  - DEZVOLTAREA ECHILIBRATĂ A ECONOMIEI LOCALE 

8.  
Promovarea comunei în mediul de afaceri pentru 

atragerea investitorilor 

Obiective:  

îmbunătățirea nivelului de trai din comuna Blăjel 

Activități: 

- facilitarea accesului la utilități pentru operatorii economici 

- campanii de promovare  

- acodrarea de facilități  

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

9.  

Promovarea programelor guvernamentale și/sau 

europene pentru stimularea înființării sau modernizării 

întreprinderilor 

Obiective:  

Dezvoltarea economiei locale 

Activități: 

- campanii de informare și promovare a programelor guvernamentale și/sau 

europene pentru stimularea înființării sau modernizării întreprinderilor 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

10.  Susținerea culturii antreprenoriale în rândul populației 

Obiective:  

Diversificarea activităților economice în comuna Blăjel 

Promovarea antreprenoriatului  prin înființare, dezvoltare si operaționalizare 

incubatoare și acceleratoare de afaceri 

Activități: 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-înființare, dezvoltare si operaționalizare incubatoare și acceleratoare de afaceri 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 



 

 

11.  
Competitivitate prin inovare, digitalizare și dezvoltare 

economică 

Obiective:  

Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, și al companiilor  

Activități: 

-campanii de informare și promovare a programelor guvernamentale și/sau 

europene pentru stimularea înființării sau modernizării întreprinderilor 

 

 

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 3  - REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR, ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SISTEMUL EDUCAȚIONAL ȘI SPRIJIN PENTRU FORMARE ȘI ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII 

12.  

 
Construire Gradiniță cu 3 grupe în satul Blăjel  

 

Obiective: 

-  îmbunătățirea accesului la infrastructura educațională 

-asigurarea unui sistem educațional calitativ pentru reducerea discrepanțelor între 

mediul rural și mediul urban  

Activități 

- realizarea documentațiilor tehnico-economice 

- realizarea achizițiilor specifice: servicii, lucrări  

- construirea noii infrastructuri 

- achizționarea și punerea în funcțiune a dotărilor specifice 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Studiu de fezabilitate 2021 - 2023 

13.  

 

 

 

Modernizare, reabilitare Școala Gimnazială Blăjel 

Obiective:  

-reducerea abandonului școlar 

-îmbunătățitrea procesului educațional prin reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii din localitatea Blăjel  

Activități  

- realizarea documentațiilor tehnico-economice 

- realizarea achizițiilor specifice: servicii, lucrări  

- lucrări de modernizare și reabilitare conform expertizei tehnice și a proiectului 

tehnic 

- dotarea noii infrastrcuturi 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Studiu de fezabilitate 2021 - 2027 

14.  

 

 

 

Modernizare, reabilitare Școala Gimnazială Păucea 

Obiective:  

-reducerea abandonului școlar 

-îmbunătățitrea procesului educațional prin reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii din localitatea Păucea 

Activități  

- realizarea documentațiilor tehnico-economice 

- realizarea achizițiilor specifice: servicii, lucrări  

- lucrări de modernizare și reabilitare conform expertizei tehnice și a proiectului 

tehnic 

- dotarea noii infrastrcuturi 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Studiu de fezabilitate 2021 - 2027 

15.  Construire și dotare sală sport școlară 

Obiective:  

-promovarea sportului în rândul tinerilor 

Activități:  

- identificarea terenului 

- realizarea documentațiilor tehnico-economice 

- realizarea achizițiilor specifice: servicii, lucrări  

- construire sală de sport 

- dotarea noii infrastrcuturi 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Studiu de fezabilitate 2021 - 2027 



 

 

16.  
Înființarea/dezvoltarea infrastructurii pentru educația 

non - formală 

Obiective:  

-realizarea unui proces educational optim dezvoltării armonioase a personalității 

copiilor 

Activități:  

- realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-achiziționarea de dotări specifice pentru educația non-formală 

-susținerea programelor de învăţare prin acţiune, învăţarea de la egali şi 

activitatăți de voluntariat 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

17.  Transport specializat pentru școlari și preșcolari  

Obiective:  

-îmbunătățirea accesului la infrastructura școlară și preșcolară și reducerea 

abandonului școlar 

Activități:  

Achiziție mjloc de transport specializat pentru transportul școlarilor și  

preșcolarilor din satele apaținătoare comunei 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

18.  
Înființarea unui centru comunitar pentru învăţare 

permanentă 

Obiective:  

-îmbunătățirea accesul ui la educație pentru adulții dezavantajați 

 Activități:  

- realizarea documentațiilor tehnico-economice 

- achiziționarea de dotări specifice  

- realizarea achizițiilor specifice: servicii, lucrări 

-  susținerea programelor de învăţare pentru învățare permanentă 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 4  - DEZVOLTAREA UNEI COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL 

19.  
Dezvoltarea transportului nemotorizat, prin crearea de 

piste de biciclete 

Obiective:  

-creșterea atractabilității zonei montane prin promovarea cicloturismului; 

-promovarea transportului nemotorizat 

Activități: 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-amenajare piste de bicilete 

-semnalizare corespunzătoare cu indicatoare 

acțiuni de informare și promovare 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

20.  

Intervenții asupra spațiilor degradate, inclusiv 

reintroducerea în circuitul rural al construcțiilor și 

terenurilor neutilizate 

Obiectiv:  

-revitalizarea mediului rural 

-reducerea gradului de poluare 

-regenerearea terenurilor dezafactate 

Activități:  

- realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-identificarea terenurilor dezafactate 

-identificarea celor mai bune măsuri privind regenerarea terenurilor dezafactate 

- implementarea măsurilor privind regenerearea terenurilor dezafactate 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 



 

 

21.  Infrastructură de alimentare verde 

Obiective:  

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic 

Activități: 

- realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-ahiziționare și montare staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în special în 

zonele tranzitate de turiști 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

22.  
Creșterea eficienței energetice în clădirile publice 

 

Obiective: 

Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și 

sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 

energetice mari. 

Activități:  

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-îmbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, șarpantelor și invelitoarelor, 

inclusiv măsuri de consolidare a acesteia, 

-înlocuirea corpurilor de iluminat 

-implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor 

energetice 

-Alte măsuri conform expertizei 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

23.  

