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Preambul

„A trăi în sat înseamnă a trăi în zariște cosmică și în

El s-a păstrat feciorelnic neatins în autonomia

conștiința unui destin emanat din veșnicie (...)

sărăciei și mitologiei sale pentru vremuri când va

Mândria satului de a se găsi în centrul lumii și al

putea să devină temelie sigură a unei autentice

unui destin ne-a menținut și ne-a salvat ca popor

istorii !

peste veacurile de nenoroc. Satul nu s-a lăsat ispitit

(Lucian Blaga – „Elogiul satului românesc”).

și atras în istoria făcută de alții peste capul nostru.

Timpul în mod irevocabil își lasă amprenta trecerii

dinamism și adaptabilitate, orientare spre

asupra lumii acesteia. Datoria ființei umane este

schimbare, orientare spre un câştig durabil.

de a da un sens constructiv, creator, de

Strategia de dezvoltare locală prezentată aici

continuitate și trăinicie a acestei treceri.

reprezintă documentația care stă la baza

Rolul unei administrații este, în cele din urmă, de a

dezvoltării Comunei Voșlăbeni.

conduce cu succes, prin schimbările pe care le

Dezvoltarea locală se poate defini ca un proces în

aduce timpul, colectivitatea de oameni pe care o

care demersurile administrației publice sunt unite

reprezintă. Tocmai pentru aceasta, asigurarea

cu acelea ale oamenilor, cu scopul de a îmbunătăți

unei strategii de dezvoltare pentru timpurile care

condițiile sociale, culturale și economice ale

se așează asupra unei colectivități este un semn de

comunității. Dezvoltarea locală este deci cel mai

atentă grijă atât pentru cei din prezent cât și

strâns legată de conceptul de parteneriat care

pentru moștenirea care se va lăsa generațiilor ce

asigură accesul la toate resursele necesare,

vor veni.

bazându-se atât pe participarea celor care

Astfel, prezenta strategie de dezvoltare locală este

reprezintă

caracterizată prin diverse trăsături: viziune și

disponibilitatea administrației publice de a forma

imagine asupra viitorului, creativitate, flexibilitate,

parteneriate cu grupuri, organizații sau instituții.
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cât
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Ați ajuns aici,
unde legenda și dragostea
se împletesc în nemurire:

Cândva în vremurile îndepărtate, pe vârful unui munte
din Carpații Răsăriteni, au trăit un crai și o crăiasă care
au avut 2 fii gemeni. Unul a primit numele de Mureș,
celălalt Olt, unul fiind mai liniștit, celălalt mai aprig.
Iscându-se în acele vremuri un cumplit război, craiul a
plecat în luptă de unde nu s-a mai întors. Cei doi fii,
Mureșul și Oltul, înduioșați de lacrimile crăiesei, au
decis să plece în căutarea tatălui lor, dar datorită firii
lor diferite, sau certat și au pornit în direcții diferite,
neascultând sfatul crăiesei de a nu se despărți unul de
celălalt. Crăiasa auzind aceasta, s-a rugat la
Dumnezeu să-i facă copiii nemuritori. Dumnezeu i-a
îndeplinit dorința, transformându-i pe cei 2 frați în ape
curgătoare, fiecare traversând cei mai frumoși munți,
cele mai roditoare dealuri și cele mai bogate câmpii.

Legenda Mureșului și a Oltului
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I. INTRODUCERE

Conceptul de dezvoltare durabilă înglobează considerente economice, sociale și de
mediu care pot evolua în interdependență, susținându-se reciproc. Agenda 2030 a ONU,
adoptată de liderii mondiali în 2015, reprezintă noul cadru global de dezvoltare durabilă și
stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă. Aceasta constituie un angajament de a eradica
sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 20301.
ODD2 își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – cea
economică, cea socială și componenta de mediu – prin acțiuni concrete prevăzute pentru
următorii 15 ani, axate, printre altele, pe:
•

demnitate umană

•

stabilitate regională și globală

•

o planetă sănătoasă

•

societăți reziliente și echitabile

•

economii prospere.
În domeniul dezvoltării durabile, UE se află într-o poziție avansată. Alături de statele sale

membre este printre primii actori care pun în aplicare Agenda 2030 a ONU, ODD sunt integrate
în toate cele 10 priorități de acțiune ale Comisiei3. În prezent, societățile europene au de înfruntat
multe provocări legate de sustenabilitate, de la șomajul în rândul tinerilor la îmbătrânirea
populației, schimbările climatice, poluare, energie durabilă și migrație. Trebuie să fim pregătiți
pentru a face față atât provocărilor actuale, cât și celor viitoare, oferind un răspuns adecvat în
ceea ce privește ritmul și complexitatea schimbărilor globale, precum și nevoile unei populații
globale în creștere. Pentru a menține modelul social european și coeziunea socială, este esențial
să se investească în tineri, să se promoveze o creștere economică durabilă și favorabilă incluziunii,

1

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approachsustainable-development_ro
2
https://sdgs.un.org/2030agenda
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2016%3A739%3AFIN
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să se abordeze inegalitățile și să se gestioneze migrația într-un mod eficient. Continuarea
politicilor bugetare responsabile și punerea în aplicare a reformelor vor consolida
sustenabilitatea sistemelor noastre de sănătate și de pensii. Pentru a ne conserva capitalul
natural, este esențială accelerarea tranziției către o economie circulară caracterizată de emisii
reduse de carbon, reziliență la schimbările climatice și eficiența utilizării resurselor. Pentru ca
aceste provocări să devină oportunități pentru crearea de noi întreprinderi și locuri de muncă,
este necesară o implicare intensă în cercetare și inovare.
Obiectivele de dezvoltare se pot realiza numai în condițiile unei strategii care sa
stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei si, în functie de aceasta, sa se
stabileasca structura directiilor de calificare.
Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele
rezultate.
Trebuie luat în vedere și faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece situatiile
neprevazute pot și ele sa exercite o influenta importanta asupra lor.
Concentrat, principiile strategiei de dezvoltare durabila graviteaza în jurul trasaturilor
vizand consistenta, competitivitatea, sprijinul financiar și buna administrare din partea
institutiilor responsabile.
Pentru intervalul 2021-2027, politica de coeziune vizează
➢ o Europă mai inteligentă
➢ o Europă mai verde
➢ o Europă mai socială
➢ o Europă mai conectată
➢ o Europă mai aproape de cetățeni
Pentru fiecare din aceste priorități, programe specific sunt orientate în scopul
implementării schimbării. Motivația construcției sub această formă a politicii de coeziune se
centrază în jurul viziunii europene care consider că o schimbare în bine cu un nivel superior al
calității vieții începe cu factorul uman.
Practic, aceste priorități susținute european recunosc necesitatea uniformizării
capacității de acces la informație pentru toate categoriile de populație.
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1.

O Europă mai inteligentă

✓

Cercetare și inovare;

✓

Digitalizare;

✓

Impulsionarea și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii;

✓

Transformare economică

Componentă de Cercetare și Inovare va fi în continuare o prioritate de finanțare ce va
presupune dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare a organizațiilor prin
crearea unor sisteme atractive de inovare și adaptarea tehnologiilor avansate pentru crearea
unui sistem antreprenorial solid. Dacă vom discuta despre Competitivitate, Autorităţile anunță
că se dorește și în perioada următoare facilitarea accesului la finanțare a IMM-uri, sprijinirea
acestora pentru internaționalizare și pentru investiții în noi tehnologii. Digitalizarea va fi și ea un
obiectiv ce va veni în beneficiul cetățenilor, a companiilor și autorităților statului. În contextul
unei economii bazată pe cunoaștere, vor fi dezvoltate la nivelul IMM-urilor competențele pentru
specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, inclusiv organizarea de stagii de
pregătire practică, formare pentru implementarea standardului - sistem de Management a
Inovării în companii. Totodată, vor fi dezvoltate și capacitățile administrative ale actorilor
implicați în implementarea, monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligentă.

2.

O Europă mai verde

✓

Fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris;

✓

Investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea

schimbărilor climatice.

Dacă ne gândim la proiectele din Energie, ca și obiective specifice propuse menționăm
promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea

5

Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Comunei Voșlăbeni 2021 – 2027, județul Harghita

energiei din surse regenerabile și dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare
în afara TENE (Rețele Transeuropene de Energie).
Având în vedere că trăim într-o perioadă în care consecințele schimbărilor climatice și
criza apei sunt principalele riscuri, Comisia sprijină finanțarea proiectelor care promovează
adaptarea la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor și care
promovează gestionarea sustenabilă a apei.
Pentru promovarea tranziției către o economie circulară, se vor face investiţii pentru
extinderea și îmbunătățirea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, pentru a crește
reutilizarea și reciclarea acestora, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la
depozitele de deșeuri.
Protecția naturii și a biodiversității vor fi îmbunătățite prin dezvoltarea infrastructurii
verzi (în special în mediul rural) și prin reducerea poluării.
În ceea ce priveşte obiectivul mobilității rurale, vor fi selectate acele proiecte prin care
se va facilita accesul mai rapid și mai ieftin al populației în zona rurală.

3. O Europă mai socială

Prin această operațiune, se dorește să fie implementat Pilonul european al drepturilor
sociale, adică se vor urmări investiții pentru a îmbunătăți accesul la piața muncii prin politici
active în domeniul pieței forței de muncă (ocupare), prin anticiparea nevoilor în materie de
competențe și prin sprijinirea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii.
De asemenea, vor fi analizate investițiile care vor îmbunătăți calitatea, eficacitatea și
relevanța pieței forței de muncă, prin crearea unor sisteme de educație și formare performante.
Și nu în ultimul rând, pentru realizarea acestui obiectiv, menționăm investițiile care vor favoriza
incluziunea activă, pentru promovarea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate,
pentru consolidarea accesului la servicii de calitate, pentru abordarea problemei deprivării
materiale și pentru a înveşti în locuințe, în asistență medicală și în infrastructura de îngrijire pe
termen lung.
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4. O Europă conectată cu rețele strategice de transport și digitale.

O parte din finanțarea alocată României pentru această etapă (aprox. 30,6 mld. euro),
va fi destinată obiectivului conectivitate, adică acelor investiții prin care se va facilita dezvoltarea
unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și
intermodală. Totodată, se vor avea în vedere și investițiile în infrastructură de bandă largă, de
foarte mare capacitate, de tip Broadband.

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

Vor fi sprijinite proiectele strategice de dezvoltare durabilă, care vor avea ca și scop
investiții în turism (stațiuni turistice rurale de interes național), investiții în infrastructură din
domeniul cultural, investiții în patrimoniul cultural, investiții pentru regenerarea rurală și
securitatea spațiilor publice. În perioada de programare 2021-2027 avem parte de o abordare
personalizată a dezvoltării regionale. Astfel, vor fi păstrate o parte din metodele de alocare a
fondurilor (ex: PIB-ul pe cap de locuitor) și vor fi introduse noi criterii de selecție (șomajul în
rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea
migranților), pentru o adaptare reală a intervențiilor la nevoile și specificul regional, prin
descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul autorităților locale.
Scopul este de a contracara principalele piedici în calea obținerii unor performanțe mai
bune privind dezvoltarea localităților din mediul rural:
✓

deficitul de capacitate administrativă, atât la nivel local, cât și la nivel național;

✓

disfuncțiile care se manifestă la interfața între politicile publice la nivel național,

regional și la nivel local, din cauza organismelor deconcentrate.

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor
priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de
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prosperitatea relativă a statelor membre. Politica de coeziune continuă investițiile în toate
regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate).

Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de
locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări
climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren.
Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE.

Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și
să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale.

Dezvoltarea durabilă a spațiului rural reprezintă un proces de creștere a calității vieții și
bunăstării locuitorilor din mediul rural, fără a compromite bunăstarea generațiilor următoare, pe
baza exploatării raționale și eficiente a resurselor disponibile prin structuri economice moderne
și competitive, în condițiile gestionării cu pricepere a treburilor publice.

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 vizează mai multe
aspecte în vederea dezvoltării durabile a spațiului rural, precum:
✓

Dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil și competitiv pentru îmbunătățirea

calității vieții și asigurării unor condiții de viață în mediul rural apropiate de cele din mediul urban,
promovarea producției autohtone și ecologice și valorificarea produselor tradiționale și montane
cu valoare adăugată;
✓

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății publice la media standardelor

Uniunii Europene, cu accent și pe zona rurală, inclusiv susținerea cercetării în medicină;
✓

Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului,

ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca
destinație turistică;
✓

Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă

cele agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca

8
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de la distanță, accesul sporit la serviciile de microfinanțare;
✓

Asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a cetățenilor din comunitățile rurale

prin accesul la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri accesibile, accesul la
transport public eficient, la prețuri echitabile și accesibile pentru toți;
✓

Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și

natural, a elementelor de peisaj din rural.

Înscrierea colectivităților rurale din România pe calea dezvoltării durabile este
condiționată de lichidarea decalajului în ceea ce privește condițiile de viață față de cerințele
(imperativele) omului modern, prin:
✓

asigurarea accesului (universal) la servicii esențiale de interes general;

✓

creșterea treptată a ariei de cuprindere și a nivelului de exigență privind serviciile

de interes general esențiale, pe măsura evoluției necesităților, tehnologiei și disponibilității
resurselor.

În ceea ce privește dezvoltarea durabilă a colectivităților rurale, dincolo de realitățile
diferite care necesită o abordare individualizată la nivelul fiecărei colectivități, există o serie de
teme strategice de interes general. Pe primul loc se situează necesitatea asigurării vitalității
demografice a comunelor, care trebuie să devină o temă prioritară, de sine stătătoare, și câmpul
unor decizii lucide, fundamentate.
Astfel că, o parte dintre localitățile rurale se confruntă cu mari dezechilibre demografice
(proporția mare a persoanelor cu vârste înaintate, proporția scăzută a populației active în rândul
locuitorilor, proporția mare a persoanelor dependente, natalitate scăzută cu mult depășită de
rata mortalității și rată mare a fluxurilor migratoare de plecare), respectiv o dinamică
demografică negativă.
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Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă cuprinse în strategia națională, pe care
România dorește să le realizeze în următorii ani, se referă la:

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context;
2. Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și
promovarea unei agriculturi sustenabile;
3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă;
4. Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul
vieții pentru toți;
5. Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate;
6. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți;
7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și
modern;
8. Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării
depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru
toți;
9. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și
încurajarea inovației;
10. Reducerea inegalităților în interiorul țării și între țări;
11. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure,
reziliente și durabile;
12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile;
13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor;
14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o
dezvoltare durabilă;
15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea
degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate;
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16. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului
la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate
nivelurile;
17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru
dezvoltare durabilă.

6. Mecanismul de implementare al POR CENTRU

În cadrul POR 2021-2027 se propune o abordare adaptată pe fiecare obiectiv specific a
creșterii capacității admnistrative care se transcrie în susținerea unor măsuri de întărire a
capacității administrative a beneficiarilor prin intermediul proiectelor pe care le derulează și în
linie cu domeniul acestor proiecte, precum și o serie de măsuri orizontale care vor fi susținute fie
prin intermediul axei de asistență tehnică, fie prin alte măsuri orizontale derulate la nivel de
program ca: simplificarea procedurilor de accesare, dezvoltarea unor ghiduri mai simplificate și
mai clare, reducerea la minimum posibil a documentelor solicitate, utilizarea opțiunii costurilor
simplificate acolo unde acestea se pot aplica, întârirea funcției de helpdesk, precum și întârirea
capacității partenerilor regionali în ce privește implicarea acestora în procesul de elaborare,
implementare și monitorizare a Programului.
Capacitatea administrativă a actorilor implicați în procesul de implemetare a fondurilor este
inegală, fiind mai redusă în cazul orașelor mici. Trebuie accentuat sprijinul în ce privește pregătirea
proiectelor și întărită capacitatea celor care pregătesc proiectele. Este necesară simplificarea procedurilor
de accesare a fondurilor în așa fel încât să se reducă birocrația excesivă, reducerea numărului de
documente necesare și să se înțeleagă mai bine cerințele finanțatorului. Este necesară consolidarea
capacitatii partenerilor regionali de participare la dezvoltarea, punerea în aplicare, monitorizarea și
evaluarea politicilor de dezvoltare, în special în ce privește sprijinirea structurilor de coordonare și rețea.

7. Abordarea privind dezvoltarea teritorială

Considerate motoare ale economiei, orașele sunt catalizatori pentru creativitate și
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inovare. Diversele dimensiuni ale vieții urbane - economică, socială, culturală și de mediu - sunt
strâns legate între ele, iar succesul în materie de dezvoltare urbană poate fi atins numai prin
intermediul unei abordări integrate, care să vizeze atât dimensiunile sustenabilității urbane, cât
și provocările și noile tendințe privind progresul societății.
În acest sens în cadrul POR Centru 2021-2027 abordarea urbană va fi tratată în
concordanță cu prevederile art. 28 și 29 din din Regulamentul UE 1060/2021 de stabilire a
dispozițiilor comune și art. 11 din Regulamentul UE 1058/2021 privind Fondul european de
dezvoltare regională și Fondul de coeziune și va avea la bază strategiile integrate de dezvoltare
urbană (SIDU) elaborate pe baze parteneriale de autoritățile publice locale de la nivelul
municipiilor de la nivel regional - 6 municipii reședință de județ și 14 municipii.
Municipiile pot opta pentru realizarea SIDU fie la nivel de UAT-municipiu, fie la nivel de
zonă funcțională urbană/zonă metropolitană. SIDU va fi completat de PMUD și alte documente
strategice care să susțină dezvoltarea.
Strategiile pot fi extinse dincolo de granițele administrative, asigurând, astfel,
promovarea parteneriatului urban-rural. Acestea vor cuprinde informații despre aria geografică
acoperită, aspecte demografice; o analiză a nevoilor de dezvoltare și a potențialului zonei
acoperite de strategie (provocări economice, sociale, de mediu, climatice, demografice bazate pe
date statistice; o prezentare a strategiilor și politicilor relevante; o analiză SWOT); o descriere a
abordării integrate care răspunde necesităților de dezvoltare și potențialului identificat; o
descriere a implicării partenerilor; secțiunea privind monitorizarea și evaluarea strategiei, inclusiv
indicatori, precum și aspecte legate de procesul de implementare; o listă cu propunerile de
proiecte, precum și un calendar de realizare a întregului proces.
Mecanismul de alocare a fondurilor s-a stabilit în corelare cu prevederile OUG 156/2020
cu modificările ulterioare, scopul vizat fiind dezvoltarea echilibrată a Regiunii și reducerea
disparităților economice, sociale și teritoriale. În calculul realizat pentru încadrarea în procentul
minim de alocare pentru dezvoltare urbană durabilă și pentru stabilirea alocărilor predefinite
pentru municipiile de la nivel regional s-a luat în calcul doar alocările previzionate prin POR
Centru pentru măsurile referitoare la infrastructură verde, cele de mobilitate urbană durabilă și
cele privind regenerarea urbană și infrastructura de turism, patrimoniu și cultura din zonele
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urbane aferente Priorităților 3, 4 si 8 din POR Centru 2021-2027.
În cadrul celorlalte priorități ale POR care vor fi adresate zonelor urbane, accesul la
fonduri se va face pe principiul ”primul venit, primul servit”, dar luând în calcul includerea
propunerilor de proiecte în cadrul SIDU. În acest sens procentul aferent dezvoltării urbane
integrate din POR 2021-2027 Regiunea Centru este de 29,79%. In cadrul celorlalte prioritati ale
POR care vor fi adresate mediului urban, accesul la fonduri se va face luand in calcul includerea
propunerilor de proiecte în cadrul SIDU.
Mecanismul de guvernanță al dezvoltării urbane va fi asigurat de autoritatea teritorială
competentă (consiliul local al municipiilor/consiliul local al municipiilor și consiliile locale ale
localităților din zona urbană funcțională sau ADI, forul decizional de la nivelul parteneriatului
format), care vor avea un rol în selecția strategică a proiectelor care vor fi promovate la finanțare
în cadrul POR 2021-2027. În procesul de realizare/actualizare a documentelor strategice se va
urmări crearea unui cadru partenerial real cu factorii interesați de la nivel local/metropolitan, în
vederea asigurării principiilor de consultare și de transparență decizională.
Acțiunile asupra zonelor urbane vor fi completate direct sau indirect de acțiunile finanțate
prin PO Sănătate, cu intervenții asupra infrastructurii de sănătate în urban, PO Dezvoltare
Durabilă, PO Incluziune și Demnitate Sociala, PO Educatie și Ocupare, PO Transport și PO Tranziție
Justă.
Sistemul de management si control propus la nivel regional va fi format din: Comitetului de
Monitorizare al POR 2021-2027 Regiunea Centru (CM POR Centru), organism fundamental pentru
principiul partenerial, care va reuni reprezentanți ai mediului public, privat, academic și asociativ,
va avea rolul decizional în ce privește implementarea, monitorizarea si evaluarea POR Centru
2021-2027; ADR Centru care va avea rolul de autoritate de management pentru Program;
Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru împreună cu structurile sale parteneriale CRP
Centru și CRI Centru vor avea un rol consultativ în procesul de elaborare, implementare și
monitorizare a POR 2021-2027 Centru.
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II. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI

1. Localizare

Voșlăbeni (cunoscută și drept Voșlobeni; maghiară: Vasláb, pronunție în maghiară:
[ˈvɒʃlaːb]) este o comună în județul Harghita, Transilvania, Romania compusă din două sate:
•

Izvoru Mureșului / Marosfő

•

Voșlăbeni / Vasláb

Satul Voșlăbeni este reședința.
Comuna Voşlăbeni este situată în zona central-estică a județului Harghita, în bazinul
hidrografic superior al Mureşului, în zona centrală a depresiunii Gheorgheni, cu o varietate de
forme de relief având altitudini medii cuprinse între 650 m spre Lunca Mureșului la Vest şi 900950 m la Izvoru Mureșului, pe cumpăna de ape ce desparte bazinul hidrografic al Mureşului de
cel al Oltului.4
Localizarea satului Voşlăbeni pe harta României: coordonate 46°38′40″N 25°37′22″E
Cu o populație aproximativa de 1950 persoane5 și o componenţa administrativă a 2 sate
Voşlăbeni, Izvorul Mureşului, comuna Voslabeni se intinde pe o suprafață de 5628 ha (intravilan:
748 ha extravilan: 4880 ha).
Comuna Voșlăbeni are următoarele învecinări:
•

la nord-est: Comuna Sândominic, Județul Harghita

•

la est: Comuna Tomești, Județul Harghita

•

la sud-est: Comuna Cârța, Județul Harghita

•

la sud și sud-vest și nord: Comuna Suseni, Județul Harghita

Izvorul Mureşului este o localitate montană la poalele Hăşmaşului Mare (1793 m), pe
versantul sudic al Muntelui Negru (1538 m) staţiune recreativă ce şi-a primit numele de la
izvoarele râului Mureş, aflate pe teritoriul localităţii. Staţia de cale ferată reprezintă punctul cel
4

https://en.wikipedia.org/wiki/Vo%C8%99l%C4%83beni
date populatie rezidenta valabile la 1 ianuarie 2020 (POP105A): Institutul National de Statistica
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
5
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mai înalt (850 m) a căii ferate circulare ce străbate Secuimea. Pe DN 12 se află la 45 km de
Miercurea-Ciuc şi 23 km de Gheorgheni, la cumpăna apelor dintre bazinul hidrografic al
Mureşului şi Oltului.

