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Cuvânt-înainte 

 

Strategia de dezvoltare a comunei Dalnic este un document care va sta la baza inițiativelor comunității care trăiesc 

și desfășoară activități pe teritoriul comunei; pentru administrația publică va fi un instrument managerial de 

maximă însemnătate și un document care exprimă viziunea și aspirațiile de dezvoltare ale comunității prin 

valorificarea potențialului local.  

Necesitatea acestei lucrări apare și în contextul apartenenței României la Uniunea Europeană în vederea accesării 

fondurilor comunitare pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală. Experiența a demonstrat că, proiectele 

de dezvoltare durabilă  și programele operaționale funcționează corect atunci, când fac parte dintr-un cadru definit, 

asumat, coordonat și aplicat în interesul comunității pe care o reprezintă. 

Orice comunitate se diferențiază de altă comunități similare, având caracteristici specifice, motiv pentru care 

autoritățile locale trebuie să planifice și să promoveze o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea 

comunității în viitor, să țină seama de interesele cetățenilor, de oportunitățile și de resursele de care dispune 

comuna.  

Ca urmare a analizelor și valorificărilor informațiilor de documentare, statistice culese pe teren prin interviuri s-

au conturat prioritățile de dezvoltare printr-o viziune modernă, vizând elementele cum ar fi: importanța regională 

al comunei, învățământul preuniversitar de stat în comună; ambianța plăcută pentru locuitori, turiști și vizitatori; 

necesitatea structurării unei administrații locale eficiente, eficace, transparente; importanța implicării cetățenilor 

ca factor de stimulare a dezvoltării comunitare; dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat.  

Acest document va sta la baza inițiativelor tuturor persoanelor care desfășoară activitați pe teritoriul comunei, iar 

pentru administrația publică va fi un instrument managerial de maximă însemnătate.  

Sarcina elaborării ”Strategiei de dezvoltare locală - SDL” a revenit unui colectiv de specialiști, capabili de a 

valorifica informațiile documentare, statistice, cât și cele culese pe teren prin interviuri, și de a defini prioritățile 

de dezvoltare printr-o viziune modernă, de lungă durată. În perspectiva anului 2027, comuna Dalnic va fi o 

localitate mai modernă, rezilientă, bine ordonată și mai bine dezvoltată din punct de vedere al infrastructurii care 

se integrează bine în ambientul natural și care își valorifică resursele naturale într-un mod durabil.  

Strategia de dezvoltare ne ajută să gândim în perspectivă și să construim un viitor comun. Un viitor mai bun pentru 

cetățenii și generațiile următoare. Un viitor în care fiecare locuitor să-și găsească locul unde să-și valorifice 

cunoștințele, priceperile și deprindele individuale pe piața muncii și să-și câștige existența sa și a familiei în mod 

onest, să-și poate realiza condiții de viață adecvată, să beneficieze de servicii sociale de calitate și de un mediu 

curat și locuibil. 
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1. INTRODUCERE 

 

1.1. Date Generale – Comuna Dalnic 

 

Comuna Dalnic este situat în Județul Covasna, în partea de sud-est a Transilvaniei, la curbura 

Carpaților și se învecinează cu comunele Cernat, Cătălina, Zăbala, Boroșneu Mare, Moacșa și 

Ghidfalău (Fig 1). Se întinde pe o suprafață de peste 5162 hectare din care 206 ha teren intravilan 

și 4946 ha extravilan. Comuna Dalnic ocupă doar 1,39% din suprafața totală a județului Covasna cu 

un număr de gospodării respectiv locuințe de 385. Astfel comuna Dalnic este printre cele mai mici 

comune din județul Covasna, alcătuit dintr-o singură localitate, având o populație de 934 de 

locuitori, după statisticile naționale (INS), populația după domiciliu la 1 ianuarie 2020. Comuna 

Dalnic are codul siruta 65147. Relieful este predominant muntos, - peste 40% din suprafața 

comunei-, doar peste 2900 hectare sunt terenuri agricole din care 2000 hectare terenuri arabile. 

 

TABEL 1 FONDURI FUNCIARE IN COMUNA DALNIC, SURSA: INS, 2021 

Modul de folosință Hectare 

Arabilă 2019 

Pășuni 558 

Fânețe 345 

Terenuri neagricole total 2240 

Păduri și altă vegetație forestieră 1964 

Ocupată cu ape, bălți 29 

Ocupată cu construcții 190 

Căi de comunicații și căi ferate 45 

Terenuri degradate și neproductive 12 
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1.2. Istoria Locală 

 

Prima atestare scrisă a localității Dalnic datează din anul 1332, când se numea Dabuk. În 

registrul de dijme papale localitatea este descrisă ca o localitate frumoasă și mare. Din anul 1334 

așezarea apare sub numele Dalnuk cu 1045 locuitori. În anul l567, tot în dijmele papale localitatea 

este evidențiată cu 42 de gospodării, ceea ce înseamnă o localitate destul de mare ca mărime (Orbán 

Balázs, 2002).  

Dintre cei care provin din comuna Dalnic este important să fie menționat și Márton Benkő, 

profesor și scriitor, care și-a publicat în anul 1702 istoria romană tradusă în limba maghiară. 

Activitatea lui a fost mai mult dezvoltat în Târgu Mureș. Dul Mihály Dálnoki, celebrul lector la 

Colegiul Unitarian din Cluj, a murit în anul 1648. János Dálnoki este scriitorul fictiv, al celei de-a 

13-a ediții a poemului eroic Pericolul Troiei. János Ferenczi, un pastor reformat și arhiepiscop din 

Dalnic, activ și în literatura maghiară în primele decenii ale secolului XIX. El a publicat „Hon és 

külföld”, „Társalkodó” și multe alte articole. Lucrarea lui mai amplă care tratează istoria Ținutului 

Secuiesc se află în manuscris pe raftul prăfuit al uitării, deoarece nu există nici o editură care să 

publice această lucrare presupusă remarcabilă (Orbán Balázs 2002). 

Un loc printre pădurile din Dalnic se numește ’Pădurea lui Darabont’ pentru că a fost donat 

de principele Transilvaniei, Ștefan Báthory, o bucată de pădure din Dalnic pentru Péter Simon care 

l-a însoțit în Polonia. Liderul acestei cete care l-a însoțit pe principele Ștefan Báthory era din 

localitatea Dalnic, în legătură cu care mai există tradiții pe plan local. El se bucura de favoarea 

principelui care la rândul său îl admira pentru răspunsurile sale foarte istețe, pentru discursurile sale 

amuzante. El călăra mai mult lângă principe, căruia îi plăcea de el atât de mult, încât, dacă voia să 

aibă bună dispoziție, îl striga doar pe numele Péter Simon.  

O parte din pădurea din Dalnic se numește în mod tradițional pajiștea ”Depső”, deoarece 

Depső a fost un renumit lider local în istoria locală (Orbán Balázs 2002). 

Biserica reformată din Dalnic este situată pe un mic deal din centrul satului. Fostul său zid 

de castel s-ar fi putut întinde de-a lungul liniei gardului de astăzi din sud-vest, sud și sud-est. Planul 

oval este clar vizibil în nord, care este accentuat și mai mult de zidul din spatele acestuia, adâncindu-

se de la nord la est. Biserica poate fi accesată pe latura de sud prin Poarta Secuiască, unde se remarcă 

și turnul. 

Fosta biserică nu este menționată în documentele contemporane, dar a fost probabil 

construită din piatră, care a fost remodelată în stil gotic la începutul secolului al XVI-lea, probabil 

în anii dinainte de 1526. În același timp, a fost construită nava multi-barieră. 



9 

 

 

În paralel cu reconstrucția gotică, biserica a fost înconjurată în prima jumătate a secolului al 

XVI-lea de un zid de castel în formă ovală. Peretele de hublou cu un coridor de protecție avea o 

înălțime de 8 metri, iar turnul porții se potrivea la sud-est de biserică în linia zidului de protecție. 

În fotografiile făcute de la sfârșitul secolului al XIX-lea, partea superioară a zidurilor de 

apărare, fostul hublou cu hublou, lipsea deja, cu doar latura turnului de poartă orientată spre interior. 

Conform filmărilor, intrarea de sub turn era ascuțită, iar accesul era asigurat de o ușă semicirculară 

de la primul etaj. 

Pe partea de sud a peretelui de protecție, o ușă mai mică s-a deschis în cinter. Separat de 

ziduri, pe latura de sud, era o simplă clopotniță. În înregistrările contemporane, aripa laterală sudică 

a bisericii era deja vizibilă. Pe țiglele sale, anul 1864 indică data unei restaurări. 

Conform înregistrărilor bisericii, turnul porții s-a prăbușit în 1798. Clopotele au fost așezate 

temporar într-o clopotniță până la construirea noului turn (Gyöngyössy János 1995).  

Între 1912 și 1914, rămășițele zidului castelului și ale turnului de poartă au fost demolate. 

Conform tradiției, bastioanele erau lângă fostele ziduri ale castelului, dar existența lor 

anterioară nu putea fi dovedită decât prin săpături arheologice. Clopotnița de astăzi a fost construită 

între 1914-1922. După cutremurul din 1977, biserica a fost reparată, timp în care inscripțiile și 

ramele ușilor ieșite la suprafață au fost lăsate libere. Clădirea a devenit centru de interes pentru 

istoricii de artă după cutremurul din 1977. Potrivit lui Géza Entz, zidul castelului care înconjura 

biserica a fost menționat pentru prima dată în 1675. 

 

FIGURE 1 BISERICA REFORMATA DIN DALNIC, SURSA: 3SZEK.RO 
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Conacul Lázár-Beczásy a fost construit în 1885; este inclus în lista monumentelor din 

România sub numărul CV-II-m-B-13203.01. Acolo există  și arcul arboretum Beczásy. 

 

FIGURE 2 CONACUL LÁZÁR-BECZÁSY DIN DALNIC, SURSA: 3SZEK.RO 

 

O altă resursă naturală locală este izvorul de apă medicinală numit ”Büdöskút”. Notarul public 

József Pótsa a înființat un mic spa în pârâul Kenderes în jurul anului 1900, care a fost modernizat 

în 1904 și pe aceasta a fost construit un centru spa cu mai multe etaje. 

În 1991, herghelia Lipizzaner a fost readusă în sat după ce a fost lichidată 28 de ani mai 

înainte.  

Întreaga statuie figurativă a lui Gheorghe Doja, creat în 1976, este expusă în comuna Dalnic. 
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FIGURE 3 STATUIA GHEORGHE DOJA DIN DALNIC, SURSA: BORVIZEK.HU 

La marginea satului, la confluența pâraielor Dalnic și Kanta, se află o stațiune neolitică de 

tip Ariușd-Cucuteni, de unde provin materiale din epoca bronzului și din La Téne. În albia pârâului 

Magyaró s-au găsit un topor și un ciocan eneolitic de aramă și un obiect de bronz cu aparență de 

opaiț datând din La Téne. Pe "Valea Mică" s-au descoperit fragmente ceramice de caracter dacic, 

lucrate la roată precum și material arheologic de tip Sântana de Mureș-Cerneahov. Pe "Dealul 

Frumos" s-au găsit monede din sec. I î.e.n. și din secolul al III-lea o drahmă de argint din 

Dyrrhachium, o monedă de bronz de la Gordian emisă de Tarsus și mai multe tetradrahme de 

Thasos. Pe teritoiul satului s-au mai găsit o secure lungă și un buzdugan, ambele din adezit, specifice 

culturii Coțofeni, două ace de bronz și un vas de lut din prima epocă a fierului, de tip scitic. În anul 

1960 în locul numit "Veresmart" s-au găsit mai multe tetradrahme thasiene.  
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Prima atestare documentară a localității datează din anul 1332 cu nume ”Dalnuk”. Gheorghe 

Doja (Dózsa György) (1470-1514), personalitate istorică din Dalnic a fost conducător a răscoalei 

țărănești din Transilvania contra marilor bogătași (proprietari de pământuri) din anul 1514. 

 

Din punct de vedere administrativ, comuna Dalnic a fost înființată la data de 12.04.2004, 

potrivit Legii nr. 85/2004 prin reorganizarea comunei Moacșa din județul Covasna. Reședința 

comunei Dalnic a fost stabilit în satul Dalnic, respectiv, în urma reorganizării prevăzute, comuna 

Moacșa a rămas cu satele Moacșa și Pădureni.  

Localitatea este situată la marginea sud-estică a Munților Bodoc, la deschiderea văii Dalnic, 

la o altitudine de 574 m. pe DN11 ce leagă Brașovul de Târgu Secuiesc, situându-se pe o arie de 

5162 ha. Comuna Dalnic este situat la 23 km de la Sfântu Gheorghe, la 17 km de la Târgu Secuiesc, 

respectiv la 48 km de la Brașov.   

Economia acestei localități se bazează în special pe: agricultură (cultivarea terenurilor cu 

cereale, cartofi, etc.), creșterea animalelor, exploatarea forestieră și prelucrarea primară a 

lemnului. 

 

FIGURE 4 CONACUL GAÁL DIN DALNIC, SURSA: KASTELYERDELYBEN.RO 

 

Obiective și atracții turistice pe plan local sunt:  
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● Conacul Gaál a fost construit în anii 1844 și a fost restaurată în 2014. Conacul reamintește de 

epoca XIX. 

● Grădina conacului Beczássy (parc dendrologic) 

● Statuia lui Gheorghe Doja, creația artistului Szobotka András (1976).  

● Biserica reformată-calvină, care păstrează elemente ale arhitecturii medievale cu un fragment 

dintr-un text scris în scriere runică secuiască. Aceasta este monument de valoare istorică, care 

păstrează elemente gotice din secolul XV-lea. 

● Școala satului, construită în anul 1896. 

● Școala care poartă numele bizantinologului de origine maghiară, Darki Jenő (1880-1940). Aleea 

de brazi milenari din curtea școlii este o priveliște spectaculoasă. 

● Arboretumul grădinii Beczássy. Raritățile grădinii sunt arborii Ginkgo biloba, molidul de 

Arizona (Picea engelmanni), magnolia japoneza (Magnolia kobus), respectiv o specie foarte rară 

de arțar din zonă (Acer hyrcanum). 

● Conacele cu valoare arhitecturală: conacul Lizir (1753), conacul Gaál-Borbith (1844), casa 

Bartha (sec. XIX), curia Hadnagy (inceputul sec. XX), casa Veress și curia Darki (sec. XVIII) 

 

FIGURE 5 CONACUL HADNAGY ISTVAN DIN DALNIC, SURSA: 3SZEK.RO 
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1.3. Așezarea geografică și înființarea Comunei  Dalnic 

 

Comuna Dalnic este una dintre cele mai vechi zone populate ale județului Covasna. Situată 

la interferența a doua arii umanizate: depresiunea Târgu Secuiesc și zona nord-est a Câmpului 

Frumos, teritoriul comunei a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri. Mărturii ale populării 

străvechi ale comunei sunt vizibile în multe dintre monumentele istorice situate în teritoriul 

administrativ al comunei.  

Marele scriitor și poet maghiar Gael József, (1811-1866) care făcea parte din cercul de 

prieteni al lui Eötvös József, s-a născut la Dalnic. Acesta a scris comedia intitulată „A Peleskei 

notóriusa” (Notoriu din Peleske). Străveche localitate secuiască, la poala estică a munților Bodoc, 

în valea cu același nume, în apropierea DN 11 spre Târgu Secuiesc. Cei mai mulți vin în căutarea 

memoriei lui Gheorghe Doja. În acest loc, unde, conform tradiției, s-a născut personajul principal 

al răscoalei țăranilor din 1514, puteți admira două monumente: vechea și simpla placă memorială, 

realizată în 1949, și placheta de bronz a lui Dózsa, ce se odihnește pe stâlpi de bazalt, înconjurată 

de un gard din fier forjat, ce amintește de lame de coasă. Proiectantul este Plugor Sándor iar placheta 

din bronz este lucrarea artistului Jecza Péter. Statuia monumentală, ce reprezintă persoana lui Dózsa, 

se află în centrul localității. 

În perioada anterioară anului 1968, pe teritoriul administrativ au existat patru localități: 

Pădureni, Moacșa, Eresteghin și Dalnic. În anul 1968 s-a înființat, conform deciziei Biroului Politic 

al PCR Covasna, Comuna Moacșa, care cuprindea comunele până atunci separate: Moacșa, 

Pădureni, Dalnic și Eresteghin. În urma contopirii a patru unități teritorial-administrative, reședința 

de comună a fost transferată în localitatea Moacșa. În perioada 1968-1989 s-a menținut această 

situație artificială. După revoluție s-a pus problema divizării celor trei localități, dar datorită faptului 

ca imigrările și sistemul de distrugere a localităților din perioada comunistă a desființat aproape în 

totalitate cele două localități mici (Pădureni și Eresteghin), a fost menținut situația din perioada 

anterioară anului 1989. Acesta a fost o decizie bună, datorită faptului că cele două localități anexe 

reședinței de comună nu au în prezent o viabilitate care să ateste faptul ca ar putea forma unități 

administrativ-teritoriale separate. Datorită regimului de sistematizare și reorganizare teritorială a 

comunei, în perioada 1968-1989 localitatea Eresteghin a fost practic desființată, actualmente fiind 

parte componentă a localității Moacșa.  

În anul 2004 prin referendum s-a decis formarea comunei Dalnic, care cuprinde localitatea 

Dalnic. Legea nr. 85/2004 privind înființarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacșa, 

județul Covasna (85/2004 2004).  
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În perioada premergătoare despărțirii localității Dalnic, s-a efectuat delimitarea teritorial-

administrativă a comunelor Moacșa și Dalnic, existând proces verbal de delimitare administrativ-

teritorial ale celor două comune. La despărțirea localității Dalnic de comuna Moacșa, s-au luat în 

considerare următoarele aspecte de ordin social-economic:  

• Aplicarea Legii 18/1991, a Legii 1/2000 precum și a altor acte normative de reconstituire 

a proprietății (limita CF nu corespunde cu limita teritorial administrativă a celor două comune, 

anterior anului 1968 - acest fapt se datorează înstrăinărilor și schimburilor de teren efectuate între 

proprietari înainte de 1945). Totuși trebuie menționat că limita CAP Moacșa și CAP Dalnic a urmărit 

încă de la începutul înființării CAP-lui, limita terenurilor având majoritar proprietări din Moacșa, 

respectiv Dalnic. 

• Împărțirea altor resurse economice în raport cu numărul de locuitori  

• Potențialul economic al localităților. 
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1.4. Relații în teritoriu – încadrarea în rețeaua de localități 

 

Județul Covasna cuprinde patru mari arii geografico-umane:  

- Microregiunea Târgu Secuiesc 

- Microregiunea Covasna  

- Microregiunea Întorsura Buzăului  

- Microregiunea Baraolt  

- Microregiunea Văii Oltului (Zona Sfântu Gheorghe)  

 

Aspectul ariilor umanizate este unul echilibrat din punctul de vedere al împărțirii diferitelor categorii 

de localități: municipii, orașe, comune. Astfel fiecare dintre cele patru microregiuni cuprinde cel 

puțin un oraș, și cel puțin patru comune.  