Modernizarea sistemului public de iluminat și 

extinderea acestuia unde este cazul 

 

 

Obiective:  

Reducerea consumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere cu 

iluminatul public stradal ale autorităților publice locale prin  modernizarea și 

eficientizarea sistemelor de iluminat public stradal  

Activități: 

- realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-montare corpuri noi de iluminat 

-înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin 

utilizarea unor lămpi cu eficienta energetică ridicată, durata mare de viață și 

asigurarea confortului corespunzător, inclusiv prin reabilitarea instalațiilor 

electrice – stâlpi, rețele 

- extinderea sistemului public de iluminat 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

24.  Îmbunătățirea sistemului de colectare al deșeurilor 

Obiective:  

Reducerea poluării creșterea calității vieții 

Activități: 

-implementarea un sistem de colectare a deşeurilor comunitare prin montarea unor 

containere de gunoi subterane în special în zona turistică 

-montarea coșuri de gunoi stradale 

-campanii de informare și promovare privind colectarea selective a deșeurilor  

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 



 

 

25.  Promovarea și dezvoltarea economiei circulare 

Obiective: 

- promovarea unui model de producție și consum care implică partajarea, 

reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente 

cât mai mult posibil. 

-extinderea ciclului de viață al produselor  

Activități: 

-promovarea conceptului de economie circulară 

-adaptarea modelului de economie circulară în ceea ce privește serviciile publice 

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

26.  Măsuri de adaptare la schimbările climatice 

Obiective: 

-reducerea pe termen lung a efectelor provocate de schimbările climatice 

Activități:  

-măsuri specifice pentru adaptare la schimbările climatice 

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

 OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 5  - PROMOVAREA UNUI SECTOR AGRICOL INTELIGENT, REZILIENT ȘI DIVERSIFICAT CARE SĂ ASIGURE SECURITATEA ALIMENTARĂ 

27.  
Înființarea/dezvoltarea/modernizarea și dotarea 

infrastructurii de valorificare a produselor locale  

Obiective: 

-creșterea gradului de consum al produselor locale 

-stimularea economiei locale 

Activități:  

- măsuri pentru înființarea/dezvoltarea/modernizarea și dotarea infrastructurii de 

valorificare a produselor locale 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

28.  
Construirea unei piețe acoperite în zona centrală  

pentru desfacerea produselor locale 

Obiective: 

-creșterea gradului de consum al produselor locale 

-creșterea pieței de desfacere prin sprjinul operatorilor economici 

Activități: 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-execuția de lucrări privind amenajarea pieței 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

29.  

Încurajarea înființării și funcționării administrative a 

grupurilor de producători și a altor forme asociative cu 

scop economic 

Obiective: 

-adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor 

grupuri la cerințele pieței; 

-introducerea în comun a produselor pe piață,  

-stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o 

atenție deosebită recoltării și disponibilității; 

-realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători 

și a altor forme asociative cu scop economic 

Activități:  

-campanii de informare privind importanța înființării și funcționării administrative 

a grupurilor de producători, 

-alte măsuri specifice pentru susținerea asocierii și funcționrării grupurilor de 

producători 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

 OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 6 - DEZVOLTAREA SERVICIILOR SANITARE ȘI SOCIALE 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf


 

 

30.  Construire capelă mortuară în satele Blăjel și Păucea 

Obiective: 

-respectarea de către locuitorii comunei a normelor europene ce interzic păstrarea 

decedatului în locuință pe perioada celor trei zile de la deces la înmormântare; 

-respectarea normelor de igienă, ecologice și de sănătate publică; 

-îmbunătățirea relației dintre biserică și comunitate. 

Activități: 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-execuția lucrării (construcție de capelă mortuară în satele Blăjle și Păucea) 

-racordarea capelelor mortuare la utilitățile de bază; 

-dotarea corespunzătoare a capelelor mortuare; 

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

31.  
Construire dispensar medical uman  în localitatea 

Blăjel 

Obiective: 

-creșterea gradului de acces la servicii medicale moderne și performante 

Activități:  

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-lucrări de modernizare și reparații conform expertizei tehnice 

-dotarea dispensarului cu echipamente specifice. 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

32.  
Înființare/reabilitare/modernizare centru medical de 

permanență 

Obiective 

-creșterea accesului la infrastructura socială 

- îmbunătățirea serviciilor sociale 

Activități 

-identificarea grupului ținră 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-lucrări specifice pentru înființare/reabilitare/modernizare centru medical de 

permanență 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

33.  

Înființarea, dezvoltarea sau extinderea/ diversificarea/ 

modernizarea serviciilor de suport existente destinate 

persoanelor din grupuri vulnerabile bazate pe nevoile 

specifice ale acestora 

Obiective 

- creșterea accesului la infrastructura socială 

- îmbunătățirea serviciilor sociale 

Activități 

-identificarea grupului țintă 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-lucrări specifice pentru înființarea, dezvoltarea sau extinderea/ diversificarea/ 

modernizarea serviciilor de suport existente destinate persoanelor din grupuri 

vulnerabile bazate pe nevoile specifice ale acestora 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

34.  

Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii 

sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul 

centrelor comunitare integrate (medico-sociale) 

Obiective 

-creșterea accesului la infrastructura sanitată și socială 

-îmbunătățirea serviciilor sociale 

Activități 

-identificarea grupului țintă 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-lucrări specifice pentru înființarea, dezvoltarea furnizării de servicii 

sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate 

(medico-sociale) 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 



 

 

35.  Sprijinirea  și dezvoltarea întreprinderilor sociale 

Obiective 

-îmbunătățirea serviciilor sociale 

Activități 

-implementarea unor măsuri de sprijin în conformitate cu prevederile Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare precum:  

- atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în scopul desfăşurării 

activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială; • sprijin, în promovarea 

produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în 

comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora; • sprijin 

în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea 

patrimoniului istoric şi cultural local; • scutiri de taxe acordate în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare etc 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

36.  

Înființarea/construirea/modernizarea și/sau dotarea 

infrastructurii sociale destinate serviciilor sociale de tip 

nerezidențial  - centre de zi 

Obiective 

- creșterea accesului la infrastructura socială 

- îmbunătățirea serviciilor sociale 

Activități 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-lucrări specifice pentru înființarea/ construirea/ modernizarea și /sau dotarea 

unui centru de zi în Comuna Blăjel 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

37.  