Poziția comunei Voșlăbeni
în cadrul județului
Harghita

15

Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Comunei Voșlăbeni 2021 – 2027, județul Harghita

2. Cadrul natural și calitatea factorilor de mediu

2.1 Cadrul natural

Din punct de vedere morfologic, teritoriul administrativ al comunei este situat în
depresiunea Giurgeului, la izvorul celor două râuri gemene – Mureşul şi Oltul .
Depresiune intramontană, de baraj vulcanic, situată în partea centrală a Carpaţilor
Orientali, axată pe valea superioară a Mureşului, încadrată de zona eruptivă a Munților Căliman
şi Gurghiu, în N şi V şi cea cristalino-mezozoică a Munților Giurgeu şi Hăşmaş, în E şi SE, ea mai
poarta numele de Ţara Giurgeului.
Vatra depresiunii este acoperită cu depozite pliocen-cuaternare de c. 1 000 m grosime.
Relieful depresiunii este relativ neted, cu aspect de câmpie înaltă (700– 800 m alt.), cu lunci şi
terase bine dezvoltate, cu unele zone mlăştinoase în S şi cu unele asocieri de glacisuri piemontane
la contactul cu muntele.
Climă răcoroasă (temp. medie anuală la Gheorgheni este de 5,6°C), cu ierni aspre (media
termică a lunii ian. –6,8°C), veri nu prea calde (în iul. temp. medie 16°C) şi precipitaţii bogate (800
mm/anual). Iarna, caracteristica o reprezintă frecventele inversii de temperatura care au
determinat denumireazonei drept „Polul frigului” - aerul foarte rece de pe crestele montane
înconjurătoare, fiind mai greu, coboară în vatra depresiunii şi înlocuieşte aerul puţin mai cald
decât cel de pe înălţimi, staţionând mai mult timp aici, fapt ce determină înregistrarea unor valori
foarte scăzute, uneori sub –30°C în localitatile inconjuratoare la Topliţa, Joseni, Gheorgheni,
Miercurea-Ciuc ş.a.
Numeroase izvoare cu ape minerale bicarbonatate, sodice, feruginoase, carbogazoase
(Topliţa, Remetea, Suseni, Voşlăbeni) exercita efecte terapeutice: stațiuni de tratament, spa sau
băi ori izvoare. În jurul majorității acestor locuri cu surse de apă minerală s-au dezvoltat centre
turistice active. Culturile de plante textile şi furajere, de cartofi etc se intovarasesc cu flora
spontana-fâneţe umede şi local mlaştini eutrofe. Cursurile de apă din zona şi stratele acvifere
freatice sunt tributare Mureşului. Mureșul este un râu, care curge în România și Ungaria, în
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lungime de 761 km și se varsa în Tisa. Mureșul ale cărui ape își au obârșia la câțiva km sud-est în
Masivul Hășmașul Mare(Cota la izvor 1406 m.d.M.), strabate Depresiunea Gurghiului și defileul
Toplita – Deda , traverseaza Transilvania separând Podisul Târnavelor de Câmpia Transilvaniei,
strabate culoarul Alba-Iulia – Turda, în Carpatii Occidentali separa Munții Apuseni de Munții
Poiana Rusca, strabate Dealurile de Vest, Câmpia de Vest trecând prin municipiul Arad în Ungaria,
unde se varsa în râul Tisa. Pentru 22,3 km râul marcheaza frontiera româno-ungara.
Traversând forme variate de relief (25% munţi, 55% podiş, 23% câmpie), panta medie de
curgere a râului Mureş oscilează între 2,7‰ (în Depr. Giurgeu), 20–25‰ (în zona munţilor
vulcanici), 0,5‰ (în Pod. Transilvaniei) şi 0,3‰ (în câmpia din cursul inf.), transportând c. 2,7 mil.
tone aluviuni pe an.
Judeţul Harghita6 se întinde pe o suprafaţă de 6610 km2, reprezentând 2,8 % din suprafaţa
ţării, din care 34% este configurată de păduri – fapt care are ca rezultat o balanţă ecologică şi
resurse turistice de nepreţuit. Principala trăsătură a reliefului constă în predominarea ţinuturilor
muntoase, aceste ocupând peste 60% din teritoriul judeţului. Se disting trei unităţi principale
de relief, munţi cu înălţimi până la 2.000 metri, dealuri cu altitudini medii de circa 800 metri şi
depresiuni intramontane şi intracolinare cuprinse între 400 şi 800 metri.
Judetul Harghita este situat in partea centrala a Romaniei in zona Carpatilor Orientali. Se
invecineaza la est cu judetul Neamt si Bacau, la sud cu Covasna si Brasov, la vest cu Mures si la
nord cu Suceava. Suprafata totala este 6.639 kmp, reprezentand 2,8% din teritoriul țării și ocupă
locul 13 din Romania.
În strânsă legătură cu distribuţia formelor de relief cu constituţia lor geografică şi cu
influenţa balneoclimaterică şi hidrologică, în judeţul Harghita există o largă varietate de soluri cu
specific montan, colinar şi depresionar. În cadrul reliefului montan se întâlnesc soluri brune şi
brune acide, soluri podzolice şi ferialuviale (munţii Giurgeului, Ciucului, Călimani şi Harghita).
În zona dealurilor şi a depresiunilor intramontane sunt răspândite solurile argiloaluvionare
brune şi podzolice, soluri litomorfe (randzine) hidromorfe şi de luncă în bazinul superior al
Târnavelor şi depresiunile intramontane Giurgeu şi Ciuc, lunca Mureşului şi Oltului.
Întâlnim formaţiuni carstice, cele mai renumite peşteri în judeţ sunt: peştera de la Mereşti
6

http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2016/02/analiza-regionala-Haghita.pdf
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– pe pârâul Vîrghiş, peştera Şugău, situată între localităţile Voşlobeni şi Valea Strâmbă, la poalele
sudice ale dealului Şipoş, la 13 km de Gheorgheni şi avenul Licaş, care face parte din rarele peşteri
verticale în formă de puţ şi este situat în partea de nord a masivului Hăşmaşul Mare, la circa 200
m spre nord de vârful cu acelaşi nume, la aproximativ 1650 m altitudine.
O notă caracteristică o constituie existenţa în judeţ a peste 2.000 izvoare de apă minerală.
De asemenea subsolul judeţului conţine: zăcăminte de tuf vulcanic în depresiunile Bilbor, Borsec
şi Ciuc; lignit la Borsec; pirite cuprifere la Bălan şi Jolotca; sare la Praid; caolină la Harghita Băi;
argile la Corund, Suseni şi Odorheiu Secuiesc; bazalt la Topliţa şi Gălăuţaş; calcare compacte la
Lăzarea şi Izvorul Mureşului; andezite la Chileni, Voşlobeni, Vlăhiţa şi Praid şi travertin la Borsec.

2.2.

Clima și calitatea aerului

Comuna Voșlăbeni se încadrează într-o zonă cu climat temperat – continental. Clima este
caracteristică zonelor intramontane, cu ierni geroase, de durată mai lungă și veri relativ calde.
În depresiunea intramontana Gheorgheni se individualizează un topoclimat specific,
caracterizat prin frecvenţe mari şi persistenţe îndelungate ale inversiunilor termice. Aceste
fenomene fac ca zona să se situeze printre regiunile cele mai reci ale României, atât în semestrul
cald, datorită inversiunilor termice nocturne, cât şi în semestrul rece, datorită inversiunilor
termice care persistă mai multe zile în şir.
Precipitaţiile medii anuale variază între 550 –1000 l/m.p. Precipitaţiile atmosferice
înregistrează creşteri însemnate pe măsura creşterii altitudinii şi scăderi datorate efectului de
föhnizare care are loc la coborârea maselor de aer în culoarul depresionar intramontan.
Temperatura medie anuală este cuprinsă între 4- 6 grade C. Temperatura maximă absolută de
36,50C a fost înregistrată la Odorheiu Secuiesc în anul 1952, iar cea mai scăzută valoare, de -38,
40C, la Miercurea-Ciuc în anul 1985. Amplitudinea termică înregistrată pe o perioadă de peste 50
de ani atinge valoarea de 74,5 0C, evidenţiind o pronunţată nuanţă de continentalitate a
condiţiilor climatice.
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Precipitaţiile
Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în sezonul cald, când convecţiei dinamice frontale
i se adaugă termoconvecţia favorizată de încălzirea excesivă a suprafeţei terestre şi aerului din
straturile inferioare ale atmosferei. Ele au adesea un caracter de aversă, fiind însoţite de
descărcări electrice şi vijelii. În perioada rece, grosimea stratului de zapadă este vizibil influențată
de condițiile de calm atmosferic, vânt și de particularitățile suprafeței active. Durata stratului de
zăpadă variază, în funcție de starea vremii și de condițiile locale.
Zilele cu îngheț totalizează anual în jur de 160 de zile (fiind posibile de la mijlocul lunii
septembrie până spre mijlocul lunii iunie), iar cele cu brumă, circa 60 /an.

Vântul
Vânturile sunt puternic influenţate de relief, atât în privinţa direcţiei, cât şi a vitezei. Nivelul
de precipitaţii ridicat din perioada de iarnă, determină depunerea unui strat consistent de
zăpadă, dar lipsa vânturilor din această zonă permite dezăpezirea căilor de comunicaţii rutiere şi
circulaţia mijloacelor de transport care sunt echipate corespunzător sezonului rece.
Frecvenţa anuală cea mai mare o au vânturile din vest, nord-vest şi nord-est. În depresiunile
intracarpatice predomină calmul, mai ales în perioadele de producere a fenomenului de
inversiune termică. Vânturile de nord-vest au în general viteze mai mari, pe culmile munţilor
ajungând până la 7-8 m/s, uneori producând intensificări până la 25-30 m/s. În depresiuni vitezele
medii anuale sunt cuprinse între 1,7-4,2 m/s.
Radiaţia solară globală depăşeşte 115 kcal/cm2/an, în ţinutul cu climă de dealuri şi în
depresiunile intracarpatice Giurgeu şi Ciuc şi coboară, sub 110 kcal/cm2/an,pe culmile cele mai
înalte ale munţilor.
Calitatea aerului este considerată satisfăcătoare, iar poluarea aerului prezintă riscuri
reduse: frecvenţa mare a calmului, viteza redusă a vântului şi inversiunile termice fac ca zona
depresiunilor intramontane să fie cea mai sensibilă faţă de poluarea atmosferică. Astfel, zona
dealurilor vestice şi cea montană beneficiază de efectul de curăţire a curenţilor de aer, oferind
condiţii prielnice dezvoltării unor staţiuni climaterice (Izvorul Mureşului, Lacul Roşu).
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Diversitatea suprafețelor active intravilane și extravilane, specificul zonelor funcționale din
interiorul așezărilor umane, precum și morfologia locală a reliefului sunt factori care generează
în permanență condiții speciale de dezvoltare și repartiție a complexului de factori și fenomene
meteorologice, diferențiindu-se în mai multe topoclimate (așezările umane, de vale, forestier, de
munte etc) și o mare diversitate de microclimate, funcție de înclinarea și orientarea versanților,
gradul de acoperire cu vegetație forestieră, densitatea clădirilor, funcționalitatea diferitelor zone
și microclimatele străzilor, piețelor și curților, spațiilor verzi, versanților nordici sau sudici etc.
Ceață și nori: nebulozitatea - fenomenul climatic ce exprimă gradul în care cerul este senin
sau acoperit de nori - are o deosebită importanţă pentru activităţile umane şi pentru viaţa
animală şi vegetală. Valorile acesteia sunt cuprinse între 0 (complet senin) şi 10 (total acoperit).
Numărul mediu al zilelor cu cer senin (nebulozitate medie 0-3,5), cer noros (3,6-7,5) şi cer
acoperit (7,6-10), scoate în relief particularităţile lunare ale nebulozităţii pe teritoriul judeţului.
Durata de strălucire a soarelui înregistrează cele mai mari valori în lunile iulie (319 ore) şi
august (300 ore), iar cele mai mici în ianuarie (60 ore) şi decembrie (65 ore), media anuală fiind
de 1400 ore.

Calitatea aerului
Din punctul de vedere a calității aerului se poate aprecia că aceasta este „bună“. Nu sunt
surse majore de poluare a aerului. Principalele surse antropice de impurificare a aerului sunt
reprezentate de activitatea de exploatare în carieră a rocilor dolomitice de la Voşlobeni,
activitatea de procesare granulometrică în statia de concasare – sortare volumetrică şi
transportul masei miniere, respectiv produselor miniere.
Conform prevederilor Legii nr. 104/2011, APM Harghita realizează anual inventarul
emisiilor de poluanţi atmosferici, pe baza îndrumarului privind modul de realizare a inventarelor
locale de emisii şi a inventarelor naţionale în conformitate cu cerinţele Ghidului EMEP/EEA.
Sursele existente de poluare sunt reprezentate de zgomot, emisiile de praf asociate acestor
activități și emisiile de noxe provenite din gazele de eşapament. Având în vedere specificul
localității, capacitațile productive industriale și ocupația majorității populației, în principal în
sectorul agricol, principalele surse antropice de poluare a aerului care pot fi luate în considerare
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sunt:
- arderea combustibililor fosili (cărbune, produse petroliere) în surse staționare, respectiv
în locuințele și dotările edilitare, este răspunzatoare de încărcarea atmosferei cu un complex de
poluanți gazoși și solizi (SO2, NO, CO, CO2, cenușă și zgură).
- surse mobile - circulația auto/feroviară, generatoare de oxizi de carbon, oxizi de sulf și
oxizi de azot;
- activitățile de creștere a păsărilor și animalelor în gospodăriile populației, de la care se
emană amoniac și metan prin fermentarea dejecțiilor.
- depozitările necontrolate de deșeuri, generatoare de oxizi de carbon și metan;
- activități economice – ce pot genera pulberi (stații de betoane, stații de sortare) – care
pot genera emisii specifice materiilor prime utilizate.

Surse de poluare atmosferică și inventare de emisii - identificate și definite în mod exhaustiv
în cadrul surselor industriale și urbane de pe teritoriul fiecărei zone, pe trei categorii:
•

Surse punctuale

•

Surse de suprafață staționare

•

Surse liniare (trafic rutier)

Indicele de Calitate a Aerului este definit separat în apropierea șoselelor (indicat „pe
marginea drumului“) sau departe de șosele (indice „fundal“)
Particulele atmosferice (PM) reprezintă materie microscopică în stare solidă sau lichidă
care este suspendată în aer. Sursele de particule pot fi naturale sau antropogenice. Cele mai
îngrijorătoare pentru sănătatea publică sunt particulele suficient de mici pentru a fi inhalate în
părțile cele mai adânci ale plămânului. Aceste particule au un diametru mai mic de 10 microni
(aproximativ 1/7 din grosimea unui fir de păr omenesc) și sunt definite ca PM10. Sunt un amestec
de materiale printre care se numără fum, funingine, praf, sare, acizi și metale. Particulele se
formează și atunci când gazele emise de către vehiculele motorizate și de către industrie sunt
supuse la reacții chimice în atmosferă. PM10 sunt vizibile privirii sub formă de ceață care poartă
denumirea de smog. PM10 se numără printre cele mai nocive dintre substanțele care poluează
aerul.
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•

PM10 poate spori numărul și severitatea crizelor de astm

•

PM10 cauzează sau agravează bronșitele și alte afecțiuni pulmonare

•

PM10 reduce abilitatea corpului de a lupta cu infecțiile

•

PM10 include particule fine definite ca PM2.5, care sunt particule fine cu diametrul
de 2.5 μm sau mai puțin. Cel mai mare impact al poluării atmosferice cu particule
asupra sănătății publice este cauzat de expunerea îndelungată la PM2.5

•

PM2.5 crește riscul de mortalitate specific vârstei, în special în cadrul persoanelor
care suferă de afecțiuni cardiovasculare.

•

Praful Deșertic este alcătuit din particule mai mici de 62 μm și își are originea în
deșerturi. Cel mai adesea, particulele de praf sunt mici, ceea ce conduce la
concentrații ridicate de PM10 și PM2.5 și la un impact asupra sănătății.

Poluarea accentuată cu ozon (O₃) din troposfera inferioară se manifestă în special în zonele
urbane. Ozonul poate:
•

Să îngreuneze respirația profundă și sănătoasă

•

Poate cauza o respirație întretăiată și poate cauza dureri atunci când respirăm
adânc

•

Poate provoca tuse și senzație de iritație sau durere în gât

•

Poate inflama și deteriora căile respiratorii

•

Poate agrava afecțiunile pulmonare, precum astmul, emfizemul și bronșita cronică

•

Poate crește frecvența crizelor de astm

•

Poate expune plămânii la infecții

•

Poate continua să deterioreze plămânii chiar și atunci când simptomele au dispărut

•

Poate cauza apariția bolii pulmonare obstructive cronice (BPOC)

Dioxidul de sulf (SO₂) este un gaz, care este invizibil și are un miros pregnant și neplăcut.
Interacționează ușor cu alte substanțe și formează compuși periculoși, cum ar fi acidul sulfuric,
acidul sulfuros și particule de sulfat.
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Expunerea pe termen scurt la SO₂ poate dăuna sistemului respirator uman și ca atare poate
îngreuna respirația.
SO₂ și alți oxizi de sulf pot contribui la ploaia acidă care poate dăuna ecosistemelor
sensibile.
Copiii, vârstnicii și persoanele care suferă de astm sunt extrem de sensibili la efectele SO₂.

Dioxidul de azot (NO₂) este un gaz ce are o culoare maroniu-roșiatică și un miros
caracteristic puternic și înțepător și este un poluant atmosferic major. Sursa majoră de dioxid de
azot provine din arderea combustibililor fosili: cărbune, petrol și gaz. Majoritatea dixidului de
azot din orașe provine de la gazele de eșapament emise de mijloacele de transport motorizate.
Dioxidul de azot este un poluant atmosferic major, deoarece contribuie la formarea ozonului,
care poate avea un impact semnificativ asupra sănătății oamenilor.
•

NO₂ inflamează mucoasa plămânilor și poate reduce imunitatea la infecții
pulmonare

•

NO₂ cauzează probleme precum respirație șuierătoare, tuse, răceli, gripă și bronșită

Polenul de mesteacăn este unul dintre alergenii aerieni cei mai comuni în timpul primăverii
sau în perioade mai înaintate ale anului la altitudini mai înalte.
Odată cu înmugurirea copacilor, aceștia eliberează mici boabe de polen care sunt
împrăștiate de vânt. Un singur mesteacăn poate produce până la cinci milioane de boabe de
polen.
Polenul este dispersat de curenții de aer și poate fi răspândit pe distanțe mari. Prezentarea
este pentru polen la o viteză a vântului de 10 m.

Polenul de iarbă este principalul declanșator de alergii la polen în lunile de vară. Acesta
cauzează unele dintre simptomele cele mai severe și mai greu de tratat. În zonele cu umiditate
ridicată, sezonul polenului de iarbă ține câteva luni bune.
În zonele cu un climat mai uscată, sezonul polenului de iarbă este semnificativ mai scurt, la
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fel și sezonul polenului de mesteacăn.
Precipitațiile pot curăța aerul de polen, dar dacă acestea sunt însoțite de furtuni, vânturile
puternice sporesc inițial concentrația de polen.

2.3. Apa

Pe suprafaţa judeţului Harghita s-a dezvoltat o bogată reţea hidrografică, lacuri şi mlaştini
şi s-au acumulat importante rezerve de ape subterane. Reţeaua hidrografică a judeţului aparţine
bazinelor hidrografice ale Mureşului, Oltului şi Siretului

Repartiție bazin
hidrografic / suprafaţa

Mureș

Olt

Siret

50,26

33

16,73

judeţului Harghita
%

Repartitia suprafețelor bazinelor hidrografice în județul
Harghita

16,73

50,26
33

Mures

Olt

Siret

Apele de suprafaţă ale județului Harghita sunt drenate de cursurile superioare ale
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Mureşului, Oltului, Târnavelor, Vârghişului, Homoroadelor, Bistricioarei, Bicazului, Trotuşului,
Uzului şi Casinului. Lungimea totală a reţelei hidrografice codificate a judeţului este cca. 2.600
km. Cursurile râurilor principale pe teritoriul judeţului au lungimi cuprinse între 45-90 km,
izvorând din zonele muntoase. Complexul hidrografic al Țării Giurgeului, atat cel de suprafață cât
și cel subteran este tributar Mureșului.
Subsolul deține importante rezerve de apa subterana, mai scazute în zonele vestice ale
depresiunii, respectiv în sedimentele efuzive fine (tufuri și tufite vulcanice) și mai ridicate în
zonele estice, respectiv în sedimentele psamo - psefitice ale ramei cristaline care contine
importante rezerve de apă potabilă. Daca panzele acvifere sunt la adancimi de 50 - 100 m în
cuvertura piemontului acumulativ, adancimea lor scade în terasele joase, iar în lunca Mureșului
ajung la suprafata provocand inmlastiniri.
Mureșul colecteaza pâraie, de la izvoare pana la confluența cu Toplita, cel mai de seama
afluent al său. Mureșul a influentat asupra orientarii retelei hidrografice și contribuie la reglarea
proceselor geomorfologice dinamice din depresiune. Mureșul izvorăște din apropiere de Izvorul
Mureșului (816 m) și traverseaza Țara Giurgeului, în directia sud - nord, pe o lungime de 71,5 km,
constituind un ax longitudinal al acesteia. Izvorul râului Mureş se găseşte pe versantul sudic al
Muntelui Negru. Locul din centrul satului Izvorul Mureşului, nu departe de şosea, la vest de
aceasta, la poalele muntelui Greţeş, unde la altitudinea de 866 m există un mic izvor este
desemnat de localnici ca izvorul râului - dar specialiştii precizează, că izvoarele adevărate sunt
sus, la 1350 m altitudine pe versantul sud-vestic al Muntelui Negru în apropierea Vârfului Fagului,
şi localnicii, pe primii câţiva km îl cunosc sub denumiri variate: pârâul Varului, pârâul Baci sau
pârâul Forica, afluent al pârâului Mare, se varsă în acesta în apropierea staţiei de cale ferată.
În sectorul sesului inalt, Mureșul prezinta o vale meandrata și curbata, deplasata spre vest
de catre conurile de dejectie ale afluentilor sai din munții Giurgeu. În acest sector raul este însoțit
de mlaștini, păduri și fânețe.
Scurgerea râurilor este influentata de alimentarea pluvio-nivala, ca și de regimul
precipitatiilor, fapt care determina o scurgere pronuntata primavara și vara, și chiar toamna, iar
bilantul hidrologic este supus legii zonalitatii longitudinale și verticale a Carpatilor Orientali,
respectiv cresterii continentalitatii în aceasta zona. Debitul râurilor variază în funcție de
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cantitatea de precipitații, iar regimul hidrografic este de tip temperat (ape torențiale, viituri, ape
mici și ape mari etc.).
Principalii afluenți ai Mureşului pe raza localității Voşlobeni sunt: pârâul Voşlobeni şi pârâul
Chindeni, afluenți de dreapta. Pârâul Fântânii, care o traversează nu îngheaţă nici chiar în iernile
cele mai geroase iar iarba este tot timpul verde.
Factorii poluatori sunt în principal gospodăriile din satele componente, care nu beneficiază
de instalații moderne de canalizare și epurare a apelor uzate.
Gospodărirea durabilă a apelor din teritoriul comunei, în concordanță cu legislația actuală
din domeniu implică și asigurarea calității apelor prin protecția împotriva oricărei forme de
poluare și modificare a caracteristicilor lor. Acest lucru presupune, la nivelul comunei, păstrarea
distanțelor de protecție sanitara conform Legii nr. 310/2004 - Legea Apelor și Hotararea de nr.
930/2005 – „Normele speciale privind zonele de protecție sanitară și hidrogeologică“.
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Calitatea apelor din România este urmărită conform structurii şi principiilor metodologice
ale Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în
conformitate cu cerinţele Directivelor Europene.7
S.M.I.A.R. cuprinde 6 componente (subsisteme), din care 5 se referă la sursele naturale:
- ape curgătoare de suprafaţă;
- lacuri (naturale şi de acumulare);
- ape tranzitorii (fluviale şi lacustre);
- ape costiere;
- ape subterane,
iar ultimul, la sursele de poluare: - ape uzate.
O preocupare deosebită pentru combaterea inundațiilor în viitor trebuie să formeze zonele
de convergență și de confluență a paralelor de același ordin de mărime, unde pot avea loc
revărsări frecvente, în special în cazul existenței unei simultaneități de ape mari provenite din
topirea zăpezilor sau viiturilor din ploi torențiale.
Debitele maxime se pot produce în orice anotimp, fie din căderea unor cantități
pluviometrice mari, fie din topirea zăpezilor, acestea ducând în final la producerea viiturilor cu
caracter brutal și cu urmări dezastruoase pentru activitatea social-economică.
Regimul scurgerii este determinat de modul complex de combinare a surselor de
alimentare cu regimul factorilor climatici în diferite intervale de timp, îndeosebi de distribuția
precipitațiilor, structura geologică și de capacitatea de drenare a pânzei freatice de către pâraie.
Scurgerea cea mai bogată se înregistrează primavara, prin faptul ca se compun două unde
de viitură, complet sau parțial suprapuse și a căror geneză poate fi simplă sau mixtă.
Conform Planului Local de Acţiune pentru Mediu, valoarea maximă a debitului depinde de
mai multi factori dintre care amintim: rezerva de apa din stratul de zapadă din bazinul superior
al râului, de intensitatea topirii zăpezii, de gradul de înghețare a solului înainte de topirea zapezii,
de cantitatea și intensificarea precipitațiilor de primăvară. Râurile sunt alimentate în proporţie
de 68-69% din sursele de suprafaţă (ploi 42-46% şi zăpezi 23-26%), iar restul din apele freatice şi
subterane, încadrându-se în regimul de alimentare pluvio-nival de tip carpatic oriental. Debitele
7

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-29_raport_2009.pdf
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medii cele mai mari se înregistrează în luna aprilie, iar cele mai mici în luna ianuarie. Debitele
maxime absolute înregistrate în mai 1970 s-au produs în urma unei cantităţi foarte mari de ploi
căzute, însoţite de topirea bruscă a unui strat gros de zăpadă. Debitele maxime din timpul verii
sau toamnei au în general o durată scurtă şi sunt efectul ploilor torenţiale. Volumul cel mai mare
de apă se scurge primăvara 44-45%, în timpul verii 21-26%, iar în anotimpurile de toamnă şi iarnă
10-24%. Îngheţul apelor se produce începând din luna decembrie şi până la a doua decadă a lunii
martie. Dintre fenomenele de îngheţ foarte des se formează pod de gheaţă şi sloiuri plutitoare,
care pe râul Mureş în Depresiunea Giurgeului creează pericol de inundaţii prin blocarea albiei.
Factorii meteorologici sunt variabili de la un an la altul. În general, variația scurgerii lunare
urmărește variația scurgerii zilnice.