Cele două microregiuni centrale (Sfântu Gheorghe-Valea Oltului și Târgu Secuiesc) au în 

componența lor câte un oraș având rangul de municipiu:  

- Sfântu Gheorghe  

- Târgu Secuiesc 

Comuna Dalnic aparține Microregiunii Târgu Secuiesc și este situată la distanța de cca 17 km. de 

Municipiul Targu Secuiesc. La sud-vest de acesta, la cca. 23 km este situat Municipiul Sfântu 

Gheorghe, și se încadrează în aria de localități care se înșiră de-a lungul axei umanizate care leagă 

cele două municipii ale județului: Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc.  

Fiind situată la interferența sferelor de influență a municipiilor Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, 

acesta a determinat dezvoltarea localității din ultimele secole (în defavoarea comunei).  

Unitatea teritorial-administrativă se situează în axa centrală a județului, fiind intercalată între 

următoarele unități teritorial administrative:  

- în Nord și Nord-Est - Comuna Cernat  

- în Vest - Comuna Ghidfalău și Comuna Bodoc  

- în Sud-Est - Comuna Moacșa 
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Comuna Dalnic este una dintre comunele cele mai mici din punct de vedere al numărului de 

locuitori, mai exact este cea mai mică comună din județul Covasna. Se compune doar dintr-un sat: 

reședința de comună Dalnic.  

Teritoriul comunei este străbătută de DN 11 (Brașov-Târgu Secuiesc-Onești-Bacău), dar drumul 

național nu intră în localitatea Dalnic. Teritoriul administrativ nu este străbătută de linie de cale 

ferată. 
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2. SINTEZA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

 

 

Conform argumentelor opiniei publice, strategiile de dezvoltare locală reprezintă avantaje 

sau chiar condiții în accesarea fondurilor nerambursabile. Acest beneficiu practic al acestor 

documente nu poate fi pus la îndoială, însă pot avea numeroase alte beneficii asupra conducerii 

locale sau a întregii comunități. Strategia susține valorificarea resurselor locale în scopul atingerii 

obiectivelor comune și ajută la sincronizarea inițiativelor locale, multiplicând astfel forța și efectul 

acestora. În tot acest timp strategia comunică și mobilizează. Mobilizează membrii comunității 

locale spre participarea în procesul de planificare locală, aducând astfel la suprafață voința și ideile 

comunității locale în formarea mediului în care aceasta funcționează.  

Planificarea adecvată a strategiei de dezvoltare locală presupune participarea cetăţenilor din 

localitatea/localitățile respective. Acest proces poate fi o masă rotundă, un seminar sau o dezbatere 

publică de amploare cu părțile direct sau indirect implicate sau interesate. Obiectivul general al 

acestui document este contribuirea la stimularea “cererii” pentru participare publică în procesul de 

planificare, invitând actori locali importanți să descopere o mare varietate de tehnici care pe termen 

lung cu siguranţă vor ajuta la o bună administrare a comunei Dalnic.  

Mai specific, documentul intenţionează transferul cunoştinţelor și a informațiilor relevante 

către părţile principale interesate, administraţia publică şi comunităţile din aşezările informale, 

pentru a face posibilă construirea unui dialog durabil între structurile organizatorice participative 

capabile să adopte metode şi tehnici variate adaptate fiecărei faze a procesului de planificare. 

Documentul oferă o varietate de instrumente care pot încuraja, sprijini şi organiza participanţii în 

dezvoltarea unui plan iniţial în sfera planificării dezvoltării locale. 

Și tocmai acestea, adică posibilitatea de exprimare a voinței și exigenței locale reprezintă 

una dintre cele mai mari valori ale democrației la nivel local. În România obligația consultării 

publice este reglementată prin legislație, în practică, în cele mai multe cazuri pe plan local 

democrația se întinde până la funcționarea sistemului reprezentativ. Sunt puține acele cazuri în care 

pentru planificarea viitorului conducerea locală organizează forumuri, dezbateri publice pentru 

recunoașterea și integrarea în viziunea de viitor a exigențelor diferitelor grupuri sociale de pe plan 

local. Datorită convingerilor istorice principiul și viziunea subsidiarității se integrează îngreunat în 

sistemul administrației publice, totodată nevoia populației și al societății civile în luarea deciziilor 
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se conturează în mod progresiv. Astfel numai datorită presiunii metodologice se conturează tehnicile 

care sprijină luarea deciziilor de jos în sus (bottom-up) în vederea planificării viitorului și elaborării 

proiectelor de dezvoltare.  

Ar fi deosebit de important să se recunoască faptul că dezbaterile, consultarea publică nu 

este numai o obligativitate a metodologiei aplicate sau un pas spre îndeplinirea democrației, ci un 

aspect important al oportunității, planificării și eficacității. Problemele unei comunități se recunosc 

cel mai bine pe plan local și în cele mai multe cazuri și soluțiile de rezolvare a acestora sunt 

accesibile tot la acest nivel. Planificarea bazată pe participare este un proces și un rezultat în același 

timp, având beneficii duble: asigură cadrul sistematizării și corelării diferitelor interese și puncte de 

vedere, pe de altă parte trasează calea valorificării sistematizate și eficiente a resurselor locale.  

Planificarea bazată pe participarea publică în cazul elaborării strategiei de dezvoltare a 

comunei Dalnic a fost necesară datorită faptului că a fost ușor utilizabil ca metodologie și doar prin 

aceasta s-a putut construi o viziune de viitor aprobată și de comunitatea locală, care trasează calea 

de urmat. 

Pe baza viziunii de viitor comuna Dalnic este:  

O comunitate viabilă, care asigură un spațiu de locuit întreținut și bine amenajat, cu o 

economie locală diversificată, competitivă, care produce valoare adăugată diminuând astfel efectele 

negative externe, contribuind astfel la reducerea fenomenului de îmbătrânire și diminuare a 

populației. Comuna care își valorifică eficient și durabil resursele locale este atractivă și în rândul 

turiștilor, devenind una din destinațiile turistice importante ale județului Covasna. Această viziune 

de viitor generală sintetizează concepțiile legate de dezvoltarea comunității, iar unele axe ale acestei 

viziuni (obiective și priorități) sprijină planificarea și măsurabilitatea proceselor. În centrul strategiei 

stau acele obiective care vizează creșterea atractivității comunei, întărirea solidarității comunitare și 

asigurarea posibilității de trai pe plan local. Formularea acestor obiective a fost posibilă cu ajutorul 

analizei situației, realizarea lor fiind facilitată de prioritățile și pachetele de măsuri strategice 

elaborate în domeniile societate, economie și mediu.  

Mediul atractiv, în afara infrastructurii tehnico-edilitare moderne și accesibile tuturor, 

necesită și o structură teritorială funcțională, patrimoniu construit atractiv și cadru natural de 

calitate.  

În domeniul dezvoltării comunitare este o sarcină importantă menținerea structurilor 

comunitare care reprezintă resurse locale, integrarea în societate a grupurilor vulnerabile locale și 

asigurarea serviciilor sociale de calitate pentru grupurile sociale cu exigențe speciale (sociale, 

sanitare).  
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Posibilitățile de trai pe plan local necesită marcarea unor sarcini noi de dezvoltare și 

organizare economică. Pe lângă creșterea rentabilității agriculturii trebuie stimulate cu toate 

mijloacele posibile întreprinderile noi și cele existente, în rândul tinerilor trebuie stimulat spiritul 

antreprenorial dar și spiritul comunitar. În tot acest timp, valorile naturale și culturale locale trebuie 

prezentate cu mândrețe și în mod responsabil turiștilor care vizitează comuna. Este necesar să se 

formeze o ofertă turistică locală și colaborări în domeniu care să producă rezultate pozitive pentru 

întreaga comunitate.  

Unele obiective ale strategiei pot trece peste perioada de planificare 2021-2027. Pe parcursul 

procesului de planificare, realizatorii strategiei au avut în vedere ca acest material nu va fi numai un 

document de lucru intern al autorității publice locale, ci cuprinsul acestuia trebuie să fie cunoscut 

de toate instituțiile, ONG-urile, societățile și cetățenii localității Dalnic (chiar dacă au participat sau 

nu în procesul de planificare), și că i-ar putea ajuta în luarea deciziilor individuale și instituționale 

de interes strategic. Strategia dorește să fie instrumentul practic al planificării și implementării 

dezvoltărilor și investițiilor locale, al exploatării durabile a resurselor naturale, al lansării energiilor 

constructive existente. Structura, viziunea și efectele acesteia sunt în consens cu criteriile politicilor 

de dezvoltare și de finanțare, stimulând practica atragerii fondurilor de finanțare pe bază de proiecte 

durabile, bazate pe nevoile locale și regionale.  

Și nu în ultimul rând, strategia dorește să stimuleze în continuare organizarea forumurilor și 

dezbaterilor civile, continuarea drumului început în vederea realizării obiectivelor strategice, 

stimulând comunitatea locală să participe activ în luarea deciziilor care vor influența viitorul lor. 

Numai în acest fel poate deveni prezentul document un instrument de folos pentru comunitea locală. 
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3. METODOLOGIA APLICATĂ 

 

Strategia de dezvoltare locală, ca manifestare a voinței și a încrederii în viitor a comunității 

locale, bazându-se pe exigențele locale, formulează sarcini pentru nivelul local și, în vederea 

îndeplinirii scopurilor propuse, încearcă să pună în mișcare resursele locale. Acest lucru înseamnă, 

că în dirijarea procesului de planificare este binevenit ca pe scară largă să se țină seama de 

competențele și specifitățile locale.  

Toate acestea aduc după sine un șir de principii și aspecte metodologice importante:  

 Colectarea informațiilor relevante despre comuna Dalnic 

 Descoperirea problemelor reale în domeniul economic, social și de mediu 

 Evaluarea exigențelor locale în mod eficient 

 Identificarea obiectivelor de dezvoltare și sarcinile privind îndeplinirea obiectivelor 

 Valorificarea resurselor umane locale 

 Valorificarea resurselor naturale în mod sustenabil pentru comunitatea locală 

 Implicarea și dezvoltarea angajamentului în cadrul comunității în atingerea 

obiectivelor stabilite 

 

Lista beneficiilor asigurate de planificarea comunitară este una cât se poate de lungă, dintre 

acestea trebuie evidențiate următoarele:  

• Susține evaluarea, cunoașterea exactă și reală a situației, asigură o bază solidă pentru 

procesul de proiectare  

• În cursul proiectării aduce în mod continuu în prim plan exigențele și punctele de vedere 

locale  

• Face acceptabile necesitatea, obiectivele și direcția proiectării, îndeamnă spre o proiectare 

în viitor la nivel individual și organizațional  

• Mobilizează resurse încă din etapa timpurie, respectiv le pregătește pentru perioada 

următoare, cea de executare  

• Poate lua seamă de existența unor conflicte sociale latente, respectiv poate genera noi 

consensuri în legătură cu câte o problemă.  

Elementul central al planificării comunitare este principiul participării publice, conform 

căreia trebuie asigurată tuturor grupurilor sociale interesate și vizate posibilitatea de participare la 
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procesul de proiectare. Nici din punctul de vedere al rezultatelor proiectării, nici din cel al gradului 

de impunere a beneficiilor de mai sus nu-i indiferent ce fel de metode de participare se pun în 

aplicare.În cadrul realizării strategiei de dezvoltare a comunei am aplicat următoarele metode de 

participare, în cadrul cărora peste 60 de persoane interesate au putut să-şi formuleze părerea, 

nevoile:  

• Realizarea de interviuri semi-structurate: grupând liderii de opinie locali pe domenii de 

specialitate (s-au realizat 5 interviuri: persoane active în agricultură şi economie, lideri ai instituţiilor 

de învăţământ, reprezentanţi ai organizaţiilor culturale şi civile, x antreprenori, angajaţi ai 

administraţiei locale, composesorat, etc.), i-am căutat personal cu câte un ghid de interviu semi-

structurat care conţinea întrebări referitoare la domeniul de specialitate dat, precum şi despre 

comună în general.  

• Organizarea de forumuri: organizarea unui forum local cu participare deschisă, unde după 

o prelegere scurtă, prezentând situația actuală a localității și reflexiile care l-au urmat, a pornit o 

discuție și o serie de propuneri împreună cu reprezentanții locuitorilor. 

• Atelier de dezvoltare: cu reprezentanții administrației publice locale am finalizat 

obiectivele și prioritățile strategiei de dezvoltare. 

Completarea chestionarelor anonime. În această etapă  a fost lansat un chestionar online, în 

baza căruia au fost identificate nevoilor comunității, direcții prioritare de dezvoltare pentru comuna 

Dalnic  

• Deschidere și transparență continuă: grupul de specialiști care a coordonat elaborarea 

strategiei a primit pe toată perioada de planificare observațiile, propunerile cu intenție de 

îmbunătățire, venite fie personal, fie prin telefon sau email, sau în alt format, pe care mai apoi le-a 

prelucrat. Executantul a informat în mai multe rânduri administrația locală în legătură cu procesul 

de proiectare și despre situația atunci actuală.  

 

Cu ajutorul celor de mai sus am reușit să elaborăm o strategie, care sintetizează propunerile 

specialiștilor și a comunității locale, armonizează cu interesele locale și avem speranța că este o 

strategie cu care comunitatea locală se poate identifica și o simte ca fiind a ei. Pe lângă coordonarea 

tehnicilor de participare, printre sarcinile grupului de specialiști care a elaborat strategia s-a aflat și 

ordonarea și prelucrarea datelor din evidențele locale și de la diferitele instituții județene (INS, ORC, 

APIA, AFIR, Direcția Generală a Finanțelor Publice, AJOFM etc.), precum și cunoașterea pe bază 

de experiență a terenului.  

În scopul cunoașterii terenului au avut loc de mai multe ori vizite pe teren, în cadrul cărora, 

pe lângă colectarea informațiilor pe bază de date concrete, am încercat să ne concentrăm și asupra 
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diferitelor impresii, experiențe și sentimente. Toate acestea le-am rezumat în primul capitol al 

strategiei, având titlul „Analiza situației”.  

Din punct de vedere tematic, capitolul care evaluează situația se construiește de-a lungul a 

trei dimensiuni, astfel am analizat în cadrul unor subcapitole independente condițiile de mediu ale 

comunei, caracteristicile vieții comunitare locale și principalele caracteristici ale proceselor 

economice. După toate acestea, grupate tematic în tabelul SWOT, am evidențiat acei 9 factori locali 

precum și acele condiții externe, la care am fost atenți și în timpul formulării obiectivelor și 

priorităților care reprezintă drumul spre imaginea de viitor.  

În cadrul formulării obiectivelor am fost atenți de asemenea și la sistemele de obiective ale 

documentelor de proiectare de la nivel mai înalt. Pe lângă compatibilitatea cu politicile de cadru 

(politica agrară, politica de mediu, politica economică) ale Uniunii Europene referitoare la perioada 

2021-2027, am pus accent și pe conformitatea cu obiectivele de dezvoltare naționale și județene. 

Putem deci spune că documentul se încadrează în ierarhia sistemului nivelurilor de planificare, 

aflându-se la nivelul cel mai apropiat de comunitate. În ceea ce privește structura strategiei, aceasta 

îndeplinește cele formulate de reglementările comune referitoare ale Parlamentului și Consiliului 

European (COM 2011/618 FINAL 2). Între obiectivele, măsurile și submăsurile Planului de acțiune 

formulat pot fi descoperite mai multe puncte de legătură– care abordează prin prisma „localitatății, 

ca un sistem holistic” . Acestea au fost elaborate construindu-se unele pe altele, sprijinindu-se 

reciproc, mărind în acest fel eficiența intervențiilor și sinergia efectelor așteptate. În cadrul 

capitolului Evaluare și Monitorizare facem propuneri pentru urmărirea și prelucrarea acestor efecte 

și intervenții. Deși considerăm ca fiind prea simplistă și cu orizontul prea îngustat abordarea, 

conform căreia strategia de dezvoltare este în primul rând instrumentul pentru atragere de resurse 

exterioare, însă este clar că acest rol a crescut foarte mult odată cu aplicarea politicilor de dezvoltare 

și de finanțare a Uniunii Europene în țara noastră. Tocmai de aceea am elaborat Strategia de 

Dezvoltare a comunei Dalnic luând în considerare previziunile politicilor de finanțare pe următorii 

șapte ani. Posibilele surse de finanțare legate de unele măsuri/proiecte sunt prezentate în Catalogul 

surselor de finanțare. Măsurile de dezvoltare formulate pe parcursul planificării strategice au fost 

elaborate în conformitate cu parametri impuși de domeniul elaborării proiectelor de finanțare, 

contribuind astfel la facilitarea convertirii măsurilor în proiecte de finanțare. Pe parcursul realizării 

portofoliului de proiecte nu am avut ca obiectiv integralitatea, am luat în considerare importanța, 

realizabilitatea acestor măsuri. 
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4. ANALIZA PRINCIPALELOR INDICATORI 

LOCALI 

4.1. Mediu 

 

Teritoriul administrativ al comunei Dalnic se situează la interferența dintre două unități 

geografice: Depresiunea Târgu Secuiesc și Munții Bodoc. Poziția geografică a comunei reflectă o 

varietate morfologică deosebită: de la zona munților până la zona de șes și albii majore cu relief de 

luncă, toate formele de relief se regăsesc în teritoriul administrativ. Din punctul de vedere al 

umanizării, cea mai importantă zonă populată este cea a dealurilor submontane din zona Munților 

Bodoc, aici se află vatra celor două localități; Cele mai mari altitudini din comună sunt situate în 

creasta Munților Bodoc (la limita administrativ-teritorială cu comunele Bodoc și Cernat).  

Litologia este dată de roci sedimentare cutate (flișul carpatic). În zona mai joasă al 

teritoriului administrativ litologia este dată de roci sedimentare fine, aluviuni submontane: argilă, 

pietriș și nisip. Varietatea pedologică este determinată de climă, rocă și vegetație. Pe teritoriul 

comunei Dalnic întâlnim aproape toate tipurile de soluri din zona montan-depresionară. În partea 

sud-estică și estică a comunei intâlnim argiluvisoluri, având fertilitate bună (clasa II-III de calitate). 

Cemoziomurile întâlnim în partea sud-estică, în Depresiunea Târgu Secuiesc care are o deschidere 

spre sud-vest. În zona de coline și zona submontană întâlnim soluri brune și brun-roșcate, iar in 

partea nord-vestică a teritoriului administrativ avem soluri brune și cenușii de pădure. În albia 

majoră a cursurilor de apă întâlnim soluri hidromorfe, iar pe valea pârâurilor întâlnim soluri slab 

evoluate (vertisoluri de tip turba cu fertilitate scăzută). Vegetația, determinată de relief, litologie și 

climă este una variată, având multe elemente care reprezintă toate cele trei zone geografice.  