Înființarea/construirea/modernizarea și/sau dotarea 

infrastructurii sociale destinate serviciilor sociale de tip 

rezidențial   

Obiective 

- creșterea accesului la infrastructura socială 

- îmbunătățirea serviciilor sociale 

Activități 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-lucrări specifice pentru înființarea/ construirea/ modernizarea și /sau dotarea 

unui rezidețial în Comuna Blăjel 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

38.  
Înființarea/construirea/modernizarea și/sau dotarea 

centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu; 

Obiective 

-creșterea accesului la infrastructura socială 

-îmbunătățirea serviciilor sociale 

Activități 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-lucrări specifice pentru înființarea/construirea/modernizarea și/sau dotarea centre 

şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu 

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

39.  
Înființarea/construirea/modernizarea și/sau dotarea 

centre unui centru multifucnțional 

Obiective 

-creșterea accesului la infrastructura socială 

-îmbunătățirea serviciilor sociale 

Activități 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-lucrări specifice pentru înființarea/construirea/modernizarea și/sau dotarea 

centrului multifuncțional 

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 



 

 

40.  
Înființare /modernizare centre de preparare şi 

distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăciei 

Obiective 

-creșterea accesului la infrastructura socială 

-îmbunătățirea serviciilor sociale 

Activități 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-lucrări specifice pentru înființare /modernizare centre de preparare şi distribuire a 

hranei pentru persoane în risc de sărăciei  în Comuna Blăjel 

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

41.  
Modernizarea și extinderea sistemului de siguranță și 

supraveghere video 

Obiective:  

-creșterea nivelului de siguranță al populației 

Activități: 

-modernizarea și extinderea sistemului de siguranță și supraveghere video  în 

scopul asigurării ordinii și liniștii  publice și a prevenirii și sancționării furturilor și 

a altor ilegalități  

-campanii de promovare privind măsurile de siguranță ale cetățenilor 

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 7  - TERITORIU LOCAL ATRACTIV PENTRU TURISM, CULTURĂ ȘI SPORT 

42.  
Realizarea unor panouri indicatoare în vederea 

accesibilizării obiectivelor turistice locale 

Obiective: 

-accesibilizare obiectivelor turistice din  comuna Blăjel  

Activități: 

-realizarea documentațiilor tehnico-economice 

-realizarea unor panouri indicatoare  

-montarea panourilor în locuri cu vizibilitate 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

43.  
Amenajare / reabilitare obiective turistice și marcare de 

trasee turistice tematice, 

Obiective:  

-creșterea atractivității comunei Blăjel 

-dezvoltarea și diversificarea produselor turistice 

-susținerea economiei locale 

-punerea în valoare a obiectivelor turistice din comuna Blăjel și a patrimoniului 

natural  

Activități: 

Realizarea documentațiilor tehnico-economice 

Marcare trasee turistice 

Amenajare / reabilitare obiective turistice 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

44.  Amenajare piste pentru practicarea cicloturismului 

Obiective: 

Punerea în valoare a obiectivelor turistice din comuna Blăjel și a patrimoniului 

natural 

Activități: 

Realizarea documentațiilor tehnico-economice 

Amenajarea traseelor de bicilete  

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

45.  Promovarea turistică a comunei Blăjel 

Obiective: 

Punerea în valoare a obiectivelor turistice din comuna Blăjel și a patrimoniului 

natural 

Creșterea numărului de turiști care tranzitează comuna 

Activități: 

Elaborarea de materiale de informare și promovare turistică  

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 



 

 

46.  Construire/modernizare centru sportiv 

Obiective: 

Îmbunătățirea infrastructurii recreative  

Diversificarea activităților sportive din comună; 

Crearea unui punct de atracție modern pentru locuitorii comunei,  

Activități: 

Realizarea documentațiilor tehnico-economice 

Realizarea procedurilor de achiziții pentru servicii și lucrări 

Amenajare spațiu pentru executarea construcțiilor; 

Construcție vestiare și alte anexe  

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

47.  
Construirea unui teren sintetic multisport cu nocturnă 

în localitatea Păucea 

Obiective: 

Îmbunătățirea infrastructurii sportive   

Diversificarea activităților sportive din comună; 

Crearea unui punct de atracție modern pentru locuitorii comunei,  

Activități: 

Realizarea documentațiilor tehnico-economice 

Realizarea procedurilor de achiziții pentru servicii și lucrări 

Amenajare spațiu pentru executarea construcțiilor; 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

48.  
Amenajarea pieței centrale din localitatea Blăjel și zone 

de promenadă   

Obiective: 

Creșterea calității vieții 

Îmbunătățirea aspectului zonei rurale din centrul localității 

Activități: 

Realizarea documentațiilor tehnico-economice 

Realizarea procedurilor de achiziții pentru servicii și lucrări 

Amenajare parcare pentru autobuze, toalete pentru turiști, spații verzi, pavaj etc 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

49.  
Promovarea valorilor etno - folclorice în comunitatea 

locală prin achiziționarea de dotări specifice 

Obiective 

Creșterea calității vieții  

Conservarea și promovararea tradițiilor locale 

Activități 

Realizarea documentațiilor tehnico-economice 

Actiziționarea de dotări specifice pentru organizațiile locale care au ca scop 

principal promovarea valorilor etno - folclorice 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

50.  
Dezvoltarea activităților culturale  și artistice din 

comuna Blăjel 

Obiective 

Îmbunătățirea serviciilor culturale  

Diversificarea activtiăților recreaționale și culturale pentru populația rurală 

Reducerea discrepanțelor rural-urban  

Activități 

Realizarea de parteneriate APL-ONG 

Sprjin pentru organizarea evenimentelor/activităților culturale  

Identificarea unor surse de finațare 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 



 

 

51.  Dezvoltarea infrastructurii de recreere și agrement  

Obiective:  

Îmbunătățirea graduluid de atracție  teritoriului rural 

Oferirea unor servicii de calitate cetățenilor  

Reducerea disrepanțelor între mediul rural și cel urban 

Activități:  

Realizarea documentațiilor tehnico-economice 

Realizarea procedurilor de achiziții pentru servicii și lucrări 

Amenajare parcuri  

Dotarea cu mobilier stradal: bănci, coșuri de gunoi ș.a.  