2.4. Solurile

În zona dealurilor şi a depresiunilor intramontane sunt răspândite solurile argiloaluvionare
brune şi podzolice, soluri litomorfe (randzine) hidromorfe şi de luncă în bazinul superior al
Târnavelor şi depresiunile intramontane Giurgeu şi Ciuc, lunca Mureşului şi Oltului. Sub aspectul
solului, comuna Voslobeni re un fundament de șisturi cristaline peste care stau depozite de
pietrișuri, nisipuri și chiar marne.
Întâlnim formaţiuni carstice în localitate: peştera Şugău, situată între localităţile Voşlobeni
şi Valea Strâmbă, la poalele sudice ale dealului Şipoş, la 13 km de Gheorgheni. De asemenea
subsolul judeţului conţine calcare compacte la Izvorul Mureşului și andezite la Voşlobeni.
Rocile dolomitice de la Voşlobeni, constituie aproape în întregime versantul vestic al culmii
ce coboară din vârful Cocoşelul până aproape de calea ferată Ciceu – Deda, în zona dintre Izvorul
Mureş şi Voslobeni
Perimetrul de exploatare Voşlobeni este situat în judetul Harghita la cca. 11 km de oraşul
Gheorgheni, la 5 km de Izvorul Mureşului şi la 40 km nord de municipiul Miercurea Ciuc.
Exploatarea Minieră Harghita S.A. are ca profil de bază exploatarea şi prepararea granulometrică
a zăcămintelor de dolomită din cadrul perimetrelor de exploatare Voşlobeni şi Delnita, fiind
printre principalii producători de dolomită din România.
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Terenul agricol al judeţului Harghita cuprinde 406,950 ha din care, 92,766 ha teren arabil
(22,9%) revenind în medie 0,26 ha pe cap de locuitor. Existenţa în judeţ a peste 311.313 ha de
pajişti naturale asigură condiţii favorabile creşterii animalelor, sector preponderent în asigurarea
veniturilor în agricultură.8
Calitatea solului la nivelul județului este scăzută, terenurile agricole sunt încadrate în clase
inferioare, ceea ce nu permite obținerea unor producții mai ridicate la culturi. Factorul dominant
de afectare a calității solului îl reprezintă intervențiile defavorabile și practicile agricole
neadaptate la condițiile de mediu (exemplu:folosirea solului ca suport de depozitare a unei game
foarte mari de deșeuri și acumularea de produse toxice care provin din activitățile industriale sau
urbane). Această situație conduce la un pericol permanent la adresa ariilor protejate și atracțiilor
naturale ale județului. Există 19UAT-uri în care se înregistrează contaminări cu nitrați.

Zonarea seismică

8

http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2016/02/analiza-regionala-Haghita.pdf
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Din punct de vedere seismic comuna Voșlăbeni face parte din zona seismică cu intensitate
de gradul VII pe scara MSK., conform STAS nr.111/1-1993, iar conform hartii 3.1 a normativului
P 100/1996 (revizuit în 2006) se încadrează în zona cu coeficientul de acceleratie ag = 0,16g și
perioada de colt Tc = 0,7 sec.
Pădurile în judeţul Harghita ocupă 229.000 ha, adică 34 % din suprafaţa judeţului. Ele
constituie principala bogăţie naturală şi resursă de dezvoltare economică a judeţului.
Cea mai mare parte a terenurilor agricole din comuna Voșlăbeni, ca de altfel și cele din
judetul Harghita, necesită o serie de masuri sau lucrări ameliorative care sa îmbunătățească
situația existentă.
Baza activității agricole o constituie teritoriul comunei, cum este el utilizat și calitatea
solurilor sub aspectul fertilității. Există suprafețe de sol afectate de degradare agrofizică.

2.5. Vegetația și fauna

Flora şi fauna zonei este cea specifică zonelor alpine şi subalpine.

Vegetația
Pajistile naturale se desfasoara din valea Mureșului și pana pe rama muntoasa a depresiunii
în timp ce în albia majora a Mureșului gasim plante de apa (mai ales rogoz, Carex stricta), folosite
frecvent pentru impletituri. Aici predomina pirul (Agropyrum repens), coada vulpii (Alopecurus
pratensis), iarba campului (Agrostis tenuis), firuta (Poa pratensis), etc. În vatra depresiunii
pasunile și fanetele care delimiteaza culturile agricole și intovarasesc apele și drumurile intrand
în componenta islazurilor comunale, sunt alcatuite din paiusul rosu (Festuca rubra) și teposica
(Nardus stricta), alaturi de care apar diverse specii subalpine și montane.
Munții din jurul depresiunii poarta pajisti naturale alcatuite în cea mai mare parte din iarba
vantului (Agrostis rupestris), paiusul (Festuca supina) și teposica.
Un alt element al cadrului natural al Tarii Giurgeului îl constituie pădurea. Padurile sunt
dominate de molid (Picea excelsa) în proporțe de 90%, limita sa superioara fiind antropogenă, ca
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urmare a activităților pastorale și oscileaza intre 1400 și 1600 m. La contactul vetrei depresiunii
cu versanții apare bradul (Abies alba) și diverse specii de arbori cu frunze cazatoare. Resursele
padurii cuprind și alte elemente ca: ciuperci comestibile, fructe de pădure, rasini naturale.

Fauna
În privinta faunei, padurile Tarii Giurgeului, mai ales din munții Gurghiului, Harghitei și
Caliman, dețin importante rezerve cinegetice, care sunt valorificate în stransa legatura cu
mentinerea unui echilibru ecologic intre specii. Aici se gasesc zone cu densitati maxime pe tara,
în privinta vanatului mare carpatin ca de pilda ursul (Ursus arctos), lupul (canis lupus), cerbul
carpatin (Cervus elaphus carpathicus), rasul (Lynx lynx), caprioara (Capreolus capreolus),
mistretul (Sus scrofa). Fauna apelor este constituita din pastrav (Salmo trutta fario), lipan
(Thymallus thymalus), mreana (Barbus fluviatilis) și lostrita (Hucho hucho).
În pădurile de foiase întâlnim - mierla, cinteza, privighetoare, uliu etc.

2.6. Resurse

Resursele (capitalul natural) sunt regenerabile și neregenerabile.
Resursa naturală de bază care constituie suportul dezvoltarii economice a comunei este
fondul turistic cu potențial extrem de ridicat.
Alte resurse naturale sunt reprezentate de dimensiunea piscicolă asigurată de cursurile de
apă care sunt și o resursă turistică unică în natura ei.
A treia categorie de resurse o reprezintă fondul cinegetic
O a patra categorie de resurse este reprezentată rezervele de substanţe nemetalifere
(dolomită, roci caolinitice, argile, sienite) şi de roci utile (andezite), disponibile pe termen lung,
reprezentând un potenţial valoros pentru dezvoltarea economică.
Regiunea Centru9 dispune de un potențial turistic ridicat și diversificat, atât natural cât și
antropic. Formele de turism cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare sunt: turismul montan,
turismul balnear, turismul cultural și turismul rural. Începând cu anul 2010 și până în prezent
9

http://www.adrcentru.ro/prezentare-regiunea-centru/
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(anul 2020), Regiunea Centru ocupă prima poziție în ce privește numărul de turiști atrași.
Numărul total de turiști sosiți în Regiunea Centru în anul 2020 (1,53 milioane, ceea ce reprezintă
24% din totalul turiștilor cazați in România). Capacitatea de cazare turistică în funcțiune, în anul
2020, era de aproximativ 14,6 milioane locuri-zile (22,8% din totalul național), ceea ce îi conferă
regiunii noastre prima poziție din țară.
Datorită diversității biologice deosebite, Regiunea Centru are o contribuție importantă la
implementarea Rețelei Ecologice Europene NATURA 2000 în România. În ce privește cele două
părți integrante a rețelei NATURA 2000 în România, la nivelul Regiunii Centru au fost declarate
18 Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) și 63 de Situri de Importanță Comunitară (SCI). La
nivelul Regiunii Centru, suprafața siturilor NATURA 2000 era în anul 2019 de 16.760 km2 (49,1%
din suprafața regiunii), cu 23,9% mai mare față de cea în urmă cu un deceniu (13.522 km2 în
2009, 39,7% din suprafața regiunii).
Ţinând seama că peste 30% din suprafaţa judeţului este acoperită cu păduri, o resursă
însemnată o constituie lemnul de fag, molid şi brad din pădurile montane. Pădurile reprezintă
sisteme biologice productive care furnizează materia primă necesară industriei lemnului,
constituind totodată o importanţă sursă de energie. Vegetaţia silvică a favorizat şi dezvoltarea
unei variate şi bogate faune de animale sălbatice pentru vânat.
Agricultura este un sector cu rezultate relativ slabe raportat la potențialul zonei, întrucât
continuă să se limiteze la marjele de subzistența. Furajele verzi cultivate pe teren arabil și cartoful
sunt principalele culturi.
În ceea ce priveşte zootehnia, se observa un potential de dezvoltare pe acest plan datorită
tradiţiei privind creşterea animalelor, dar şi ca urmare a întinderilor mari de suprafeţe de păşuni
şi fâneţe. Fluctuaţiile din producţia agricolă animală sunt strâns legate de variațiile producției de
culturi vegetale. Dintre efectivele de animale cele mai răspândite erau păsări, urmând ovinele,
porcinele, bovinele, familiile de albine, caprinele și iepurii.
Apropierea de sursa lemnoasa transforma comuna în important centru de prelucrare
artistica a lemnului. În satul Voşlăbeni, menţionat documentar în 1750, se află biserica „Sfinţii
Arhangheli” (1864, renovată în 1930, pictată în 1969 şi consolidată în 2007). Biserica a fost
edificată în anul 1864, pe locul unei biserici de lemn, care nu mai corespundea nevoilor parohiei.
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Vechea biserică fusese sfințită în anul 1714 de episcopul Sava al III-lea al Romanului, după cum
era scris pe un antimis găsit sub piatra de altar a bisericii. Astfel se confirma și legenda originii
satului: Batranii satului povestesc despre stramosii lor care au descalecat din Moldova, mai ales
din satul Oslob, din judetul Neamț. Numele satului provine de la mosia pe care au lucrat, care se
numea Oslobeni și apartinea Mânăstirii Neamțului.

În zona luncii Mureşului localitatea se bucură de o rezervaţie naturală, Mlaştina „După
Luncă”, o arie protejata de interes national destinata special pentru protecția și menținerea
diversității biologice, a resurselor naturale cât și a celor culturale asociate. Mlaștina După Luncă
se suprapune atât sitului de importanță comunitară omonim, cât și ariei de protecție specială
avifaunistică - Depresiunea și Munții Giurgeului, sit ce aparține rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Rezervație naturală de tip floristic și faunistic,este localizata pe raza comunei Voslabeni, la
confluența Mureșului cu văile Râului Senetea și pârâului „Ponc”. Situl se găseşte la vest de
localitatea Voşlobeni, la o distanţă de 500 m. Este traversat de râul Mureş, cu afluenţii Carbunele
Negru, Poncul Mic, Colina Mare, Senetea dinspre sud şi pârâul Voşlobeni din nord. În jumatatea
vestica este traversat de calea ferată industrială şi un drum pietruit spre cariera de piatră Suseni.
Pe o suprafata de 40 ha. tipurile de habitat protejate sunt :
•

Turbării cu vegetație forestieră

•

Mlaștini alcaline

•

Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase

•

Pajiști de altitudine joasă

Specii de mamifere:
•

Myotis myotis

•

Myotis blythii

Specii de amfibieni și reptile:
•

Bombina variegata

•

Triturus cristatus

Specii de plante:
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•

Ligularia sibirica

Rezervaţia naturală Mlaştina După Luncă este ocrotita încă din anii 1954, ca rezervaţie
naturală botanică, iar actual este protejata prin Hotârârea Consiliului Judeţean Harghita Nr.
162/2005. Este inclusă de asemenea în Anexa I a Legii Nr. 5/2000. Aria este sub administraţia
Consiliului local Voşlobeni, jud. Harghita.
Situl Natura 2000 propus prezinta o importanţă deosebită, deoarece conservă în stare
excepţională o mlaştină de turbă mezotrofă, reprezentativă pentru Bazinul Gheorgheni. Aici
există 4 tipuri de habitate incluse în Anexa I a Directivei Habitate, 2 specii de plante, 36 specii de
animale care figurează în Anexele II și III a Directivei Habitate, respectiv 91 specii de păsări din
Directiva Păsări, din care 56 cuibaresc în situl propus. De asemenea, 25 specii de plante figurează
pe lista roşie a cormofitelor din România, dintre acestea 13 specii fiind relicte glaciare. Situl este
important pentru protejarea speciei Euonymus nana, vulnerabilă în flora României. Alte 34 specii
de animale existente în teritoriu sunt protejate prin convenţii nationale şi internaţionale.
Arderea controlată, cositul, păşunatul, invazia de specii reprezinta o amenintare pentru
continuitatea sitului, de intensitatea eforturilor omului de protejare a lor depinde ca habitatele
sa nu fie distruse.
Pestera Sugau, descoperită în 1934, a fost cercetată mai în amănunt în anul 1965.
Dezvoltată în calcare cristaline, cu intruziuni dolomitice, peştera a fost descoperită de localnici în
anul 1934, dar a fost cercetată şi cartată prima oară în anul 1965 de către speologii Buslig Lajos,
Garai Odon şi Romfeld Ákos, iar în 1974 de speologul Denes István. În anii ’70 ai secolului 20, zona
de intrare în galeria principală (turistică) a fost lărgită şi înălţată pentru a se putea intra în peşteră
în poziţie bipedă, deoarece anterior accesul se făcea târâş.
Aria protejată are o suprafață de 17 ha și protejează mai multe specii printre care și
Epipactis astrorubens, Gimnadenia conopseea și Cephalantera rubra. Accesibilă din localitatea
harghiteană Voșlăbeni, este dispusă pe 4 nivele și lungă de 1021 m. Gura de intrare se află la
altitudinea de 1060 m.
Peştera Şugău (sau Peștera Șoaptelor) se află în Munții Giurgeului, pe versantul dinspre sud
al Muntelui Sipos care are o altitudine de 1.568 de metri. Este una dintre cele mai spectaculoase
peșteri de pe teritoriul României și atracția principală o reprezintă formele deosebite ale
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stalactitelor și stalagmitelor din interiorul acesteia, alături de stâlpii cu guler și galeriile foarte
strâmte. Aceasta măsoară circa un kilometru și are patru nivele, dintre care unul singur este pus
la dispoziția vizitatorilor (are 150 de metri). Cel inferior este activ, străbătut de pârâul Şugău, iar
celelalte trei niveluri superioare sunt fosile (uscate) fără a fi străbătute de firul vreunei ape.
Galeria principală(turistica) este amenajată cu balustrade şi pavaje de piatră și găzduiește săli ca:
Sala Sfatului, Hala Descoperirilor sau Vestiarul iar într-una dintre săli se află un lac cu apă potabilă,
numit „Lacul Îndrăgostiţilor“.
Structura geologică situată între localităţile Voşlobeni şi Valea – Strâmbă, la poalele sudice
ale Dealului Şipoş în a cărei compoziţie predomină calcarele care au favorizat formarea peşterii
Şugău. Din interiorul peşterii izvorăşte un pârâu care împreună cu alte izvoare vor forma apa
râului Vederea Mare sau cum astăzi localnicii îi mai spun, Valea. Sunetul produs de apele izvorului
produce un sunet despre care se spune că şopteşte. De la acest fenomen peştera a primit numele
de Şugău de la cuvântul în limba maghiară, sugo = şoaptă. De asemenea, peştera adăposteşte
mai multe exemplare de lilieci foarte rari în Europa.
Temperatura medie anuală din interiorul peşterii: 7-9°C; umiditatea: 90%; aerul din
interiorul peşterii are un conţinut ridicat de dioxid de carbon (CO2).
Peştera Şugău conţine numeroase şi frumoase stalagmite masive, de dimensiuni mari,
stalactite, coloane de 4 m înălţime şi diametrul de 80 cm, concreţiuni parietale, blocuri de piatră
prăbuşite, formaţiuni de aragonit, formaţiuni cristalizate de calcit, ramificate, numite de
specialişti helictite ş.a. Traseul prin nivelul superior al peşterii (Galeria turistică) nu este foarte
dificil, iar nivelurile inferioare sunt greu accesibile, cu multe culoare labirintice, înguste. În
interiorul peşterii hibernează diferite specii de lilieci, printre care Myotis myotis, Plecotus auritus,
Miniopterus schreibersi, de la care rezultă mari depozite de guano, pe care se dezvoltă
numeroase insecte, viermi, fluturi, crustacee ş.a. Peştera Şugau este declarată rezervaţie
speologică. În jurul peşterii există Rezervaţia naturală Şugău, extinsă pe 18,30 ha, declarată ca
atare la 14 apr. 1980, în cadrul căreia se dezvoltă numeroase specii de conifere şi de foioase şi
specii rare de plante rare din familia orhidaceelor, printre care Papucul-doamnei (Cypripedium
calceolus), declarată monument al naturii şi ocrotită de lege, Cephalantera rubra, Epipactis
helleborine, Gimnadenia odoratissima ş.a.
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3. Repere istorice

Prof. Aurel I. Vița în lucrarea sa Voșlobeni – vatră de istorie multiseculară vorbește despre
atestarea documentară a satului precizând anul 1630 timp la care este realizat un act scris păstrat
de-a lungul timpului în arhivele istorie noastre, document din care reiese că a avut loc un conflict
între localnici și contele Lazar, iscat ca urmare a construirii unei mori pe cursul râului Vale. Faptul
că în localitate existau meseriași capabili să construiască o astfel de moară precum și necesitatea
construirii acesteia ne conduce la ideea că aceasta așezare umană nu era tocmai la începuturile
sale, localitatea avea un statut de sine stătător și bine consolidat. Locuitorii săi prin grade de
rudenie, prin preocupări și prin însăși necesitatea de a conviețui împreună au determinat
constituirea și mai apoi consolidarea acestei localități. Dacă până acum în atestarea documentară
a localității se vorbea doar de acest document, care este într-adevăr de certă valoare, în anul
1615 a mai fost identificată o mențiune documentară în care se arată că: „...vitele doamnei Benes
Antal, ba chiar și acelea care pot sta în Vaslab ...”.1 Documentul nu menționează dacă este vorba
de localitatea „Vaslab” însă prin asemănare cu documentele ulterioare ne conduce spre ipoteza
că aceasta ar fi o localitate, mai mult decât o oarecare zonă geografică pășunabilă. Faptul că
localitatea Voșlobeni-ul are o vechime mult mai mare decât cea atestată prin documentele
anterior menționate rezultă și din din interpretarea deosebit de interesantă, istoric documentată,
a autorului Vlad Chindea, descendent al acestor locuri, fiul lui Emil Chindea (a lui Ion Frumosu)

Originea și denumirea satului
Satul Voșlobeni situat la limita estică a Transilvaniei poate fi considerată și ca localitate de
graniță între vechile Principate Române, Moldova și Transilvania. Despărțirea celor două
principate era realizată de lanțul muntos al Carpaților Răsăriteni, respectiv în zona noastră de
culmile Giurgeului și Hășmașului. Datorită configurației abrupte și cu altitudini relativ mari, zona
de graniță dintre cele două provincii românești nu a fost delimitată prea exact. Trecerea dintr-o
parte în alta a acestora era destul de dificilă, astfel că autoritățile statale ale celor două Principate
nu erau interesate să asigure o pază prea severă. Singurul loc pe care se putea traversa muntele
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era prin actualul pas Pângărați pe un drum practicabil doar la pas sau călare. Actualele Chei ale
Bicazului nu permiteau accesul printre ele, spațiul fiind prea îngust era străbătut doar de apele
de munte ale pârâului Bicaz. Drumul comercial în evul mediu se pare că ar fi avut alt traseu, mult
mai la nord de Cheile Bicazului pe cumpăna de ape Bicaz-Bistricioara. Deoarece pe această
variantă erau dispuse și punctele vamale, de multe ori trecătorii alegeau o altă variantă mai
dificilă dar necontrolabilă și anume: se cobora Pasul Pângărați pe Pârâul Verșcheu, până în
dreptul Lacului Roșu (inexistent la acea dată), ocolea Cheile Bicazului prin partea de sud a
acestora până în Valea Bicazului, traseu denumit Drumul Surducului10. (...) Referitor la vechimea
elementului românesc în această zonă cronicarul ungur Simon Keza îi menționează pe secui ca
fiind „in motibus confini”, în munți, la graniță, împreună cu românii pe care i-au găsit aici, s-au
amestecat cu aceștia împrumutându-le și scrierea. Prin prezentarea documentelor și a
informațiilor de natură istorică, antroponimică sau cele legate de tradiții, obiceiuri și religie (...)
raporturile dintre locuitorii satelor românești situate de o parte și alta a Carpaților s-au schimbat
permanent. În anumite perioade migrația are loc dinspre Moldova spre Transilvania, alteori în
sens invers.
Toate aceste modificări au influențat apariția unor transformări în structura etnică a
locuitorilor voșlobeni, însă fondul ei a rămas aproape neschimbat. Prin conservatorismul de care
au dat dovadă, voșlobenii și-au păstrat aproape nealterate obiceiurile, tradițiile și limba
moștenite de la străbunii lor. Din toate aceste documente rezultă faptul că istoria satului nostru
se întinde mult mai departe decât pot să acopere documentele scrise ale vremurilor trecute.
Așezarea umană situată de-a lungul Pârâului Vale poate fi considerată fără riscul de a greși prea
mult, una din cele mai vechi sate, mai veche chiar decât unele sate mari secuiești din zonă.

Primele elemente asupra Scaunului Giurgeu datează din jurul anilor 1463 -1466 fiind
atestate într-un document din 27 iunie 1466 emis de Matei Corvin, în care se amintește de
existența unui scaun independent11. Tot în această perioadă este posibil să fie prezent și
elementul românesc al populației Giurgeului, respectiv așezarea umană ce astăzi o numim
10

https://voslobeni.ro/wp-content/uploads/2021/02/273117111-Voslobeni-Vatra-de-Istorie-Multiseculara.pdf
Prof. Aurel I. Vița
11
idem
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Voșlobeni. Existența unei populații stabile în această zonă este însă mult mai veche, ea datând
încă din perioada dacică, din timpul stăpânirii romane și după aceasta. O dovadă elocventă în
acest sens îl constituie tezaurul descoperit în localitatea Valea Strâmbă, sat învecinat cu
Voșlobeniul. Acest tezaur cuprinde diferite obiecte de podoabă din aur și argint, 50 de dinari din
secolul al II-lea din timpul împăratului Hadrian la Comodus, zece piese de argint de la Constans
precum și trei solidi de la Grațianus (373 – 383). Tot în această localitate au mai fost descoperite
podoabe de argint de tipul celor de la Sântana de Mureș, cultură în plină înflorire în secolele IVVI. Toate aceste vestigii istorice ne îndreptățesc să presupunem că vechii băștinași ai Giurgeului
existau în această perioadă ca populație stabilă și organizată în obști peste care s-a suprapus
populația secuiască, a cărei colonizare avea ca scop apărarea granițelor de est a imperiului
împotriva migrațiilor dinspre Moldova a cumanilor . Referitor la vechimea elementului românesc
în această zonă cronicarul ungur Simon Keza îi menționează pe secui ca fiind „in motibus confini”,
în munți, la graniță, împreună cu românii pe care i-au găsit aici, s-au amestecat cu aceștia
împrumutându-le și scrierea . În aceste condiții este posibil ca și așezarea umană, Voșlobeniul de
astăzi, să fi luat ființă prin gruparea spre sudul Giurgeului a unei părți din populația de etnie
română12.
De notat faptul că marele scriitor Mihail Sadoveanu în prefața la Amintiri din copilărie de
Ion Creangă, Editura Tineretului, 1959, menționează faptul că familia marelui povestitor ar
proveni din emigranții de peste munți din satul „Vașlab”, respectiv Voșlobeniul de astăzi.13
Voșlobeni plai mioritic, este situat la poalele munților Giurgeu, la adăpostul prelungirii
vestice a acestor munți pe care localnicii l-au numit Cocoșelul. Clima deosebit de aspră, cu ierni
lungi și reci, zăpadă din belșug, iar verile scurte și răcoroase nu i-a determinat pe străvechii
voșlobeni să-și părăsească glia ci din contră i-a îndârjit mai mult încăpățânându-se în lupta cu
natura și viața în ansamblul ei.
Asupra descoperirilor și vestigiilor istorice ilustrativ se atașează în paginile următoare
capturi ale site-ului cimec: Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Cultural Național

12
13

idem
idem
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III . ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE

Evaluarea și examinarea comunei Voșlăbeni se va face pe 6 domenii prioritare. Deoarece
este necesară o continuitate a variabilelor supuse analizei pentru a putea compara pe termen
lung evoluția diferiților indicatori, elementele luate în calcul sunt:
1. Agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
2. Infrastructură și Mediu
3. Economic
4. Turism
5. Educație și cultură
6. Resurse umane

1.Agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală

1.1. Agricultură

Conform Strategiei de Dezvoltare Rurală a Județului Harghita pe perioada 2020 – 2030,
axată pe dezvoltarea sectorului agricol, suprafața agricolă reprezintă 59,55% din suprafața totală,
iar terenurile forestiere 35,78 %
Suprafaţa agricolă a judeţului Harghita este de 396.538 ha, din care suprafaţa arabilă este
91.715 ha. Ponderea terenurilor arabile este relativ mică faţă de totalul terenurilor agricole. În
depresiunile închise este mai însemnată cultivarea plantelor, cultura specifică fiind cartofii, iar în
zonele muntoase întinsele păşuni şi fâneţe constituie o bună bază a dezvoltării zootehniei. În
unele zone sunt tradiţii şi în horticultură. Agricultura se practică în general pe parcele mici, ceea
ce pe lângă calitatea slabă a solului şi utilizarea tehnologiilor ineficiente duce la nivelul scăzut al
producţiei Zona prezintă favorabilitate redusă pentru culturi, inclusiv a cerealelor. De ocupaţie
preponderent agricolă, populația îşi lucrează pământul preponderent individual, cu mijloace
mecanice. Caracterul montan al comunei afectează modul de realizare al muncilor agricole.
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Hartă a terenurilor arabile din totalul terenurilor din Harghita în anul 2020

14.

Potrivit

aceluiași document, în județul Harghita 77%, adică 35.387,36 ha, din suprafața de terenul arabil
utilizat (hectare) este în proprietate, iar 17% în arendă.