Din punct de vedere biogeografic, majoritatea teritoriului administrativ se află la interferența 

dintre microregiunile geografice Munții Bodoc, Depresiunea Tg. Secuiesc și zona colinară între cele 

muntoase și depresiune. Fiind una dintre cele mai importante zone de vegetație și agricolă ale 

județului Covasna, partea sud-estică a comunei a devenit o zonă agricolă cultivată intensiv. În zona 

de șes intâlnim în majoritate covârșitoare vegetație antropizată, câmpiile primare fiind transformate 

în terenuri agricole. Terenurile forestiere și de pășune reprezintă tipul de vegetație dominantă în 

comună. Fagul domină etajul vegetațional al pădurilor, la altitudinile de peste 700- 800 m, în nord-

vestul teritoriului administrativ întâlnim păduri de amestec fag-rășinoase. În zona culmii pe 

teritoriului comunei Dalnic întâlnim o vegetație de stepă montană formată pe colinele din zona 

submontană a munților Bodoc.  
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Fauna este una caracteristica etajului vegetațional al pădurilor de fag și de amestec fag-

rășinoase. Animalele caracteristice ale acestei zone montane sunt: cerbul carpatin, ursul, râsul, 

vulpea, lupul, vulturul de pădure, șoimul, etc.   

Hidrografia comunei nu este densă. Densitatea rețelei hidrografice nu este așa mare, deși 

comuna este situat sub Munții Bodoc. Toate cursurile de apă fac parte din rețeaua hidrografică a 

Râului Negru. În ultimii ani, cursurile de apă sunt cu scurgere intermitentă, în timpul verii debitele 

sunt mai scăzute sau rămân fără.  Aceste cursuri de apă au debite scăzute în două dintre cele patru 

anotimpuri: vara și toamna, iarna și primavara datorită alimentării pluvio-nivale cu valori de debite 

mai ridicate. Pârâurile din bazinul Oltului sunt situate în partea nord-vestică a teritoriului 

administrativ, și sunt scurte cu debite scăzute pe tot parcursul anului. Datorită faptului că apele 

curgătoare de pe teritoriul comunei sunt cursuri de apă de rang inferior, în comună nu există post 

hydrometric pe cursuri de apă. 

Clima teritoriului administrativ este în strânsă corelație cu relieful și cu așezarea în spațiu a 

formelor de relief, ceea ce determină influențele microclimatice întâlnite în zonă.  

Dată fiind așezarea la contactul zonei montane cu zonele depresionare, ariile umanizate din 

comună au un climat predominant submontan în care predomină iarna cu temperaturi scăzute (între 

-6 și -11 Co) iar vara  cu temperaturi ridicate, mai ales în perioada iulie-august (între +22 și +31 Co). 

Schimbările globale ale climatului cauzează și la nivel microregional bulversări ale climatului, astfel 

în ultimii ani s-a observat o creștere a temperaturilor medii multianuale cu cca. 2 Co. Temperatura 

medie multianuală este de 7,7 Co, media celei mai calde luni este de 21 Co, iar media multianuală a 

celei mai reci luni este de -3,5 Co.  

Precipitățiile medii multianuale se situeaza între 550-600 mm, aceste valori cresc spre ariile 

montane mai înalte până la 650 mm. Împărțirea pe perioade a valorii anuale de precipitații a suferit 

modificări în ultimii ani, datorită schimbărilor globale de climat. Astfel, majoritatea precipitațiilor 

cad în lunile aprilie-mai și octombrie, iar cantități infirme se înregistrează în lunile februarie și 

august.  

Vânturile predominante au orientarea dinspre nord-est în perioada de iamă, și sud-vest în 

perioada de vară. O ramificație a Crivățului, Nemira fiind vântul geros și puternic, predominant în 

perioada de iarnă (noiembrie-martie). 
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4.2. Evoluția Demografică a Populației 

 

Populația României în ultimele decenii arată o tendință de descreștere, această tendință este 

caracteristic și județului Covasna. 

Chiar dacă datele privind evoluția populației la nivel județean arată o scădere, aceasta este 

mai puțin accelerată decât media națională și cea regională. Însă potrivit estimărilor INS privind 

evoluția populației, dacă se mențin tendințele demografice din perioada 2004 –2007, în 2050 

populația județului  Covasna va scădea cu 21.7%. 

Evoluția negativă a populației se poate datora atât sporului natural, cât și plecărilor cu 

domiciliul și reședință. Județul Covasna pierde anual în medie aproximativ 290 de locuitori cu 

reședință și domiciliu, ceea ce, în proporții diferite, se reflectă și la nivelul localităților. Este 

caracteristic și un deficit de atractivitate a județului, care s-a accentuat după anii 2000. 

Dalnic este cea mai mică comună din județ, atât teritorial cât și din punct de vedere 

demografic. 

Conform ultimului recensământ efectuat în anul 2011, populația comunei Dalnic se ridică la 

998 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

1.026 de locuitori.  

Potrivit datelor statistice din 1 ianuarie 2020, comuna Dalnic are o populație de 934 

persoane, o descreștere și față de anul 2012, când comuna a fost populată de 983 persoane cu 

domiciliu în comună. 

Evoluția demografică a comunei Dalnic în ultimii 10 ani din anul 2010 și până 2020 arată o 

schimbare demografică negativă, comuna pierzând 51 locuitori în această perioadă. Populația 

comunei a înregistrat deci o scădere  cu 5,14% până în anul 2020.  

Structura pe sexe a populației din comună arată că din anul 2010 și până 2020 populația 

masculină era constant în majoritate, numărul bărbaților în 2020 fiind 485, iar numărul populației 

feminine fiind 449. 
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TABEL 2 POPULAȚIA TOTALĂ A COMUNEI DALNIC, SURSA: INS, 2021 

Populația totală a comunei Dalnic 

Anul Total populație Total feminin Total masculin 

2010 985 475 510 

2011 998 484 514 

2012 983 477 506 

2013 976 473 503 

2014 980 476 504 

2015 979 473 506 

2016 967 467 500 

2017 960 466 494 

2018 949 461 488 

2019 943 453 490 

2020 934 449 485 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS Tempo Online 

 

Privind evoluția demografică pe ultimii zece ani, concluzionăm că dacă acest declin 

demografic la nivel de comună rămâne caracteristic și pentru următorii ani, acest fenomen poate 

avea impact negativ asupra vieții socio-economice a comunei. 

Pe baza datelor statistice județene se constată ca numărul persoanelor decedate în județ este 

constant mai mare decât cel al născuților vii, înregistrând aproape continuu în perioada 2010-2019 

deficit natural (spor natural negativ). Sporul natural negativ al județului în anul 2018 a fost cel mai 

înalt, de – 518, iar în anul 2019 a fost de -359.   Această situație se explică prin ponderea importantă 

a persoanelor în vârstă pe de o parte și ponderea scăzută a populației de vârsta fertilă.  

În cazul comunei Dalnic, în ultimii 10 ani, spor natural  pozitiv s-a înregistrat într-un singur 

an, anul 2013, când numărul născuților a fost cu 1 mai mare dacât numărul deceselor. Sporul natural 

a fost 0 în anul 2014, numărul născuților fiind egal cu cel al decedaților.  

În anii următori s-a înregistrat spor natural negativ cu o medie de aproximativ -6. 
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TABEL 3 SITUAȚIA DE NATALITATE / DECES – COMUNA DALNIC 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numărul persoanelor 

născuți 9 7 7 12 15 5 8 10 8 4 

Numărul persoanelor 

decedați 12 19 9 11 15 15 13 17 15 9 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS Tempo Online 

Structura populației din comună pe grupe de vârstă: 

Populaţia comunei aferentă grupelor de vârstă 30-64 ani reprezintă mai mult de 50% din 

totalul populaţiei comunei potrivit datelor din 2020. Cea mai ridicată pondere în populaţia totală a 

comunei, de 10,9%, o deţin persoanele din grupa de vârstă 30-34 ani, urmat de grupul de vârstă 40-

44 ani cu 9,42% și de grupul de vârstă 45-49 ani cu 9,56% din totalul populației comunei.  

Analizând cifrele grupelor de vârstă a copiilor se poate concluziona că ultimii 14 ani numărul 

copiilor în comună scade permanent. Cea mai semnificativă descreștere între grupele de vârstă a 

copiilor este între grupele 0-4 și 5-9 ani, cu -24 de copii în grupa 0-4 ani față de grupa 5-9 ani.  

Copiii între 0-4 ani au o pondere de doar 3,74% în populația totală a comunei. 

TABEL 4 POPULAȚIA COMUNEI DALNIC DUPĂ GRUPURI DE VÂRSTĂ, SURSA: INS, 2020 

Grup de vârstă Număr persoane 

0- 4 ani 35 

5- 9 ani 59 

10-14 ani 63 

15-19 ani 58 

20-24 ani 37 

25-29 ani 35 

30-34 ani 102 

35-39 ani 78 

40-44 ani 88 

45-49 ani 80 

50-54 ani 58 

55-59 ani 43 

60-64 ani 60 

65-69 ani 42 

70-74 ani 30 

75-79 ani 40 

80-84 ani 18 

85 ani și peste 8 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS Tempo Online  
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Pe lângă consecințele structurii pe grupe de vârstă, modernizarea comportamentului 

demografic prin reducerea numărului de copii pe care  familia decide să îi aibă, reprezintă o altă 

cauză a deficitului demografic.  

Analizând datele anilor 2010, 2015 și 2020 concluzionăm că fenomenul de îmbătrânire nu 

caracterizează populația comunei. Chiar dacă numărul de copii este în scădere în ultimii ani, indicele 

de îmbătrânire este una pozitivă.  

Evolutia mișcării migratorii a populației se regăsește și în comuna Dalnic, aceasta include 

și migrarea internațională. 

Următorul tabel arată evoluția migrării populației în perioada 2010-2019: 

TABEL 5 EVOLUȚIA MIGRĂRII POPULAȚIEI ÎN PERIOADA 2010-2019 IN COMUNA DALNIC, SURSA: INS, 2021 

An 

  

Stabilire de 

reședință 

Stabiliri cu 

domiciliul 

Plecări cu 

reședința 

Plecări cu 

domiciliul 

2010 3 14 * 2 

2011 3 8 4 12 

2012 1 9 9 18 

2013 3 7 9 8 

2014 2 6 8 7 

2015 5 7 10 9 

2016 6 9 13 11 

2017 6 8 15 12 

2018 * 9 5 9 

2019 2 6 9 9 

TOTAL 31 83 82 97 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS Tempo Online  

* date indisponibile 

 

 

Analizând datele disponibile se poate concluziona că migrația populației are efect negativ 

pe siuația demografică a comunei. În perioada 2010-2019 s-au înregistrat cu 264% mai multe plecări 

cu reședința decât stabiliri de reședință și cu 117% mai multe plecări plecări cu domiciliul decât 

stabiliri cu domiciliul. 
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Dacă această tendință rămâne caratcteristic și pentru anii următori, fenomenul migrației 

poate afecta negativ situația demografică a comunei Dalnic. Rămân de analizat cauzele acestui 

comportament migratoriu și eventual de dezvoltare unei politici de dezvoltare a comunei care să 

implementeze măsuri cu efect de menținerea populației și diminuarea migrației din comună. 

 

Componența populației după religie, etnie și limbă 

 

Datele privind apartenența etnică a populației din Dalnic, potrivit recensământului din 2011 

arată că din populația totală la aceea dată,  933 persoane au fost de naționalitate maghiară (98,4%), 

8 de naționalitate română (0,8%) și 7 de naționalitate romă (0,7%). 

 

TABEL 6 POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ ETNIE LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI AL LOCUINȚELOR ANUL 2011 

Comuna TOTAL      Maghiari     Romani Romi Informatie 

nedisponibila 

Dalnic  956  933          8    7       8 

 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt reformați, în proporție de 85%, 

cu o minoritate de romano-catolici, 13,28%. Pentru 0,84% din populație, nu este cunoscută 

apartenența confesională. 

  

Preocupările actuale ale demografiei se orientează tot mai mult spre cunoaşterea, descrierea 

şi analiza evoluţiei familiilor şi a gospodăriilor, ca formă esenţială a modului de convieţuire umană, 

suport informaţional statistic esenţial pentru construirea strategiilor de dezvoltare economică şi 

socială a unei comunități. 

În viitor se va pune tot mai mare accent asupra analizei evoluţiei în timp a familiilor, 

respectiv a gospodăriilor – componentele de bază ale convieţuirii umane. În perspectiva 

următoarelor decenii, situaţia şi evoluţia familiilor trebuie cercetate mai complex, în multiplele lor 

corelaţii demografice şi social-economice, având în vedere faptul că o dezvoltare umană durabilă 

nu poate omite rolul pe care familia îl are şi îl va avea în evoluţia societăţii și a unei comunități. 

 

Din analiza situației familiilor din Dalnic reiese că în fiecare an pentru care există date 

statistice, a avt loc minimum un divorț, ceea ce duce la familii despărțite, familii monoparentale sau 

poate duce la copii crescuți după divorț de bunici sau în familie extinsă. Toate aceste fenomene 

cauzează schimbări în structura și viitorul socio-economic al comunității. 
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TABEL 7 DIVORȚURI ÎN COMUNA DALNIC ÎN PERIOADA 2006-2019, SURSA: INS, 2021 

  

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2016 

Anul 

2019 

 Nr. 

familiilor 

divorțați 
2 3 1 2 1 1 1 1 2 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS Tempo Online 

Chiar dacă a avut loc anual minimum un divorț în cadrul comunității, totuși, căsătoriile 

încheiate dau o dinamică într-u totul pozitivă posibilității de dezvoltare demografică a comunității. 

În anul 2019 au avut loc două divorțuri și au fost încheiate 13 căsătorii în comuna Dalnic. Chiar 

dacă nu toți căsătoriții își întemeiază familiile pe termen lung în comună, totuși într-o proporție 

anume rămân familii tinere care reîmprospătează și fortifică comunitatea locală. 

 

TABEL 8 CĂSĂTORII ÎN COMUNA DALNIC ÎN PERIOADA 2010-2019, SURSA: INS, 2021 

  

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

 Nr.  4 1 : 4 4 5 1 2 7 13 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS Tempo Online 
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4.3. Forța de muncă 

 

Numărul persoanelor salarizate în perioada 2010-2019 se prezintă astfel: 

 

FIGURA 1 NUMĂRUL PERSOANELOR SALARIZATE ÎN PERIOADA 2010-2019, SURSA INS, 2020 

 Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS Tempo Online 

În comparație cu numărul de locuitori al comunei, numărul salarizaților este la un nivel 

foarte scăzut.  

Potrivit datelor disponibile din anul 2019, din totalul populației comunei de 943 persoane, 

doar 50 au fost înregistrați ca salarizați, o rată de doar 5,30% de salariați în rândul populației. 

Acest nivel foarte scăzut de salarizare poate avea multiple cauze: lipsa de locuri de muncă 

la nivel local, microregional, economie locală mai puțin dezvoltată, lipsă de antreprenoriat local, 

dificultăți de navetă la distanță. 

Locurile de muncă stabile cu venituri stabile pot asigura traiul unei comunități, însă lipsa 

acestora pot genera schimbări demografice în comunitate, migrație, dificultăți socio-economice pe 

plan local cu care și autoritățile locale trebuie să se confrunte. 

Salarizarea are impact direct și asupra nivelului de trai a individului și a comunităților, 

implicit procentul de salarizați dintr-o comunitate are impact pe nivelul de trai și viața socio-

economică a unei comunități. 

Astfel este recomandat tratarea acestei situații în politica de dezvoltare locală, punerea unui 

accent mare pe dezvoltarea economică a comunității și diversificarea economiei locale, care să 

asigure noi locuri de muncă. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



33 

 

 

TABEL 9 ȘOMAJUL ÎN CADRUL COMUNITĂȚII DALNIC, SURSA INS, 2021 

  M F Total   M F Total   M F Total   M F Total 

Anul 

2017 0 3 3 
Anul 

2018 0 3 3 
Anul 

2019 1 0 1 
Anul 

2020 1 15 16 

 ianuarie  

1 0 1 

ianuarie 

2018 0 2 2 

ianuarie 

2019 0 3 3 

ianuarie 

2020 1 0 1 
 

februari

e  1 0 1 

februarie 

2018 0 1 1 

februarie 

2019 0 2 2 

februarie 

2020 3 0 3 

 martie  

1 0 1 

martie 

2018 0 1 1 

martie 

2019 0 2 2 

martie 

2020 1 0 1 

 aprilie  

1 0 1 

aprilie 

2018 2 2 4 

aprilie 

2019 0 2 2 

aprilie 

2020 1 0 1 

 mai  0 1 1 mai 2018 1 1 2 mai 2019 0 2 2 mai 2020 2 2 4 

 iunie  0 1 1 iunie 2018 2 2 4 iunie 2019 0 0 0 iunie 2020 2 2 4 

 iulie  0 2 2 iulie 2018 1 2 3 iulie 2019 1 2 3 iulie 2020 3 5 8 

 august  

0 5 5 

august 

2018 1 1 2 

august 

2019 1 2 3 

august 

2020 3 7 10 
 

septemb

rie  0 4 4 

septembri

e 2018 1 1 2 

septembri

e 2019 1 0 1 

septembri

e 2020 2 9 11 
 

octombr

ie 2017 0 4 4 

octombrie 

2018 0 1 1 

octombrie 

2019 1 0 1 

octombrie 

2020 1 9 10 
 

noiembr

ie 2017 0 4 4 

noiembrie 

2018 0 2 2 

noiembrie 

2019 1 0 1 

noiembrie 

2020 1 13 14 

 

decembr

ie  
0 3 3 

decembrie 

2018 

0 3 3 

decembrie 

2019 

1 0 1 

decembrie 

2020 

1 15 16 

TOTAL 4 

2

7 31  8 22 30  7 15 22  22 77 99 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS Tempo Online 

 

Fenomenul șomajului este existent în localitate, în perioada 2017 – 2018 arătând o tendință 

crescând-ă. Populația feminină a comunei este la un risc crescut în privința pierderii locului de 

muncă. În ultimii patru ani numărul mediu al femeilor șomeri a fost de mai mult de trei ori mai mare 

dacât a bărbaților șomeri în comună. Caracteristicile socio-demografice ale populaţiei locale sunt în 

relaţie de asociere nu numai cu statutul de șomer ci și cu celelalte tipuri de activitate economică. 
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4.4. Infrastructura educației 
 

Școala Generală „Darkó Jenő” cu clasele I-VIII din comuna Dalnic funcționează în prezent 

cu șapte clase dintre care trei sunt primare și patru sunt gimnaziale, în total cu 125 elevi înscriși în 

anul școlar 2020-2021. 