Plantarea de pomi la aliniamentele stradale etc 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

52.  Amenajare centru comunal  

Obiective:  

Creearea unui centru local mai atractiv pentru cetățeni și turșiti 

Oferirea unor servicii de calitate cetățenilor  

Reducerea disrepanțelor între mediul rural și cel urban 

Activități:  

Realizarea documentațiilor tehnico-economice 

Realizarea procedurilor de achiziții pentru servicii și lucrări 

Amenajare zonă de promenadă 

Amenajare spații verzi 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

53.  
Punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial 

local  

Obiective: 

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

Punerea în valoare a identității culturale locale 

Activități: 

Elaborarea de studii și cercetări despre patrimoniul imaterial local  

Reconstituirea unor tradiții și obiceiurilor locale  

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

54.  
Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în deschiderea de 

afaceri în domeniul turistic 

Obiective 

Dezvoltarea economică a comunității locale 

Creșterea calității vieții 

Dezvoltarea turistică a Comunei Blăjel 

Activități:  

Sprijin pentru  întreprinzătorii privaţi în deschiderea de afaceri în domeniul 

turistic 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

 OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 8 – DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DIGITALIZARE 

55.  Creearea unei strategii Smart Village  

Obiective:  

Dezvoltarea potențialului local, uman, de mediu și economic 

Revitalizarea și îmbunătățirea serviciilor publice de bază 

Îmbunătățirea condițiilor de viață 

Dezvoltarea competențelor digitale și sprijinirea educației la distanță 

Activități: 

Realizarea strategiei Smart Village 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

56.  Dezvoltarea serviciilor de e-administraţie 

Obiective:  

Suținerea digitalizării în benficiul cetățenilor  

Activități: 

Decoltarea sistemului on-line implementat prin digitalizatea unor noi servicii 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021 - 2027 



 

 

57.  
Dezvoltarea de aplicatii mobile pentru promovarea 

turistică a comunei Blăjel  

Obiective:  

Dezvoltarea turistică a zonei Blăjel 

Creșterea gradului de promovare al obiectivelor turisitce locale 

Activități: 

Proiectarea aplicației mobile 

Dezvoltarea aplicației  

Testarea și punerea în producție a acesteia 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021 - 2027 

58.  
Acces gratuit la WI-FI în spațiile publice din comuna 

Blăjel 

Obiective:  

Promovarea accesului gratuit la Wi-Fi în spații publice precum parcurile, piețele 

și clădirile publice 

Activități: 

Realizarea documentației tehnico-economice 

Achiziționarea echipamentelor 

Monjarul și punerea în funcțiune a sistemului WI-FI 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021 - 2027 

59.  Digitalizare locală 

Obiective:  

Creșterea gradului de utilizare al tehnologiei informațiilor și comunicațiilor 

Susținerea conectivității 

Activități: 

Implementare de măsuri pentru stimularea dezvoltării tehnologiei informațiilor și 

comunicațiilor 

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021 - 2027 

 OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 9 – CREȘTEREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE 

60.  
Dezvoltarea resurselor umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Unității administrativ teritoriale  

Obiective:  

Creșterea performanței la locul de muncă 

Creșterea gradului de mulțumire al cetățenilor privind interacțiunea cu 

funcționarii publici 

Activități:  

Participarea personalului la cursuri de formare și perfecționare a resurselor umane 

din administrația publică 

Încurajarea schimburilor de experiență 

Încurajarea utilirăzii bunelor practici din domeniu 

Alte măsuri specifice care să conducă la îndeplinirea obiectivelor  

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021 - 2027 

61.  
Modernizare, reabilitare sediu administrativ Primăria 

Blăjel 

Obiective: 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația rurală 

Activități 

Realizarea documentațiilor tehnico-economice 

Realizarea procedurilor de achiziții pentru servicii și lucrări 

Lucrări de modernizare și reabilitare sediu administrativ Primăria Blăjel 

Achizitionarea si punerea in functiune a unor dotari specifice 

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  



 

 

62.  
Dezvoltarea, modernizarea și diversificarea serviciilor 

publice  

Obiective: 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația rurală 

Activități:  

Cursuri pentru angajații compartimentelor de specialitate pentru îmbunătățirea 

activității 

Participarea la conferințe și seminarii 

Schimburi de experiență etc. 

 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 

2021  - 2027 

63.  
Achiziționarea de utilaje, echipamente pentru serviciile 

publice locale 

Obiective: 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația rurală, 

respectiv achizitionarea de utilaje și echipamente pentru serviciul public de 

administrare a domeniului public.                 

Activități: 

Achiziționarea de echipamente specializate pentru activtiățile de întreținere al 

domeniului public                 

            

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 

2021  - 2027 

64.  Lucrări de cadastru și Carte funciară în comuna Blăjel 

Obiective: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în 

cadastru și cartea 

Funciară 

Activități:  

-înregistrări gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 

- eliberărea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca 

proprietate şi, după caz, a dezbaterilor succesorale 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

 OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 10 -  DEZVOLTAREA COOPERĂRII ȘI ASOCIERII 

65.  

Inițierea unui parteneriat între ONG și Autoritatea 

Publică Locală pentru rezolvarea problemelor sanitare 

și sociale 

Obiective:  

Creșterea gradului de cooperare 

Consolidarea relațiilor public-private prin parteneriate și susținerea activității 

ONG-urilor 

Activități: 

Inițierea unui parteneriat între ONG și Autoritatea Publică Locală pentru 

rezolvarea problemelor sanitare și sociale 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

66.  
Schimburi culturale și acțiuni de colaborare cu alte 

localități  

Obiective:  

Creșterea gradului de cooperare 

Îmbunărățirea procesului administrativ local 

Activități: 

Inițierea demersurilor de înfrățire cu localități  - Schimburi de experiență pe 

diverse teme cu localități din alte state  

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 

67.  Centru comunitar/de resurse/multifuncțional  

Obiective:  

Susținerea cooperării și asocierea  

Consolidarea relațiilor public-private prin parteneriate și susținerea activității 

ONG-urilor 

Activități: 

Construire/reabilitare/amenajare/dotare clădire – centru comunitar sau de resurse 

pentru servicii medicale /incubator de afaceri/ONG-uri, în funcție de necesitățile 

locale care vor fi indetificate 

Bugetul local / Bugetul de Stat/ 

Fonduri Europene 
Idee de proiect 2021  - 2027 



 

 

CAPITOLUL II.5  Potențiale surse de finanțare 
 

Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu există resurse 

financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care există în mod tradițional o 

nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilitățile (de exemplu, infrastructură 

activități cu caracter social etc). 