Clima permite cultivarea legumelor. Principalele disfuncţionalităţi ale sectorului agricol
sunt legate de:
· deficienţe legate de potenţialul uman în condiţiile în care starea de îmbătrânire
demografică a populaţiei este specifică unui număr tot mai mare de localităţi, adăugându-se lipsa
forţei de muncă calificate;
· structura proprietăţii funciare, dominată de gospodării individuale unde această
fărâmiţare inducând dificultăţi în relaţiile cu modernizarea agriculturii, generând un grad mai
redus de tehnologizare;

14

Suprafața terenurilor arabile din totalul terenurilor pe UAT în 2020 conform Strategiei de Dezvoltare Rurală a
Județului Harghita pe perioada 2020 – 2030, axată pe dezvoltarea sectorului agricol
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· agenţi economici de dimensiuni mici, cu fragilitate ridicată în raport cu condiţiile de
concurenţă
· slabă specializare pe sectoare productive pentru care există cerere constantă pe piaţa
rurală de proximitate şi pe cea regională;
· nevalorificarea nişei pentru produsele agricole ecologice în sectorul vegetal.

Harta prezintă pășunile și fânețele din totalul terenurilor din Harghita în anul 2020, conform
datelor prezentate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Rurală a Județului Harghita pe perioada
2020 – 2030, axată pe dezvoltarea sectorului agricol.
Județul Harghita are cea mai mare suprafață de pajiști din Româna, de peste trei sute de
mii de hectare, mai precis 317.163 ha. Colaborarea între autoritățile locale și județene prin
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întocmirea

amenajamentelor

pastorale

susțin

menținerea

biodiversității,

creșterea

productivității și a capacității de regenerare a plantelor sunt câteva dintre obiectivele.
Potrivit datelor statistice din 2020, județul are 317.163 hectare de pajiști din care 141.989
hectare sunt pășuni și 175.174 hectare o reprezintă fânețele, ceea ce rezultă să situează pe primul
loc la nivel național la acest capitol.15

Structură terenuri la nivelul comunei
Categorie TERENURI

Suprafață (ha)

Suprafață (%)

- arabil

454

8,07

- drumuri și căi ferate

48

0,85

- pășuni

798

14,18

- păduri

871

15,53

- ape, balti

30

0,53

- curți, construcții

118

2,1

- fânețe

3285

58,37

24

0,43

5628

100

- neproductiv
TOTAL TERITORIU

15

Strategia de Dezvoltare Rurală a Județului Harghita pe perioada 2020 – 2030, axată pe dezvoltarea sectorului
agricol
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1.2. Producția vegetală

Suprafața cultivată cu cartofi în anul 2020 conform Strategiei de Dezvoltare Rurală a
Județului Harghita pe perioada 2020 – 2030, axată pe dezvoltarea sectorului agricol

Suprafața cultivată cu cereale în anul 2020 conform Strategiei de Dezvoltare Rurală a Județului
Harghita pe perioada 2020 – 2030, axată pe dezvoltarea sectorului agricol

Structura terenurilor cultivate este reprezentată de:
- cultura cartofului;
- cultura verzei;
- cultura legumelor găseşte condiţii favorabile în arealul studiat;
- cultura plantelor furajere este o importantă verigă de suport a sectorului zootehnic. Mai
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importante atât prin suprafeţele cultivate cât şi prin valoarea lor furajeră sunt culturile de
lucernă, trifoi, porumbul pentru siloz etc
- cultura cerealelor.

Aproximativ 85% din terenurile comunei Voșlăbeni sunt afectate de limitari cu precizarea
ca trebuie acordata atentie la executarea corectă a lucrărilor solului.

1.3. Viticultura

In comuna Voșlăbeni zona viticolă este nesemnificativă.

1.4. Zootehnie

Activitatea de creştere a animalelor se desfașoară în gospodăriile populaţiei și reprezintă
una din activitățile locuitorilor comunei. Creșterea animalelor se face în sistem gospodăresc
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pentru consumul propriu.
Pentru a se ajunge la un standard European de dezvoltare, la nivelul comunei Voșlăbeni se
analizează potențialul dezvoltării complexelor zootehnice și a punctelor de prelucrare / a
sistemelor de distribuție a materiilor prime provenite de la animale.
Conform datelor oferite din partea Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita și
DSVSA Harghita, Strategia de Dezvoltare Rurală a Județului Harghita pe perioada 2020 – 2030,
axată pe dezvoltarea sectorului agricol, la nivelul comunei se prezintă o densitate de 1 - 1 cap de
ovine și bovine pe suprafața de păsuni și fânețe în anul 2020 (cap/ha).
De asemenea, având în vedere transformarea ocupațiilor tradiționale rurale cu tendința
evidentă de diminuare, la nivelul județului Harghita numărul crescătorilor de animale
înregistrează o scădere cu 22% în ultimii 5 ani, respectiv numătul lor a scăzut de la 33.713 în 2016
la 29.869 în 2020.
Conform datelor statistice, la nivelul comunei Voșlăbeni numărul deținătorilor de animale
este printre cele mai reduse din județ. În medie majoritatea ferimierilor dețin între 5 și 10 animale
din categoria bovinelor, ovienlor, caprinelor. Păsările de curte sunt preponderente, urmate de
ovine, bovine, suine și familiile de albine. Animalele de povară (cabalinele) sunt în număr redus.

1.5. Silvicultură

Ţinând seama că peste 30% din suprafaţa judeţului este acoperită cu păduri, o resursă
însemnată o constituie lemnul de fag, molid şi brad din pădurile montane. Pădurile reprezintă
sisteme biologice productive care furnizează materia primă necesară industriei lemnului,
constituind totodată o importanţă sursă de energie.
Vegetaţia silvică a favorizat şi dezvoltarea unei variate şi bogate faune de animale sălbatice
pentru vânat. Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră în judeţul Harghita este
de 236911 ha.
La nivelul comunei, pădurile sunt în procent de aproape 16% din suprafața toatlă a
comunei, suprafață depășită doar de cea a fânețelor care ajunge la aproape 60% din suprafața
comunei.
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1.6. Piscicultură

Cursurile de apă sunt utilizabile pentru piscicultura și există și alte suprafețe de apă care se
pretează acestei activități însă, datorită asocierii cu zonele agricole și căile de comunicație, extind
potențialul afectării calității apei.
În cazul comunei Voșlăbeni trebuiesc ocrotite și conservate în regim de protectie cu rol de
coridoare ecologice: perdelele forestiere, tufișurile naturale, vegetația malurilor din lungul
râurilor și de pe malurile lacurilor, zonele umede naturale, pajiștile naturale, vegetația de pe
terenurile marginale ale culturilor agricole și din lungul căilor rutiere.
Pe teritoriul Uniunii Europene (UE27), au fost identificate 9 regiuni biogeografice. Între
țările membre și candidate la UE, România16 deține cea mai mare diversitate biogeografică. Pe
teritoriul României se găsesc 5 regiuni biogeografice: continentală (cea mai comună), alpină (în
țările cu zone montane), panonică (se găsește în Ungaria și țările vecine), pontică (doar în
România și Bulgaria), stepică (doar în România).
Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică din Regiunea 7 Centru17 sunt
Nr.

Denumire sit

Localizat în judeţele

1

Avrig-Scorei-Făgăraş

Braşov, Sibiu

2

Cheile Bicazului-Hășmaș

Harghita, Neamţ

3

Dealurile Homoroadelor

Harghita, Covasna, Braşov

4

Dealurile Tărnavelor-Valea Nirajului

Mureş, Harghita

5

Defileul Mureșului Superior

Mureş

6

Depresiunea și Munții Giurgeului

Mureş, Harghita

7

Depresiunea și Munții Ciucului

Harghita

crt.

16

https://natura2000.ro/natura-2000-in-romania/
https://biodiversitate.mmediu.ro/romanian-biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/regiunea-7-centrusibiu/arii-naturale-protejate-de-importantacomunitara/Arii_de_Protectie_Speciala_Avifaunistica_din_Regiunea_7_Centru.doc
17
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8

Dumbrăvița-Rotbav-Măgura Codlei

Braşov, Covasna

9

Eleșteele Iernut -Cipău

Mureş

10

Frumoasa

Alba, Sibiu, Vâlcea

11

Iazurile Miheșu de Câmpie-Tăureni

Mureş

12

Munții Apuseni-Vlădeasa

Alba, Cluj, Bihor

13

Munții Bodoc-Baraolt

Covasna, Braşov, Harghita

14

Munții Trascăului

Cluj, Alba

15

Munții Vrancei

Covasna, Vrancea, Bacău

16

Pădurea Bogata

Braşov

17

Piemontul Făgăraș

Braşov, Sibiu

18

Podișul Hârtibaciului

Braşov, Mureş, Sibiu

Dintre acestea, le identificăm suprapuse cu parte din suprafața comunei următoarele:
S-V: Depresiunea și Munții Giurgeului ROSPA03318, ROSCI0113 Mlaștina după Luncă
N-E: Depresiunea și Munții Giurgeului ROSPA033 Peștera Șugău

Acestea au fost propuse spre gestionare în cadrul Regulamentului19 Administrarii Parcului
Natural Defileul Mureşului Superior și a Ariilor Naturale Protejate aflate în Administrarea
Administrației Parcului Natural Defileul Mureșului Superior.
Mlaștina cea Mare a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 și se
întinde pe o suprafață de 4 ha. Arealul prezintă o zonă cu mlaștini oligotrofe ce adăpostește o
gamă vegetală (relicte glaciare) variată specifică turbăriilor (ierburi, rogozuri, arbuști) precum și
cîteva specii rare de păsări și batracieni. Rezervația naturală este inclusă în situl de importanță
comunitară Depresiunea și Munții Giurgeului. La nivelul ierburilor este întâlnită laleaua pestriță
(Fritillaria meleagris), o specie floristică protejată prin Directiva Consiliului European 92/43/CE
(anexa I-a) din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și

18

https://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rospa0033.pdf
http://www.mmediu.gov.ro/app/webroot/uploads/files/2015-0427_Regulamentul_parcului_natural_defileul_muresului_superior%281%29.pdf
19
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floră sălbatică) și cunoscută de localnici sub denumirea populară de clopoțel.

Laleaua pestriță20

Peștera Sugau se găsește în munții Giurgeului, masivul Șipoș – Piatra Ascuțită, mai exact pe
versantul sud – estic, într-o pădure de conifere. Intrarea în galeria principală se găsește la
altitudinea de 1060m. Această unitate montană face parte din Masivul Central al Carpaţilor
Orientali. În toponimia din secuime „Șugo” înseamnă șoptitor.

Lista rezervațiilor naturale din județul Harghita21
Denumirea ariei
protejate
Avenul Licaș
Cheile Bicazului și
Lacul Roșu

20
21

Categorie

Localizare

RONPA0481

Lacu Roșu

III

geologic

5

RONPA0499

Gheorgheni

IV

mixt

2.126,53

IUCN

Tip

Suprafață

Cod

(ha)

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mla%C8%99tina_cea_Mare#/media/Fi%C8%99ier:Fritillaria_meleagris_002.JPG
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_rezerva%C8%9Biilor_naturale_din_jude%C8%9Bul_Harghita
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Cascada de apă

RONPA0508

Toplița

IV

peisagistic

0,5

Cheile Vârghișului[2]

RONPA0502

Merești

IV

mixt

800

Dealul Firtuș

RONPA0505

Corund

IV

RONPA0478

Corund

IV

geologic

8

Lacul Dracului

RONPA0510

Cârța

IV

botanic

20

Lacul Rat

RONPA0477

Porumbeni

IV

Lacul Sfânta Ana

RONPA0503

Lăzărești

IV

mixt

240

RONPA0500

Sândominic

IV

mixt

800

RONPA0492

Sântimbru

IV

Mlaștina După Luncă

RONPA0483

Voșlăbeni

IV

Mlaștina cea Mare

RONPA0488

Remetea

IV

RONPA0509

Vrabia

IV

RONPA0494

Lueta

IV

termală Toplița

Dealul Melcului
(Firtuș)

forestier și
floristic

floristic și
faunistic

40

10

Masivul Hășmașu
Mare - Piatra
Singuratică
Mlaștina Büdös Sântimbru

Mlaștina Csemő Vrabia
Mlaștina Dumbrava
Harghitei

floristic și
faunistic
floristic și
faunistic
floristic și
faunistic
floristic
floristic și
faunistic

3

40

4

5

2
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Mlaștina Borsároș Sâncrăieni
Mlaștina Valea de
Mijloc

RONPA0495

RONPA0489

Mlaștina Nyirkert

RONPA0507

Mlaștina Beneș

RONPA0490

Mlaștina Nádaș

RONPA0493

Sâncrăieni
Tușnadu
Nou
Tușnadu
Nou
Vrabia
Tușnadu
Nou

IV

IV

IV

IV

IV

floristic și
faunistic
floristic și
faunistic
floristic și
faunistic
floristic și
faunistic
floristic și
faunistic

1

4

4

4

4

Muntele de sare Praid RONPA0475

Praid

III

geologic

60

Pârâul Dobreanului

RONPA0491

Bilbor

IV

mixt

4

RONPA0485

Vlăhița

IV

floristic

20

Pietrele Roșii

RONPA0487

Tulgheș

IV

Piatra Șoimilor

RONPA0501 Băile Tușnad

IV

geologic

1

RONPA0486

Joseni

IV

botanic

20

RONPA0506

Mărtiniș

IV

ornitologic

10

RONPA0480

Suseni

III

speologic

17

Poiana narciselor de
la Vlăhița

Piemontul Nyíres de
la Borzont
Popasul păsărilor de
la Sânpaul
Peștera Șugău

floristic și
geologic

14

51

Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Comunei Voșlăbeni 2021 – 2027, județul Harghita

Rezervația botanică

RONPA0498

Borsec

IV

botanic

2

RONPA0476

Sâncrăieni

III

geologic

10

RONPA0497

Toplița

IV

mixt

322

Scaunul Rotund

RONPA0496

Borsec

IV

Tinovul Luci

RONPA0482

Sâncrăieni

IV

Borsec

Rezervația geologică
de la Sâncrăieni

Rezervația Lacul Iezer
din Călimani

Tinovul „Kicsi
Romlásmezö” de la

RONPA0484

Plăieșii de Jos

Tinovul Mohoș
Vulcanii noroioși de la
Filiaș

RONPA0504

RONPA0479

Plăieșii de
Jos

Lăzărești
Cristuru
Secuiesc

IV

IV

III

floristic și
geologic
forestier și
floristic

forestier și
floristic

floristic și
faunistic
floristic și
geologic

40

273

15

240

1
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2. Infrastructură și Mediu

2.1 Infrastructura de transport

Circulaţia rutieră
Majoritatea drumurilor judeţene şi comunale au o stare tehnică necorespunzătoare a
îmbrăcăminţii. Lipsa centurilor ocolitoare produce poluarea aerului, zgomot şi vibraţii.
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport va facilita transportul şi va duce la creşterea
atractivităţii unor zone turistice/unor oraşe.
Comuna Voșlăbeni este conectată în mod avantajos pentru turism prin drumul european
E578. Beneficiază și de facilitățile oferite de DJ 126.
Drumul E578 face legătura dintre drumurile europene E576, E58 și E60, E81 via E574
DJ 126 Voşlăbeni (DN 12) - Suseni - Ciumani - Joseni - Lăzarea (DN 12)
Drumul european E578 este o cale secundară a transporturilor rutiere din Europa, între
localitățile Sărățel – Reghin – Toplița – Gheorgheni – Voșlăbeni – Izvoru Mureșului – Miercurea
Ciuc – Sfântu Gheorghe – Chichiș.

Infrastructura feroviară

În conformitate cu Anexa 2 la contractul de activitate şi performanţă al CFR SA pentru perioada
2021-202522, pentru Creşterea competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă și
Integrarea în spaţiul feroviar unic european, regăsim localitatea Voșlăbeni în lista
corespunzătoare lucrărilor asumate la pagina 20/26.

Pe ruta Voslabeni – Izvoru Mureșului circulă următoarele trenuri
R-4504 - (05:16) Voslabeni - Izvoru Muresului (05:28) - CFR

22

http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/07/nkh28rbtfmc6_7gqxs59.pdf
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Toplita (04:19) - Galautas (04:26) - Sarmas Runc hc (04:33) - Subcetate Mures (04:39) - Ditrau
(04:48) - Lazarea hc (04:55) - Gheorgheni (05:02) - Valea Strimba hc (05:07) - Sugau h (05:11) Voslabeni (05:16) - Izvoru Muresului (05:28) - Sandominic (05:37) - Izvoru Oltului (05:43) Tomesti (05:55) - Cirtani hc (05:59) - Danesti hc (06:03) - Madaras Ciuc Hm (06:08) - Racu hc
(06:14) - Siculeni (06:20) - Miercurea Ciuc (06:34) - Sincraieni (07:29) - Sintimbru Ciuc hc (07:33)
- Sinsimion (07:37) - Vrabia hc (07:42) - Tusnad Sat (07:46) - Baile Tusnad Hm (07:54) - Bicsadu
Oltului (08:02) - Malnas Bai (08:12) - Malnas hc (08:18) - Bodoc (08:27) - Arcus h (08:41) - Sfintu
Gheorghe (08:49) - Ozun (08:57) - Chichis hc (09:02) - Prejmer (09:08) - Ilieni hc (09:11) Harman (09:18) - Pav. CFR Brv. Tj. h (09:24) - Brasov (09:30)
R-4506 - (08:02) Voslabeni - Izvoru Muresului (08:14) - CFR
Deda (05:43) - Deda Bistra (05:48) - Borzia (05:52) - Rastolita (05:57) - Lunca Bradului (06:15) Stinceni Neagra hc (06:24) - Stinceni hc (06:29) - Stinceni (06:37) - Ciobotani h (06:42) - Toplita
(06:55) - Galautas (07:04) - Sarmas Runc hc (07:19) - Subcetate Mures (07:25) - Ditrau (07:34) Lazarea hc (07:41) - Gheorgheni (07:48) - Valea Strimba hc (07:53) - Sugau h (07:57) - Voslabeni
(08:02) - Izvoru Muresului (08:14) - Sandominic (08:22) - Izvoru Oltului (08:27) - Tomesti (08:30)
- Cirtani hc (08:33) - Danesti hc (08:37) - Madaras Ciuc Hm (08:42) - Racu hc (08:47) - Siculeni
(08:53) - Miercurea Ciuc (09:07)
R-4508 - (12:33) Voslabeni - Izvoru Muresului (12:45) - CFR
Gheorgheni (12:21) - Valea Strimba hc (12:24) - Sugau h (12:28) - Voslabeni (12:33) - Izvoru
Muresului (12:45) - Sandominic (12:54) - Izvoru Oltului (12:59) - Tomesti (13:03) - Cirtani hc
(13:06) - Danesti hc (13:10) - Madaras Ciuc Hm (13:15) - Racu hc (13:21) - Siculeni (13:27) Miercurea Ciuc (13:40) - Sincraieni (13:50) - Sintimbru Ciuc hc (13:54) - Sinsimion (13:58) Vrabia hc (14:04) - Tusnad Sat (14:09) - Baile Tusnad Hm (14:17) - Bicsadu Oltului (14:25) Malnas Bai (14:35) - Malnas hc (14:40) - Bodoc (14:48) - Arcus h (15:01) - Sfintu Gheorghe
(15:09) - Ozun (15:17) - Chichis hc (15:22) - Prejmer (15:29) - Ilieni hc (15:38) - Harman (15:45) Pav. CFR Brv. Tj. h (15:51) - Brasov (15:57)
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R-4510 - (14:51) Voslabeni - Izvoru Muresului (15:04) - CFR
Deda (12:39) - Deda Bistra (12:44) - Borzia (12:48) - Rastolita (12:53) - Lunca Bradului (13:11) Stinceni Neagra hc (13:20) - Stinceni hc (13:25) - Stinceni (13:33) - Ciobotani h (13:38) - Toplita
(13:49) - Galautas (13:57) - Sarmas Runc hc (14:03) - Subcetate Mures (14:09) - Ditrau (14:19) Lazarea hc (14:27) - Gheorgheni (14:35) - Valea Strimba hc (14:41) - Sugau h (14:46) - Voslabeni
(14:51) - Izvoru Muresului (15:04) - Sandominic (15:14) - Izvoru Oltului (15:20) - Tomesti (15:29)
- Cirtani hc (15:32) - Danesti hc (15:36) - Madaras Ciuc Hm (15:41) - Racu hc (15:46) - Siculeni
(15:52) - Miercurea Ciuc (16:02) - Sincraieni (16:23) - Sintimbru Ciuc hc (16:27) - Sinsimion
(16:32) - Vrabia hc (16:45) - Tusnad Sat (16:49) - Baile Tusnad Hm (16:57) - Bicsadu Oltului
(17:05) - Malnas Bai (17:15) - Malnas hc (17:27) - Bodoc (17:35) - Arcus h (17:40) - Sfintu
Gheorghe (17:48) - Ozun (17:56) - Chichis hc (18:00) - Prejmer (18:06) - Ilieni hc (18:09) Harman (18:16) - Pav. CFR Brv. Tj. h (18:21) - Brasov (18:27)

R-4512 - (18:15) Voslabeni - Izvoru Muresului (18:27) - CFR
Deda (15:55) - Deda Bistra (16:00) - Borzia (16:04) - Rastolita (16:09) - Andreneasa hc (16:17) Lunca Bradului (16:28) - Stinceni Neagra hc (16:36) - Stinceni hc (16:41) - Stinceni (16:48) Ciobotani h (16:53) - Toplita (17:04) - Galautas (17:12) - Sarmas Runc hc (17:19) - Subcetate Mures
(17:25) - Ditrau (17:41) - Lazarea hc (17:48) - Gheorgheni (17:56) - Valea Strimba hc (18:06) Sugau h (18:10) - Voslabeni (18:15) - Izvoru Muresului (18:27) - Sandominic (18:36) - Izvoru
Oltului (18:41) - Tomesti (18:45) - Cirtani hc (18:48) - Danesti hc (18:52) - Madaras Ciuc Hm (18:57)
- Racu hc (19:03) - Siculeni (19:09) - Miercurea Ciuc (19:22) - Sincraieni (19:43) - Sintimbru Ciuc
hc (19:47) - Sinsimion (19:52) - Vrabia hc (20:05) - Tusnad Sat (20:10) - Baile Tusnad Hm (20:18) Bicsadu Oltului (20:26) - Malnas Bai (20:36) - Malnas hc (20:41) - Bodoc (20:49) - Arcus h (20:54)
- Sfintu Gheorghe (21:02) - Ozun (21:12) - Chichis hc (21:24) - Prejmer (21:30) - Ilieni hc (21:33) Harman (21:40) - Pav. CFR Brv. Tj. h (21:46) - Brasov (21:51)

R-4526 - (21:00) Voslabeni - Izvoru Muresului (21:18) - CFR
Gheorgheni (20:46) - Valea Strimba hc (20:50) - Sugau h (20:54) - Voslabeni (21:00) - Izvoru
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Muresului (21:18) - Sandominic (21:27) - Izvoru Oltului (21:32) - Tomesti (21:36) - Cirtani hc
(21:40) - Danesti hc (21:44) - Madaras Ciuc Hm (21:49) - Racu hc (21:55) - Siculeni (22:01) Miercurea Ciuc (22:27)

Reţeaua stradală

Reţeaua stradală este caracteristică localităţilor din regiune având o structurare raportată
la orientarea drumurilor principale de tranzit prin localitate. În prezent, drumurile principale de
transfer din comuna sunt asfaltate, lucrările fiind necesare pentru o parte a drumurilor în cadrul
comunei. Modernizarea drumurilor locale face parte din proiectele prioritare ale comunei în
perioadele anterioare și curentă.
Străzile sunt drumuri publice din interiorul localităților, indiferent de denumire (stradă,
șosea, alee, uliță etc). În raport cu intensitatea traficului și cu funcțiile pe care le îndeplinesc,
străzile din localitățile rurale se clasifică astfel:
- Străzi principale (cu două benzi de circulatie pentru trafic în dublu sens)
- Străzi secundare (cu o singură bandă de circulatie pentru trafic de intensitate redusă)
Încadrarea în categorii a străzilor din localitățile rurale se face de catre consiliile locale, pe
baza studiilor de dezvoltare și organizare a traficului.

Străzile care alcatuiesc rețeaua principală de circulatie a comunei necesită modernizare
(amenajari de profil, aplicarea de îmbracaminți usoare).
Intersecțiile străzilor principale necesită amenajări iar parcarea autovehiculelor se
realizează în limita spațiului disponibil, fiind necesară asigurarea spațiilor cu destinație expresă.

Geotehnic, teritoriul comunei poate fi împartit în 2 zone mari:
1 - zone bune de construit fără amenajari speciale
2 - zone improprii pentru construcţii
Lucrările de modernizare trebuie realizate în asemenea manieră încât să crească
mobilitatea pietonală și accesibilitatea pentru persoane cu deficiențe de deplasare sau a

56

Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Comunei Voșlăbeni 2021 – 2027, județul Harghita

cărucioarelor și piste de biciclete. Din punct de vedere al prioritizării lucrărilor de intervenții,
trebuie luate în calcul străzile din zonele limitrofe și modernizarea acestora.
Pe teritoriul localităţilor circulaţia se desfasoara pe drumuri comunale asfaltate, impietruite
sau balastate.
Traseele de drum ce necesită reparaţii, modernizare cu prioritate, precum și
disfuncționalitățile legate de traversările peste cursuri de apă, pasaje rutiere denivelate ori
intersecţii ce necesită amenajari specifice sunt urmărite atent și incluse în diferitele măsuri de
realizare în regie proprie sau prin parteneriate ori proiecte de accesare a fondurilor necesare.
Trebuie precizat faptul că, potrivit normativelor, pentru căile de transport, zonele de
protecție, situate de o parte și de alta a drumurilor se întind față de ax pâna la 22 m pentru
drumurile naționale, 20 m pentru drumurile județene și 18 m pentru drumurile comunale.
Realizarea în zona drumului public a oricărei construcții sau instalații se face numai cu
acordul prealabil al administratorul drumului.
În intravilanul localităților rurale distantele între garduri vor fi de minimum 26 m pentru
drumurile naționale, minimum 24 m pentru drumurile județene și minimum 20 m pentru
drumurile comunale.