În grădinița cu program normal în anul 2020 au fost înscriși 19 copii preșcolari în două grupe 

de grădiniță. 

În perioada 2010-2019 numărul copiilor din comuna Dalnic înscriși într-o formă de 

învățământ este prezentată în tabelul de mai jos. 

 

TABEL 10 NUMĂRUL COPIILOR DIN COMUNA DALNIC ÎNSCRIȘI ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT , SURSA: INS, 2021 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Copii înscriși 

în grădiniță 
38 36 45 46 39 29 33 36 42 31 

Elevi înscriși 

în 

învățământu

l primar și 

gimnazial  
77 78 77 85 95 104 98 98 86 94 

Total 115 114 122 131 134 133 131 134 128 125 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS Tempo Online 

Din tabel reiese ca numărul copiilor preșcolari arată o mare scădere în ultimii trei ani, cu 42 

de copii înscriși în anul 2018, 31 copii înscriși în anul 2019 și 19 copii înscriși în anul 2020. Aceste 

date preconizează schimbări demografice însemnate în următorii ani. 

 

Comunitatea școlii are o viață activă și variată. În afara curriculei școlare obligatorii, 

comunitatea elevilor și a preșcolarilor este implicat regulat în activități informale, extrașcolare, 

festivități, concursuri naționale și internaționale, la care elevii ating rezultate bune.  

Nu numai elevii dar și părinții acestora sunt implicați în viața școlară, sunt invitați să ia parte 

la diferite evenimente școlare, extrașcolare, sau le sunt organizate activități informative pentru o 

mai bună înțelegere a vieții școlare de astăzi și ceea ce implică aceasta.  

 

Comunitatea școlii este foarte activă și pe rețeaua de socializare cu postările tuturor 

informațiilor legate de instituția și de comunitatea școlii. Astfel Școala Darkó Jenő dă dovadă de o 

comunicare foarte bună, de deschidere și transparență, un exemplu demn de urmat și de instituțiile 

școlare din zonă.   
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4.5. Sănătate și asistență socială 
 

În prezent în comuna Dalnic nu funcționează cabinet medical de familie, nici altă formă de 

servicii medicale. Cea mai apropiată instituție medicală, policlinică și spital există la 17 km. de 

comuna Dalnic, în municipiul Târgu Secuiesc sau la 22 km distanță în reședința de județ, municipiul 

Sfântu Gheorghe unde membrii comunității Dalnic pot accesa serviciile medicale generale sau 

specializate. 

În viitorul apropiat se deschide în comună o farmacie cu program redus, care 2 zile pe 

parcursul unei săptămâni va fi deschis și disponibil pentru membrii comunității pentru a-și procura 

medicamente.  

În lipsa unei instituții publice medicale locale, există în comună serviciul de îngrijire socio-

medicală la domiciliu prestată de către Fundația Creștină Diakonia - Diakonia Keresztyén 

Alapítvány.  
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4.6. Viața comunității 
 

Viața comunității din Dalnic este legată de viața culturală locală. În comună există un cămin 

cultural cu o sală mai mare cu loc de încăpere pentru 120 persoane și cu o sală mai mică cu loc de 

încăpere pentru 50 de persoane. 

Pentru dezvoltarea intelectuală a comunității există biblioteca comunală „Veress Dániel”, 

frecventată în mare măsură de către școlari. 

Cele mai importante evenimente care mobilizează și dau coeziune comunității locale din Dalnic sunt: 

⮚ Sărbătorirea zilei naționale de 15 martie 

⮚ 15 - 17 iulie – zilele comunei Dalnic, organizate în fiecare an în aceste zile în memoria 

persecuției lui Dózsa György în anul 1514. 

⮚ 20 august – prinderea focului de veghe 

⮚ 15-20 octombrie zilele recoltei 

⮚ A doua duminică de Advent – festivitate în cinstea membrilor comunității de 70 de ani cu 

participarea comunității locale, religioase, a școlarilor, a reprezentanților leaderilor locali și a 

corului „Harmónia” 

Asociația Harmonia Dalnic - Dálnoki Harmonia Egyesület este un promotor al vieții civile în 

comună.  

Comuna Dalnic pe parcursul anilor precedenți a dezvoltat relații de parteneriat cu două localități din 

Ungaria, cu comunele Cserszegtomaj és Noszvaj. Comunitățile acestor localități se întâlnesc regulat 

prin vizite reciproce, cu ocazia cărora organizează evenimente culturale și de comunitate care 

înlesnesc cunoașterea reciprocă și dezvoltarea de relații între membrii localităților partenere. 
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4.7. Viața religioasă 
 

Majoritatea membrilor comunității comunei sunt de confesiune reformată, în proporție de 85,04%, 

o minoritate 13,28% aparțin de Biserica Romano Catolică.  

Crăciunul și Paștele sunt cele mai importante sărbători religioase în întreaga comunitate a comunei.  

Organizarea vieții religioase în comunitatea Dalnic contribuie la sprijinirea coeziunii comunității, 

astfel religia are rol important în viața comunității. 

Biserica reformată locală este activ și în mediul online, prin comunicare regulată pe rețea de 

socializare contribuie la menținerea spriritualității membrilor comunității religioase. 
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4.8. Viața sportivă 
 

 

La fel ca şi în celelalte comune, tinerii iubesc sportul, în special fotbalul. Chiar dacă înainte de 

revoluţie, se practicau şi alte sporturi, în special în comuna Moacșa, acest obicei s-a pierdut cu 

timpul, iar singura activitate sportivă a rămas fotbalul. Comuna Dalnic are echipă însă în timpul 

pandemiei s-a întrerupt continuitatea, dar primăria dorește să susțină activitățile sportive și în 

continuare în comuna Dalnic. 

Echipele sunt mai ales din generația de tineret, elevi din școala locală participă an de an la 

competiţii organizate la nivel regional și județean Covasna. În sezoanele anterioare echipa a ocupat 

de mai multe ori locul 1, 2 sau 3 la nivel județean. Trebuie menționat faptul că echipa are în lot doar 

jucători din comua Dalnic, care în anul 2007, a câştigat locul doi la nivel județean.  

În comunitate funcționează Asociația pentru Fotbal Dózsa Dalnic, în care sunt implicați copiii 

și tinerii din comunitate.  În cadrul școlii locale există educație sportivă, la care participă școlarii. 

Nu există bază sportivă în localitate, astfel pentru localnici nu există infrastructură necesară 

pentru a iniția practicarea unui sport indoor. Astfel în obiectivele de dezvoltare de viitor a comunei 

este dezirabil să se includă și dezvoltareaa vieții sportive la nivel și a infrastructurii necesare. 
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4.9. Infrastructura tehnico-edilitară 
 

Asigurarea accesului la infrastructura de bază, la utilități și servicii publice de calitate a unei 

comunități  contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață a membrilor comunității. Astfel nivelul 

de dezvoltare a infrastructurii locale are efecte directe asupra nivelului de trai a comunității locale.  

 

4.9.1. Alimentare cu curent electric 

 

În comună există rețea de electricitate care asigură sursa de energie necesară tuturor locuitorilor din 

comună. 

In faza actuală comuna are 2 transformatori, dar necestitatea este in jur de 4. Intregul sistem de 

alimentare cu energie electrica necesita o reabilitare și modernizare totala. 

Străzile principale ale comunei sunt iluminate de la apusul soarelui până la răsăritul acesteia. Vara 

locuitorii comunei beneficiază de iluminat stradal între orele 21:00 și 01:00, respectiv 04:00 și 05:00 

și iarna intre orele 18:00 și 01:00 respectiv 04:00 și 07:00. 

 

4.9.2. Apa potabilă și canalizare  

 

Majoritatea zonei rurale din județul Covasna nu dispune de servicii de alimentare cu apă sau 

canalizare, și deși au fost lansate pentru zonele rurale mai multe programe de investiții locale sau 

guvernamentale și au început să se contureze servicii de alimentare cu apă sau canalizare în satele 

și comunele mai mari, majoritatea acestora nu au fost finalizate, fiind în acest moment sistate și fără 

finanțare. Apa din județ este bună din punct de vedere a cantității dar în multe cazuri este de  calitate 

inferioară. Există multe resurse de apă minerală, bogate în fier și/sau sulf, cu calități binefăcătoare 

dovedite, dar nerecomandată pentru consum zilnic. O mare parte a suprafeței județului este acoperită 

de munți. Exista pârâuri și izvoare ce oferă o apă de calitate bună, dar sunt departe de localitățile 

mari și conductele de aducțiune lungi sunt scumpe pentru a face astfel de investiții. 

Necesarul de apă potabilă pentru gospodării este asigurat în prezent din sistemul de apă 

potabilă a comunei. Toate gospodăriile sunt racordate la sistemul de apă potabilă. 

Localitatea a beneficiat de finanțare în cadrul unor programe anterioare. Sursa de apă a 

localității Dalnic constă în 3 drenuri prevăzute cu bazin de acumulare și un foraj. Procesul de tratare 

al apei furnizate consumatorilor din localitate constă într-o stație de clorare cu rolul de dezinfecție. 
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Totuși pe baza analizelor efectuate în cursul anului 2011 din probele recoltate s-a evidențiat că există 

depășiri ale valorii normale la nitrați pe plan local.  

În mai multe localități din microregiune din probele recoltate de la sistemele centralizate s-

au constatat depășiri la parametrii microbiologici și la parametrii indicatori. De obicei apar probleme 

la parametrii bacteriologici din lipsa clorinării eficiente. De cele mai multe ori la remedierea 

deficiențelor, calitatea apei este restabilită. În caz de depășiri ale parametrilor normale,  primăria 

este informată în scris asupra rezultatelor și se oferă sprijin din partea DSP pentru remedierea 

problemelor. De asemenea este informat și Serviciul de Control în Sănătate Publică.  

Existența sistemului de canalizare într-o localitate contribuie la desfășurarea conformă a 

activităților agroindustriale și gospodărești, asigură conformitatea cu standardele naționale și 

europene în vigoare, condițiile igienico-sanitare, contribuie la ameliorarea calității mediului 

înconjurător și diminuarea surselor de poluare. 

 

4.9.3. Infrastructura transporturilor și drumuri publice 

 

După așezarea geografică, comuna Dalnic nu se află într-o zonă de tranzit, se așează la cca. 2 km. 

de la drumul DN 11. Pentru a călători cu mijloace de transport în comun, locuitorii Dalnic trebuie 

să se deplaseze la stația de pe drumul  național, în comună neavând stație nici un operator de 

transport persoane. 

 

4.9.4. Gestionarea deșeurilor 
 

La nivelul comunei este organizată colectarea selectivă a deșeurilor. Colectarea deșeurilor din 

gospodării nu este însă pe deplin rezolvată chiar dacă primaria oferă acest serviciu de colectare în 

colaborare cu o firmă specializată, SC Tega SA. Deșeurile industriale ale firmelor precum și 

deșeurile sanitare sunt colectate de aceasta firmă. 

Firma colectează deșeurile pe raza comunei odată pe săptămână. Deșeurile sunt transportate din 

comună la loc adecvat pentru depozitare, prelucrare și reciclare. 

Gospodăriile, întreprinderile și operatorii economici sunt dotate cu pubele individuale.În instituțiile 

publice colectarea deșeurilor este realizată selectiv. 

Gestionarea necontrolată a deșeurilor poate produce poluarea mediului înconjurător prin: 

poluarea solului, poluarea pânzei freatice, poluarea aerului, mirosuri neplăcute, infecții și un 
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disconfort ambiental, mai ales prin pătrunderea componentelor periculoase în sol și subsol, deșeurile 

având în compoziție și obiecte cu conținut de substanțe periculoase cum ar fi plumbul din 

acumulatori sau unele componente ale vopselelor, etc. Deșeurile gestionate incorect pot afecta și 

sănătatea publică prin răspândirea bacteriilor și a rozătoarelor, fiind un mediu favorabil pentru 

aceștia. În urma descompunerii fracției biodegradabile (metan, gaze cu conținut de hidrogen 

sulfurat, etc.), aceștia creează disconfort ambiental pentru cei din jur sau pentru eventualii turiști din 

zonă. 

Existând la nivel comunal încă locuri unde se lasă regulat deșeuri fără ca aceștia să fie colectate, 

se concluzioneză că trebuie schimbat mentalitatea populației privind colectarea și depozitarea 

deșeurilor, fără a lăsa deșeurile în zonele locuite, pe malurile pârâului sau în zona pădurii. 

 

4.9.5. Alimentare cu gaze naturale 
 

În comuna Dalnic nu a fost construită rețeaua de gaze naturale. Acest lucru se datorează mai 

ales prețului destul de ridicat al gazelor naturale și datorită faptului că comuna se situează în zona 

montană acoperită cu păduri. Marea majoritate a gospodăriilor au un sistem de încălzire bazat pe 

lemne. Pădurile de pe teritoriul comunei pot asigura deocamdată materia primă necesară încălzirii 

locuințelor. 

În sensul utilizării energiei regenerabile, încălzitul cu lemne este o soluție actuală, însă 

economisirea materialului lemnos nu este organizat eficient. 

Utilizarea salciei energetice și folosirea biomasei (deșeuri forestiere, agricole, etc.) sunt alternative 

pentru asigurarea încălzirii. În comunele învecinate și în Târgu Secuiesc se află întreprinderi cu 

profil de producere de materiale de bază pentru utilizarea de energie regenerabilă. Exemplele 

susmenționate sunt bune practici și pentru comuna Dalnic, care în viitor poate face demersuri în 

utilizarea biomasei. 

Totodată se are în vedere înființarea sistemului de alimentare cu gaze naturale la nivel 

microregional, proiect în care și comuna Dalnic dorește să participe. Scopul acestei investiții este 

de a asigura comunității locale și operatorilor economici alternativa de încălzire cu gaze naturale. 
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4.9.6. Patrimoniul cultural și arhitectural 

 

Patrimoniul cultural local este format din totalitatea bunurilor care reprezintă o mărturie și 

o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor locale. Acesta exprimă modurile de 

viață dezvoltate de comunitate, pe care le transmite din generație în generație, incluzând: obiceiuri, 

practici, locuri, obiecte, expresii artistice, valori. 

Patrimoniul cultural și arhitectural al comunei Dalnic este unul bogat, este semnificativă mai 

ales patrimoniul arhitectural, dintre care amintim: 

 

 Clopotniţă de lemn din secolul XVIII 

 Ansamblul conacelor Hadnagy, 

 Conacul vechi 

 Conacul nou 

 Conacul Gál 

 Ansamblul bisericii reformate din secolul XIII – XIX și biserica reformată 

 Ansamblul conacului Beczássy și conacul Beczássy 

 Parcul dendrologic din secolul XIX 

 Casa Bajka 

 

Conacul Gaál este un punct de atracție turistică la nivel național, care atrage permanent 

turiști în comunitate. 

Biserica reformată-calvină, care păstrează elemente ale arhitecturii medievale, este o valoare a 

comunității locale. Biserica renovată recent se poate include în turismul local ca o atracție istorică. 

Este dezirabil ca toate clădirile ce aparțin acestui segment al patrimoniului să fie păstrate, 

restaurate și conservate pentru generațiile viitoare și pentru turismul local, care dacă se dezvoltă, va 

avea impact pozitiv asupra economiei locale. 

Obiceiuri locale ce țin de patrimoniul cultural imaterial sunt pe cale de dispariție dacă 

comunitatea nu le practică. Astfel trebuie făcute demersuri organizatorice comunitare prin care se 

aduc la viață obiceiurile și evenimentele locale. 
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4.10. Starea actuală a locuințelor 
 

Atât la nivel județean cât și la nivel local se remarcă o îmbunătățire continuă a fondului de 

locuințe și a condițiilor de locuit. 

Din datele disponibile reiese că majoritatea locuințelor sunt case, numărul clădirilor fiind foarte 

apropiat de numărul locuințelor. 

Rata locuințelor dotate cu baie în interior este la fel scăzută comparativ cu situația la nivelul 

județului, însă dacă ne raportăm la situația înregistrată în general în mediu rural, se poate afirma că, 

comuna Dalnic se situează la nivelul județean. 
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5. ECONOMIA LOCALĂ 
 

5.1. Poziția geo-economică 
 

Teritoriul comunei Dalnic este situat in partea centrală a județului Covasna, pe drumul județean 

281D, la 45 Km de reședință de județ. Relieful acestei localități are o altitudine medie de 575 m. 

Distanta față de calea ferată este de 9 km la Gara Moacșa. Drumul Național DN11 și E574 trece 

lângă comuna Dalnic, iar drumurile comunale în mare parte sunt asfaltate și pietruite. În zona centrală 

există strada principală asfaltată. Comuna Dalnic este o așezare puternică cu potențiale în agricultură 

și agro-turism în cadrul județului Covasna, chiar dacă cu o populație în descreștere,  dar cu un 

însemnat potențial agricol. 

În actuala organizare administrativ-teritorială, comuna Dalnic cuprinde un singur sat Dalnic, aici 

funcționând autoritățile publice locale, care se învecinează: la Nord cu teritoriul comunei Cernat; la 

Est cu comuna Zăbala și Covasna; la Sud cu comuna Moacșa; la Vest cu Ghidfalău și Bodoc. 

 

5.2. Agricultura 
 

Principala activitate economică a comunei o constituie agricultura. Economia acestei 

localități se bazează în special pe: agricultură (cultivarea terenurilor mai ales cu cereale, cartofi, 

etc.), creșterea animalelor, exploatarea forestieră și prelucrarea primară a lemnului.   

Potrivit bazei de statistică, suprafața fondului funciar a comunei după modul de folosință se 

prezintă astfel: 

TABEL 11 SUPRAFAȚA FONDULUI FUNCIAR A COMUNEI DUPĂ MODUL DE FOLOSINȚ, SURSA: INS, 2021 

Modul de folosință Hectare 

Arabilă 2019 

Pășuni 558 

Fânețe 345 

Terenuri neagricole total 2240 

Păduri și altă vegetație forestieră 1964 

Ocupată cu ape, bălți 29 

Ocupată cu construcții 190 

Căi de comunicații și căi ferate 45 

Terenuri degradate și 

neproductive 12 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS Tempo Online 
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Tabel 12 Utilizarea terenurilor agricole pe categorii de culturi, acestea au fost exploatate 

pentru cultivarea următoarelor tipuri de culturi: 

 

TABEL 12 UTILIZAREA TERENURILOR AGRICOLE PE CATEGORII DE CULTURI, SURSA PRIMARIA DALNIC, 2021 

   Suprafață /ha  

Nr. 

crt. 
 