Astfel pot fi acordate finanțări pentru infratructură, educație, cultură, protecția mediului, 

cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională, drepturi civile și 

cetățenești, digitalizare,  dezvoltare economică și socială etc. 

Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, pentru perioada 2021 – 2027, 

identificăm următoarele tipuri de finanțări:  

a) Fonduri Structurale si de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei obiective ale 

Politicii de Coeziune UE; 

b) Fonduri de la bugetele naționale  

c) Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finantatori (inclusiv de 

la Uniunea Europeana):  

- Guvernul României 

- guvernele sau ambasadele unor state straine; 

- instituții financiare internaționale (de ex.: BERD, Banca Mondială etc.); 

- fundații sau alte organizații naționale sau internaționale  

- companii  

- banci active în România  

 

2.5.1. Fonduri structurale și de coeziune



 

 



 

 

 POLITICA DE COEZIUNE  

Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5 obiective 

principale stabilite pentru perioada 2021 – 2027, astfel:  

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii 

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 
schimbărilor climatice 

3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 
4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 
sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse 
la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut asupra 

digitalizării și al economiei circulare.  

 

POLITICA DE COEZIUNE, elemente de noutate pentru perioada 2021 – 2027 

Plecând de la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind următorul cadru financiar multianual 

pentru perioada 2021-2027, anexa D  a Raportului de țară din 2019 privind România, inclusiv un 

bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor economice, prezintă 

punctele de vedere preliminare ale serviciilor Comisiei cu privire la domeniile de investiții 

prioritare și la condițiile-cadru pentru aplicarea eficace a politicii de coeziune în perioada 2021-

2027. Aceste domenii de investiții prioritare au fost stabilite în contextul mai amplu al blocajelor 

în materie de investiții, al nevoilor de investiții și al disparităților regionale analizate în raport. 

Această anexă constituie baza unui dialog între România și serviciile Comisiei în vederea 

programării fondurilor politicii de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 

coeziune și Fondul social european Plus) 

 

Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face descentralizat, prin 8 

programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor de dezvoltare regională. 

Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației. 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu va mai avea autoritatea de 

management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 8 autorități de management 

la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele Agenții de Dezvoltare Regională (ADR), 



 

 

care în prezent au doar rol de organism intermediar, cu numai câteva atribuții delegate de 

Ministerul Lucrărilor Publice, ar urma să devină autorități de management ele însele. 

Aceste 8 noi autorități de management ale viitoarelor Programe Operaționale Regionale mai mici 

vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanțare pe care le vor deschide și 

vor decide prioritățile de investiții care vor fi bugetate. 

 

 POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ:  

În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de Dezvoltare Rurală ar urma 

să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare a apariției unui nou concept al 

Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Planul Strategic Național. 

Planul Strategic Național pentru perioada 2021 – 2027 cuprinde nouă obiective clare cu accent 

pe măsuri care să combată schimbările climatice, să protejeze mediul și biodiversitate, să creeze 

zone rurale mai dimamice.  

Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agicole Comune pentru perioada 2021 – 2027 vizează:  
1. Reechilibrarea lanțului alimentar 
2. Combaterea schimbărilor climatice 
3. Managementul durabil al resurselor 
4. Conservarea peisajelor și a biodiversității 
5. Sprijinirea reînoirii generaționale 
6. Dezvoltarea zonelor rurale 
7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor 
8. Venituri echitabile pentru fermieri 
9. Creșterea competitivității 

 

Bugetul politicii agricole comune:  

Pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, 

pentru România este propusă suma de 20,5 

miliarde Euro din care 13,3 miliarde este 

destinată plăților directe, respectiv 65% din 

buget,  363 mil. Euro alocate către măsurile 

de sprijinire a pieței (FEGA) reprezentând 

2% din buget, iar 6,7 miliarde de Euro vor 

fi alocate pentru dezvoltarea rurală 

(FEADR), adică 33% din bugetul alocat. În 

cele 33 de procente alocate Fondului 

European de Dezvoltare Rurală - FEADR 
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sunt cuprinse atât investiții ale mediului privat cât și investițiile Unităților administrativ 

teritoriale locale, respectiv investiții publice.  

De menționat este și faptul că din bugetul alocat FEADR, doar 5% va fi destinat măsurilor 

LEADER!  

Atenția sporită către obiectivul  2 ”Combaterea schimbărilor de mediu și climă”  este confirmată 

încă odată de alocarea financiară propusă, respectiv, din bugetul aprobat  pentru FEADR , 35% 

este adresat  intervenții lor adresate obiectivelor specifice de mediu și climă.  

 

Propunerea financiară a Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru România, pentru 

perioada 2021 - 2027 este de 30,60 miliarde euro, în creștere cu 8% față de perioada 2014 - 2020, 

conform propunerii Comisiei Europene, distribuită la nivel de fond astfel: 

 57% către Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR) 

 27% către Fondul Social European  

 15% către Fondul de Coeziune 

 1%  către  Cooperarea teritorială europeană  (ETC ) 

 

În cadrul politicii de coeziune Ministerul  Fondurilor Europene propune pentru perioada 2021 

– 2027, nouă tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat 

descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale 

țării:  

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

2. Programul Operațional Transport (POT) 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 
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6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) 

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

 

În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile pentru Dezvoltare 

Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt Programe Operațional Regionale, 

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va fi Autoritate de Management 

pentru Programul Operațional Transport, iar Ministerul Fondurilor Europene va fi Autoritate de 

Management pentru celelalte șapte Programe Operaționale menționate mai sus. 

Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021 – 2027 vor fi finanțate 

următoarele axe prioritare:  

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă: 

Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  sisteme 

inteligente de energie, rețele si soluții de stocare 

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 

circulara 

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului 

şi decontaminare a siturilor poluate 

Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 

riscurilor 

2. Programul Operațional Transport (POT) 

Axa Prioritară 1. îmbunătățirea  conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier 

Axa Prioritară 2. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 

accesibilitate teritorială  

Axa prioritară 3. îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe 

calea ferată  

Axa prioritară 4. îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața schimbărilor 

climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată   

Axa prioritară 5. îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a 

transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov  

Axa prioritară 6.  îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată  

Axa prioritară  7: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  

Axa prioritară 8: creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor  

Axa prioritară 9: creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de transport 

Axa prioritară 10: asistență tehnică  

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare 



 

 

Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 

Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 

Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband 

Axa prioritară 5. Instrumente financiare  

Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative 

4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS) 

Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale 

Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară  și servicii oferite în regim 

ambulatoriu 

Axa prioritară 3.  Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii 

Axa prioritară 4.  Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 

servicii   

A. Investiții prioritare în infrastructură 

B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi de 

gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central şi local din domeniul 

sănătății publice  

C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de testare a 

sângelui și/sau procesare a plasmei 

Axa prioritară 5.  Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

Axa prioritară 6.  Informatizarea sistemului medical 

Axa prioritară 7 .  Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizare 

metode moderne de investigare, intervenție, tratament 

 

 

1. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 

grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare 

profesională    

Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței 

muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic   

Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și 

tehnic 

Axa prioritară 6.  Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

Axa prioritară  7.Antreprenoriat și economie socială    



 

 

Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii   

Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul 

vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare) 

 

2. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

 

Axa Prioritară 1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii (intervenții  

adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4 

Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5 

Axa prioritară 3. Comunităti marginalizate  

Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune socială 

și ceilalți copii   

Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice   

Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

Axa prioritară  7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 

3. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI) 

 

4. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  

Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart 

Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 

Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate 

Axa prioritară 5. O regiune accesibilă 

Axa prioritară 6. O regiune educată   

Axa prioritară  7. O regiune atractivă 

Axa prioritară 8. Asistență tehnică    

 

5. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

 

2.5.2. Surse de finanțare din bugetele naționale 

 
 PROGRAMELE FINANȚATE PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.  

Compania Nationala de Investitii S.A.functioneaza in baza Ordonantei nr 25/2001 privind 

infiintarea Companiei Nationale de Investitii CNI S.A cu modificarile si completarile ulterioare. 

Finanțator: Guvernul României 

Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau social 



 

 

Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui 

obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar 

Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice 

locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca 

fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, 

inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență 

Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, 

finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar: 

 1. Subprogramul ”Săli de sport”  

2. Subprogramul ”Bazine de înot” 

 3. Subprogramul ”Complexuri sportive” 

 4. Subprogramul ”Așezăminte culturale” 

 5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”  

6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”  

7. Subprogramul ”Unități sanitare” 

 8. Subprogramul ”Săli de cinema” 

 9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”  

10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”  

11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”  

12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”  

13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” 

 

 PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ  - PNDL  

Reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul 

conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice. 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă 

naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, 

tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

Finanțator: Guvernul României 

Programe de finanțare și solicitanți eligibili:  

 Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 

judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la 

sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hotărârea 

Guvernului nr. 577/1997; 



 

 

 Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural - 

Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

71/2007, cu modificările ulterioare; 

 Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor - Ordonanţa 

Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu 

modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c); 

 Programul Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri 

de interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010. 

Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor 

finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților publice locale în 

prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină un spațiu construit 

eficient, în care toți locuitorii să aibe acces egal la resurse, să beneficieze de creșterea calității 

vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul acestora și de strategiile 

de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune teritorială. Programul este 

dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care 

nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care este 

imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de 

România în cadrul Uniunii Europene. 

Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să 

vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul 

dintre următoarele domenii specifice: 

 sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

 sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 

 unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi 

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 

unităţi de învăţământ special de stat; 

 unităţi sanitare; 

 drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice 

din interiorul localităţilor; 

 poduri, podeţe sau punţi pietonale; 

 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifuncţionale, teatre; 

 platforme de gunoi; 

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 

 modernizarea bazelor sportive; 

 sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a 

instituţiilor publice din subordinea acestora; 



 

 

 infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere 

în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în 

proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea 

acestora. 

 

Finanţare 

Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual 

în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite. 

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 

specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MLPDA întocmeşte şi aprobă prin 

ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu obiectivele de 

investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice. 

Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinaţia finanţării 

cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare: 

Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei, în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate cu destinaţia 

finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, în termen de 30 de 

zile de la efectuarea transferurilor de sume. 

MLPDA virează sumele alocate şi aprobate prin ordin de plată direct în conturile beneficiarilor. 

 

 PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU 

Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar 

pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform 

principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”. 

Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al administrației 

publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului. 

Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public 

Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public 

Beneficiari eligibili: Unităţile administrativteritoriale, organizate la nivel de comună, oraș sau 
municipiu 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu  



 

 

Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, precum şi 
achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului 
luminos la nivelul întregului obiect de investiţii 

Mai multe informații: https://www.afm.ro/ 

 

2.5.3. Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de coeziune, în care 

autoritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri 

 

Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice Locale nu se limitează 

doar la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune, existând și alte surse 

de finanțare precum:  

 

 GRANTURILE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) ȘI NORVEGIENE  

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, 

Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale 

în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare 

din Estul și Sudul Europei și statele baltice.  

Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare 

Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 

Domenii finanțate:  

- dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de 

risc, drepturile omului 

- energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică 

- dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM 

- sănătate publică 

- cercetare 

- patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală 

- justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen 

- afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității 

- educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri 

- dialog social și muncă decentă 

- cetățenie activă – societate civilă 

- mediu și schimbări climatice 

Mai multe informații: https://www.eeagrants.ro/apeluri 

 

https://www.afm.ro/
https://www.eeagrants.ro/apeluri


 

 

 EUROPA CREATIVĂ -  Subprogramul Cultură 

Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și 

audiovizualului. 

Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând organizații 
neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu. 

Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția 

Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează 

toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații și asistență 

tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această finanțare. 

Domenii finanțate: cultură și audiovizual 

Mai multe informații: https://www.europa-creativa.eu/ 

 

 PROGRAMUL LIFE - instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru mediul 

înconjurător și acțiuni în domeniul climei 

Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

Finanțator: Ministerul Mediului 

Obiectivul programului:  Obiectivul general al programului LIFE propus pentru perioada 2021-
2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din punct de 
vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă la schimbările climatice – inclusiv 
prin tranziția către o energie curată –, de a proteja mediul și de a mări nivelul de calitate al 
acestuia și de a opri și a inversa declinul biodiversității. Prin programul LIFE au fost cofinanțate, 
până în prezent, peste 4500 de proiecte. 

Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/ 

 

 PROGRAMUL ROSENC  de Eficiență Energetică în Iluminat (PREEI) 

Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC Obiective: reducerea 
consumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale 
autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat public 
stradal. 