2.2. Infrastructura de utilități

Alimentarea cu apă și colectarea apelor uzate, canalizarea menajeră
Infrastructura de canalizare de asemenea, necesită investiții pentru asigurarea la nivelul
comunei a unui nivel de siguranță și decență a vieții corespunzător timpurilor prezente.

Alimentare cu gaze naturale
În perioada anterioară administrația locală a depus toate diligențele în vederea extinderii
alimentării cu gaz la nivelul comunei.
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Alimentare cu energie electrică
Vizează îmbunătățirea infrastructurii comunei prin dezvoltarea reţelei electrice, inclusiv
prin eficientizarea sistemului de iluminare (pentru trecerea în viitor la sistemul eficient,
inteligent, dispunând în acest sens de proiect pe mediu). Gospodariile din comuna Voșlăbeni sunt
racordate la sistemul național energetic.
Reţelele electrice de joasă tensiune care alimentează consumatorii casnici, industriali sau
obiectivele publice sunt amplasate de-a lungul străzilor, în traseu aerian, comun cu iluminatul
public, telefonie şi televiziune prin cablu (unde este cazul).
În anotimpul rece, vânturile puternice și depunerea de chiciură afectează distribuția de
energie electrică la nivelul comunei Voșlăbeni.

Colectarea deșeurilor
Colectarea deșeurilor se realizează în sistem centralizat, existând, prin intermediul
administrației locale servicii specializate contractate

Telecomunicații
Infrastructura de comunicații este reprezentată la nivelul comunei de servicii de telefonie
fixă și mobilă, servicii radio și televiziune, precum și acces la internet, servicii oferite de
competitorii obișnuiți din piața de telecomunicații și date.
Localitățile din cadrul comunei sunt în raza de acoperire a sistemului de telefonie mobilă:
Vodafone, Orange, Cosmote. Comuna Voșlăbeni beneficiaza de servicii de telefonie.

Servicii sociale, culturale și sportive
Comuna beneficiază de zonă de agrement. Totuși demersurile pentru dezvoltare astfel
încât zona să răspunda necesităților locuitorilor din zonă și dezvoltării reale a turismului și a
sectorului de servicii la nivelul întregii comune, se impun amenajări și investiții.
Zonele de joacă pentru copii sunt slab reprezentate și sunt regăsite în cadrul instituțiilor de
învățământ. Două cămine culturale și două biblioteci vin în întâmpinarea nevoilor social-culturale
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ale membrilor colectivității dar si a turiștilor.

Bisericile Ortodoxe23
Biserica Ortodoxă din Voșlăbeni poartă Hramul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril” și a
fost edificată în anul 1864, în locul unei Biserici de lemn care nu mai corespundea nevoilor
parohiei. Vechea Biserică a fost sfințită de Episcopul Sava al I I I ‐ ea, episcopul Romanului în anul
1714.
Sfânta Mănăstire cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureşului este
situată, la o altitudine de 850 m, pe DN 12 intre Miercurea Ciuc şi Gheorgheni.
Biserica Ortodoxă din Izvoru Mureșului are hramul „Buna Vestire”. A fost construită între
anii 1929-1935 cu ajutorul locuitorilor de religie ortodoxă.

Bisericile Romano-Catolice24
Biserica Romano-Catolică Izvoru Muresului. Cel care a pus bazele actualei Biserici RomanoCatolice din Stațiune a fost arhiepiscopul romano-catolic Balint Lajos, care a locuit în Izvoru
Mureșului după retragerea din activitatea ecumenică. În anul 1992 au demarat lucrările de
construcție a noii Biserici Catolice, finalizate în anul 1999 odată cu înființarea Parohiei Catolice în
stațiune.
Biserica Romano-Catolică Voslobeni (Heveder).
Biserica Romano‐Catolică din sat Izvoru Mureșului a fost construită în anul 1937

Biserica Baptistă25
Biserica Baptistă de la Voșlăbeni a fost construită în anul 1948, odată cu recunoașterea
acestei confesiuni de către autoritățile de la aceea vreme. Apariția în localitate a acestui cult
religios este în jurul anilor 1943‐1944.

23

https://voslobeni.ro/biserici-ortodoxe/
https://voslobeni.ro/biserici-catolice/
25
https://voslobeni.ro/biserica-baptista-2/
24
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Biserica Reformată26
Lăcașul de cult al Bisericii Reformate a fost construit în anul 2006, comunitatea locala
avand o contribuție însemnată la edificarea acestuia

Monumente27
•

Clopotnița din Boteni construită în anul 1901

•

Clopotnita din Tincani

•

Troita Moros

•

Troița de la ieșirea din Izvoru Mureșului ridicată în semn de respect pentru eroii
neamului

•

Fântânița. Fântânița reprezintă izvorul unui pârâu, pârâul Fântânii, care traversează
„Curechiștea” și care nici chiar în iernile cele mai geroase nu îngheață.

•

Monumentul eroilor, Voslobeni

•

Monumentul Preotului Ebner Jeno, Izvoru Muresului

Evenimente
La nivelul comunei Voșlăbeni și a satelor aparținătoare este necesară păstrarea
elementelor de specific local tradițional (în privința rețetelor de bucătărie locală, în privința
obiceiurilor locului, meștesuguri și ocupații tradiționale) și promovarea lor în cadrul unor
evenimente de tip târg anual, zilele comunei, tradițiile batrânilor pentru creșterea gradului de
apropiere socială și atragere a resursei turistice.
Totodată, evenimentele pot fi realizate în colaborare cu instituții de cult, inclusiv pe latura
religioasă. Detalii ale demersurilor realizate la nivelul comunei se regăsesc și pe site-ul
https://voslobeni.ro/

26
27

https://voslobeni.ro/biserica-reformata/
https://voslobeni.ro/monumente/
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2.3. Sănătate

Medicina umană
În cadrul comunei Voșlăbeni, asistența medicală este asigurată prin structurile
corespunzătoare locale. Astfel, comuna dispune de cabinet medical și de farmacie. Cea mai
apropiată stație de ambulanță este la Gheorgheni.

2.4. Mediu

Planul Urbanistic Zonal pentru Munții Harghita28 vizează aproximativ 1750 km2 suprafață
totală a teritoriilor administrative implicate acest PUZ și care sunt: municipiul Miercurea Ciuc,
orașul Vlăhița și comunele Tușnad, Sânsimion, Sântimbru, Sâncrăieni, Ciceu, Siculeni, Racu,
Mădăraș, Dănești, Tomești, Cârţa, Voșlăbeni, Suseni, Zetea, Căpâlnița, Lueta și Merești.
Legea 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în
România" are ca obiect revitalizarea şi reutilizarea pârtiilor de schi din România, identificarea
zonelor pe care se vor putea amenaja pârtii și piste de schii, facilitează elaborarea planurilor de
urbanism, al autirizațiilor de construire, pentru amenajarea şi dezvoltarea zonelor de schi, a
instalaţiilor de transport pe cablu, a celor de iluminat şi de producere a zăpezii artificiale, și altele
aferente dezvoltării turismului. În cazul PUZ Munții Harghita Programul national de dezvoltare a
turismului “Schi în România” aprobat prin legea 526/2003 are efect asupra: zona Munții Harghita:
Harghita Băi – Harghita Mădăraș de pe teritoriile administrative a municipiului Miercurea Ciuc,
orașului Vlăhița, comuna Ciceu, comuna Siculeni, comuna Racu, comuna Mădăraș, comuna Zetea,
comuna Căpâlnița, cât și Izvorul Mureșului de pe teritoriul administrativ al comunei Tomești. PUZ
Munții Harghita delimitează și reglementează zonele care cad sub incidența legii 526/2003
Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană și bunăstare. Totuşi, interacţiunile
dintre mediu și sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Aceasta face că
utilizarea principiului precauţiei să fie extrem de utilă. Cel mai cunoscut impact asupra sănătăţii
28

https://hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2021/02/MEMORIU-GENERAL-PUZ-MTII-HR-2019.pdf
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se referă la poluarea aerului înconjurător, la calitatea scăzută a apei și la igienă precară.
Se cunosc mult mai puţine lucruri despre impactul substanţelor chimice periculoase asupra
sănătăţii. Zgomotul reprezintă o problemă emergentă de sănătate și de mediu. Schimbările
climatice, diminuarea stratului de ozon, pierderea biodiversităţii şi degradarea solului pot afecta,
de asemenea, sănătatea umană. Printre principalele forme de poluare care existente la nivel
local, este poluarea prin: circulaţie rutieră, surse difuze de combustie, activităţi agrozootehnice,
emisii rezultate de pe platforme - deşeuri (mirosuri, autoaprinderi), depozitarea deşeurilor în
locurile neamenajate, respectiv necolectarea selectivă a deşeurilor. Preocupările majore privind
sănătatea în legătură cu mediul sunt legate de poluarea aerului în interior și în exterior, calitatea
inferioară a apei, igiena precară și produsele chimice periculoase. Impactul asupra sănătăţii
cuprinde afecţiuni respiratorii şi cardiovasculare, cancerul, astmul şi alergiile precum și afecţiuni
ale sistemului de reproducere și tulburările de dezvoltare neurologică. Afectarea mediului natural
are repercursiuni grave asupra calităţii vieţii manifestându-se mai ales prin poluarea apelor, a
solului şi a atmosferei.
Exploatarea iraţională a resurselor naturale determină în cele din urmă schimbarea de
multe ori ireversibilă a caracteristicilor fizico–chimice ale componentelor naturale, generând
dezechilibre în natură. Sunt multe forme de poluare pe care le putem sintetiza după cum
urmează:
➢ Poluarea biologică, rezultat a răspândirii în mediul înconjurător a germenilor microbieni
determinând declanşarea de epidemii. Din fericire, graţie măsurilor luate, cu precădere în
secolul trecut, aceasta are o frecvenţă redusă în zilele noastre.
➢ Poluarea chimică, constă în răspândirea în mediul înconjurător a diverselor substanţe
chimice. Pericolul principal îl reprezintă toxicitatea ridicată a acestor substanţe;
➢ Poluarea fizică, este strâns legată de devoltarea industrială care are mai multe componente:
- poluarea radioactivă, datorită utilizării izotopilor radioactivi în industrie, agricultură,
zootehnie, medicină;
- poluarea sonoră, reprezentată de zgomote, vibraţii şi ultrasunete, prezente la tot pasul în
mediul de muncă al omului modern, având consecinţe importante asupra echilibrului psihomatic,
determinând anxietate, palpitaţii, amnezii, lipsa puterii de concentrare, dureri de cap;
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- poluarea termică, cu influenţe în special asupra apei şi aerului. În aer se pot găsi o serie
întreagă de pericole. Astfel aerul inspirat poate conţine particule care au înglobat praf, fum,
cărbune și chiar particule lichide, principalele surse fiind autovehiculele, fabricile, şantierele de
construcţii, drumurile prăfuite și combustibili care ard. Toate acestea pot cauza bronşita cronică,
astm, tuse, iritaţii la nivelul nasului, gâtului şi ochilor, precum și scăderea funcţiei pulmonare.
Un alt pericol îl constituie monoxidul de carbon care potenţează problemele coronariene
(insuficienţa cardiacă, angina, cardiopatia ischiemică), provoacă dureri de cap, pierderea
cunoştinţei, greutăţi în concentrare, ş.a.
Dioxidul de sulf, azotul și plumbul generează, la rândul lor, multe probleme de sănătate.
Şi în aerul din interiorul încăperilor se regăsesc elemente care pot deveni nocive pentru om:
praful, diverse substanţe chimice sau factori de poluare biologici, pot duce la boli respiratorii,
cardiace şi chiar cancer.
Prevenirea poluării poate fi însoţită de reducerea generării de deşeuri la sursă sau prin
utilizarea, reutilizarea sau recuperarea deşeurilor generate. Refacerea potenţialului zonelor
contaminate fiind un proces costisitor şi uneori imposibil de realizat, se caută a se preveni
poluarea şi, dacă ea s-a produs, să se limiteze efectul acesteia prin acţiuni locale imediate. Analiza
punctuală a fiecărei surse de poluare, cu agenţii săi specifici, conduce la luarea unor măsuri
concrete şi eficiente pentru prevenirea și reducerea poluării. Măsuri de prevenire şi combatere
a poluării pot include la nivel local :
- crearea unei baze de date care să includă toate sursele de poluare, cu stabilirea
elementelor de identificare și limitele admise;
- observarea și monitorizarea continuă a instalaţiilor de extracţie şi depozitare şi luarea
măsurilor pentru evitarea oricăror scăpări în mediu;
- evitarea şi limitarea oricăror emisii gazoase sau lichide;
Pentru societatea contemporană, protecţia mediului ambiant prezintă o importanţă
majoră, deoarece dezvoltarea economică are loc în cadrul creat de mediul ambiant în care
existăm şi ne desfăşurăm activitatea.
O definiţie completă a mediului ambiant arată că acesta reprezintă ansamblul, la un
moment dat, al factorilor naturali, fizici, chimici, biologici şi sociali (creaţi prin activităţi umane)
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care, în strânsă interacţiune, influenţează echilibrul ecologic şi determină condiţii de viaţă pentru
om și de dezvoltare a societăţii.

Zone de protecţie în lungul cursurilor de apă
Se instituie în conformitate cu Art. 40 şi Anexa nr. 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare, în lungul cursurilor de apă. Lăţimea zonelor de protecţie
este stabilită în funcţie de lăţimea cursului de apă, tipul şi destinaţia resursei de apă sau
amenajării hidrotehnice astfel:
Lăţimea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă regularizate:
- 2 m pentru cursurile de apă regularizate a căror lăţime este sub 10 m;
- 3 m pentru cursurile de apă regularizate a căror lăţime este cuprinsă între 10-50 m;
- 5 m pentru cursurile de apă regularizate a căror lăţime este de peste 51 m;
- distanţa dig-mal pentru cursurile de apă îndiguite, dacă această distanţă este mai mică de
50 m.
Lăţimea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă neregularizate:
- 5 m pentru cursurile de apă a căror lăţime este sub 10 m;
- 15 m pentru cursurile de apă a căror lăţime este cuprinsă între 10-50 m;
- 20 m pentru cursurile de apă a căror lăţime este de peste 51 m.
Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor naturale, indiferent de mărime: 5 m.
Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor de acumulare: între nivelul normal de retenţie
şi cota coronamentului.
Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor: 4 m spre interiorul incintei.
Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul canalelor de derivaţie de debite: 3 m.
Baraje şi lucrări anexe la baraje:
- baraje de pământ, anrocamente, beton sau alte materiale - 20 m în jurul acestora;
- instalaţii de determinare a calităţii apei, construcţii şi instalaţii hidrometrice - 2 m în jurul
acestora;
- borne de microtriangulaţie, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate de măsurarea
debitelor - 1 m în jurul acestora.
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Lăţimea zonei de protecţie la forajele hidrogeologice din reţeaua naţională de observaţii și
măsurători - 1,5 m în jurul acestora.

Zonele de protecţie se măsoară astfel:
- la cursurile de apă, de la limita albiei minore;
- pentru lacurile naturale de la nivelul mediu;
- pentru lacurile artificiale de la nivelul normal de retenţie.

În conformitate cu prevederile Art. 5 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 930/2005 privind aprobarea Normelor
speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, se adaugă
zonei de protecţie, după caz, zona de protecţie sanitară cu regim sever, zona de protecţie sanitară
cu regim de restricţii, perimetre de protecţie hidrogeologică în jurul surselor de alimentare cu
apă potabilă, surselor de apă potabilă destinate îmbutelierii, a surselor de ape minerale sau a
lacurilor şi nămolurilor terapeutice.

3. Economic

Comuna Voșlăbeni are funcțiune turistică, mai redus agricolă și în creșterea animalelor și
foarte limitat în piscicultură. Activităţile industriale, de mică industrie sătească, se desfășoară
preponderent în sistem privat, în cadrul unor mici unități de producţie, ateliere, depozite.
Activităţile economice sunt reprezentate în comuna prin mici unități de prestări servicii de tip
industrial, amplasate dispersat pe teritoriul localităţilor.
Pe latura turismului, cu o tradiție deja în domeniu regăsim Izvoru Mureșului29, localitate
montană, situată în șaua dintre Muntele Negru și Muntele Grețes, fiind o stațiune recreativă, ce
și-a primit numele de la izvoarele râului Mureș, izvor aflat pe teritoriul localității. Este o localitate
tipică de munte, cu case înșiruite pe linia drumului național, fiind un centru recreativ de renume
național. Acesta oferă posibilitatea de a face o reală cură de sănătate datorită aerului puternic
29

https://voslobeni.ro/statiunea-izvoru-muresului/
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ozonat, bogat în aerosoli și ioni negativi. Nu mai puțin important este turismul religios care este
o parte activă a ofertei stațiunii, datorită mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din localitate
cât și a pelerinajului organizat cu ocazia Rusaliilor Catolice, localitatea reprezentând un important
punct de popas al pelerinilor în drumul lor spre Șumuleu Ciuc. Excursiile în natură cât și „curele
de soare” sunt elementele care completează ca un tot unitar atracțiile oferite de stațiunea Izvoru
Mureșului.

3.1. Mediu de afaceri

În vederea atragerii a cât mai multor investitori în teritoriu este nevoie de adaptarea și de
implicarea autorităților locale. În acest sens se oferă diverse facilități între care scutiri de taxe și
impozite, concesionari/închirieri terenuri, sprijinirea operatorilor economici în promovarea de
proiecte.
Se asteaptă investiții în înființarea de puncte de prelucrare a materiilor prime, înființarea
unei asociatii de creștere a animalelor, revitalizarea meșteșugurilor tradiționale, dezvoltarea
turismului și agroturismului, parcuri energetice.
La nivelul comunei Voșlăbeni își desfasoară activitatea PF-uri, SRL-uri având ca domeniu de
activitate comerț și prestări de servicii, alimentație publică, exploatarea și prelucrarea lemnului,
și altele.
În comuna Voșlăbeni se poate practica o agricultură ecologică.
La nivelul comunei sunt disponibile magazine sătești.

4. Turism

Pârtia de schi
Este amenajată pe versantul muntelui Grețeș, la o altitudine de 900 m. În anul 2013 a fost
modernizată pârtia și amplasată o instalație de teleschi. Are o lungime de 1200 de m din care
primii 500 m sunt destinați începătorilor. La baza pârtiei se găsește o cabană ce oferă turiștilor
diferite servicii cum ar fi: loc de odihnă, un centru de închiriat echipamente sportive specifice, cât
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și un punct de prim ajutor. Stațiunea Izvoru Mureșului oferă multiple posibilități de cazare, de la
pensiuni-agroturistice până la un hotel de 2 stele. Numărul total de locuri de cazare în întreaga
stațiune este de aproximativ 800 distribuit după cum urmează: 170 de locuri în cadrul
Complexului Sportiv Național, 100 de locuri de cazare în hotelul din localitate, 25 de locuri în Vila
Hășmaș a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Harghita la care se adaugă cele aproximativ
500 de locuri de cazare în cele 37 de pensiuni clasifificate de la o margaretă până la 3 margarete30.
Datorită așezării, comuna Voșlăbeni are potențialul pentru promovarea unui turism rural
dar și religios.
Fondul cinegetic are potențialul dezvoltării activităților de vânătoare.
Suprafețele de apă prin amenajare au potențialul dezvoltării activităților de pescuit sportiv.
Se impune în acest sens promovarea unor proiecte finanțate prin Programul National de
Dezvoltare Rurală.

5. Educație și cultură

5.1. Învățământ

În cadrul comunei Voșlăbeni procesul de invatamant se desfașoară în cadrul unităților
identificate de învățământ. Conform hotărârii nr. 62 din data de 25.09.2018, privind aprobarea
statutului comunei Voslabeni, județul Harghita se precizează la art. 5 că „în comuna Voslabeni
funcționează o șscoală gimnazială, trei școli primare și o gradinită (...) două Cămine Culturale unul
în satul Voslabeni și unul în satul Izvoru Mureșului, precum și două Biblioteci“.

Scurtă istorie a Școlii Generale Teodor Chindea31
În conscripţia episcopului Rednic din anul 1765, este atestată prima şcoală din comună,
şcoală aflată sub îndrumarea dascălului Dumitraşcu. În anul 1852 a funcţionat o şcoală avându-l
ca învăţător pe Grigore Ţiriac, care a studiat la Reghin, unitatea şcolară fiind deschisă în propria

30
31

https://voslobeni.ro/statiunea-izvoru-muresului/
https://voslobeni.ro/scoala-generala-teodor-chindea/
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casă. Dintre urmaşii săi se cunoasc numele câtorva dascăli: Gheorghe Ţepelus, Ioan Ciobotaru,
Ioan Drăgan, Gavrilă Colceriu Dandu, Dumitru Blaga şi Petru Ciubotariu .

În anul 1864 , cu sprijinul unor cetăţeni mai cu stare , se construieşte primul local al şcolii.
Acest local se află pe locul unde în prezent este Postul de Poliţie. Localul a suferit unele modificări
în anul 1890 .În anul 1911, clădirea a fost dăramată construindu-se un nou local pe vechiul
amplasament care cuprindea două săli de clasă, cancelaria şi locuinţa pentru învăţător.

Cel care a pus bazele reale ale învăţământului în comună , a fost învăţătorul Nicodim Rusu,
învăţător bine pregătit la şcoala Blajului, rămas în amintirea multor generaţii. Şi-a început
activitatea în anul 1880, iar apoi căsătorindu-se cu o localnică s-a stabilit în comună şi a
desfăşurat o activitate rodnică timp de 33 de ani, până în anul 1913, an în care a ieşit la pensie .

Nicodim Rusu a fost înlocuit de către învăţătorul Nicolae Lateş, originar din comuna
Gurghiu, care a funcţionat în această calitate, cu unele intermitenţe cauzate de primul razboi
mondial, până în anul 1919.
După Marea Unire din anul 1918, avându-se în vedere nevoile învăţământului ca şi
creşterea numărului de elevi, au fost înfiinţate noi posturi de învăţători .
Începand cu anul şcolar 1924-1925 a funcţionat încă o şcoală, construită cu spijinul financiar
a lui Nicodim Rusu, în cătunul Chindeni, cătun aparţinător în acea perioadă de comuna Valea –
Strambă. Localul şcolii avea o sală de clasă şi o locuinţă pentru învăţător. O activitate remarcabilă
a desfăşurat în această unitate învăţătorul Vintilă Rusu, fiul lui Nicodim Rusu. Aceasta şcoală a
funcţionat până în anul 1937, an în care ca urmare a alipirii cătunului Chindeni la comuna
Voşlobeni, postul de învăţător s-a mutat la şcoala din centru. În acest local a funcţionat în
continuare o gradiniţă de copii şi atelierul şcoală.
În perioada interbelică numărul elevilor creşte continuu, ajungându-se la aproximativ 270.
În aceasta situaţie , vechiul local nu mai poate face faţă şi s-a pus problema construirii unui nou
local pentru şcoala. Proiectul şcolii este susţinut de învăţătorul Nicolae Lateş, promovat între timp
în funcţia de inspector.
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Urmare a Reformei agrare din anul 1921 comuna a beneficiat de suprafeţe considerabile
de pădure. Din sumele încasate prin vânzarea acestora cât şi prin contribuţia sătenilor în muncă
si materiale au fost construite principalele edificii ale comunei: Primăria, Dispensarul comunal şi
actualul loc al școlii .
Inaugurarea noului spațiu a avut loc în anul 1935 cu participarea unui numeros public şi a
Fanfarei militare a Corpului de armată din Braşov.

5.2. Cultură

Cultura nu se limitează la ceea ce s-a construit. Este un proces continuu care se împlinește
prin sine în natura actului didactic și de invățare și prin cele amintite mai sus: tradiții, învățământ,
religie.