Culturi vegetale 

 

2015 

 

2016 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1 Grâu de toamnă 830 790 800 800 850 

2 Grâu dur de 

primăvară 

 15 30 30 40 

3 Triticale de toamnă  5 5 5 5 

4 Orz 6     

5 Orzoaică de 

primavară 

20 30 20 40 35 

6 Ovăz de primăvară  5 7 15 15 

7 Porumb pentru 

boabe 

250 80 50 80  

65 

8 Fasole boabe 3 3    

9 Rapiță  87 193 220 150 120 

10 Soia boabe 22 38 45 20 20 

11 Sfeclă de zahăr 90 52 88 70 50 

12 Salcie energetică 17 17 17 17 17 

13 Cartofi timpurii și 

semitimpurii 

130 128 120 120 280 

14 Cartofi de vară 100 163 100 100 110 

15 Cartofi de toamnă 130 83 160 160 48 

16 Ceapă uscată 1 1 8 12 12 

17 Usturoi uscat    2 2 

18 Varză de toamnă 5 3 3 2 3 

19 Alte legume   3 3 2 

20 Morcovi 5 1    

21 Lucernă 80 80 110 120 120 

22 Trifoi 5 5 5 5 5 

23 Alte perene 20 20 25 25 25 

24 Porumb pentru 

însilozare 

80 50 5 5 5 

25 Sfecla furajeră 2 2   1 

26 Anuale pentru fân și 

masă verde 

 255 195 259 189 

Sursa: Primăria comunei Dalnic, date din anul 2015, 2019 și 2020 
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Potrivit datelor din tabel se poate concluziona că cultura grâului, mai ales a grâului de toamnă este 

pe primul loc în ceea ce privește suprafața cultivată, aceasta fiind cultivată constant pe o suprafață 

de aproximativ 800 hectare în ultimii cinci ani. 

 

Fiind o zonă specifică pentru cultura cartofului, cartoful timpuriu și semitimpuriu ocupă 

locul al doilea în ceea ce privește suprafața cultivată, care s-a dublat în ultimii cinci ani, crescând 

de la 130 hectare în 2015 la 280 hectare în anul 2020. Și cartofii de vară sunt cultivate pe o arie 

importantă și cu o suprafață aproape constantă în jurul a 100 -110 hectare (cu excepția anului 2016 

când această cultură a fost cultivată pe 160 hectare). Există șanse mai bune pentru valorificarea pe 

piață a soiurilor timpurii, cu acest fapt se poate explica și rămânerea în urmă a cartofilor de toamnă 

cu numai 48 de hectare cultivate în anul 2020. Lipsa posibilităților de depozitare a legumelor pentru 

o valorificare ulterioară este o lipsă nu numai pe plan local, dar și pe plan microregional. Astfel 

cultivatorii locali se concentrează pe culturi care nu trebuiesc depozitate și se pot valorifica în termen 

scurt. Această ramură a economiei locale este vulnerabilă din cauza lipsei infrastructurii și a 

organizării, aspect care la rândul său cauzează o instabilitate mare a producătorilor pe piața de 

valorificare. 

Cultura rapiței ocupă loc important între culturile cultivate în comuna Dalnic, fiind cultivat 

anual pe o suprafață mai mare de 100 de hectare în ultimii 4 ani. Rapița este o specie cu un înalt 

conținut de ulei. În prezent există o cerere crescută de ulei de rapiță pentru hrană, biodiesel, sau 

nutreț pentru hrana animalelor. Industria biodiesel este în continuă dezvoltare, fiind în același timp 

și unul dintre marii consumatori de rapiță. Această industrie prelucrează aproape jumătate din uleiul 

de rapiță produs în Europa, deoarece este un carburant mai economic decât motorina, biodegradabil 

și de ajutor în limitarea poluării atmosferice. Astfel rapița poate fi valorificată relativ ușor pe piața 

internă, nu necesită depozitare, poate fi valorificată chiar după recoltare. Din acest punct de vedere 

această cultură poate constitui o sursă de venit relativ sigură pentru cultivatori.  

Pe de altă parte rapița ridică fertilitatea solului și împiedică eroziunea pe terenurile în pantă, 

fiind în același timp și o bună plantă meliferă. Se poate concluziona că cultivarea rapiței în zona 

Dalnic aduce beneficii atât cultivatorilor, cât și agriculturii locale și mediului înconjurător 

O altă cultură relativ nouă atât în microregiune cât și în comuna Dalnic este cultura salciei  

energetice. Această cultură a fost înființată în anul 2013 în zona Dalnic de către un întreprinzător 

din microregiune pe o suprafață de 17 ha. Salcia energetică constituie o alternativă nouă culturilor 

specifice zonei, necesită lucrări de întreținere relativ puține. Cultura înființată poate avea o  durată 

de viață de 25-30 de ani, se poate recolta trianual. Există piață locală în regiune unde se poate 

valorifica salcia energetică, fiind un combustibil de bază pentru centralele termice pa bază de 

biomasă în regiune.  
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Având în vedere că obiectivele de dezvoltare pe plan european și în consecință și pe plan național, 

regional  vor dobândi un accent mai mare privind aspectul de protecția mediului, utilizarea surselor 

de energie regenerabilă, și tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, cultivarea 

salciei energetice poate fi o alternativă pentru cultivatorii locali, cu posibilități de valorificare. 

Pe teritoriul comunei Dalnic nu există livezi, producători specializați pe cultivarea de fructe. 

În grădinile familiale sunt cultivați diferite tipuri de fructe, specifice zonei, doar pentru consumul 

propriu.  

În perioada 2015-2020 nu s-au înregistrat calamități naturale, astfel se poate concluziona că 

din punct de vedere geografic și climatic teritoriul locuit al comunei, suprafețele arabile și cele 

forestiere nu au fost expuse unor ravagii din cauze naturale, astfel zona comunei poate reprezenta 

un loc sigur ca și amplasament pentru practicarea diferitelor tipuri de exploatare a suprafețelor. 

Suprafețele agricole în comună nu dispun de sistem de irigații. În acest context procesele de 

cultivare sunt expuse într-o anumită măsură condițiilor meteorologice. Schimbările climatice din 

ultimii ani, expun fermierii unor schimbări drastice ale vremii, astfel sustenabilitatea agriculturii în 

viitor poate necesita utilizare tehnologiilor de protecție în fața schimbărilor climatice.  

  

Situația efectivului de animale din comuna Dalnic din anii precedenți reiese din următorul tabel: 

 

TABEL 13 SITUAȚIA EFECTIVULUI DE ANIMALE DIN COMUNA DALNIC, SURSA PRIMARIA DALNIC, 2021 

 

Specia de animale 

 

Nr. capete / an 

 

2015 

 

2019 

Bovine 220 342 

Ovine 1000 730 

Caprine 55 - 

Porcine 400 372 

Cabaline  80 70 

Iepuri 72 0 

Păsări 2000 1500 

 

Sursa: Primăria comunei Dalnic, date din anul 2015 și 2019 

 

În comuna Dalnic funcționează Asociația Crescătorilor de Taurine Dalnic cu 12 membrii, 

exploatații de creștere taurine și cu un efectiv de animale în număr de 110. Tot în comună are sediul 

Ferma Moacșa Cooperativă Agricolă.  

Atât asociația cât și cooperativa sunt exemple bune de urmat și altor fermieri cultivatori de 

plante sau crescători de animale, dat fiind faptul că asocierea oferă oportunități de valorificare a 

produselor membrilor unei forme asociative, și la un preț competitiv. Asocierea implică totodată 
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cunoștințe și capacități de management și logistică, implică  activități de contabilitate, însă entitățile 

deja existante și funcționale, pot constitui reper bun și pentru inițierea de noi asocieri în cadrul 

comunei sau în parteneriat cu alte comune pe plan microregional. 

Asocierea este o formă de viitor pentru organizarea activităților de agricultură, acest fapt se 

dovedește și prin faptul că formele asociative vor primi în continuare subvenții, scutiri de taxe, 

sprijin financiar nerambursabil cu scopul de a încuraja asocierea între fermieri. 

 

5.2.1. Analiza SWOT a sectorului agricol pe plan local 
 

Puncte Tari 

1. Suprafața agricolă și forestieră semnificativă și condiții pedoclimatice favorabile care permit și 

diversificarea culturilor, având în vedere că există peste 2900 ha terenuri agricole și peste 1900 ha 

pădure. 

2. Existența fermelor industrializate de peste 30 ha, aproximativ 60 % din suprafețe agricole sunt 

cultivate  de către exploatații ce au suprafață de peste 30 ha.  

3. Tradiție îndelungată în activitatea domeniului agricol  

4. Dinamică pozitivă a agriculturii ecologice în comună  

5. Existenţa produselor alimentare tradiţionale  

6. Disponibilitatea profesională din comuna Dalnic  

7. Ponderea mare a terenurilor agricole și existența solurilor de bună calitate  

8. Existența suprafeţelor de pajiști cu înaltă valoare naturală  

8. Încadrare în zona montană, oportunități excepționale la fonduri pentru dezvoltarea agriculturii și 

dezvoltare rurală  

9. Moştenire rurală bogată: patrimoniu natural, patrimoniu construit, cultural material și imaterial 

divers;  

10. Existența Grupului de Acțiune Locală Progressio înființat în perioada de programare 2007-2013, 

promotor al dezvoltării rurale, în teritoriul căreia intră și comuna Dalnic. 

 

Puncte Slabe 

1.Trend demografic negativ - Conform recensământului realizat în 2011 și după un deceniu, în acest 

interval populația din comuna Dalnic a scăzut cu 7 %.  

2. Numărul mare de exploatații agricole de mici dimensiuni, fărâmițarea excesivă și suprafața medie 

mică a terenurilor agricole și a celor forestiere. În Comuna Dalnic, exploatațiile sub 5 ha, 

reprezentau, în 2018, aproximativ 70% din totalul exploataţiilor şi acopereau doar 20% din suprafețe 

agricole. Suprafața medie a parcelei este de 0.30 ha, iar un fermier mic deține în medie 5 parcele.  
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3. Nu există sistem de irigație în comună. Suprafaţa cu necesitate de irigație a reprezentat în 2020 

aproximativ 30% din suprafețele arabile, în timp ce suprafaţa irigată a fost mai mică de 1%. 

4. Nu există un sistem de colectare, depozitare și valorificare a produselor agricole, acces limitat la 

piețe naționale cu produse finite din comună.  

5. Nivelul scăzut al educației și formării profesionale în agricultură și silvicultură cauzat și de 

scăderea numărului de unități școlare (licee) cu profil agricol în zonă.  

7. Nivel scăzut al productivității muncii în agricultură. În 2020, în Comuna Dalnic, forța de muncă 

ocupată în agricultură era peste 35 % din totalul forței de muncă locală.  

8. Ponderea ridicată a agricultorilor vârstnici. La nivelul anului 2020, din totalul exploatațiilor 

agricole fără personalitate juridică, 70% dintre acestea aveau capi (şefi de exploataţie) cu vârsta de 

50 ani și peste.  

9. Sistem de consultanţă insuficient dezvoltat şi neadaptat la cerinţele pieţei și care nu se adresează 

suficient utilizatorilor de terenuri agricole, care ar aduce aduce servicii de mediu şi climatice prin 

adoptarea unor practici agricole intensive, micilor fermieri sau tinerilor fermieri.  

12. Nivel scăzut al forţei de muncă angajate în activităţi non-agricole.  

13. Nivel de trai scăzut şi incidență ridicată a sărăciei și izolare în zona rurală. Numărul persoanelor 

expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială – persoane sever defavorizate din punct de 

vedere material.  

14. Infrastructură rurală de bază slab dezvoltată şi acces limitat la serviciile de bază (sociale, de 

sănătate, cultură).  

15. Rețeaua de drumuri agricole slab dezvoltată, nu au fost modernizate.  

17. Număr redus al instalaţiilor şi echipamentelor necesare pentru managementul gunoiului de grajd 

(în special pentru depozitarea acestuia).  

18. Suprafeţe semnificative de teren agricol și forestier afectate de condiţii climatice nefavorabile 

(deficit sau exces de apă), fenomene de degradare a solului, cum ar fi eroziunea sau alunecările de 

teren. 
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Oportunități 

1. Potențialul ridicat al pieței interne pentru produse agro-alimentare și ecologice.  

În România, consumul de produse ecologice este redus comparativ cu alte state europene, situându-

se la valoarea de 1% raportat la consumul total de produse, în timp ce media în Europa este de 3-

5%.  

2. Capacitatea de absorbție a pieței comune pentru produsele agro-alimentare de nișă. Strategia 

Naţională de Export a României sugerează că piaţa de produse ecologice creşte cu 20% în fiecare 

an. Subvenții specifice pentru a curaja producerea culturii de ex. usturoi, plantă stufoasă, roșii, etc.  

3. Accesul la programe de pregătire profesională, de calificare și de dezvoltare antreprenorială.  

4. Susținerea la nivelul UE a instrumentelor de gestionare a riscurilor și a instrumentelor în 

agricultură (asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor, înființarea fondurilor mutuale, 

stabilizarea veniturilor)  

5. Crearea rețelei europene și naționale pentru inovare și posibilitatea constituirii grupurilor 

operaționale pentru inovare.  

6. Existenţa programelor interregionale de cooperare teritorială europeană care vor oferi 

oportunitatea de a forma parteneriate cu alte entități din Statele Membre ale UE.  

7. Rolul tot mai mare pe care-l capătă consultanța agricolă în cadrul Noii Politici Agricole ce 

promovează o agricultură bazată pe cunoaștere. 

8. Posibilitate și suport financiar public disponibil de a dezvolta reţele locale de desfacere și lanțuri 

alimentare scurte, producția produse agro-alimentare finite, în model de economie sociala, 

cooperativă și firme.  

9. Diversitatea tipurilor de turism ce pot fi practicate. 

10. Potențial genetic autohton ridicat ( vegetal, zootehnic).  

11. Valorificarea și conservarea resurselor locale (agricultură, silvicultură, patrimoniul cultural, 

patrimoniu natural).  

12. Dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor de bază, premisă pentru creșterea atractivității 

locale.  

13. Introducerea de abordări inovative în mediul rural prin Pactul Verde European. O gamă largă de 

surse de materiale prime, energie regenerabilă din agricultură și silvicultură neutilizate la potențial. 

14. Posibilitatea compensării din fonduri europene a serviciilor de mediu și sociale oferite de 

ecosistemele agricole și forestiere. 
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Amenințări  

1. Scăderea numărului de actori în domeniul agriculturii pe fondul lipsei de atractivitate a sectorului, 

a condițiilor demotivante de venit.  

2. Efectele schimbărilor climatice. În România seceta se manifestă pe circa 7,1 milioane ha.  

Conform celor mai recente modele climatice descrise în cel de-al treilea raport (TAR) întocmit de 

IPCC, pe parcursul secolului XXI se așteaptă o creștere a temperaturii medii anuale la nivelul 

continentului european între 0.1 și 0.4°C pe deceniu (IPCC 2007.2). Una din cele mai afectate țări 

europene de această creștere a temperaturii, însoțită de scăderea precipitațiilor, va fi România. În 

România se așteaptă o creștere a temperaturii medii anuale de cca. 4 – 4.5°C, spre deosebire de o 

creștere medie de 3 – 4°C, cât este de așteptat în marea majoritate a zonei temperat continentale, 

unde se află localizată și România.  

3. Tendinţe de intensivizare în agricultură, în special în zonele cu potenţial agricol (Depresiunea 

Brașovului), ceea ce presupune creşterea inputurilor chimice.  

4. Competiția foarte mare cu producătorii externi din UE și din afara UE.  

5. Puterea de cumpărare a consumatorilor locali este foarte scăzută, având în vedere că veniturile 

ating doar cca 50% în comparație cu media națională.  

6. Alterarea și pierderea patrimoniului şi a tradiţiilor rurale.  

7. Criza mondială de sănătate și economică.  
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5.3. Turism 
 

 

Datorită resurselor existente în zonă, turismul reprezintă un sector care poate asigura dezvoltarea 

localității în viitor. Pe lângă resursele existente și poziționarea comunei este foarte favorabilă, 

deoarece se situează într-o zonă în care numărul atracțiilor și destinațiilor este mare. Dintre acestea 

se remarcă Conacul Gaál, care pot fi ușor accesat din localitate, totodată în 15 minute se poate ajunge 

în orașul Târgu Secuiesc, renumit datorită breslelor sale. 

 Resursele bogate și poziționarea favorabilă a localității însă nu sunt suficiente în vederea 

creșterii profitabilității, în acest sens este nevoie de aplicarea mai multor măsuri bine coordinate pe 

mai multe nivele. Inițiativele turistice locale trebuie orientate către o direcție comună, începând de 

la inventarierea resurselor locale și a valorilor care pot fi valorificate prin intermediul turismului, și 

până la dezvoltarea produselor turistice și coordonarea promovării acestora.  

În cadrul acestui subcapitol vom prezenta mai întâi procesele turistice potrivit datelor statistice 

în contextul zonelor rurale din județul Covasna și în contextul județului Covasna, totodată vom 

analiza resursele turistice care pot fi valorificate. La finalul subcapitolului vom analiza experiențele 

dobândite în privința organizării activităților turistice și a promovării acestora. 

Comuna Dalnic este una din destinaţiile turistice pentru cei care caută conace, și vor să simtă 

atmosfera de secolul XIX în așezările rurale transilvănene, și nu numai. Istoricul turismului în 

comuna Dalnic a debutat după restaurarea conacul Gaál din Dalnic. În comuna Dalnic turismul nu 

este caracterizat prin prezenţa turiştilor cu caracter de masă. Aici forţa de atracţie a localităţilor 

izvorăşte din caracterul lor autentic transilvănean, turiştii din străinătate caută aici tocmai ceea ce 

este pe cale de dispariţie din comunităţile lor, sau lipseşte cu desăvârşire. În această perioadă a 

apărut şi comuna Dalnic pe harta turistică națională, ca fiind o comună cu tradiție în turismul rural, 

motiv pentru care cetățeni din orașe dețin teren, ori casă de vacanță. Autoritățile și localnicii văd un 

potenţial mare în primul rând în conservarea mediului rural al zonei, al tradiţiilor, al valorilor 

religioase şi a culturii populare originale.  

În mijlocul comunei se găsește biserica reformată din era romană, modificată în secolul al 

XV-lea după stilul gotic, dobândându-și forma actuală în secolul al XVIII-lea.  În anul 1798 s-a 

dărâmat turnul clopotnița de poartă de la intrarea bisericii. În 1864 biserica a fost renovată.  În 1914 

a fost dărâmată fortificarea din jurul bisericii. În 1922 a fost construită clopotnița. După cutremurul 

din 1977 care a cauzat ravagii asupra construcției bisericii, aceasta a fost renovată. Pe peretele din 

interiorul bisericii se regăsesc mai multe inscripții din secolele XVI-XVII, printre care o inscripție 

în limba maghiară veche cu scriere pe răboj. 
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Conacul Lázár-Beczássy a fost construită în anul 1885. În Lista Monumentelor Istorice are 

numărul CV-II-m-B-13203.01. Parcul Beczássy este un arboretum. 