Obiectivul programului:  Obiectivul general al programului este reducerea consumului de energie 
electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale autorităților publice 
locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat. 

Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public stradal, cu 
50-70%. 

Mai multe informații: www.rosenc.ro 

 

https://www.europa-creativa.eu/


 

 

 ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL  

Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care operează la nivel 

național de peste 10 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator public al ofertei culturale 

din România care aplică un proces transparent de evaluare și selecție. 

Beneficiari eligibili: asociatiile, fundatiile, institutiile publice de cultura, persoanele fizice 
autorizate, societatile comerciale care derulează activități culturale. 

Finanțator: Ministerul Culturii 

Obiectivul programului:  administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, gestionarea 
Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate 
în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale internaționale ale României. 

Domenii finanțate:  acțiuni culturale și editoriale 

Mai multe informații: www.afcn.ro   



 

 

CAPITOLUL II.4. Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală 

 

4.1. Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

 

Identificarea, selectarea și dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei 

(întocmirea fișelor de proiecte identificate, analiza și corelarea proiectelor identificate în raport 

cu obiectivele sectoriale și strategice, precum și cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al 

proiectelor) s-a realizat în vederea identificării celor mai bune soluții pentru atingerea 

obiectivelor și priorităților locale propuse. 

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un document cu caracter normativ și prospectiv 

care cuprinde o analiză reală a comunei atât din punct de vedere al situației existente cât și din 

punct de vedere al oportunităților de dezvoltare.  

Identificarea oportunităților de dezvoltare pentru Comuna Blăjel trebuie urmată de acțiuni 

concrete pentru implementarea acțiunilor, dar și de monitorizarea implementării.  

Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare depinde în mod fundamental de 

capacitatea administrației locale, de a atrage fondurile necesare pentru a finanța acțiunile 

selectate și de a gestiona fondurile de la bugetul local.  

Absorbția fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acțiunilor, de 

capacitatea instituțională de a iniția proiecte și de a lucra în parteneriat pentru atingerea 

scopurilor strategice.  

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un 

management și control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de 

implementare și evaluare a rezultatelor obținute.  

În vedere implementării Strategiei de Dezvoltare Locală se vor parcurge următorii pași: 

 



 

 

 

Figură 1 Implementarea strategiei de dezvoltare locală 

 

 

4.2. Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

 

Monitorizarea evoluţiei implementării strategiei este în principiu o practică formală puţin 

cunoscută şi asumată în mediul instituţional public.  

Monitorizarea strategiei va furniza informaţia necesară evaluării iar pentru a putea 

monitoriza implementarea strategiei şi pentru a aprecia performanţele ei în raport cu obiectivele 

stabilite, este necesară stabilirea unui set de indicatori.  

Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de către comisia 

de monitorizare, care va evalua:  

  stadiul în care se află diversele acţiuni programate în cadrul strategiei;  

  revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul 

  timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor; 

  alte aspecte. 

 



 

 

Se vor monitoriza activitățile, rezultatele și resursele strategiei astfel: 

 

 

Figura 1 Tipuri de monitorizare 

 

Consiliul Local va trebui să aibă în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Locală atunci când 

se aprobă diferite documentații de urbanism sau alte documente strategice, astfel încât să se 

asigure o corelare între acestea. 

 

 

4.3. Evaluarea strategiei și analiza impactului 

 

Evaluarea este aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizând 

informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de 

implementare a Strategiei şi eficienţei acesteia.  

Evaluarea va fi realizată de către aceeaşi echipă care realizează şi activitatea de monitorizarea 

Strategiei. Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va conţine 

situaţia indicatorilor de evaluare.  

În urma monitorizării și evaluării Strategiei se poate recomanda revizuirea acesteia conform 

noilor priorități identificate.  

Monitorizare 
activități

•Se verifică realizarea calendarului de activități (durata previzionată și durata realizării)

•Se verifică atingerea rezultatelor intermediare pe diferite intervale de timp 

Monitorizare 
rezultate

•Se verifică progresul în atingerea indicatorilor prevăzuți 

Monitorizare 
resurse

•Se vor monitoriza sursele de finanțare disponiblile și se vor identifica noi surse de 
finanțare

•Se vor monitoriza cheltuielile realizate și încadrarea, măsura în care acestea respectă 
procesul de planificare

•Se va monitoriza disponibilitatea resuselor umane pentru realizarea Strategiei



 

 

 

Evaluarea va fi realizată de către aceeaşi echipă care realizează şi activitatea de 

monitorizarea Strategiei. Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care 

va conţine situaţia indicatorilor de evaluare.  În urma monitorizării și evaluării Strategiei se poate 

recomanda revizuirea acesteia conform noilor priorități.  

Procesul de evaluare va fi realizat în baza următoarelor criterii:  

 

Figura 2 Criterii pentru evaluarea politicii  

 

O evaluare a impactului strategiei se va face la sfârșitul perioadei de programare, respectiv 

în anul 2027, când se vor putea compara rezultatele înregistrate la sfârșitul perioadei față de 

perioada de bază, anul 2020. Evaluarea va aprecia, în egală măsură performanța – realizarea 

obiectivelor propuse și procesul – modul în care au fost atinse obiectivele strategice. 

Abaterile constatate vor impune luarea unor măsuri de corecție agreate de comun acord prin 

contractele de finanțare semnate între părți. 

 

 

4.4.Indicatori ai implementării strategiei 

Colectarea și prelucrarea informațiilor de încredere, cuantificate și actualizate regulat, 

agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabilă, va permite măsurarea performanțelor în 

atingerea obiectivelor stabilite prin prezenta strategie și raportarea corectă asupra rezultatelor. 

• În ce măsură s-au atins indicatorii preconizați la momentul 
elaborării?Efectivitatea

• Care au fost factorii care au contribuit sau au afectat 
implementarea proiectului?

• În ce măsură ipotezele formulate s-au verificat?

• Ce alți  factori de risc nu au fost luați în considerare?

Cauzalitatea 

• Raportarea rezultatelor obținute la resurse-
productivitatea?Eficiența

• Vor continua rezultatele obținute să se mențină și să-și 
manifeste efectele pozitive și după încheierea perioadei de 
implementare?

Sustenabilitatea

• Se verifică relevanța măsurătorilor din documentul de 
politică pentru un proces viitor, țînând cont de modificările 
apărute în perioada de implementare? 