6. Resurse Umane

6.1. Populația
Trendul densității populației32 la nivelul comunei Voșlăbeni: descendent

Populație Feminin Masculin
An

Natalitate Mortalitate
Total

Spor

Densitate

natural

(loc/km2)

1992

1052

1072

2124

21

42

Negativ

37,92

1993

1039

1043

2082

14

34

Negativ

37,17

1994

1024

1027

2051

15

37

Negativ

36,62

1995

1011

1003

2014

23

24

Negativ

35,96

1996

1025

1006

2031

21

42

Negativ

36,26

1997

1010

988

1998

25

37

Negativ

35,67

1998

1018

987

2005

18

47

Negativ

35,80

32

statistici.insse.ro:8077/tempo-online
bucuresti.insse.ro (surse date interval ani 1992-2020)
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Populație Feminin Masculin
An

Natalitate Mortalitate
Total

Spor

Densitate

natural

(loc/km2)

1999

1021

976

1997

25

36

Negativ

35,65

2000

1025

982

2007

20

31

Negativ

35,83

2001

1014

972

1986

9

32

Negativ

35,46

2002

1004

951

1955

15

43

Negativ

34,90

2003

999

938

1937

10

40

Negativ

34,58

2004

999

923

1922

17

25

Negativ

34,31

2005

1006

924

1930

23

33

Negativ

34,46

2006

1002

927

1929

23

38

Negativ

34,44

2007

996

938

1934

22

20

Pozitiv

34,53

2008

997

947

1944

17

28

Negativ

34,71

2009

999

947

1946

15

27

Negativ

34,74

2010

993

948

1941

11

31

Negativ

34,65

2011

997

939

1936

15

23

Negativ

34,56

2012

997

942

1939

11

13

Negativ

34,62

2013

1012

959

1971

20

20

Zero

35,19

2014

1010

960

1970

26

22

Pozitiv

35,17

2015

1023

968

1991

14

27

Negativ

35,55

2016

1021

968

1989

20

32

Negativ

35,51

2017

1012

961

1973

20

26

Negativ

35,23

2018

1013

957

1970

19

31

Negativ

35,17

2019

1008

957

1965

14

29

Negativ

35,08

2020

993

959

1952

-

-

-

34,85

1011

968

1979

18

31

MEDIA
36,59

a 29 de ani
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Strategia de Dezvoltare Rurală a Județului Harghita pe perioada 2020 – 2030, axată pe
dezvoltarea sectorului agricol ne arată în privința populației județului Harghita pentru anul 2018
statistica acestui indicator. Interpretarea oferită precizează că există o tendință semnificativ
negativă în cele patru municipii ale județului, Miercurea Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, Gheorgheni,
Toplița dar și în orașul Cristuru Secuiesc, respectiv toată partea nordică a județului cuprinzând
zona Borsec, Tulgheș, Bilbor, Corbu, Ditrău.
Există sold migratoriu pozitiv în UAT-urile din jurul municipiului Odorheiu-Secuiesc și
Miercurea Ciuc, ceea ce înseamnă că populația urbană migrează către zonele de influență a
orașelor.
Datorită structurii teritoriale și economice, județul Harghita are caracter preponderent
rural (lipsa marilor orașe, zone montane, densitate scăzută a populației), prin urmare dependența
economiei de sectorul agricol este mare.
Evoluția numărului populației din județ este în scădere, similar cu tendința națională și a
majorității județelor vecine cu Harghita.
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Cele două județe cu populație în creștere sunt: Brașov și Suceava.
În județul Harghita numărul populației a scăzut de la 339.320 (2005) la 331.947 (2018)

Harta - Soldul migratoriu al județului Harghita în 2018

73

Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Comunei Voșlăbeni 2021 – 2027, județul Harghita

6.2 Asistența Socială

Categoriile de persoane care constituie în mod special obiectul intervenţiei activităţilor de
asistenţă socială:
✓ familii sărace: familii fără venituri sau cu venituri mici în care unul dintre părinţi este
şomer, familii monoparentale, familii cu mulţi copii al caror necesar depăşeşte
veniturile părinţilor;
✓ copii care traiesc în mediu familial şi social advers, abandonaţi şi instituţionalizaţi;
✓ minori delincvenţi, tineri neintegraţi;
✓ persoane dependente de droguri şi/sau alcool;
✓ persoane abuzate fizic şi sexual;
✓ persoane cu handicap fizic şi/sau psihic;
✓ persoane cu boli cronice şi degenerative fără susţinători legali;
✓ persoane în vârstă aflate în incapacitate de autoservire;
✓ persoane care au suferit în urma calamităţilor naturale și efectelor sociale;
✓ persoane care au suferit discriminări (sociale, fizice, economice, psihologice)
✓ grupări minoritare cu mai puţine drepturi faţă de populaţia majoritară.

La nivelul comunei există servicii oferite pentru persoanele cu dificultăți motorii.
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IV. ANALIZA SWOT

Pentru a fi cu adevarat utilă, o analiză SWOT trebuie să fie realistă cu privire la punctele
sale bune şi rele. Analiza trebuie să fie clară, evitând zonele gri, și trebuie făcută în raport cu
contextele din viaṭa reală. Analiza SWOT trebuie să fie scurtă, simplă şi să evite complexitatea şi
supra-analiza, deoarece o mare parte din informaṭie este subiectivă.

Punctele tari - descriu atuurile pe care le deṭine subiectul analizei, şi ce anume îl
diferenṭiază pe acesta de competitori (de exemplu o piaṭă puternică, o tehnologie de ultimă oră,
etc.). Acestea trebuie identificate în ideea de a optimiza utilizarea lor la maxim pentru a obṭine
avantaje, reprezentând baza pe care poate fi realizat şi continuat/susṭinut un succes continuu.
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Punctele tari pot fi tangibile sau intangibile. Ele pot include competenţe umane, elemente de
infrastructură, tehnologii, resurse financiare, etc

Punctele slabe - sunt acele elemente interne care împiedică subiectul analizei să îşi
desfăşoare activitatea la nivelul optim. Acestea sunt domenii care trebuie îmbunătăṭite pentru
creşterea competitivităṭii sau pentru îndeplinirea altor obiective asumate. Exemple de astfel de
puncte slabe pot fi: lipsa resurselor de diferite tipuri, tehnologii depăşite, etc. Acestea sunt întro măsură mai mică sau mai mare controlabile, putând fi reduse la minimum sau eliminate.

Oportunităṭile - se referă la factorii externi favorabili care pot fi utilizaṭi pentru a obṭine un
avantaj competitiv. Acestea trebuie identificate, recunoscute şi valorificate ori de câte ori apar.
Oportunităṭile pot aparea de pe piaṭă, din partea autorităṭilor/factorilor de decizie/politici, etc.

Ameninṭările - se referă la factorii externi care au potenṭialul de a dăuna subiectului
analizei şi care periclitează fiabilitatea/profitabilitatea/eficienṭa. Împreună cu punctele slabe,
prezintă partea de vulnerabilitate a subiectului analizei. Acestea sunt incontrolabile, de aceea
este bine să fie identificate din timp ca potentiali factori de risc.

Utilizând o analiză SWOT se poate contura o strategie de success, bazată pe punctele tari,
corectând punctele slabe, valorificând oportunităṭile și luând măsuri de protecṭie împotriva
slăbiciunilor interne și a ameninṭărilor externe.

Analiza SWOT sprijină planificarea strategică, prin:
- sursa (solidă și credibilă) de informare;
- consolidarea punctelor tari;
- minimizarea punctelor slabe;
- maximizarea răspunsului sau a oportunităṭilor;
- depăşirea ameninṭărilor;
- suport în stabilirea obiectivelor pentru planificarea strategică;
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- oferta de informaṭii care ajută la sincronizarea resurselor și a capacităṭilor existente cu
mediul analizat.

Limitările analizei SWOT

Analiza SWOT are limitările sale. Acestea pot determina factorii de decizie să vadă unele
circumstanțe ca fiind foarte simple/simpliste și pot trece cu vederea ușor anumite aspecte. În
plus, în determinarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și amenințărilor, poate
apărea foarte ușor un factor subiectiv, neoferind o rețetă unic valabilă de identificare a acestora.
Având ca bază analiza SWOT, în vor fi identificate direcţiile de dezvoltare ale comunei
pornind de la resursele materiale, financiare și umane, oportunităţile de dezvoltare şi incluzând
şi priorităţile.
Analiza SWOT reprezintă baza strategiei de dezvoltare și prin recomandarea Comunității
Europene, trebuie să fie realizată pentru orice proiect de dezvoltare.

Principii prioritare care ar trebui sa stea la baza elaborarii strategiei în vederea dezvoltarii
durabile:
1. Viata economică a comunei necesită o atentă revigorare și îndrumare pentru dezvoltarea
pe toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert și silvicultura. În acest sens, cu
implicarea Consiliului Local, se va purea realiza revitalizarea vieții economice la nivelul comunei.
2. Infrastructura necesită îmbunătățiri continue, zona fiind cuprinsă și în segmentul cu risc
de seismic ridicat:
- pentru siguranta și securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;
- prin raport valoarea investitiei raportat la beneficiari și la dimensiunea efectelor
economico-financiare produse.
3. Creșterea atractivității comunei prin facilitatile culturale și de agrement pe care le poate
dezvolta și oferi comuna astfel încât rezultatul agregat să ridice nivelul satisfacției sociale a
locuitorilor comunei inclusiv promovand-o în circuitul turistic.
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Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, dimensiunile cele mai pertinente, mai
practice, mai măsurabile și mai utile pentru definirea diferitelor tipuri de zone dezavantajate
sunt: capitalul uman (educație, sănătate, comportament demografic), ocuparea forței de muncă
și calitatea locuirii. Astfel, este determinat dacă un sector de recensământ este caracterizat de
un nivel scăzut de capital uman, de un nivel scăzut de ocupare în sectorul formal sau de locuire
precară.
• Capital uman.
Un sector de recensământ este definit ca având un nivel scăzut de capital uman dacă oricare
doi din cei trei indicatori au valori ce depășesc pragul urban aferent, stabilit la nivel urban
național. Cu alte cuvinte, un sector de recensământ este considerat dezavantajat pe dimensiunea
capitalului uman dacă prezintă concentrarea a cel puțin două din următoarele categorii
vulnerabile:
o Populație activă cu nivel scăzut de educație;
o Copii;
o Persoane cu dizabilități sau alte probleme de sănătate. „Concentrare” înseamnă o
pondere a respectivei categorii în populația totală aferentă ce se încadrează în cele mai mari 20%
valori din toate sectoarele de recensământ din urban;
• Ocupare în sectorul formal.
Un sector de recensământ este definit ca având un nivel scăzut de ocupare în sectorul
formal dacă prezintă o concentrare de șomeri și/sau persoane neîncadrate pe piața formală a
muncii, unde „concentrare” înseamnă o pondere a respectivei categorii în totalul populației
active din zonă ce se încadrează în cele mai mari 20% valori din toate sectoarele de recensământ
din urban;
• Locuire precară. Un sector de recensământ este definit ca având locuire precară dacă
oricare doi din cei trei indicatori au valori ce depășesc pragul urban aferent, stabilit la nivel urban
național. Cu alte cuvinte, un sector de recensământ este considerat dezavantajat pe dimensiunea
locuire dacă prezintă concentrarea a cel puțin două din următoarele categorii vulnerabile:
o Persoane ce trăiesc în locuințe fără curent electric;
o Persoane ce trăiesc în spații supraaglomerate;
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o Gospodării confruntate cu nesiguranță locativă.
„Concentrare” înseamnă o pondere a respectivei categorii la nivelul zonei ce se încadrează
în cele mai mari 20% valori din toate sectoarele de recensământ.

1. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, POMICULTURĂ și DEZVOLTARE RURALĂ

AGRICULTURĂ, SILVICULTURA și DEZVOLTARE RURALĂ
➢ Terenul agricol permite o gamă de culturi agricole.
➢ Prezenta populației cu tradiție și experiență în exploatarea agricolă
permite o utilizare corespunzătoare a terenurilor.
➢ Prezența fondurilor europene care pot fi absorbite în vederea
impulsionării afacerilor în agricultura în special prin direcția „o Europă mai

PUNCTE TARI

socială“
➢ Dezvoltarea activității zootehnice prin existența condițiilor și tradițiilor
deținute de fiecare familie;
➢ Suprafețele extinse de fânețe care pot asigura baza necesară dezvoltării
zootehnice
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➢ Agricultura se realizează cu mijloace tehnice în general tradiționale;

superioară a produselor obținute;
➢ Produsele specifice zonei rurale nu au dezvoltat un sistem organizat de
punere în valoare;

PUNCTE SLABE

➢ Necesitatea unui sistem organizat de colectare, prelucrare și valorificare

➢ Lipsa serviciilor și a activităților specific rurale, generatoare de venituri;
➢ Activități economice de amplitudini reduse în zona rurală;
➢ Lipsa specialiștilor în agricultura rurală, generată în principal de limitele
financiare ale populației;
➢ Servicii de consultanță specifică, disponibilă în volum redus față de
nevoia reală;
➢ Diminuarea activității zootehnice, semn al unei populații îmbătrânite
➢ Sursele reduse de finanțare a extinderii și modernizării infrastructurii
zootehnice;
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➢ Asocierea producătorilor agricoli /din zootehnie pentru exploatare și/sau
valorificarea împreună;
➢ Dezvoltarea unui sistem pentru promovarea produselor bio/ecologice
valorificabile inclusiv prin/la export;
➢ Înființarea de exploatații agricole/ferme zootehnice și a activităților
conexe;
➢ Existența Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurală;
➢ Programul Național - Cadru de Restructurare și Modernizare a unor
unități de profil zootehnic și din industria alimentară;
➢ Cadru

legislativ

disponibil

pentru

constituirea

și

dezvoltarea

exploatațiilor agricole;
➢ Asistență în materie de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei,
REACT – EU cu un nivel de prefinanțare de 50%;
➢ Redeschiderea submăsurii 6.1- Instalarea tinerilor fermieri cu obținerea
unui sprijin financiar de maxim 50.000 euro
➢ Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, sprijinul
financiar fiind de 15.000 de euro /fermă
➢ Măsura 15 cu ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și
conservarea pădurilor”
➢ Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
➢ Fondul European pentru Pescuit pentru proiectele de investiții realizate
dupa 1 ianuarie 2007, pentru finantarea agriculturii și dezvoltarii rurale și
pisciculturii;

OPORTUNITĂȚI

➢ Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole (Investiții în exploatații
prin achiziții simple și echipamente de irigații în fermă (exceptând legumicultura
și cartoful); Investiții în exploatații agricole vegetale și/sau zootehnice prin
modernizare, condiționare, procesare (exceptând legumicultura și cartoful);
Investiții în exploatații agricole prin achiziții de utilaje pentru tineri fermieri;
Investiții în exploatații agricole zootehnice pentru producție primară și
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marketing; Investiții în exploatații agricole pentru legume și cartofi (productie
primară, condiționare, marketing, utilaje, irigații/ modernizare, procesare și
marketing))
➢ Sprijinul oferit de Oficiul Județean pentru Consultanță Agricolă cu privire
la accesarea fondurilor europene
➢ Cadru legal insuficient dezvoltat pentru protejarea producției agricole

➢ Producători agricoli insuficient informați asupra normelor europene sau
legislației naționale;
➢ Resurse financiare insuficiente pentru finanțarea și co-finanțarea
proiectelor finanțate prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR și
FEP;

RISCURI / AMENINȚĂRI

interne;

➢ Dificultatea elaborării și implementării proiectelor finanțate din Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR și FEP;
➢ Creșterea volumului și a diversității ofertei pentru produsele
agroalimentare de pe piata Uniunii Europene;
➢ Capacitate de absorbție incertă în contextul actual pandemic
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2. INFRASTRUCTURĂ și MEDIU

INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU
➢ 2 localități ce compun comuna Voșlăbeni;
➢ Drumuri de acces multiple și de grade diferite (județean și național) cu
un potențial de dezvoltare superior altor zone
➢ Rețeaua de electricitate în comună implementată;
➢ Rețea de alimentare cu apă în dezvoltare;
➢ Infrastructură de telefonie mobila disponibilă în comună;

PUNCTE TARI

➢ Televiziune și internet ;
➢ Aplicarea legislației privind protecția mediului prin acțiunile autorităților
locale;
➢ Preponderența îngrașamintelor animale în culturile vegetale;
➢ O rețea hidrografică bogată cu potențial în aquacultură;
➢ Lipsa rețelei de canalizare complete pentru cele 2 sate;

➢ Drumuri pietruite și drumuri de pământ în procente relevante ;
➢ Infrastructură de transport cu potențial;
➢ Poluarea apelor de suprafață și subterane prin netratarea deșeurilor;

PUNCTE SLABE

➢ Stații de epurare necesare asociate satelor comunei;

➢ Educatia ecologică superficială și interes scazut în protejarea mediului;
➢ Insuficienta preocupare a agenților economici în recuperarea și
refolosirea ambalajelor;
➢ Fonduri financiare necesare punerii în valoare a spațiilor verzi
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➢ Asfaltarea integrală a drumurilor comunale;
➢ Modernizare sistem rutier;
➢ Realizarea retelei de asigurare a apei potabile și canalizare ;
➢ Realizarea statiei de epurare și tratare a apelor reziduale ;
➢ Realizarea de alei pietonale și pentru bicicliști în comună;
➢ Dezvoltarea și modernizarea spațiilor turistice;
➢ Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și extravilan și reactualizarea
PUG;

OPORTUNITĂȚI

➢ Dotari pentru intervenții în caz de situații de urgență;
➢ Creșterea suportului financiar acordat de Uniunea Europeană prin
Fonduri Structurale pentru finanțarea proiectelor de infrastructura și mediu;
➢ Posibilitatea accesarii unor programe de finanțare comunitare ale
Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltarii infrastructurii în mediul rural, în
special FEADR.
➢ Lipsa informațiilor legate de normele europene de mediu în rândul

➢ Resurse financiare insuficiente pentru finanțarea și co-finanțarea
proiectelor finanțate prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR și
FEP;
➢ Cunoștințe insuficiente legate de elaborarea și administrarea proiectelor
finanțate din Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR și FEP, pentru

RISCURI / AMENINȚĂRI

micilor intreprinzatori;

proiecte de infrastructură și mediu;
➢ Indiferența față de protecția mediului.
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3. ECONOMIC

ECONOMIC
➢

Experiența tradiționalului în obținerea produselor ecologice / bio;

➢

Productivitate ridicată a terenurilor agricole;

➢

Tradiție în turism (și existența unui turism rural în dezvoltare);

➢

Existența unei comunități de afaceri locală, reprezentată prin societăți

comerciale și persoane fizice autorizate cu activitate în zonă;
➢

Sisteme tradiționale în valorificarea unor resurse locale;

➢

Existența resurselor pentru dezvoltarea serviciului centrului de

PUNCTE TARI

consultanță în comună;
➢

Infrastructură locală în domeniul comerțului și alimentației publice;

➢

Existența pe plan local a resurselor naturale atractive și a spațiilor

destinate schiatului și a altor activități specifice anotimpului rece.
➢

Parteneriatul cu G10 - Grupul de Acţiune Locală pentru Dezvoltarea

Regiunii Giurgeu33 (g10.ro)

33

https://www.apivs.ro/Leader%20Romania/GAL/harghita/G10/PDL_G10_final.pdf
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➢

Diversificare minimă a întreprinderilor în domeniile industrial și

➢

Resurse

financiare

la

nivel

local

insuficiente

pentru

susținerea/promovarea unor investiții;
➢

Degradarea spațiilor disponibile ce pot fi utilizate pentru a demara

PUNCTE SLABE

zootehnic;

activități antreprenoriale în zonă;
➢

Infrastructură edilitară scazută, absența canalizării complete în satele

aparținătoare comunei;
➢

Folosirea unor tehnologii ce necesită actualizare, cu atractivitate și/sau

productivitate și eficientă economică diminuată;
➢

Infrastructură deficitară în asistența pentru afaceri;

➢

Necesitatea dezvoltării culturii asociative, a înființării de asociații;

➢

Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noțiunilor de

marketing;
➢

Lipsa implementării sistemului de calitate în cadrul proceselor de

producție și a produselor;
➢

Necesitatea dezvoltării canalelor de colectare a produselor agricole;

➢

Informarea limitată cu privire la normele europene.
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➢

Reconversia unor capacități, spre arii de productivitate adaptate

condițiilor locale (turism);
➢

Programe guvernamentale pentru încurajarea inițiativelor locale, în

special în domeniul dezvoltării zootehniei și turismului dar și a infrastructurilor
aferente;
➢

Disponibilitatea anumitor terenuri și spații din comună care pot fi folosite

pentru dezvoltări antreprenoriale;
➢

Existența resurselor locale, cum ar fi suprafețe de apă și pădure cu

produsele conexe ale acestora care pot fi valorificate la potentialul maxim al lor;
➢

Încheierea de parteneriate a autorităților locale cu investitori;

➢

Programe guvernamentale de sustinere a sectorului IMM;

➢

Reconversia unor capacitati economice și industriale aflate în conservare

în capacitati cu profil nou de fabricație;
➢

Varietatea programelor naționale de sprijinire a întreprinderilor mici și

mijlocii prin acordarea de granturi;

OPORTUNITĂȚI

➢

Posibilitatea accesării creditelor cu dobânda subvenționată pentru

crearea de noi locuri de muncă în mediul rural;
➢

Creșterea asistenței financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-

uri, prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR și FEP;
➢

Incheierea de parteneriate cu organizații neguvernamentale care au

capacitatea să atragă fonduri extrabugetare;
Legislație cu un potențial ridicat de modificare;

➢

Oferte de creditare greu accesibile (garanții mari);

➢

Interes scăzut pentru începerea afacerilor în comună al investitorilor din

cauza necesității accesibilizării infrastructurii;
➢

Rata ridicată a dobânzii la credite și instabilitatea cursului valutar;

➢

Predominanța formelor de muncă prestată fără cadru legal salarial;

➢

Receptivitate și flexibilitate scazută a populației locale la cerințele pieței;

➢

Numărul în scadere a populației cu ocupații tradiționale.

RISCURI / AMENINȚĂRI

➢

87

Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Comunei Voșlăbeni 2021 – 2027, județul Harghita

4. TURISM

TURISM
➢

Capacitate reală de dezvoltare a agroturismului, vânătorii și pescuitului

➢ Existența pe teritoriul comunei a monumentelor valorificabile turistic și
rezervații naturale ROSPA033 - Mlaștina după Luncă, Peștera Șugău;
➢

Tradiție în domeniul turismului pentru practicarea sporturilor de iarnă;

➢

Asocierea cu o zonă naturală specială prin izvoarele Mureșului și Oltului;

➢

Posibilitatea dezvoltării traseelor tematice;

➢

Păstrarea și dezvoltarea activităților tradiționale ca parte din oferta

PUNCTE TARI

turistică a spațiului tradițional local;
Tradiții nealterate de trecerea timpului;

➢

Faună și floră bogată

➢

Accesibilitate rutieră și ferată

➢

Drumurile județene și europene sunt într-o stare bună

➢

Varietate în cazul asociațiilor non-agricole

➢

Strategia de Dezvoltare Spaţială a Județului Harghita34

➢

Resurse financiare insuficiente pentru investițiile autohtone;

➢

Grad redus de preocuparea a populației pentru conservarea mediului;

➢

Lipsa promovării comunei pentru creșterea volumului turistic.

➢

Inexistența/pierderea valorificării elementului de tradițional în scop

turistic (rețete, tradiții, port)
➢

PUNCTE SLABE

➢

Spor natural negativ (reducerea populației)

34

http://analiza.judetulharghita.ro/wp-content/uploads/2020/03/STRATEGIA-DE-DEZVOLTARESPA%C5%A2IAL%C4%82-A-JUDETULUI-HARGHITA.pdf
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➢

Optimizarea condițiilor infrastructurii fizice și de utilități;

➢

Accesarea resurselor financiare necesare prin utilizarea programelor de

finanțare ale Uniunii Europene.
➢

Sprijinirea unor noi forme de turism (religios, rural, ecologic);

➢

Riscul de a exista o implicare redusă a mediului social pentru a face față

➢

Diminuarea competitivității prin păstrarea acelorași mentalități;

➢

Pierderea potențialului turistic al zonei prin neactualizarea cerintelor de

infrastructură;
➢

Limitarea potențialului prin lipsa sistemului de canalizare și a spațiului

pietonal amenajat;
➢

Migrarea investitorilor și a turiștilor înspre alte zone;

➢

Promovarea insuficienta a zonei pentru atragerea turistilor;

RISCURI / AMENINȚĂRI

provocărilor actuale;
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5. EDUCAȚIE ȘI CULTURA

➢

Accesibilitatea la gradinițe și forme de învățământ moderne;

➢

Grad ridicat de implicare a elementului didactic în programe culturale.

➢

Existența structurilor de voluntariat la nivelul comunei;

➢

Accesul la resurse didactice limitate

➢

Dependență demografică ridicată

➢

Grad redus de pregătire școlară a mediei locuitorilor comunei;

➢

Grad redus de pregătire profesională.

➢

Grad redus de eficiență în folosirea eficientă a programelor disponibile

➢

Unități noi și modernizate de învățământ ;

➢

Reabilitare, modernizare și extindere școli;

➢

Reabilitare, modernizare și dotare a spațiilor de agrement ;

➢

Atragerea cadrelor ddidactice noi și mentinerea cadrelor calificate;

➢

Accesibilitatea la educație pentru categoriile dezavantajate de populație

PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂȚI

PUNCTE TARI

EDUCAȚIE și CULTURA

prin diverse programe comunitare.

➢

Încadrarea pe un trend descendent a pregătirii profesionale;

➢

Generarea unei rate de înlocuire a forței de muncă redusă;

➢

Migrarea tinerilor și famiilor către alte centre scolare;

➢

Închiderea școlilor sau reducerea activității

RISCURI/

Reducerea gradului de pregătire scolară a populației tinere;
AMENINȚĂRI

➢
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6. RESURSE UMANE - PIAȚA MUNCII

RESURSE UMANE - PIAȚA MUNCII
➢

Domenii variate de activitate dispun de proprii specialiști (administratie

PUNCTE TARI

publica, învățământ, asistență socială etc.);
➢

Nivel redus al infracționalității;

➢

Ospitalitatea locuitorilor;

➢

Excelentă cunoaștere a stilului de cultură tradițională în agricultură sau

zootehnie.
Îmbătrânirea populației;

➢

Migrarea tinerilor spre centrele urbane și strainatate;

➢

Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei;

➢

Inerția populației rurale și rezistența la schimbarea necesară dezvoltării

comunei și practic, a supraviețuirii colectivității;
➢

Dificultăți de adaptare la cerințele necesare reconversiei profesionale;

➢

Depresia socială echivalentă cu impresia lipsei de perspectivă;

PUNCTE SLABE

➢
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➢

Prezentarea sau vizitarea unor proiecte implementate cu succes și a

rezultatelor obținute în domeniile de interes pe plan local ;
➢

Existenta strategiei nationale antisărăcie;

➢

Fondurile comunitare puse la dispoziție în domeniul social;

➢

Posibilitatea accesării unor programe de finanțare guvernamentale

necesare reconversiei profesionale și creării de noi locuri de muncă pentru
șomeri;
➢

Grad redus de ocupare profesională;

➢

Implicarea autorităților locale în problemele comunității.