Notarul public József Pótsa a înființat un mic centru spa pe râul Kenderes în jurul anului 

1900, care a fost modernizat în 1904 și centrul a fost extins cu mai multe etaje. 

În 1999 s-a reinstaurat herghelia de cai lipițani, care a fost desființat cu 28 ani mai înainte.  

Statuia la  Dózsa György, opera sculptorului Szobotka András  a fost înălțată în 1976.  

Datele indică din ce în ce mai mult, că dezvoltarea turistică a regiunii poate avea succes numai cu 

eforturi susţinute atât din partea conducătorilor, cât şi a locuitorilor comunei. 

În domeniul turismului există două structuri de primire turistică pe teritoriul comunei cu o 

capacitate de cazare de 27 persoane. 

Pensiunea Doja din Comuna Dalnic cu 9 camere pentru 18+9 persoane: 

3 camere*** cu 1 pat matrimonial și 2 paturi simple 

3 camere*** cu pat matrimonial 

1 camera*** cu 1 pat matrimonial și 3 paturi simple (din care 2 paturi alăturate) 

2 camere** duble cu 2 paturi simple, cu baie comună 

 

Conacul Gaál are capacitatea de a găzdui 26 de persoane în 3 clădiri și 12 camere în total. 

Loc ideal pentru ieșiri cu familia, team-buildinguri pentru companii și conferințe. Conacul Gaál a 

fost construit în 1844, apoi renovat în 2014. Conacul își așteaptă vizitatorii în 2 camere, și în 2 

apartamente. În același loc, fostul hambar de la conac a fost regândit și reamenajat, așadar are 

capacitatea de a găzdui grupuri la un preț avantajos. Dispune de 7 camere, o sufragerie și o terasă 

cu o priveliște aparte. În această încăpere se află și sauna. 

 

Dacă analizăm numărul de înnoptări în structuri de primire turistică în anul 2019, care a fost 

un an obișnuit înainte de pandemia din 2020, comuna Dalnic a avut 2407 de înoptări. Cu aceste cifre 

comuna Dalnic se situează în județ pe locul numărul 8 după localitățile Covasna, Sfântu Gheorghe, 

Turia, Târgu Secuiesc, Zăbala, Valea Crișului și Moacșa, astfel ocupând un loc foarte bun după cele 

mai vizitate localități din județ. Acest număr de vizite poate fi explicat și prin prezența conacului 

Gaál din comuna, care este o atracție atât la nivel județean, regional cât și regional. 

 

Comuna încă are potențial mare de exploatat pentru dezvoltarea turismului rural. 
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FIGURA 2: NUMĂRUL DE ÎNOPTĂR ÎN STRUCTURI CU SCOP TURISTICE ÎN COMUNA DALNIC ÎN 2019, SURSA: INS, 2021 

 

 

În același timp, în comuna Dalnic există și o activitate excepțională, întrucât Departamentul 

de Terapii Speciale al Centrului de Cercetări Subacvatice, creat în anul 2008, cu scopul de a 

desfășura proiecte de cercetare în domeniul neurofeedbackului (neuroterapie sau 

neurobiofeedback), a ales comuna Dalnic pentru activitățile sale specifice. 

Baza de plecare au constituit rezultatele obținute privind interacțiunea/comunicarea cu 

delfinii sălbatici, folosind generarea undelor cerebrale care afectează în mod particular activitatea 

hipocampică, atât la oameni cât și la animale (vezi pozele cu delfinii și scafandri). Primele rezultate 

au fost cumulate și aplicate sub denumirea de acvameditație multisenzorială (acționarea simultană 

asupra mai multor simțuri) și au fost prezentate publicului larg în septembrie 2008 la Sfântu 

Gheorghe la baza de înot ReKreativ din județul Covasna. 

În anul 2009 cercetările au fost extinse privind efectele acvameditației multisenzoriale 

asupra persoanelor cu deficiențe de auz: surzi, surdo-muți și hipoacuzici. Încurajat de rezultatele 

obținute, în 2015 departamentul sus-menționat a început construirea taberei de vară de la Dalnic 

pentru scufundari intr-un lac artificial, unde proiecte sunt în derulare și în momentul de față.  

Aceste proiecte au ca scop: 

1.Aplicarea acvameditației multisenzoriale pentru copii și adulți în general care  nu prezintă 

afecțiuni psihiatrice dar au ca scop următoarele: 

 

● diminuarea și controlarea stresului 

● creșterea calitatății somnului 

● tratamentul dependențelor 
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● reducerea anxietății 

● creșterea memoriei de lucru și a creativității 

● reducerea distragerii atenției 

● creșterea atenției susținute 

● micșorarea rătăcirii gândurilor 

● îmbunătățirea concentrării și atenției 

● creșterea controlului sinelui 

● îmbunătățirea proceselor cognitive 

● dezvoltarea stabilității mintale 

● creșterea conștientizării stărilor corpului 

● creșterea conștientizării și controlarea stărilor emoționale 

● conștientizarea calmă a momentului prezent 

● detașarea 

● liniștirea minții 

● reducerea vorbirii cu sine 

● relaxarea 

● distanțarea de ego 

● vigilența relaxată 

● îmbunătățirea bunei dispoziții 

● creșterea empatiei 

● creșterea aprecierii și gratitudinii 

● deschiderea inimii 

● crearea de perspectivă 

 

În acest centru se aplică deci acvameditația multisenzorială pentru copii și adulți cu 

deficiențe grave, severe, asociate și profunde, respectiv cu deficiențe ușoare și accentuate cu 

obiective de sănătate mintală: 

● ADHD 

● declinul cognitiv la bătrânețe 

● traume moderate ale creierului 

● probleme de memorie 

● anxietate 

● stresul cronic 

● dureri cronice 
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● tulburări de personalitate 

● tulburări obsesiv-compulsive 

● tulburări de alimentație 

● depresia 

● suferința 

● tulburări de personalitate (empatia) 

 

5.3.1. Analiza SWOT al sectorului de turism  

 

Puncte Tari 

1. Diversitatea și valoarea specifică a resurselor naturale: mofete, izvoare de apă minerală, 

peisajul, aerul curat, pădurea, existența plantelor medicinale etc. 

2. Reputația comunei, valorile lor istorice, construite și naturale cunoscute pe scară largă 

3. Număr semnificativ de vizitatori în fiecare an 

4. Conacele atractive din comună 

5. Apropierea de natură, peisajul, frumusețile naturii   

6. Identitate locală puternică   

7. Existența tradițiilor culturale  

 

Puncte Slabe 

1. Numărul redus ale programelor turistice active, organizate  

2. Predomină o abordare pasivă în managementul turismului în sensul de înființare de spații de 

primire turiști 

3. Interconexiuni slabe între turismul și populația locală  

4. Sarcinile rămase în domeniul dezvoltărilor de infrastructură 

5. Situația nefavorabilă a tinerilor pe piața forței de muncă 

6. Nemulțumiri din partea populației față de posibilitățile locale de a realiza venit 

7. Inegalități în dezvoltarea centrului și a zonelor periferice din comună  

8. Opțiuni limitate de distracție, recreație  

9. Scala redusă a posibilităților de sport  

10. Lipsa unui ghid turistic profesional 

11. Oferte locale limitate de programe și consum pentru turiști 

12. Imaginea de viitor al populației cuprinde în special cerințe și necesități pentru reabilitare, și nu 

se cunosc în cadrul populației oportunitățile moderne, competitive în domeniul turismului 
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13. Aspectul nefavorabil al clădirilor istorice 

14. Lipsa spațiilor publice pentru parcare, lipsa unei infrastructuri de parcare  

15. Numărul redus ale inițiativelor locale  

16. Conflictele de interese private pot împiedica ocazional procesele de dezvoltare (conflictele 

dintre diferitele grupuri de interese, conflictele cu caracter economic)  

17. Lipsa cunoașterii limbilor străine și a limbii oficiale a statului  

 

Oportunități 

1. Crearea turismului specific, bazat pe management de experiențe, ca o oportunitate specifică:  

pe lângă vizite la conace, aducerea turiștilor și în păduri și pe peisaje nedescoperite de om 

2. Diversificarea spațiilor de primire și a serviciilor turistice   

3. Oportunitatea proiectării unei imagini de comună unică, specifică de ex. plin cu conacuri    

4. Atragerea turiștilor străini prin valori locale autentice 

5. Creșterea interesului față de turismul medical în rândul tuturor grupelor de vârstă  

6. Creșterea treptată a interesului față de spațiile de primire turistică active, bazată pe experiențe  

7. Extinderea paletei serviciilor de consum și a altor servicii, elaborarea ofertelor pentru turiștii cu 

solvabilitate 

8. Posibilități de formare profesională în domeniul turismului   

9. Oportunități pentru dezvoltarea economiei locale (implicarea generației tinere în programele 

startup)   

10. Utilizarea posibilităților inovatoare oferite de economia socială și solidară   

11. Utilizarea posibilităților legate de inovațiile sociale, agricole, interconectarea lor cu serviciile 

turistice (produse locale, gospodării familiale și turismul, rolul produselor meșteșugărești etc.)   

12. Elaborarea unui program de marketing internațional   

13. Posibilitatea formării unei destinații turistice active, specifice, orientată pe experiențe   

14. Construirea aeroportului din Brașov va permite participarea în turismul internațional 

15. Construirea autostrăzii Brașov- Bacău va permite participarea în turismul internațional și de 

tranzit. 
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Amenințări  

1. Din cauza prelungirii proceselor de reabilitare a sistemelor de infrastructură de bază, locul își 

pierde din atractivitate 

2. Prelungirea, nefinalizarea programelor de modernizare și de dezvoltare limitează diversificarea 

serviciilor turistice  

3. Lipsa formării unei abordări diferite privind construirea destinației și funcționarea serviciilor 

turistice  

4. Lipsa materialelor de promovare despre comuna Dalnic în diferite limbi internaționale 

5. Va crește numărul localităților concurente care oferă, de asemenea, servicii turistice de tip 

agroturism, cazări în conace, etc.  

6. Imitarea altor comune cu potențial turistic cu succes, urmărirea investițiilor ”la modă” va distrage 

atenția de la oportunitățile de dezvoltare specifice, locale, caracteristice doar comunei Dalnic  

7. Inconsistența, prelungirea și caracterul birocratic al programelor naționale de sprijin din domeniul 

turismului și al dezvoltării infrastructurii  

8. Pericolele legate de poluarea directă sau indirectă a mediului  

9. Lipsa creșterii interesului populației  

10. Diminuarea puterii de lobby în domeniul dezvoltărilor, în urma cărora investiții turistice 

concurente din regiune vor obține un avantaj competitiv 
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5.4. Evaluarea performanței întreprinderilor locale 
 

 

Pe parcursul prezentării și evaluării sistemului economic local, trebuie să acordăm o atenție 

accentuată celor mai importanți actori locali, pentru analiza activităților și performanțelor 

întreprinderilor. Rolul întreprinderilor se evidențiază în mod complex în economia locală. Acestea 

au un rol important în valorificarea resurselor locale, în producerea valorilor adăugate, totodată 

contribuie și la susținerea nivelului de trai al populației prin asigurarea locurilor de muncă. Datorită 

acestui rol complex, stimularea întreprinderilor locale, și creșterea spiritului antreprenorial în rândul 

populației prezintă o sarcină strategică. În mijlocul anului 2021 s-au înregistrat 64 de entități 

economice în comuna, predominant cu caracteristice a zonelor rurale, având în vedere că firmele 

sunt predominant în sectorul agricol. Având la bază datele puse la dispoziție de către Direcția 

Generală ale Finanțelor publice din județul Covasna, pe parcurs vom analiza performanțele 

economice ale întreprinderilor locale, urmată de analiza rolului acestora în ocuparea forței de 

muncă. Există mai multe SRL-uri care activează în mare majoritate în domeniul comerțului, în 

domeniu agricol sau în alte activități economice și care ocupă în prezent în total 22 persoane. În 

afara SRL-lor funcționează în comună 5 Persoane Fizice Autorizate, 8 Întreprinderi Individuale, 1 

Întreprindere Familială. 

 

 Asociații, organizații active în comunitate sunt: 

⮚ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Cernat-Dalnic (înființat cu scopul inițierii și 

implementării de strategii, planuri și proiecte comune de dezvoltare locală, interteritoriale) 

⮚ Asociația Harmonia Dalnic - Dálnoki Harmónia Egyesület ( înființat cu scop cultural și 

comunitar) 

⮚ Asociația De Proprietari Din Fondul De Vânătoare " Dalnic 2009" (întrunește proprietarii de 

fond de vânătoare din comuna Dalnic) 

⮚ Asociația Pentru Fotbal Dozsa Dalnic (înființat cu scopul dezvoltării vieții sportive a 

comunității) 

⮚ Organizația De Vânătoare Și Pescuit Sportiv "Tineret-Dalnic"  

⮚ Asociația Crescătorilor De Taurine – Dalnic (întrunește fermierii locali, crescătorii de taurine 

din comuna Dalnic. Are scopul de a reprezenta fermierii crescători de taurine și interesele 

acestora și de a asigura forma juridică prin care acest segment de economie poate câștiga 

subvenții și finanțare) 

⮚ Asociatia Salariaților "Agromixt" SA Cătălina 
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⮚ Ferma Moacșa Cooperativă Agricolă (cu domeniu de activitate comerț cu ridicată al fructelor și 

legumelor) 

⮚ Ferma Dalnic Cooperativă Agricolă (cu domeniu de activitate comerț cu ridicată al fructelor și 

legumelor) 

⮚ Composesoratul "Kökényes" (întrunește proprietarii privați de pădure din comuna Dalnic. 

Asigură în mod organizat mentenanța și exploatarea corespunzătoare a fondul forestier pe care 

îl administrează)  

 

Datele oficiale din 2021 arată că, întreprinderile din Dalnic au avut o cifră de afaceri de 0,06% (4 

milioane lei reprezentând 900.325 euro) din totalul cifrei de afaceri ale întreprinderilor din județul 

Covasna, în timp ce 0,27 % din totalul întreprinderilor existente din județ au fost înregistrate în 

comuna (64 unități economice înregistrați în perioada 1990 și până în prezent). Din punct de vedere 

de număr angajați, comuna are 0,08% (22 angajați) din totalul de angajați din județul Covasna, iar 

0,13% (693.582 lei - 157.632 euro) din profitul net realizat din județul Covasna a fost realizat în 

comuna Dalnic. Pe baza datelor se conturează structura economiei locale, se fac vizibile activitățile 

economice care se regăsesc în comună și putem concluziona și performanțele acestora. Comparând 

bazele de date din doi ani diferiți putem formula concluziile privind cele mai importante schimbări 

din ultimii șapte ani. Anul de bază este anul înainte de criza sanitară din 2019, iar anul 2020 cu criza 

cauzată de pandemie, este anul din care sunt disponibile cele mai recente date. 

  

Firme din Comuna Dalnic după cifra de afaceri 

 

1. AGROINVEST SA, Dalnic nr. 23, județul Covasna, 1 milion lei (232.659 euro) 

2. UTEP 2006 SRL, Dalnic nr. 88, Dalnic, județul Covasna, 657.126 lei (149.347 euro) 

3. TBO AGRO SRL, Dalnic, județul Covasna,  562.472 lei (127.835 euro) 

4.  AGROSOLVE SRL, Dalnic nr. 385/I -, județul Covasna, 555.175 lei (126.176 euro) 

5. DAVLUC SZISZI S.R.L., Dalnic  Nr. 154, Dalnic, județul Covasna, 518.047 lei (117.738 euro) 

6. EMI`S BOUTIQUE S.R.L. Dalnic nr. 156, Dalnic, județul Covasna, 178.284 lei (40.519 euro) 

7. GÁL-BARABÁS S.R.L., Dalnic Nr. 90, Dalnic, județul Covasna, 35.177 lei (7.995 euro) 

8. Ready 2 DIG S.R.L., Dalnic nr. 297, Dalnic, județul Covasna, 5.730 lei (1.302 euro) 

 

Pe baza datelor de mai sus se poate observa că, cea mai mare cifră de afaceri din 2020 a fost realizată 

de cele 8 întreprinderi din domeniul agricol mai exact în domeniul cultivării legumelor, de fermele 

mixte, respectiv în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri, care au realizat aproximativ jumătate 



61 

 

din totalul cifrei de afaceri din Comuna Dalnic. Aceasta a fost urmată de comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu vânzări predominante de produse alimentare, băuturi și tutun (20%), 

cât și de activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești, care la nivelul 

comunei produc cele mai mari valori. Pe baza volumului cifrei de afaceri putem estima și 

dimensiunea economiei locale, care în 2020 era de peste 4 milioane lei. Această valoare în 2019 

ajungea la 4,2 milioane lei, ceea ce în valoarea reală, eliminând efectele de criză, rezultă o scădere 

de doar 5% față de anul 2019. Pe baza datelor existente se poate concluzuiona că economia scade și 

în 2021, când valoarea nominală a cifrei de afaceri este preconizat sub 4 milioane lei, în termeni 

reali scade cu 8% față de anul 2019. 

Restrângerea economiei nu este o caracteristică locală, în perioada crizei de sănătate este un 

fenomen general și global ceea ce s-a putut observa practic și la nivel de național în 2020, conform 

datelor existente. Însă, în cazul comunei această diminuare a fost mai mare față de media generală 

a județului, demonstrată și prin faptul că aportul comunei la cifra de afaceri al județului în 2020 

scade sub 0,5%. Cu toate că valoarea cifrei de afaceri în termeni reali a cunoscut o scădere, nu a 

scăzut proporțional și profitul produs al întreprinderilor locale. O veste bună însă este că în partea a 

doua a anului 2021 activitățile au început o creștere aproximativ cu 10%, din aceasta rezultă o 

creștere a profitabilității, generând o perspectivă economică pozitivă. 