Relevanța

• Care sunt consecințele neprevăzute (pozitive și negative) 
apărute pe perioada implementării?

• Cum pot fi valorificate sau eliminate acestea?
Rezultate secundare



 

 

Pentru realizarea evaluării corespunzătoare privind implementarea strategiei, se vor lua în 

considerare următorii indicatori de evaluare:  

Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea accesibilității 

concomitent cu creșterea siguranței de deplasare din comuna Blăjel 

 Numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de apă potabilă ; 

 Numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de  canalizare menajeră; 

 Asigurarea încălzirii locuinţei în perioadele reci; 

 Gradul de mulţumire al populaţiei privind starea utilităţilor; 

 Gradul de mulțumire al populației privind investițiile în infrastructura rutieră; 

 Gradul de acces al populaţiei la serviciile de cablu tv; 

 Gradul de acces al populaţiei la serviciile de internet; 

 Investiții realizate pentru modernizarea infrastructurii silvice 

 

Obiectivul strategic nr. 2 -  Dezvoltarea echilibrată a economiei locale 

 Evoluția numărului agenților economici din  comună; 

 Domeniile de activitate ale agenților economici; 

 Gradul de diversificare al domeniilor de activitate ale operatorilor economici 

 Numărul unităților economice înmatriculate, lichidate/ dizolvate și radiate; 

 Numărul de angajați ai agenților economici; 

 Intenția agenților economici de a angaja personal; 

 Intenția agenților economici de a concedia personal; 

 Gradul de mulțumire al agenților economici cu privire la implicarea Primăriei în 

dezvoltarea mediului de afaceri; 

 Proiecte propuse de agenții economici pentru dezvoltarea mediului de afaceri; 

 Sprijinul oferit din partea angajaților Primăriei în rezolvarea problemelor zilnice a 

agenților economici; 

 Numărul parteneriatelor public-privat între agenții economici și Primărie; 

 

Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la sistemul 

educațional și sprijin pentru formare și învățarea pe tot parcursul vieții 

 Evoluția populaţiei şcolare; 

 Gradul de promovabilitate; 

 Rata abndonului școlar; 

 Numărul persoanelor analfabete; 

 Numărul unităților școlare reabilitate/modernizate  



 

 

 Numărul laboratoarelor școlare, raportate la numărul de elevi 

 Săli de gimnastică și terenuri de sport 

 Evoluția personalului didactic pe niveluri de educaţie; 

 Gradul de mulţumire al populaţiei privind învăţământul şi educaţia; 

 Opinia populaţiei asupra comunei ca loc de creştere şi educare a copiilor. 

 

Obiectivul strategic nr. 4 - Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul 

 Calitatea apei potabile din comună; 

 Gradul de mulțumire al populației privind poluarea; 

 Gradul de mulțumire al populației privind modul de colectare al deșeurilor; 

 Gradul de colectare selectivă a deșeurilor; 

 Evoluția surselor de poluare la nivelul comunei; 

 Investițiile în energia verde/ regenerabilă; 

 Reducerea gradului de poluare 

 Eficiența energetică 

 Numărul/suprafața spațiilor degradate /terenuri neutilizate 

 Investițiile realizate asupra spațiilor degradate, inclusiv reintroducerea în circuitul 

rural al construcțiilor și terenurilor neutilizate 

 

Obiectivul strategic nr. 5 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care 

să asigure securitatea alimentară 

 Suprafaţa de teren agricol deţinută de populaţia comunei; 

 Suprafaţa de teren agricol cultivată de populaţia comunei; 

 Principalele culturi agricole; 

 Asociaţii Agricole pe raza comunei; 

 Apartenenţa locuitorilor la una dintre Asociaţiile Agricole de pe teritoriul comunei; 

 Numărul agenților economici care activează în sectorul agricol  

 Numărul fermelor de semi-subzistență 

 Gradul de asociere 

 

Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale 

 Investiții realizate pentru modernizarea infrastructurii sanitare  

 Numărul medicilor de familie; 

 Personal sanitar mediu; 

 Persoane înregistrate în cadrul cabinetului medical individual; 



 

 

 Persoane bolnave înregistrate în cadrul cabinetului medical individual; 

 Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate; 

 Persoane cu dizabilităţi; 

 Număr copii asistați social; 

 Număr adulți asistați social; 

 Număr vârstnici asistați social; 

 Persoane cu handicap; 

 Număr copii cu handicap; 

 Număr adulți cu handicap; 

 Copii aflaţi în plasament familial; 

 Familii cu risc social; 

 Familii fără venit; 

 Persoane cărora li se acordă venitul minim garantat; 

 Ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne 

 Familii beneficiare de alocaţia de susţinere a familiei; 

 Gradul de mulţumire al populaţiei privind sectorul medical; 

 Sprijinul acordat de Primărie şi Autorităţile Publice Locale grupurilor defavorizate 

din comună; 

 Infrastructură socială nou creeată sau modernizată 

 

Obiectivul strategic nr. 7 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport 

 Patrimoniul cultural; 

 Numărul evenimentelor culturale organizate în comună și numărul participanților; 

 Infrastructura culturală; 

 Gradul de mulţumire al populaţiei privind cultura şi divertismentul; 

 Gradul de acces al populaţiei la manifestări culturale; 

 Gradul de mulţumire al populaţiei privind modalităţile de petrecere a timpului liber; 

 Gradul de mulţumire al populaţiei privind activităţile sportive şi de recreere; 

 Gradul de mulţumire al populaţiei privind siguranţa publică; 

 Gradul de mulţumire al populaţiei privind siguranţa copiilor şi tinerilor în spaţiile 

publice; 

 

Obiectivul strategic nr. 8 – Dezvoltare tehnologică și digitalizare 

 Tipul de servicii publice digitalizate 

 Numărul cetățenilor care utilizează soluțiile digitale 

 Gradul de mulțumire al cetățenilor cu privire la serviciile electronice 



 

 

 

Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității insituționale 

  Investiții realizate pentru dezvoltarea capacităţiilor administrative și a serviciilor 

publice  

 

Obiectivul strategic nr. 10 -  Dezvoltarea cooperării și asocierii  

 Numărul parteneriatelor public-private 

 Aderarea UAT la noi asociații de dezvoltare comunitară integrată 

 Numărul schimburilor de experiență 

 Gradul de colaborare cu alte țări europene 

 

 