➢

Crearea unui mediu optim pentru familii tinere și pentru creșterea

copiilor (inclusiv Afterschool).

OPORTUNITĂȚI

➢

Investiții în dezvoltarea dotărilor publice și a serviciilor (de exemplu

dezvoltarea infrastructurii de educație, a locurilor de joacă pentru copii etc);
➢

Dezvoltarea programelor de planificare parentală - prin intermediul

acestora se poate încuraja natalitatea și în rândul femeilor active economic;
➢

Adaptarea pieței economice locale la tendințele de dezvoltare naționale

și crearea de locuri de muncă atractive și bine remunerate.

➢

Creșterea ponderii muncii la negru și necalificate;

➢

Majorarea numarului somerilor în rândul tinerilor absolvenți;

➢

Estomparea tradițiilor locale, deodată cu trecerea timpului.

RISCURI /

Iesirea persoanelor calificate din viața activă;

AMENINȚĂRI

➢
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7. SĂNĂTATE și ASISTENȚĂ SOCIALĂ

PUNCTE TARI

SĂNĂTATE și ASISTENȚĂ SOCIALĂ
➢ Centru medical și farmacie;
➢ Gradul de asistare al populației are un nivel de cerere redus;
➢ Realizarea informăriilor asupra formelelor de ajutor de stat;
➢ Relativa accesibilitatea programelor de finanțare guvernamentală;
➢ Nivelul serviciilor este afectat de limitele bugetelor
PUNCTE SLABE

➢ Unitățile medicale și personalul sunt insuficiente
➢ Lipsa unei varietăți în oferta de serviciile medicale în comună;
➢ Fonduri insuficiente destinate asistenței medicale;
➢ Nivel redus al reintegrării active;
➢ Informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale;

OPORTUNITĂȚI

➢ Campanii de informare asupra afecțiunilor pe etape de varstă.
➢ Programe de urmarire a starii de sănătate a populației;
➢ Programe consistente destinate asistenței sociale reale;
➢ Dezvoltarea economică a localității va crește nivelul serviciilor sociale;
➢ Politica socială sustinută din partea Uniunii Europene.

➢ Rentabilitatea depinde de numarul de persoane active asistate;

/

➢ Politici de specializare zonala a centrelor de asistenta sanitară.

RISCURI

➢ Gradul de dotare este proporțional cu capacitatea financiară;

AMENINȚĂRI

➢ Norme sanitare necunoscute sau respinse de populație;

93

Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Comunei Voșlăbeni 2021 – 2027, județul Harghita

V. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA 2021-2027

Programul Operațional Regional al Regiunii Centru își propune să gaseasca soluții la
nevoile identificate la nivel regional în cadrul Planului de Dezvoltare Regională Centru și în
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, în strânsă legătură cu recomandările
Raportului de țară, recomandările din cadrul Rapoartelor de evaluare ale POR 2014-2020, dar și
luând în considerare și alte documente strategice elaborate la nivel european, naţional, precum
și strategii de dezvoltare elaborate la nivel regional, judeţean și local.
Regiunea Centru se întinde pe o suprafață de 34 100 kmp, adică 14,3% din teritoriul
național, fiind situată în centrul României. Regiunea are 2,3 milioane locuitori și cuprinde 6 județe
– Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu - este bine relaționată teritorial, realizând
conexiuni cu 6 din cele 7 regiuni de dezvoltare din România.
Declinul demografic s-a manifestat în perioada 2000-2020 în toate județele Regiunii însă
cu intensități diferite: două județe au înregistrat scăderi mai mari decât declinul înregistrat la
nivel regional -12,5%: Alba (scădere severă) și Covasna (scădere moderată), iar în celelalte 4
județe s-au înregistrat pierderi de populație mai mici decât media regională.
Regiunea Centru face parte din categoria regiunilor mai puțin dezvoltate, cu un PIB pe
locuitor, în 2019, de 66% din media UE27
Persistă dezechilibre în dezvoltarea economică a regiunii, 3 dintre județele regiunii
înregistrând un PIB/locuitor cu 17-25 puncte procentuale sub media regională (Mureș, Covasna
și Harghita). Se menține tendința de polarizare economică la nivel regional. Majoritatea
activităților economice și îndeosebi cele cu o valoare adăugată brută ridicată se concentrează în
orașele mari și în jurul acestora, în timp ce multe localități urbane mici (îndeosebi foste localități
miniere sau orașe monoindustriale) și numeroase localități rurale au o situație economică foarte
precară și în curs de deteriorare rapidă. Gradul de coeziune economică se menține scăzut,
această situație regăsindu-se și la nivelul întregii țări. Semnificativ în acest sens este raportul de
1,7 înregistrat în anul 2018 între județul cu cel mai ridicat nivel al PIB/locuitor (Brașov) și județul
cu cel mai scăzut nivel al PIB/locuitor (Harghita) din Regiunea Centru.
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Peste 40% din populația Regiunii Centru trăiește în mediul rural, județele cu cea mai
mare pondere a populației în rural sunt Harghita, Covasna și Mureș, la polul opus fiind județul
Brașov cu o pondere a populației din mediul rural de 30%
Zonele montane ocupă circa 47% din teritoriul Regiunii Centru, impunând astfel anumite
restricții de dezvoltare a infrastructurii de transport și de valorificare a potențialului economic.
Părți însemnate din 3 arii cu statut de parc național și 3 arii cu statut de parc natural se află în
această zonă, iar suprafața siturilor Natura 2000 ocupă 49,1% din teritoriul regiunii. Amenințările
la adresa mediului înconjurător se mențin semnificative, principalele cauze fiind activitățile de
transport, agricultură, exploatarea forestieră, dar și măsurile incomplete de conservare a
biodiversității naturale.

Astfel strategia POR își propune următoarele priorități:

P 1 - O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie
inteligentă
Provocare: Valorificare sub-optimală a potențialului de inovare existent, cu efect direct
asupra gradului de absorbție a tehnologiei și inovării în IMM-uri
OSS 1: Îmbunătățirea performanței în materie de cercetare și inovare în domeniile de
specializare inteligentă.
Cercetarea autohtonă joacă încă un rol redus în dezvoltarea economică, transferul
rezultatelor și aplicarea lor în economie făcându-se încet și cu dificultate. Conform celor mai
recente date statistice, ponderea firmelor inovatoare în regiune s-a situat în perioada 2016-2018
la 11,1%, pe locul 4 la nivel național, în urma regiunilor București-Ilfov, Nord-Vest și Nord-Est și
sub media națională de 14,6%.
Totalul cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare reprezenta în 2018 doar 0,31% din PIBul regional, în creștere de la 0,13% din PIB-ul anului 2013.
Avem în vedere și recomandările Consiliului privind Programul Național de Reformă
pentru 2019 conform cărora capacitatea generală de inovare a României rămâne scăzută, iar
competitivitatea sa viitoare este amenințată de decalajul mare dintre întreprinderile cu capital
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străin și cele naționale în materie de productivitate și inovare. Pe termen mediu și lung, România
este obligată să abordeze constrângerile structurale care includ fundamente slabe de creștere
izvorând din productivitate scăzută, probleme cu calitatea forței de muncă, în special datorită
dificultăților în asigurarea calității și incluziunii în educație, la care se adaugă criza de abilități și
problemele de cantitate a forței de muncă disponibile.
În Regiunea Centru activează 14 clustere în domeniile prelucrării lemnului, al biomasei,
al electrotehnicii, al industriei alimentare, prelucrărilor metalice, al IT-ului. Problemele cu care se
confruntă clusterele sunt incoerența politicii de sprijin a clusterelor din punct de vedere al
responsabilității și finanțării, apelurile dedicate clusterelor nu au venit în întâmpinarea nevoilor
acestora și au fost adresate numai clusterelor industriale. Clusterele nu au fost susținute prin
finanțări instituționale, ceea ce a limitat capacitatea de creștere (operațiunea Clustere de inovare
din POC 2014-2020 a avut o audiență limitată – 3 proiecte în implementare).
Una din nevoile majore ale IMM-urilor din Regiunea Centru este creșterea gradului de
modernizare și extinderea inovării. Deși există interes real pentru inovarea și modernizarea
proceselor de producție, precum și a produselor și serviciilor oferite, capacitățile financiare și
organizatorice ale acestor companii sunt insuficiente pentru a le asigura accesul dorit la cele mai
performante tehnologii.
În 2020 doar un incubator de afaceri funcționa în Regiune, la Sfântu Gheorghe. Cele 14
structuri de accelerare la nivel național sunt concentrate doar în 2 regiuni: 57% în București-Ilfov
și 43% în Nord-Vest. Nici o astfel de structură nu este prezentă în Regiunea Centru, ceea ce
înseamnă că firmele nou înființate, cu potențial mare de creștere, fie se dezvoltă mai lent, fie
migrează spre alte regiuni sau chiar alte țări, pentru a se înrola înprograme de accelerare,
relocare care, de cele mai multe ori, se permanentizează.

P 2 - O regiune digitală
Provocare: Nivel scăzut de integrare a tehnologiilor digitale în activitatea de zi cu zi a
cetățenilor, a întreprinderilor și a administrației publice.
OSS 2: Creșterea nivelului de digitalizare al economiei și societății în vederea eficientizării
administrației publice, adoptării pe scară largă a conceptului de smart city și a transformării
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digitale a întreprinderilor
Conform Raportului de țară al CE 2019, RO are rezultate slabe la toate componentele
Indicelui economiei și societății digitale, în special în ceea ce privește serviciile publice digitale,
competențe digitale și digitalizarea întreprinderilor.
România se află pe ultimul loc în UE în ceea ce privește serviciile publice digitale, este
mult sub media UE în ceea ce privește nivelul competențelor digitale și are cel mai scăzut nivel
de utilizare a serviciilor de internet, deși se situează pe primul loc în UE în ceea ce privește
utilizarea rețelelor sociale, conform DESI.
Din totalul populației din Regiunea Centru doar 13% folosesc internetul pentru
interacțiunea cu autoritățile publice, spre deosebire de nivelul UE unde ponderea acestui
indicator este de patru ori mai mare.
Deși interacțiunea cu cetățeanul se desfășoară și în mediul online, procesele de lucru în
interiorul administrațiilor publice locale nu sunt digitalizate. În urma chestionării municipiilor și
orașelor de la nivel regional asupra proiectelor de digitalizare implementate, doar 11 au răspuns
din 57, acestea implementând in medie 2 proiecte de digitalizare. Pe de altă parte, din cele 57 de
orașe din Regiune, au fost identificate doar 7 care au implementat soluții de smart-city

P 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul
Provocare: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).
OSS 3: Reducerea consumului de energie în clădirile publice și rezidențiale
Eficiența energetică (EE) este cea mai puțin costisitoare metodă de a reduce emisiile de
gaze cu efect de seră și conduce concomitent la eficientizarea economică a tehnologiilor, la
reducerea gradului de sărăcie energetică în rândul populației și la securitate energetică. Datele
statistice arată că, sectorul construcțiilor este responsabil de 45%1 din consumul final de energie,
sectorul rezidențial având o pondere mai ridicată a consumului (circa 81% din totalul consumului
datorat construcțiilor), în timp ce toate celelalte clădiri la un loc (birouri, școli, spitale, spații
comerciale și alte clădiri nerezidențiale) reprezintă restul de 19% din consumul total datorat
construcțiilor. Deși în ultimii ani s-au făcut progrese în reabilitarea energetică a locuințelor,
consumul final de energie a scăzut foarte puțin.

97

Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Comunei Voșlăbeni 2021 – 2027, județul Harghita

În ceea ce privește clădirile publice, administrate de autoritățile locale, analiza regională1
relevă faptul că acestea reprezintă circa 18% din suprafață totală construită. 29% din suprafața
clădirilor publice este ocupată de structuri educaționale, 16% de unități de sănătate, 5% din
suprafața este ocupată de clădiri ale administrației publice, iar diferența de 50% reprezintă
suprafața ocupată de alte tipuri de clădiri (turism, birouri, industrie, logistică).
Statisticile arată că peste 60% din acestea sunt construite înainte de anul 1990, fiind
caracterizate prin puține intervenții de eficientizare energetică (fără izolare termică sau cu izolare
termică minimă, ferestre duble cu standarde reduse), puține (sau deloc) lucrări de întreținere
după zeci de ani de utilizare1. Datorită vechimii construcțiilor și instalațiilor, dar și a faptului că
acestea nu sunt izolate termic, majoritatea acestor clădiri suferă importante pierderi de energie.
Potrivit analizelor regionale, prin P.I. 3.1.B din POR 2014-2020 au fost reabilitați termic 168.633
mp, reprezentând cca 1.5% din clădirile publice de la nivel regional.

P 4 - O regiune cu mobilitatea urbană durabilă
Provocare:
OSS 4: adaptarea, atenuarea și anticiparea efectelor schimbărilor climatice prin
implementarea celor mai adecvate măsuri tehnologice și ecosistemice care să asigure prevenirea
sau minimiza efectele acestora.
La nivel regional s-a identificat nevoia de a asigura investiții care să contribuie la
dezvoltarea instrastructurii verzi și albastre și creșterea suprafeței spațiilor verzi prin
modernizarea, reutilizarea și refuncționalizarea diferitelor zone din interiorul orașelor, inclusiv
recuperarea țesutului urban existent prin redestinare zonelor degradate (fostele platfome
industriale5 din interiorul orașelor aflate în proprietatea administrațiilor publice și care pe fondul
reducerii activităților industriale, concomitent cu reducerea capacității investiționale a
autorităților locale sunt în stare de degradare și își pun amprenta asupra calității mediului și,
implicit, asupra calității vieții în orașe). Activitățile de reabilitare a acestor zone degradate sunt
susținute și de propunerile de proiecte ale unor localități de la nivel regional. Aceste proiecte vor
avea o abordare holistică, integrând factorii sociali economici și politici și vor contribui la
creșterea calității vieții locuitorilor, dar și la creșterea atractivității zonelor urbane din Regiune,
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inclusiv la atragerea investițiilor și crearea unor noi oportunități.

P 5 - O regiune accesibilă
Provocare: în România, calitatea scăzută a infrastructurii de transport afectează timpul
de transport și limitează mobilitatea forței de muncă, generând costuri suplimentare pentru
întreprinderi, subminând, de asemenea, deciziile de investiții ale întreprinderilor.
OSS 5: Conectarea Regiunii Centru la TEN-T, asigurând accesibilitatea pentru un număr
important de orașe care încă nu sunt conectate la rețeaua de drumuri naționale și europene, la
unele zone turistice sau economice importante din Regiune.
Infrastructura de drumuri județene alături de cea de drumuri comunale reprezintă
aproape 80% din lungimea rețelei rutiere a Regiunii, având o importanță majoră pentru
dezvoltarea locală și regională. 47% din suprafața regiunii este acoperită de zone montane,
accesibilitatea spre aceste zone realizându-se în principal prin intermediul drumurilor județene.
Deși în ultimul timp au fost făcute investiții din fonduri europene în rețeaua rutieră de
transport, aceasta rămâne insuficient dezvoltată și de o calitate necorespunzătoare, inclusiv din
punct de vedere al siguranței rutiere.
De asemenea din punct de vedere al accesibilități regionale o problemă o reprezintă
dezvoltarea insuficientă a centurilor ocolitoare, mai ales la nivelul municipiilor și orașelor care
sunt traversate de drumuri europene și naționale, care duce la o congestionare a traficului în
cadrul acestora datorat traficului greu și de tranzit, determinând probleme de mediu și de
siguranță în interiorul orașelor.

P 6 - O regiune educată
Provocare: infrastructura educațională este încă deficitară în special în mediul rural și
localitățile cu pondere însemnată a comunităților dezavantajate care nu au posibilități financiare
pentru modernizarea și dotarea școlilor.
OSS 6: susținerea comunităților locale pentru asigurarea accesului egal al copiilor și
elevilor la infrastructura și serviciile de îngrijire și educație oferite în unitățile de învățământ de
la toate nivelurile din Regiunea Centru, inclusiv prin accesibilizarea infrastructurii.
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Prin POR 2007-2013 și 2014-2020 finanțările în infrastructura educațională au acoperit
parte din necesarul de investiții pentru circa 5% din unitățile de învățământ din regiune. Conform
datelor furnizate de Ministerul Educației și de inspectoratele școlare din regiune, există în
continuare un număr susbstanțial de unități de învățământ care au nevoi de reabilitare,
amenajare, dotare și modernizare.
Cheltuielile cu educația în România sunt cele mai mici din Uniunea Europeană, doar 3,2%
din PIB față de o medie a UE 28 de 4,6%, în 201810, această subfinanțare afectând atât investițiile
majore în sistemul de educație, disponibilitatea personalul didactic cât și modernizarea
infrastructurii școlare.

P 7 – O regiune cu turism sustenabil
Provocare: reabilitarea/ modernizarea/ dotarea spațiilor actuale cu destinație culturală,
crearea și dotarea de noi spații/ clădiri multifuncționale.
OSS 7: dezvoltarea comunităților de la nivel regional, în special a celor din mediul rural
prin punerea în valoare a potențialului cultural, turistic și balnear, dar și creșterea calității
infrastructurii și programelor de educație formală și non-formală derulate prin centrele de
agrement pentru copii și tineret (tabere școlare) din Regiunea Centru.
Regiunea Centru ocupă primul loc pe țară ca număr de turiști și capacitate de cazare în
funcțiune, totuși indicele de utilizare a capacității de cazare în funcțiune este la un nivel scăzut:
30,5% față de cca 34% la nivel național.
În ultimii ani s-au derulat proiecte de reabilitare și modernizare a stațiunilor din Regiunea
Centru, impactul pozitiv al acestora fiind deja vizibil, dar necesarul de finanțare se resimte în
continuare. Doar 6 stațiuni balneoclimatice au fost acreditate în Regiune, deși sunt 36 localități
în care există resurse balneare atestate, neexploatate din lipsa bazelor de tratament şi a
infrastructurii turistice.
Turismul montan beneficiază de condiţii naturale excepţionale: aproape jumătate din
suprafață este ocupată de arealele montane. În acest context, portofoliul de proiecte al Regiunii
cuprinde investiții în centre de vizitare sau în baze și adăposturi Salvamont.
Este nevoie de o diversificare a formelor de turism mai ales în localitățile unde activitățile
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de turism au un caracter sezonier și un număr redus de turiști în extrasezon (ex. Covasna, Ocna
Sibiului, Băile Tușnad, Predeal).
Multiculturalismul este una din cele mai importante trăsături ale Regiunii Centru. fiecare
din cele trei comunități etnice ,,istorice” (românii, maghiarii, germanii) a știut să-și păstreze
identitatea sa culturală, interferențele dintre cele 3 culturi îmbogățindu-le reciproc. Regiunea
Centru se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică și religioasă. Aici locuiesc cele
mai multe persoane aparținând minorităților etnice și religioase, comparativ cu celelalte regiuni.

P 8 - O regiune atractivă
Provocare: dezvoltarea regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile din PDR
2014-2020 și implementate prin POR 2014-2020și alte programe naționale.
OSS 8: dezvoltarea urbană integrată în funcție de nevoile fiecărei categorii de orașe și
municipii și regenerarea spațiilor urbane ținând seama de prioritățile stabilite prin SIDU
intervențiile având în vedere valorificarea potențialului economic al turismului și al patrimoniului
cultural din zonele urbane.
Viziunea strategică a POR Regiunea Centru 2021-2027, în concordanță cu viziunea
strategică din PDR Centru 2021-2027 şi Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru este
ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o
economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea
rațională și durabilă a resurselor să fie o prioritate.

A.

OBIECTIVE GENERALE

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei constau in:
1. dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei;
2. protecția mediului;
3. întărirea coeziunii sociale și reducerea sărăciei;
4. regenerare rurală.
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B. OBIECTIVE SPECIFICE

1.

Agricultură și dezvoltare rurală
Agricultură

- Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice și
constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la condițiile
climatice;
- Varietatea activităților în domeniile zootehnice, agricole și (cu
potențial) piscicole generatoare de venit la bugetul local;
- Sprijinirea organizării de asociații ale producătorilor comunei
pentru a beneficia de oportunitățile care decurg din aceasta;
- Înființare de ferme zootehnice și puncte de prelucrare și
colectare a resurselor rezultate din domeniu;
- Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita și
productivitatea eforturilor aplicate pe terenurilor agricole.

2

Infrastructură și Mediu
Transport

- Modernizarea drumurilor comunale;
- Realizarea de alei pietonale în comună;
- Asigurarea de spații specifice administrative și/sau pod(uri)
necesare alinierii infrastructurii de transport necesităților locale;

Utilități

- Realizarea rețelei de canalizare;
- Lucrări de regularizare a albiei râurilor și apărari pe maluri;
- Dotări pentru interventii în caz de situații de urgență;
- Respectarea regulilor de folosire durabilă a terenurilor din
comună conform planului de urbanism general, ca instrument de
planificare spatială;
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Sănătate

- Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală;
- Informarea în mod sistematizat și organizat a populatiei cu
privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioada regulată
de timp pentru prevenirea situațiilor de urgență prin susținerea
și promovarea modului de viață sănătos.

Mediu

- Prevenirea și reducerea poluării acvatice, gestionarea,
conservarea și protecția durabilă a ecostemului acvativ prin
accesarea și utilizarea mijloacelor necesare implementării acestui
obiectiv.
- Conștientizarea la nivel social a importanței protejării mediului
- Dezvoltarea unui pescuit de agrement integrabil în realitatea
comunei.
- Amenajarea cu punerea în valoare a mediului a unui iaz piscicol;
- Prevenirea poluarii și păstrarea calității aerului;
- Informarea populației asupra riscurilor cauzate de deversarea
apelor uzate în locuri neamenajate,
- Folosirea echilibrată a resurselor de apă și prevenirea poluarii;
- Sustinerea și informarea practicilor de agricultura ecologică;
- Organizarea mecanismelor de colectare selectivă a deșeurilor;
- Conservarea și întreținerea mediului natural.

3

Economie
Comerț și servicii

- Diversificarea de servicii oferite catre cetățenii comunei prin
mărirea numărului societăților comerciale;
- Promovarea și sustinerea unor tehnici eficiente de marketing
pentru atragerea turiștilor în comună inclusiv pentru activități de

103

Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Comunei Voșlăbeni 2021 – 2027, județul Harghita

weekend departe de aglomerarea urbană.
Mediu de afaceri

- Protejarea întreprinderilor mici care desfașoară activități
productive și participa la dezvoltarea zonei.
- Sprijinirea și promovarea unei industrii diversificate, mobile și
capabile să asigure un nivel așteptat de implinire profesională și
materială a locuitorilor comunei;
- Economie productivă de venit la bugetul local;
- Constituirea unei industrii nepoluante și durabile.

4

Turism
- Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru
atragerea turiștilor;
- Susținerea prin acțiuni eficiente de promovare a evenimentelor
locale;
- Punerea în valoare a vestigiilor și monumentelor istorice cât și a
produselor naturale (bio) de pe teritoriul comunei;
- Promovarea de măsuri eficiente de marketing.

5

Educație și cultură
Învățământ

- Accesul neîngrădit de împlinire individuală prin educație;
- Reabilitarea, modernizarea și extinderea scolilor și a spațiilor de
agrement pentru tineri;
- Accesul la un sistem educational perfomant, flexibil și adaptat
conditiilor din mediul rural;
- Organizarea unei baze materiale capabile să mulțumească
nevoile legate de actul educațional;
- Construirea și dotarea cu mijloacele necesare a unei creșe;
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- Construirea și dotarea cu mijloacele necesare realizării scopului
școlilor și grădinițelor;
- Orientarea și sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării
profesionale;
-

Asigurarea

formării

noilor

generații

prin

abilitarea

învățământului profesional la nivelul comunei;
- Crearea șanselor pentru reformarea persoanelor adulte.
Cultură

- Instruirea și transmiterea practicilor tradiționale generațiilor
viitoare;
- Accesul transparent la sursele de informare tradiționale și
moderne;
- Structura spațiilor destinate activităților socio-culturale în
concordanță cu necesitățile și mijloacele moderne;
- Reabilitarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural din
comună;
- Dezvoltare și dotarea cu spații de petrecere a timpului liber,
culturale și sportive;
- Restaurarea bisericilor și asigurarea reabilitării și punerii în
valoare în circuitul turistic;
- Realizarea unui complex sportiv și spațiu de camping;

6

Resurse Umane
Populația

- Asigurarea unor condiții atractive pentru tineri, atât pentru cei
din comună cât și pentru cei din exteriorul comunei pentru
atragerea acestora în comună;
- Crearea de facilități și condiții pentru familile de tineri, inclusiv
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prin alocarea de terenuri pentru noile familii.
Piața muncii

- Stimularea înființării de suficiente locuri de muncă în domenii
variate de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai;
- Crearea de posibilități pentru reconversia profesională în
sectoarele importante de pe piața forței de muncă.
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C. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE A PRIMĂRIEI

Administraţia publică a parcurs un drum lung pentru a se integra în acțiunile sale pe
nevoile reale ale cetățenilor. Astfel a crescut nivelul încrederii în raport cu societatea, în care
beneficiarii au accesul la servicii publice integrate, oportune și de calitate, furnizate optim.
De asemenea, administrația publică la nivelul comunei oferă fundamentul tehnic pentru
agregarea și implementarea unor proiecte importante la nivelul colectivității, pentru încurajarea
creșterii economice și susținerea îmbunătățirii competitivității.
Valorile care stau la baza dezvoltării unei asemenea relații între administrația locală a
comunei

sunt

transparența,

profesionalismul,

predictibilitatea

și

adecvarea

la

nevoi/receptivitate, toate subsumate interesului public cu deschidere și receptivitate la soluții
inovatoare, cu resurse umane competente și prin gestionarea eficientă a fondurilor disponibile.
Relația dintre administrația publică și beneficiari înseamnă dedicație, corelație și
orientare pe soluții care să se armonizeze cu reformele din domeniile social, cultural-educațional,
economico-financiar, justiție și democrație.
Dezvoltarea capacității administrative a primăriei este realizată implicit prin susținerea
unui management public performant bazat pe utilizarea sistemelor ISO și instrumentului CAF în
cadrul administratiei locale și pe perfectionarea personalului.