 

 

Firme din Dalnic, județul Covasna după numărul de angajați 

 

1.UTEP 2006 SRL, Dalnic nr. 88, Dalnic, județul Covasna, 10 angajați 

2. AGROINVEST SA, Dalnic FN, județul Covasna, 3 angajați 

3. EMI`S BOUTIQUE S.R.L. Dalnic 156, Dalnic, județul Covasna, 3 angajați 

4. TBO AGRO SRL, Dalnic, județul Covasna, 2 angajați 

5. DAVLUC SZISZI S.R.L., Dalnic nr. 154, Dalnic, județul Covasna, 2 angajați  

6. AGROSOLVE SRL, Dalnic nr. 385/I , județul Covasna 1 angajat 

7. GÁL-BARABÁS S.R.L., Dalnic nr. 90, Dalnic, județul Covasna, 1 angajat 
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Firme din Dalnic, județul Covasna după profit 

Total profit realizat de firmele din Dalnic, județul Covasna: 693.582 lei (157.632 euro) 

 

Lista firme 

1. UTEP 2006 SRL, Dalnic 88, Dalnic, județul Covasna, 622.809 lei (141.548 euro) 

2. TBO AGRO SRL, Dalnic, județul Covasna, 30.959 lei (7.036 euro) 

3. READY 2 DIG S.R.L. Dalnic Nr. 297, Dalnic, județul Covasna, 12.259 lei (2.786 euro) 

4. AGROSOLVE SRL, Dalnic 385/I, județul Covasna, 10.477 lei (2.381 euro) 

5. DAVLUC SZISZI S.R.L., Dalnic Nr. 154, județul Covasna, 8.546 lei (1.942 euro) 

6. GÁL-BARABÁS S.R.L., Dalnic  Nr. 90, Dalnic, județul Covasna, 6.082 lei (1.382 euro) 

7. AGROINVEST SA FN -, Dalnic, județul Covasna, 2.450 lei (557 euro) 

 

După revoluție în anul 1989 și înființarea comunei Dalnic au fost înființate 64 firme în Dalnic, dintre 

care 54 sunt active, însă majoritatea lor nu au activități semnificative, unele având și cifra de afaceri 

aproape 0. Doar în jur de 10 firme sunt active și pot raporta cifre considerabile. 

 

 

Domenii de activitate din Dalnic, după cifra de afaceri 

 

Până în 2021, față de 2010, structura economică se schimbă doar în mică măsură, nu s-a reorganizat 

structura economică, doar a fost o micșorare în număr de ferme, mai exact în creșterea animalelor, 

respectiv cultivarea legumelor. În 2020, tot cultivarea legumelor are ponderea cea mai mare în 

economia locală, care este urmat de activități în ferme mixte și transport. Este important de menținut 

că comuna Dalnic nu are activități industriale și de construcții. În această perioadă cota parte a 

agriculturii industriale și a turismului crește, iar activitățile agricole la nivelul gospodăriilor sunt în 

trend descrescător. Deși la nivel local există un potențial semnificativ în turism, ponderea 

activităților din industria ospitalieră este la un nivel scăzut, abia 3%, în care sunt cuprinse și datele 

localurilor, dar totodată este important de menționat că nu toate activitățile din turism sunt și 

raportate oficial. 
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Lista celor mai semnificative domenii: 

1. CAEN: 113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 

1,1 milioane lei (255.313 euro) 

2. CAEN: 150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) 

1 milion lei (232.659 euro) 

3. CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri, 657.126 lei (149.347 euro) 

4. CAEN: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun,  518.047 lei (117.738 euro) 

5. CAEN: 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.,  

178.284 lei (40.519 euro) 

    6. CAEN: 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, 35.177 lei (7.995 

euro) 

 

Domeniile cu cei mai mulți angajați în comuna Dalnic, județul Covasna 

 

Așa cum am amintit și în introducere, întreprinderile locale sunt și o sursă importantă de asigurare de 

locuri de muncă. Conform datelor comunicate de întreprinderile locale cu privire la statistica forței de 

muncă, sectoarele principale din perspectiva ocupării forței de muncă la nivel local sunt următoarele:  

 

1. CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri - 10 angajați 

2. CAEN: 150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) - 

3 angajați 

3. CAEN: 113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor - 3 angajați 

4. CAEN: 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodaresti n.c.a.- 

3 angajați 

5. CAEN: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun - 2 angajați. 

 

Se poate observa, că numărul angajaților din cadrul întreprinderilor locale a crescut în ultimii 7 ani. Poate 

să pară contradictorie faptul că, deși în cazul agriculturii se observă o scădere a profitului și a cifrei de 



64 

 

afaceri, rolul acesteia în ocuparea forței de muncă crește. Acest fenomen, nu are o explicație de natură 

economică, mai mult poate însemna albirea activităților efectuate în sfera economiei gri.  

Surplusul de forță de muncă locală este absorbit numai parțial de Municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu 

Secuiesc, datorită faptului că în orașe este nevoie preponderent de forță de muncă. În același timp devin 

din ce în ce mai populare piețele forței de muncă din țările vest-europene între generația tânără, unde se 

duce și o mare parte din populația de romi din comuna Dalnic.  

 

Domeniile cu cel mai mare profit în comuna Dalnic, județul Covasna 

 

În același timp se reorganizează lista celor mai profitabile sectoare la nivel local. În 2020 primul loc nu 

a fost deținut de sectorul agricol, ci de transporturi rutiere de mărfuri (aceasta a produs aproape 90% din 

profitul realizat). Aceasta este urmată de agricultură (5%) și de comerț, urmat de sectorul probabil cel 

mai afectat de efectele crizei din 2020, industria de organizare de expoziții, târguri și congrese cu o cotă-

parte de mai puțin de 1%.  

1. CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri, 622.809 lei (141.548 euro) 

2. CAEN: 113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor, 53.695 lei (12.203 

euro) 

3. CAEN: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun, 8.546 lei (1.942 euro) 

4. CAEN: 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, 6.082 lei (1.382 euro) 

5. CAEN: 150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor), 

2.450 lei (557 euro) 

 

5.4.1.  Analiza SWOT al sectorului IMM la nivel local 

 

Puncte Tari  

1. Costuri reduse cu forța de muncă în comparație cu nivelul național sau UE 

2. Nivel acceptabil de educaţie  

3. Distanță mică între DN11 și localitate, care oferă logistică ușurată,  

4. Situația geoeconomică ideală - în mijlocul țării 

5. Experiență dezvoltată în domeniul agro-alimentar și turism 

6. Întreprinderi agricole viabile 

7. Condiții favorabile pentru creșterea animalelor 

8. Patrimoniu forestier bogat și fauna sălbatică bogată 
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Puncte slabe 

1. Concentrare în sectoare cu valoare adăugată scăzută 

2. Strategii bazate pe costuri reduse - lipsa activităților de cercetare-dezvoltare şi al inovării  

3. Economia locală este uni-sectorială – predomină agricultura  

4. Cultură antreprenorială slab dezvoltată  

5. Capitalizare redusă a IMM-urilor - acces dificil la finanţare şi la informaţie în domeniul afacerilor - 

grad scăzut de sofisticare al pieţei  

6. Tehnologii învechite / costuri mari de producţie (mai puţin costurile cu forţa de muncă) -  

7. Infrastructură degradată şi insuficientă: lipsa infrastructurii cu gaze naturale, căi ferate în vecinătate,  

accesibilitate redusă la nivel local 

8. Lipsa unei zone industriale, impediment pentru o investiție la scară industrială  

9. Infrastructură turistică slab dezvoltată şi marketing necorespunzător - adaptabilitate redusă a forţei de 

muncă şi nivel scăzut al învăţării pe tot parcursul vieţii - segment important al populaţiei afectat de 

sărăcie şi excluziune socială  

10. Capacitate administrativă insuficient dezvoltată 

11. Situare periferică, distanțe mari față de centrele dinamice 

12. Neorganizarea micilor producători agrari 

13. Structuri de proprietate fragmentate 

14. Vulnerabilitatea producătorilor față de comercianți 

15. Densitate antreprenorială scăzută 

16. Firme locale care produc cu valoare adaugată scăzută (agricultură) 

17. Atmosfera potrivnică asocierilor 

18. Întreprinderi cu lipsuri de capital 

19. Lipsa locurilor de muncă în economia locală 

20. Forța de muncă subcalificată și limitată  

21. Degradarea infrastructurii turistice, lipsa serviciilor 

22. Turism cu caracter sezonier 

23. Timp mediu de ședere scurtă 

24. Lipsa colaborărilor în turism, necorelarea pachetelor de produse turistice 

25. Lipsa resursei umane (din cauza lipsei cunoașterii limbilor străine) 
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Oportunităţi 

1. Programe naționale pentru dezvoltare rurală - noi surse de investiţii, inclusiv Fondurile Structurale şi 

de Coeziune  

2. Dalnic ca destinaţie turistică – turism de nişă - potenţial în turism legat de conace  

3. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - e-comerţ/e-guvernare - modernizarea agriculturii - 

4. Modernizarea centrelor urbane cheie - Brașov  - necesitatea/acceptarea nevoii de schimbare  

5. Construcția aeroportului Brașov 

6. Construcția autostrăzii Brașov - Bacău 

 

Ameninţări  

1. Expunere mai mare la competiţia pe pieţe globalizate  

2. Perioade lungi de stagnare / declin economic  

3. Migraţia unor sectoare industriale către locaţii externe cu costuri mai reduse  

4. Migraţia externă a lucrătorilor cu un nivel educaţional ridicat  

5. Migrația spre orașe mai mari a generației tinere 

6. Schimbările climatice / degradarea mediului înconjurător  
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8. ANALIZA SWOT INTEGRALĂ  

 

Am însumat analiza situației actuale a comunei Dalnic într-o așa-numită analiză SWOT (puncte tari-

puncte slabe, oportunități-amenințări). Această metodologie este un important instrument al dezvoltării 

unei strategii, ajută la prezentarea structurată a analizei situaționale a unei localități date sau a unei 

regiuni în general. Perechea Puncte tari - Puncte slabe analizează factorii interni ai localității, iar perechea 

Oportunități – Amenințări, factorii externi ai acesteia. Diferențierea ascuțită dintre factorii interni și cei 

externi (aprecierea punctelor tari și a punctelor slabe drept interne, respectiv a oportunităților și a 

amenințărilor ca factori externi) nu este întotdeauna evidentă, pentru că factorii pot avea în același timp 

atât aspecte interne cât și externe. Se întâmplă de multe ori ca un factor să fie considerat punct tare sau 

punct slab, sau ca în factorul respectiv să existe aspecte care să poată fi considerate atât oportunități cât 

și amenințări pentru organizația dată. 

În analiza SWOT nu enumerarea tuturor punctelor slabe, punctelor tari, oportunităților și amenințărilor 

este importantă, ci mai ales să recunoaștem pe acelea, care au legătură cu strategia care urmează a fi 

elaborată. Unele puncte tari sau puncte slabe pot fi mai însemnate la elaborarea strategiei decât celelalte, 

iar același lucru se referă și la amenințări și oportunități. Importantă este deci evaluarea listei SWOT, 

pentru că practic, acest lucru reprezintă legătura dintre analiza situației și planul de acțiune, aceasta 

stabilește răspunsurile formulate la diferitele probleme și pașii de urmat.  

Pe lângă toate acestea, analiza SWOT este o activitate de auto-evaluare a comunității, de activizare, de 

aceea este importantă discutarea ei cu cei interesați. În cadrul analizei este bine ca diferitele probleme să 

fie grupate, pentru ca cele mai importante obiective ale organizației să poată fi clar definite, iar 

obstacolele, piedicile să devină clar vizibile. În tabelul de mai jos am realizat o analiză a comunei Dalnic 

referitor la punctele tari, punctele slabe, la amenințări și oportunități, luând în considerare și domeniul 

economic, social și cel de mediu. Evaluarea tabelului ajută la alegerea strategiei de dezvoltare, la 

instituirea imaginii de viitor, a obiectivelor pe termen mediu și a axelor prioritare, iar pe baza acestora 

ajungem la măsurile de intervenție (iar la sfârșit la lista proiectelor) formulate în vederea dezvoltării 

echilibrate și sustenabile a domeniilor amintite. 
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5.5. Analiza SWOT prin perspectiva comunitară-culturală 
 

Puncte tari 

● Viața comunitară lipsită de conflicte 

● Tradiții și sărbători populare viguroase 

● Patrimoniu cultural construit bogat 

● Activități de artă populară vie 

● Activități turistice în creștere: existența conacelor 

● Actori locali care stimulează și sprijină evenimentele culturale 

● Sistemul funcțional de îngrijire a bolnavilor/bătrânilor la domiciliu 

● Situat în zona muntoasă, resurse naturale: pădure, izvoare de apă minerală, etc. 

● Soluri adecvate pentru activități agricole 

● Locația comunei lângă culoarul de transit - DN11 

 

Puncte slabe 

● Scăderea populației 

● Prezența fenomenului migrației (definitiv/sezonier) în rândul grupei de vârstă a tinerilor 

● Structurile serviciilor medicale de îmbunătățit: lipsa unui medic de familie, de stomatologie 

în comună 

● Solidaritate comunitară în curs de descompunere 

● Nivelul scăzut al cunoașterii limbii române în rândul tinerilor 

● Lipsa programelor culturale destinate tinerilor dar și bătrânilor 

● Lipsa echipamentelor în cadrul instituțiilor culturale și de învățământ 

● Sistem școlar fragmentat (probleme de calitate și cu cheltuieli) 

● Cerc restrâns de intelectuali la nivel local 

● Lipsa școlii de după-amiază cu scop social (afterschool) 

● Lipsa posibilităților de activități sportive și de recreere organizate 

● Lipsa sistemului de asistență comunitară 

● Lipsa de spații publice verzi 
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Oportunități 

● Programe de finanțare pentru menținerea tinerilor în comuna: POCA, POCU, Proiecte 

Startup 

● Programe de finanțare pentru dezvoltarea comunității: Communitas, BGA, Consiliul 

Județean Covasna,  

● Construirea și întărirea identității în generația tinerilor 

● Resurse pentru finanțarea cursurilor pentru adulți și a programului after-school 

● Clădire potrivită pentru înființarea școlii de după-amiază (after-school) 

● Programe pentru sprijinirea dezvoltării sistemului medical și social 

● Infrastructură care să servească posibilitățile sportive și de recreere 

● Efectul de formare a comunității, a activităților de meșteșugărit și artă populară 

● Relații viguroase de înfrățire între localități 

● Prevenirea îmbolnăvirii și promovarea modului de viață activ, sănătos prin programe non-

guvernamentale 

● Modernizarea infrastructurii și a dotărilor medicale 

 

Amenințări 

● Continuarea procesului de îmbătrânire a populației 

● Lipsa atractivității pentru familii tinere pentru a se stabili în comună 

● Creșterea dependenței în rândul vârstnicilor 

● Continuarea scăderii numărului de copii în familii 

● Procesul continuu de migrație 

● Slăbirea apartenenței comunitare 

● Pierderea încrederii față de instituțiile comunitare 

● Creșterea sărăciei în cadrul populatiei 

● Apariția conflictelor etnice 

● Ruinarea monumentelor de artă 

● Dispariția meșteșugurilor populare, tradiționale 

● Vulnerabilitatea instituțiilor de învățământ 

● Creșterea densității bolilor civilizației 

● Viața digitală cu amenințări pentru generația tinerilor 
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5.6. Analiza SWOT prin perspectiva infrastructurii de bază 
 

Puncte tari 

 

● Condiții peisagistice favorabile 

● Mediu de locuit apropiat de natură 

● Fauna salbatică bogată 

● Biodiversitate de nivel înalt, ecosisteme valoroase 

● Surse potabile de ape minerale 

● Situarea îndepărtată de orașe aglomerate și de poluări antropogene 

● Accesibilitate bună pe drumurile publice 

● Acoperirea infrastructurală în curs de dezvoltare 

● Serviciu local de taximetrie 

● Păduri valoroase din punct de vedere a calității mediului 

● Clădiri aflate în proprietatea consiliului local care pot fi utilizate în scop comunitar și de 

dezvoltare 

 

Puncte slabe 

● Valorificarea scăzută a zonelor naturale 

● Deșeuri menajere aflate pe terenurile agricole, terenuri periferice 

● Lipsa legăturilor feroviare și a sistemului de gaze naturale sunt bariere în dezvoltarea 

industrială 

● Distanța față de două municipii din județ 

● Colectarea deșeurilor menajere nu este selectivă 

● Lipsa din mentalitatea locală protecției mediului 

● Lipsa mentalității antreprenoriale  

● Valorificarea slabă a surselor de apă minerală 

● Lipsa planurilor de gestionare a zonelor de pășune 

● Drumuri forestiere și de câmp care necesită întreținere în continuu 

● Numărul scăzut a drumurilor comunale asfaltate 

● Lipsa curselor de autobuze care satisfac nevoile de transport public 
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Oportunități 

● Programe de sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii rurale sunt disponibile 

● Plan General de Urbanism aflat în faza de elaborare, care oferă posibilități pentru o nouă 

reglementare a protecției imaginii comunei Dalnic 

● Programe de sprijin a reabilitării spațiilor publice și a patrimoniului construit 

● Reabilitarea drumurilor forestiere și de câmpie prin proiecte de dezvoltare 

● Elaborarea planurilor manageriale 

● Programe de sprijin pentru valorificarea în scop turistic a resurselor naturale 

● Dezvoltarea rețelei naționale de autostrăzi, trecerea autostrăzii A13 în apropiere  

● Construirea Aeroportului Internațional la Brașov 

● Programe de sprijin pentru dezvoltarea sectorului turistic 

 

Amenințări  

● Deteriorarea calității mediului din cauza neglijenței și a efectelor externe 

● Creșterea daunelor provocate de sălbăticiuni, risc crescut pentru viața umană 

● Efect de eroziune antropogenă al turismului asupra naturii 

● Poluarea surselor de apa minerală 

● Construcții nereglementate îngreunează dezvoltarea aspectului amenajat al comunei 

● Dispariția imaginii tradiționale a comunei 

● Succes scăzut în depunerea proiectelor destinate dezvoltării comunale 

● Scăderea resurselor financiare și umane pentru dezvoltarea comunei 
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6.  ANALIZA ŞI EVALUAREA CERCETĂRII 

SOCIOLOGICE DIN COMUNA DALNIC 
 

6.1.  Metodologia de cercetare şi contextul de eşantionare 
 

Obiectivele sondajului: sondajul de opinie la nivelul comunei Dalnic a avut următoarele obiective:  

• identificarea gradului de mulțumire a publicului general cu privire la activitățile derulate de către 

Primăria Comunei Dalnic  

• analiza nevoilor și problemelor locuitorilor comunei Dalnic 

• măsurarea gradului de satisfacţie faţă de activităţile derulate în trecutul apropiat de către Primăria 

comunei Dalnic 

• identificarea cerințelor și ideilor locuitorilor referitor la dezvoltarea comunei în perioada 2021-2027 

• evaluarea direcțiilor de dezvoltare menționate de către locuitori pentru perioada 2021-2027. 

 

Perioada de desfăşurare a sondajului: culegerea datelor s-a realizat prin aplicarea chestionarelor în 

perioada 01.06.2021 – 25.09.2021  

Interviurile semi-structurate s-au realizat prin întâlniri personale cu persoane pre-identificate, în 

perioada 01.06.2021 – 25.09.2021  

 

Aspectele cercetării: 

 Metoda de colectare a datelor: chestionar de opinie, aplicat face-to-face  

 Grupurile ţintă ale sondajului: publicul general din comuna Dalnic.  

 Tipului eşantionului: eşantion probabilist, bistadial, cu stratificare în primul stadiu.  