D. PROIECȚIA FINANCIARĂ

Dinamismul modificărilor pe care le suferă legislația fac ca proiecția financiară să întâmpine
dificultăți. Gradul mare de dependență de bugetul de stat și necesitatea unor sume minime
alocate funcționării vin ca o consecință a modului de repartizare a veniturilor la bugetul comunei.
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E. ACȚIUNI PROPUSE PENTRU OBIECTIVELE SPECIFICE

OBIECTIVELE SPECIFICE ȘI ACȚIUNI PROPUSE
1.

Modernizare drumuri agricole

2.

Modernizare drumuri comunale

3.

Dezvoltare rețea canalizare

4.

Dezvoltare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă

5.

Extindere și modernizare sistem de iluminat public

6.

Realizarea de alei pietonale, piste pentru biciclete, trasee turistice

7.

Înființare și amenajare iaz piscicol

8.

Înființare și amenajare bazin de înot

9.

Amenajarea-modernizarea pârtie de ski

10.

Amenajarea-modernizarea pistă de bob

11.

Realizare și amenajare spațiu turistic de relaxare la Vârful Arama Neagră

12.

Realizare și amenajare traseu turistic până la Izvoru Mureșului

13.

Realizare și amenajare spații de petrecere a timpului liber, culturale și sportive pe malul
râului

14.

Dotarea cu utilaje agricole

15.

Dotarea cu buldo si miniexcavator pe șenile pentru desfundat canale

16.

Înființarea unui centru Afterschool

17.

Înființarea unei creșe

18.

Înființarea unui cămin pentru vârstnici

19.

Realizarea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale

20.

Reabilitare Școală

21.

Reabilitare Cămin Cultural

22.

Dotare cu tehnică de calcul (calculatoare, imprimante) a școlilor
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23.

Dotare cu mobilier a sediului primăriei

24.

Dotare centru multicultural cu mobilier și aparatură

25.

Achiziția de terenuri pentru împroprietărirea tinerilor căsătoriți

26.

Reabilitarea magaziei de cereale

27.

Dotarea cu o moară și utilajele corespunzătoare

28.

Realizare-amenajare regularizare curs râu

29.

Achiziții de terenuri pentru lărgirea drumurilor și amenajarea a patru locuri de joacă
pentru copii

30.

Achiziții de terenuri pentru lărgirea drumurilor și amenajare parc la Izvoru Mureș

1. modernizare drumuri agricole

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓
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DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Creșterea standardului de viață a locuitorilor

❖

Dezvoltarea economiei locale inclusiv prin dezvoltarea turismului

❖

Crearea condițiilor de acces comunal în conformitate cu standardele

necesare creșterii gradului de ocupare a forței de muncă inclusiv prin atragerea de
noi investitori
❖

Îmbunătățirea accesibilității și asigurarea mobilității durabile

❖

Reducerea vulnerabilității la riscuri și promovarea unei dezvoltări

durabile
❖
REZULTATELE OBȚINUTE

Asigurarea unui bun management la nivel local

Realizarea consolidării infrastructurii de transport local
Creșterea nivelului de viață a populației locale
Nivel ridicat de satisfacție a transportului local

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI

❖

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare
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JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- asigurarea și mentenanța unei infrastructuri rutiere moderne generează un confort

IMPLEMENTARII

tehnico - edilitar ridicat

PROIECTULUI

- drumuri comunale asfaltate sunt o condiție suplimentară pentru un efect benefic
asupra dezvoltării economice viitoare
- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate realizarea proiectului
- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

2. modernizare drumuri comunale

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Creșterea standardului de viață a locuitorilor

❖

Dezvoltarea economiei locale inclusiv prin dezvoltarea turismului

❖

Crearea condițiilor de acces comunal în conformitate cu standardele

necesare creșterii gradului de ocupare a forței de muncă inclusiv prin atragerea de
noi investitori
❖

Îmbunătățirea accesibilității și asigurarea mobilității durabile

❖

Reducerea vulnerabilității la riscuri și promovarea unei dezvoltări

durabile
❖

Asigurarea unui bun management la nivel local
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REZULTATELE OBȚINUTE

Realizarea consolidării infrastructurii de transport local
Creșterea nivelului de viață a populației locale
Nivel ridicat de satisfacție a transportului local

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- asigurarea și mentenanța unei infrastructuri rutiere moderne generează un confort

IMPLEMENTARII

tehnico - edilitar ridicat

PROIECTULUI

- drumuri comunale asfaltate sunt o condiție suplimentară pentru un efect benefic

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

asupra dezvoltării economice viitoare
- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate realizarea proiectului
- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

3. dezvoltare rețea de canalizare

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni
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REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)

6 mil euro

SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

x

x

✓

Parteneriate

Alte
surse

x

x

x

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Stimularea dezvoltarii economiei locale

❖

Stimularea creșterii gradului de ocupare a forței de muncă

❖

Reducerea riscurilor biologice și promovarea unei dezvoltări durabile

Asigurarea infrastructurii de apă uzată în satele componente ale comunei Voșlăbeni
Creșterea nivelului de confort și sănătate a populației
Stabilitatea comunității și reducerea riscurilor biologice
Asigurarea centralizată a unui nivel decent de bunăstare și siguranță
Eficiența organizării activității la implementarea programului stației pentru preluarea,
sortarea, evacuarea, depozitarea și tratarea deșeurilor

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee

SPF

SF

PT

DE

Executie
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✓

AL PROIECTULUI:

✓

✓

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală și Județeană

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

4. execuție sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

x

x

✓

Parteneriate

Alte
surse

x

x

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Dezvoltarea economiei locale

❖

Reducerea vulnerabilității la riscuri și promovarea unei dezvoltări

durabile
REZULTATELE OBȚINUTE

Creșterea nivelului de confort și sănătate a populației
Stabilitatea comunității și potențialul ridicat de dezvoltare
Asigurarea unei surse de apă certificate ca siguranță și calitate

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității
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✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee

SPF

✓

✓

AL PROIECTULUI:

SF

PT

DE

Executie

✓

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală și Județeană

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

5. extindere și modernizare sistem de iluminat public

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

x

x

✓

x

Parteneriate

Alte
surse

x

✓
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DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Dezvoltarea economiei locale

❖

Reducerea vulnerabilității la riscuri și promovarea unei dezvoltări

durabile
REZULTATELE OBȚINUTE

Creșterea nivelului de confort și sănătate a populației
Stabilitatea comunității și potențialul ridicat de dezvoltare

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală și Județeană

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

6. realizarea de alei pietonale, piste pentru biciclete, trasee turistice
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MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

❖

Amenajare spațiu public pe principiile eficienței, utilității și calității

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Dezvoltarea economiei locale

❖

Îmbunătățirea gradului de interacțiune la nivelul comunității

❖

Creșterea gradului de mobilitate pe teritoriul comunei

Asigurarea condițiilor pentru îndeplinirea cerințelor actuale de mobilitate și siguranță
la nivel local
Generarea unui standard de viață mai ridicat în respectul individului și colectivității

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

✓
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STADIUL DE MATURITATE

Idee

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

✓

AL PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

7. înființare și amenajare iaz piscicol

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Asigurarea unui flux normal de apă

❖

Reducerea riscurilor de inundații, înmlăștinări, alunecări de teren

❖

Folosirea prin amenajare a unei resurse de calitate

❖

Diverificarea posibilităților de agrement la nivelul comunei
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REZULTATELE OBȚINUTE

Evitarea înmlăștinirilor, inundațiilor terenurilor care sunt riscuri specifice zonei
Utilizarea unei resurse disponibile natural ineficient exploatate în prezent
Diversificarea activităților lucrative la nivel local inclusiv
Crearea posibilităților de agrement sau pescuit sportiv.

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

8. înființare și amenajare bazin de înot

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni
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VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

❖

Asigurarea unui spațiu pentru socializare și divertisment

❖

Folosirea prin amenajare a unei resurse de calitate

❖

Diverificarea posibilităților de agrement la nivelul comunei

Asigurarea unui grad ridicat de satisfacție a membrilor colectivității și turiștilor
Utilizarea unei resurse disponibile natural ineficient exploatate în prezent
Diversificarea activităților lucrative la nivel local inclusiv
Diversificarea posibilităților de agrement și atractivității comunei.

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului
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9. amenajarea-modernizarea pârtie de ski

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

❖

Amenajarea și accesibilizarea zonei

❖

Crearea condițiilor pentru impulsionarea turismului

Atragerea turiștilor
Dezvoltarea unui brand al turismului în comuna Voșlăbeni
Nivel ridicat de satisfacție socială

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

✓
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7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

✓

AL PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

10. amenajarea-modernizarea pistă de bob

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

Parteneriate

✓

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

❖

Amenajarea și accesibilizarea zonei

❖

Crearea condițiilor pentru impulsionarea turismului

Atragerea turiștilor
Dezvoltarea unui brand al turismului în comuna Voșlăbeni
Nivel ridicat de satisfacție socială
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POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

11. realizare și amenajare spațiu turistic de relaxare la Vârful Arama Neagră

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
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SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

x

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Asigurarea spațiilor amenajate și organizate pentru dezvoltarea unui

mediu social sănătos și cultivat
❖

Dezvoltarea paletei de opțiuni pentru socializare și îmbogățirea spiritului

comunității
❖
REZULTATELE OBȚINUTE

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

Crearea unui spațiu adresat locuitorilor comunei pentru stimularea interacțiunii
sociale la nivel individual și de grup
Diversificarea ofertei pentru serviciile de recreere
Dezvoltarea identității comunei prin evenimente locale

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului
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12. realizare și amenajare traseu turistic până la Izvoru Mureșului

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

❖

Izvoru Mureșului

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

x

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Asigurarea spațiilor amenajate și organizate pentru dezvoltarea unui

mediu social sănătos și cultivat
❖

Dezvoltarea paletei de opțiuni pentru socializare și îmbogățirea spiritului

comunității
❖
REZULTATELE OBȚINUTE

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

Crearea unui spațiu adresat locuitorilor comunei pentru stimularea interacțiunii
sociale la nivel individual și de grup
Diversificarea ofertei pentru serviciile de recreere
Dezvoltarea identității comunei prin evenimente sportive

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

✓
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PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

✓

AL PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

13. realizare și amenajare spații de petrecere a timpului liber, culturale și sportive pe malul râului

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

x

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI
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OBIECTIVE

❖

Asigurarea spațiilor amenajate și organizate pentru dezvoltarea unui

mediu social sănătos și cultivat
❖

Dezvoltarea paletei de opțiuni pentru socializare și îmbogățirea spiritului

comunității
❖
REZULTATELE OBȚINUTE

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

Crearea unui spațiu adresat locuitorilor comunei pentru stimularea interacțiunii
sociale la nivel individual și de grup
Diversificarea ofertei pentru serviciile de recreere
Dezvoltarea identității comunei prin evenimente sociale

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

14. dotarea cu utilaje agricole
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MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

x

Parteneriate

Alte
surse

x

✓

x

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
❖

Dotarea cu echipamente și utilaje moderne necesare

REZULTATELE OBȚINUTE
Creșterea gradului de realizare a proiectelor la nivel local
Posibilitatea intervenției responsabile și eficiente în situații specifice
POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee
✓

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x
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DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

15. dotarea cu buldo si miniexcavator pe șenile pentru desfundat canale

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

x

✓

Parteneriate

Alte
surse

x

x

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
❖

Dotarea cu echipamente și utilaje moderne necesare

REZULTATELE OBȚINUTE
Creșterea gradului de realizare a proiectelor la nivel local
Posibilitatea intervenției responsabile și eficiente în situații specifice
POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

✓
ACTIVITĂȚILE /

1.

✓

✓

Studiul de fezabilitate
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ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

✓

AL PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

16. înființarea unui centru Afterschool

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

x

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI
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OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Dezvoltarea economiei locale

❖

Siguranța și formarea noilor generații de tineri

❖

Consiliere a părinților asupra importanței educației copiilor

❖

Suport familial

Creșterea siguranței copiilor din comună
Asigurarea condițiilor pentru o integrare activă a părinților în viața activă
Dezvoltarea psihosocială armonioasă în interacțiune a noilor generații de copii
Investirea în generațiile viitoare

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

17. înființarea unei creșe

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni
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REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

x

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Dezvoltarea economiei locale

❖

Siguranța și formarea noilor generații de tineri

❖

Consiliere a părinților asupra importanței educației copiilor

❖

Suport familial

Creșterea siguranței copiilor din comună
Asigurarea condițiilor pentru o integrare activă a părinților în viața activă
Dezvoltarea psihosocială armonioasă în interacțiune a noilor generații de copii
Investirea în generațiile viitoare

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE
AL PROIECTULUI:

Idee
✓

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x
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DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

18. înființarea unui cămin pentru vârstnici

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

x

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Dezvoltarea economiei locale

❖

Siguranța generațiilor de vârstnici

❖

Protecția socială a membrilor comunității

❖

Intruziunea socială

Asigurarea condițiilor pentru o integrare activă a vțrstnicilor în viața activă
Consiliere psihosocială în interacțiune directă a generațiilor de vârstnici
Susținerea și suportul social

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității
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✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

✓

AL PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

19. realizarea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

x

x

✓

x

Parteneriate

Alte
surse

x

x
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DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Stimularea dezvoltării economiei locale

❖

Promovarea unei dezvoltări durabile

Asigurarea infrastructurii de gaze în satele componente ale comunei Voșlăbeni
Creșterea nivelului de confort și sănătate a populației
Stabilitatea comunității și reducerea riscurilor biologice
Asigurarea centralizată a unui nivel decent de bunăstare și siguranță

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

20. Reabilitare Școală
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MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Obținerea avizelor din partea Ministerului Educației

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Asigurarea unui circuit de formare profesională complet la nivelul

comunei
❖

Modernizare, amenajare și dotare cladire pentru realizarea procesului

educațional
REZULTATELE OBȚINUTE

Procesele educaționale derulate cu îndeplinirea condițiilor optime fizice
Diversificarea resurselor necesare procesului educaționale (mobilier, materiale,
echipamente specifice)
Asigurarea unei formări profesionale complete la nivelul comunei care să asigure
reducerea migrației noilor generații de tineri spre alte regiuni și depopularea

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

✓
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6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee

SPF

✓

AL PROIECTULUI:

SF

✓

✓

PT
✓

DE

Executie

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

PROIECTULUI

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

21. reabilitare Cămin Cultural

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI
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OBIECTIVE

❖

Obținerea avizelor

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Asigurarea unui spatiu necesar la nivelul comunei pentru desfășurarea

evenimentelor colectivității
❖

Modernizare, amenajare și dotare cladire pentru realizarea procesului de

abilitare termică
REZULTATELE OBȚINUTE

Diversificarea resurselor necesare procesului de dezvoltare a relațiilor la nivel de
comunitate
Reducerea migrației noilor generații de tineri spre alte regiuni și depopularea
Asigurarea unui spațiu public eficient energetic

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

PROIECTULUI

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare
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22. Dotare cu tehnică de calcul (calculatoare, imprimante) a școlilor

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Asigurarea unui circuit de formare profesională complet la nivelul

comunei
❖

Modernizare, amenajare și dotare pentru realizarea procesului

educațional
REZULTATELE OBȚINUTE

Procesele educaționale derulate cu îndeplinirea condițiilor optime fizice
Diversificarea resurselor necesare procesului educaționale (tehnică de calcul,
materiale, echipamente specifice)
Asigurarea unei formări profesionale complete la nivelul comunei care să asigure
reducerea migrației noilor generații de tineri spre alte regiuni și depopularea

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

✓
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PROIECTULUI

STADIUL DE MATURITATE

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

Idee

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

✓

AL PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

PROIECTULUI

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

23. Dotare cu mobilier a sediului primăriei

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI
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OBIECTIVE

❖

Creșterea standardului de viață al beneficiarilor

❖

Alinierea ofertei serviciilor administrative cu cele de la nivel european

❖

Dotare cladire pentru asigurarea conditiilor necesare realizării procesului

administrativ
REZULTATELE OBȚINUTE

Procesele de muncă derulate cu îndeplinirea condițiilor optime fizice
Asigurarea resurselor necesare procesului de muncă (mobilier, materiale,
echipamente specifice)
Asigurarea unei dotări corespunzătoare la nivelul comunei care să asigure un act
administrativ eficient

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

PROIECTULUI

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare
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24. Dotare centru multicultural cu mobilier și aparatură

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Promovarea culturii crește nivelul de încredere în actul administrativ

❖

Investirea în elevarea în structuri care asigură un nivel de confort social și

relațional sporit în corelație cu respectul demnității umane
❖
REZULTATELE OBȚINUTE

Sprijinirea integrării persoanelor în grupuri prin actul cultural

Asigurarea unui spațiu public destinat creșterii gradului de integrare socială
Nivel superior de satisfacție socială
Optimizarea cadrul fizic necesar derulării diferitelor sisteme de construcție a coeziunii
la nivel de grup de persoane

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

✓
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5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

✓

AL PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- asigurarea unui nivel respectabil pentru decența umană
- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

25. Achiziția de terenuri pentru împroprietărirea tinerilor căsătoriți

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI
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OBIECTIVE

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Asigurarea unui cadru pentru reducerea migrației populației

❖

Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea personalității noilor

generații de tineri
❖

Stimularea creșterii sporului natural prin asigurarea condițiilor de

siguranță și stabilitate noilor cupluri
REZULTATELE OBȚINUTE

Dezvoltarea armonioasă a noilor generații de tineri
Asigurarea unei cadru specific pentru pregătirea stimularea sporului natural,
reducerea depopulării zonelor rurale, promovarea unui mediu sănătos de dezvoltare
noilor generații de tineri activi pe piața muncii.

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- asigurarea unui nivel respectabil pentru decența umană
- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului
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26. Reabilitarea magaziei de cereale

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

❖

Asigurarea unui cadru pentru promovarea tradițiilor și culturii

❖

Dezvoltarea ofertei turistice și a posibilităților de socializare

Promovarea componentei istorice
Valorificarea eficientă a unor spații cu potențial turistic și didactic ridicat
Utilizarea eficientă a resurselor turistice

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

✓
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8.
STADIUL DE MATURITATE

Auditul proiectului

Idee

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

✓

AL PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- asigurarea unui nivel respectabil pentru decența umană
- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

27. Dotarea cu o moară și utilajele corespunzătoare

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Asigurarea unui cadru pentru promovarea tradițiilor și culturii

❖

Dezvoltarea ofertei turistice și a posibilităților de socializare
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REZULTATELE OBȚINUTE

Promovarea componentei istorice
Valorificarea eficientă a unor spații cu potențial turistic și didactic ridicat
Utilizarea eficientă a resurselor turistice

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- asigurarea unui nivel respectabil pentru decența umană
- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

28. Realizare-amenajare regularizare curs râu

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni
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VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBȚINUTE

❖

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

❖

Creșterea gradului de siguranță

❖

Creșterea valorii turistice a comunei

Siguranța pe plan local generată de gestiunea și controlul elementelor naturale cu
potențial distructiv la nivelul comunei
Asigurarea unui grad superior de sănătate a cetățeanului prin regularizarea
deversării necontrolate a cursului de apă

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:
DURATA PROIECTULUI

❖

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare
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JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului
- asigurarea unui nivel respectabil pentru decența umană
- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

29. Achiziții de terenuri pentru lărgirea drumurilor și amenajarea a patru locuri de joacă pentru copii

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

x

Parteneriate

Alte
surse

✓

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Asigurarea spațiilor amenajate și organizate pentru dezvoltarea unui

mediu social sănătos și cultivat
❖

Dezvoltarea paletei de opțiuni pentru socializare și îmbogățirea spiritului

comunității
❖
REZULTATELE OBȚINUTE

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

Crearea unui spațiu adresat locuitorilor comunei pentru stimularea interacțiunii
sociale la nivel individual și de grup
Diversificarea ofertei pentru serviciile de recreere
Dezvoltarea identității comunei prin evenimente sportive
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POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului

30. Achiziții de terenuri pentru lărgirea drumurilor și amenajare parc

MANAGERUL DE PROIECT /
SOLICITANT

❖

Primaria și Consiliul Local al comunei Voșlăbeni

REGIUNEA PROIECTULUI

❖

Regiunea Centru

JUDEȚUL

❖

Harghita

LOCALITATEA

❖

Voșlăbeni

❖

Izvoru Mureș

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ)
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SURSE DE FINANȚARE

Buget

Buget

Fonduri

Credite

/ RESURSE FINANCIARE

Local

de Stat

europene/structurale

bancare

✓

✓

✓

Parteneriate

Alte
surse

✓

x

✓

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

❖

Asigurarea spațiilor amenajate și organizate pentru dezvoltarea unui

mediu social sănătos și cultivat
❖

Dezvoltarea paletei de opțiuni pentru socializare și îmbogățirea spiritului

comunității
❖
REZULTATELE OBȚINUTE

Creșterea standardului de viață al locuitorilor

Crearea unui spațiu adresat locuitorilor comunei pentru stimularea interacțiunii
sociale la nivel individual și de grup
Diversificarea ofertei pentru serviciile de recreere
Dezvoltarea identității comunei prin evenimente sportive

POTENȚIALII BENEFICIARI

Comunitatea

Investitori

Utilizatori/beneficiari

Locală

potențiali

externi comunității

AI PROIECTULUI

✓

✓

✓

ACTIVITĂȚILE /

1.

Studiul de fezabilitate

ETAPELE

2.

Proiect tehnic (elaborare)

REALIZĂRII

3.

Aprobarea inceperii proiectului

PROIECTULUI

4.

Conceperea și depunerea cererii de finanțare

5.

Contractare a proiectului

6.

Organizarea procedurilor de atribuire proiect (licitații)

7.

Monitorizare, evaluare, control

8.

Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee
✓

AL PROIECTULUI:

SPF

SF

PT

DE

Executie

x

x

x

x

x

DURATA PROIECTULUI

❖

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII

- cuprinderea în Stategia de Dezvoltare Locală

IMPLEMENTARII

- consultarea locală a cetățenilor a concluzionat importanța proiectului

PROIECTULUI

- creșterea nivelului de viață impune ca necesitate finalizarea proiectului

Realizarea proiectului depinde de existența resurselor de finanțare

- dezvoltarea comunei depinde de finalizarea proiectului
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CONCLUZII

Strategia de dezvoltare locală a unității-administrativ teritoriale reprezintă viziunea
asupra destinului unei comunități.
Viaţa economică a comunei Voșlăbeni trebuie revigorată şi dezvoltată în continuare în
toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie şi comerţ.
Consilul Local va trebui să investească perpetuu pentru revitalizarea vieţii economice a
comunei, care trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece produce cele mai mari efecte
benefice.
Infrastructura necesită îmbunatățirii continue, din acest motiv investiţiile trebuie făcute
după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:
- siguranța și securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităților, factorilor de risc,
poluării mediului, poluării solului şi a apelor;
- raportul valoarea investiție/ efecte economico-financiare produse;
- raportul valoare investiție/numărul beneficiarilor.
Conform premiselor de elaborare a strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare a
comunei Voșlăbeni, conceptul strategic este formulat astfel încât transpunerea să într-un plan
strategic asigură un pachet de acțiuni care vor conduce la creşterea economică, creșterea bazei
de impozitare, crearea de locuri de muncă şi îmbunătățirea calității mediului de viață al
comunității, accesarea cu prioritate a fondurilor nerambursabile.
Conex factorului economic un alt punct important pentru creşterea atractivității
comunei îl constituie facilitățile culturale și de agrement oferite, astfel încât confortul social al
locuitorilor să fie îmbunătățit. Complementar acest lucru va creşte și atractivitatea turistică a
comunei.
Managementul strategic implică formularea și implementarea obiectivelor și inițiativelor
majore preconizate, bazându-se pe luarea în considerare a tuturor resurselor și a evaluarii
mediului intern și extern.
Implementarea

strategiei

include,

printre altele, dezvoltarea unei

structuri
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organizaționale eficiente, pregătirea bugetului și a programelor care să sprijine execuția
strategiei, etapa de implementare fiind deseori numită etapa de acțiune în managementul
strategic, uneori fiind și cel mai dificil de realizat.
Etapa de implementare, monitorizare și control reprezintă sistemul complex de realizare
a proiectelor, programelor și politicilor prevăzute în strategie și de colectare și raportare a
informațiilor asupra desfășurării proiectelor și asupra succesului și impactului acestora asupra
dezvoltării comunității.
Scopul monitorizării și evaluării implementării strategiei constă în evaluarea atingerii
obiectivelor în timp util și în bugetul alocat, precum și în constatarea durabilității proiectelor
implementate.
Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu ale Uniunii
Europene pe care România va trebui să le atingă în totalitate.
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Acest document a fost elaborat cu sprijinul SC CERTIFICA SRL.
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