 Mărimea eşantionului: 52 de respondenţi de peste 14 ani şi peste 18 ani, care înseamnă că peste 

5.5 % din populația comunei Dalnic a fost abordat și întrebat.  

 Eşantionare: pe grupe de vârstă, sex, gradul de educare, categorii sociale.  

 Eşantionarea se va realiza prin metoda drumului aleator (random route) în cadrul ultimului 

strat, urmărindu-se ca selecţia persoanelor în eşantion să corespundă cotelor proporţionale de 

la nivelul populaţiei adulte pentru criteriile enunţate anterior (caracteristici socio-demografice 

ale respondenţilor (sex, vârstă, nivel de educaţie, ocupaţie etc.)  

 Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă neinstituţionalizată a   

comunei Dalnic, cu o eroare toleranță de +/- 2.6%, pentru un nivel de încredere de 95%.  
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 Validarea datelor: pentru a corecta probabilităţile inegale de selecţie a persoanelor, eşantionul 

a fost ponderat şi validat pe baza datelor INS şi a Recensământului populaţiei şi locuinţelor din 

2020, respectiv 2011. 

În cadrul sondajului de opinie a populației, realizat între iunie-septembrie 2021, locuitorii din 

comuna Dalnic au avut posibilitatea de a menționa ce le place cel mai mult în comuna Dalnic, ce 

lipsuri constată în viața publică locală, privată și și-au exprimat nevoile și direcțiile de dezvoltare 

dorite în viitor.  

 

6.2. Descrierea metodei de realizare a selecţiei în formarea eşantionului 
 

După delimitarea populaţiei investigate şi a cadrului de eşantionare, se formulează decizia privind 

dimensiunea eşantionului, având în vedere gradul de eterogenitate a populaţiei şi opţiunea pentru un 

anumit nivel de încredere în estimarea parametrilor. Cu cât nivelul aşteptat de precizie a estimaţiei 

este mai mare, cu atât limita confidenţei este mai coborâtă şi dimensiunea eşantionului creşte. Pentru 

o populaţie nediferenţiată pe subclase sau straturi, dimensiunea optimă a unui eşantion este de circa 

3-5% de elemente pentru un nivel de confidenţă de 95%. Când populaţia este diferenţiată pe subclase 

iar eşantionul se aşteaptă să le reprezinte, pentru precizarea dimensiunii optime a eşantionului se 

consideră subclasa sau stratul cu cele mai puţine elemente, se menţionează câte elemente vor fi 

selectate din aceasta şi apoi se selectează în mod proporţional elementele din celelalte subclase. În 

cursul contractării acestei analize a fost stabilit între părțile că până la 7% din populație va fi întrebat, 

deaceea până la 52 de elemente a fost realizate cu un nivel de confidență de 95%.  

În eşantionarea probabilistă simplă aleatoare fiecare element este considerat prin el însuşi, independent 

de celelalte şi cu probabilităţi de selecţie echivalentă cu oricare alt element. Aceasta înseamnă că 

entităţile sociale sunt atomizate iar în interpretarea rezultatelor cercetării nu pot fi formulate inferenţe 

despre relaţii sau structuri sociale, ci numai despre indicatori sau variabile. Se stabileşte dimensiunea 

eşantionului, în funcţie de mărimea populaţiei de referinţă şi în funcţie de procentajul admisibil de 

eroare. Se listează în prealabil populaţia după o caracteristică oarecare (ordine alfabetică, numărul 

locuinţelor etc.). Pe baza cunoaşterii dimensiunii eşantionului şi a dimensiunii N a populaţiei de 

referinţă, se calculează pasul de eşantionare. Aceasta indică distanţa cantitativă dintre două elemente 

succesive selecţionate de pe lista populaţiei. Prin calculul fracţiei de eşantionare sau a pasului de 

numărare, se obţine împărţirea populaţiei în grupe de volume egale. Punctul de pornire poate fi indicat 

iniţial printr-o adresă din localitate (primăria, biserica, şcoala, centrul satului etc.) sau printr-o zonă 

din localitate. Este preferabil ca locaţia de pornire să nu fie o instituţie centrală din localitate pentru că 
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în acest fel se măreşte probabilitatea de a selecta mai multe gospodării din zona centrală, indiferent de 

algoritmul de deplasare urmat ulterior.  

Dacă la anumite adrese nu pot fi efectuate interviuri (nu mai locuieşte nimeni, persoanele nu pot fi 

găsite acasă, sau nu vor să răspundă liber) se continuă deplasarea la următorul număr de ordine din 

tabelul selectat apropiat ca adresă de locuire. Dacă la adresa la care trebuia să fie făcut interviul nu 

este nimeni acasă, se continuă selecţia ca şi cum la adresa ar fi răspuns persoana selectată. Deficitul 

de chestionare se acoperă conform regulii anterioare. 

 

În cadrul acestei secțiuni sunt prezentate rezultatele obținute în urma sondajului de opinie în rândul 

locuitorilor din comuna Dalnic, realizat în lunile iunie – septembrie 2021, cu privire la opiniile în 

legătură cu conducerea, dezvoltarea comunei Dalnic, cu privire la gradul de mulțumire privind 

calitatea serviciilor publice, infrastructură, servicii medicale primite, ca în ce măsură unitățile sanitare, 

școlare, administrative publice, alte unități economic private și publice din comună corespund nevoilor 

populației. 
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6.3. Prezentarea rezultatelor 
 

 

Categorii de respondenți în funcție de diferite criterii: 

1. Sex 

Conform rezultatelor privind categoria de sex, 46,2 din respondenți a fost bărbați, 50 % femei și 3,8 

% nu au răspuns la această întrebare.  

 

FIGURA 3 CATEGORIA RESPONDENȚILOR PE SEX, SURSA: AUTOR 

 

 

2. Nivel de studii 

În funcție de variabila categoria de nivel de studii a respondentului, eșantionarea chestionarelor a fost 

realizat astfel ca analiza să fie cât mai reprezentativă. Nivelul de studii arată că 28,8% dintre 

respondenți a finalizat școala gimnazială, predominant este un segment mai în vârstă, în schimb  53,8% 

dintre respondenți au finalizat o școală profesională sau liceu, iar 17,3% a terminat o facultate. Este 

totuși important să menționăm, că mai mulți respondenți cu școală profesională sau gimnazială au 

abandonat chestionarul în cursul completării, și din acest motiv nu au fost luate în considerare. 

Respondenții cu studii superioare au finalizat completarea chestionarelor cu succes, așadar ponderea 

lor este mai mare decât rata populației fără facultate din populația locală repondentă. Dacă analizăm 

vârsta respondenților, cei mai mulți care au terminat liceu sau o școală profesională au o vârstă medie 

de 40-55 ani. În comuna Dalnic nu au fost respondenți cu un alt nivel de educație. 
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FIGURA 4 NIVELUL DE STUDII AL RESPONDENȚILOR, SURSA: AUTOR 

 

3. Vârsta respondenților 

În funcție de variabila categoria de vârstă a respondentului, se poate observa că în timpul eșantionării 

sondajului, tinerii sub 18 ani sunt reprezentate cu 7,7%, tinerii între 18-29 ani sunt reprezentate cu 

30.8%,  locuitorii cu vârsta mijlocie între vârsta de 30-44 ani au fost reprezentate doar cu 9.6%, 

respondenții cu vârsta între 45-65 ani au fost reprezentate cu 30,8%, iar respondenții cu vârsta peste 

65 ani au fost reprezentate cu 21.2%.  

 

FIGURA 5: CATEGORIILE DE VÂRSTĂ, SURSA: AUTOR 
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În același timp este important să analizăm situația în ceea ce privește structura pe activități ale 

economiei locale, a forței de muncă salariate. Câteva din sectoarele economice dominante în trecut, 

precum agricultura, industria au fost afectate de reduceri masive ale numărului de salariați și în Dalnic, 

în timp ce numărul salariaților din sectorul terțiar, îndeosebi în domenii precum comerțul, transporturi, 

serviciile prestate întreprinderilor și administrația a crescut față de deceniile anterioare. În ultimele 3 

decenii la nivelul comunei numărul salariaților în agricultură și silvicultură a scăzut cu peste 50%. 

Este de remarcat faptul ca scăderea numărului de salariaţi din agricultură și silvicultură are o amploare 

sensibil mai mare decât scăderea populaţiei ocupate în aceeaşi ramură, cauza principală fiind 

restrângerea sectorului de stat ca urmare a încetării activităţii unor societăţi sau reducerii efectivelor 

de salariaţi ale acestora. Raportat la aceeași perioadă, la nivelul comunei numărul salariaților din 

industrie a scăzut semnificativ, având în vedere că s-a redus activitatea industrială în zonă și la nivelul 

județean. De asemenea, o creștere vizibilă a numărului de salariați s-a înregistrat în domeniul 

agriculturii, având cea mai mare angajator la comuna Dalnic este din domeniul agriculturii. În schimb, 

o creștere vizibilă a numărului de salariați s-a observat în domeniul turismului, comerțului, 

înregistrându-se la nivel local o rată de creștere de 30%. 

 

 

FIGURA 6 DOMENIU DE ACTIVITATE, SURSA: AUTOR 

 

Cei care au bifat ,,Angajat în sectorul Privat, au fost întrebați în ce fel de domenii lucrează. Din acest 

grup de respondenți 42% lucrează la o firmă locală, doar 21% dintre respondenți au ales opțiunea 

”Firma Proprie”, iar 10% au declarat că au un PFA, și peste 15% au fermă privată în comuna Dalnic.  

 

Cei care au bifat ,,Angajat în sectorul Public, a fost întrebați la ce instituții lucrează. Din acest grup de 

respondenți 7 persoane lucrează la Autoritatea Publică Locală, 3 la instituții locale, iar 18 lucrează la 

instituții publice din afară comunei Dalnic.  
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FIGURA 7 SUB-CATEGORIA SECTORUL PUBLIC, SURSA: AUTOR 

  

 

Respondenții au fost întrebați, în ce domenii se ocupă. Este evident că cel mai mare parte din localnici 

lucrează în agricultură (36.5%), cu o pondere egală, populația activă lucrează la instituții publice locale 

sau din zonă, o rată este ocupată și la diferite ONG-uri (15.4%-15.4%). În sectorul secundar lucrează 

13.5%, în sectorul terțier lucrează 11.5%, în comerț încă 2% din respondenți, deci în total peste 13%. 

- după răsunsurile acordate. Este semnificativ în același timp, că ponderea persoanelor fără loc de 

muncă ajunge la peste 6%, peste media județeană, care este sub 4%, și peste media națională care este 

în jur de 3%.  

 

FIGURA 8 DOMENII DE OCUPARE A PERSOANELOR ACTIVE 
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Respondenții au fost întrebați, care sunt valorile principale pentru care merită de a trăi în 

comuna Dalnic. La această întrebare respondenții au putut alege din mai multe opțiuni. Se poate 

observa că populația apreciază valorile naturale (34.6%), mediul înconjurător caracteristic comunei 

Dalnic, dar se poate observa că populația locală are o mentalitate tradițională, se leagă de rădăcinile 

de rudenie. Sub mentalitatea tradițională se poate înțelege faptul că majoritatea localnicilor nu vor să 

plece din localitatea natală dacă nu este absolut necesară. 67,3% din respondenți trăiesc în comuna 

Dalnic având acolo relațiile familiale. 

În același timp, conducerea primăriei este apreciat ca adecvată doar de către 3,8% dintre respondenți. 

Următoarea opțiune a reprezentat locul de muncă, aceasta a fost ales de către 11.5% dintre cei 

chestionați. Respondenții cred că nu prea există oportunități recreaționale la nivel local pentru că doar 

un singur răspuns a fost înregistrat la această opțiune. Însă, condițiile economice au fost evaluate 

pozitiv de către 13,5%, iar oportunitățile turistice de 11.5% dintre cei chestionați. Această perspectivă 

înseamnă că chiar dacă locul de muncă este mai departe, în afară teritoriul comunei (în Mun. Sfântu 

Gheorghe sau Mun. Târgu Secuiesc), localnicii vor să trăiască în localitatea natală. Infrastructura 

dezvoltată nu a fost apreciată de către nici un respondent. 

 

FIGURA 9 VALORILE LOCALE, PENTRU CARE MERITĂ TRĂIT ÎN COMUNA DALNIC, SURSA: AUTOR 

 

La următoarea întrebare a fost analizată părerea localnicilor privind cât de ușor este găsirea 

unui loc de muncă în comuna Dalnic. Din păcate, 36.5% dintre respondenți crede că este destul de 

greu găsirea unui loc de muncă adecvat, 15.4% crede că e greu de a găsi un loc de muncă. Din această 

perspectivă peste jumătate din localnici crede că nu este ușor de a găsi un loc de muncă adecvată în 

comuna Dalnic.  Pe de altă parte, 32.7% dintre respondenți a fost neutral, doar 15.4% au considerat că 

este ușor și nimeni nu a afirmat că este destul de ușor găsirea unui loc de muncă pe plan local. Acest 
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aspect al analizei economico-sociologice exprimă importanța de a crea locuri de muncă adecvate 

pentru localnici în comuna Dalnic pe perioada următoare.  

  

FIGURA 10 UȘURINȚA DE A GĂSI UN LOC DE MUNCĂ ADECVAT PE PLAN LOCAL (UNDE 1 = FOARTE GREU ȘI 5 = FOARTE UȘOR), SURSA: 
AUTOR 

 

Respondenții au fost întrebați cât de mulțumiți sunt cu nivelul de trai în comuna Dalnic. La această 

întrebare majoritatea respondenților a fost neutral (55.8%), dar în același timp, 28.8% dintre aceștia 

au considerat că nivelul de trai este bun și acceptabil. Pe de  altă parte, 5.8% dintre respondenți au ales 

opțiunea că nu sunt mulțumiți deloc, iar 7.7% nu sunt mulțumiți cu nivelul de trai în comuna Dalnic. 

Doar o singură persoană a fost foarte mulțumită cu condițiile și nivelul de trai din comună. 

 

FIGURA 11: RATA DE MULȚUMIRE CU NIVELUL DE TRAI LA NIVEL LOCAL (UNDE 1= FOARTE SLAB, 5 = FOARTE BUN), SURSA: AUTOR 

  

 

Respondenții au fost întrebați dacă direcțiile sau perspectivele economice locale sunt pozitive și dacă 

există o dezvoltare economică locală. Părerea localnicilor este în mare parte neutrală, 55.8% au 

declarat că nu pot decide dacă există o perspectivă pozitivă sau nu. În timpul înregistrării foarte multe 

persoane nici nu au înțeles prea bine ce se înțelege sub perspective economice, fapt care reflectă 

problema că nu există o cunoaștere economică sau o cultură generală economică. Însă, 23.1% dintre 
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respondenți au considerat că economia locală este pe un traseu pozitiv, iar 13.5% au declarat că 

perspectivele economice sunt foarte pozitive în comuna Dalnic.  

 

FIGURA 12 PRESPECTIVE PENTRU ECONOMIA LOCALĂ (UNDE 1= FOARTE SLAB, 5 = FOARTE BUN), SURSA: AUTOR 

  

După întrebarea referitor la economia locală, a fost pregătit încă o întrebare pentru cei care au 

considerat că perspectivele pentru dezvoltarea economiei locale sunt foarte slabe sau slabe.  

Cei care au ales un scor mai puțin de 3, au fost întrebați, care sunt problemele sau barierele în procesul 

dezvoltării economice. Răspunsurile au fost variate, doar 54.5% au ales opțiunea condiții neadecvate 

în infrastructura publică (drumuri, utilități), 22.7% din respondenți au considerat că comuna Dalnic 

nu oferă un loc atractiv, 11.4% din respondenți au considerat că finanțarea publică locală pentru 

proiectele comunității sunt prea puține. Doar 2.3% consideră că la autoritatea publică locală nu există 

resurse umane adecvate, însă aproape 7% consideră că conducerea la nivelul autorității publice locale 

nu este adecvată. 

 

 

FIGURA 13 BARIERELE ÎN TRAIECTUL DEZVOLTĂRILOR ECONOMICE LOCALE, SURSA: AUTOR 
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Respondenții au fost întrebați dacă localnicii respectă tradițiile locale și regionale în comuna Dalnic. 

Din această perspectivă, o parte dintre localnici nu au reușit să decidă – 51.9%, iar 28.8% au declarat 

că da, localnicii susțin tradițiile și obiceiurile locale, și 11.5% au considerat că localnicii țin foarte viu 

tradițiile. Pe baza răspunsurilor primite, comuna Dalnic, comunitatea locală își trăiește obiceiurile 

locale, sărbătorile tradiționale sunt bine organizate, există o viață culturală și au reînviat evenimentele 

dispărute anterior. Obiceiurile tradiționale sunt transmise de la o generație la alta și povestirile, 

legendele, ceremoniile, muzica, cântecele, evenimente culturale și sportive sunt promovate și de către 

autoritatea publică locală. 

 

FIGURA 14 INTENSIVITATEA RESPECTĂRII TRADIȚIEI ȘI  A OBICEIURILOR ÎN COMUNA DALNIC (UNDE 1 = FOARTE SLAB, 5= FOARTE 

BINE), SURSA: AUTOR 

 

După întrebările anterioare au fost analizate și aspecte economice în comuna Dalnic. Conform 

opiniilor respondenților locale, cel mai important este încurajarea și dezvoltarea sectorului turismului 

(34.6%) și a activităților industriale (21.2%), aceste domenii sunt urmate de înființarea de cooperative 

agricole și de producerea produselor agro-alimentare (17.3%). Totodată ar fi important dezvoltarea 

infrastructurii de comunicare și susținerea sistemului de asistență socială, mai ales îngrijirea bătrânilor. 

Prioritățile secundare sunt protecția mediului, înființarea de cooperative pentru fermieri din comună. 
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FIGURA 15: ACTIVITĂȚI ECONOMICE CARE TREBUIE ÎNCURAJATE, SURSA: AUTOR 

 

În cadrul sondajului a fost analizat și nivelul de încredere față de diferite instituții publice locale 

și entități locale. Față de primărie, 5.7 % din respondenți au încredere totală, peste 40% dintre 

respondenți au încredere în activitățile autorității publice locale, însă aproape 50% dintre respondenți 

nu au decis dacă au sau nu încredere în instituție. În cazul Consiliului Local din Comuna Dalnic, rata 

respondenților care nu au părere este peste 50%, iar 37% dintre respondenți au încredere în insituție. 

În cazul bisericii locale încrederea totală ajunge la 9%, 37% au încredere, iar aproape 45% nu pot 

decide. În același timp există 3-8% dintre respondenți care nu au încredere. Însă cea mai negativă 

părere a primit instituția locală educațională, care a primit de la 5% respondenți încredere toatală, 13% 

dintre respondenți a acordat încredere, 42% nu pot decide, aproape 15% nu au încredere, și 12% nu 

au încredere deloc în școală. Acest rezultat se poate explica cu perioada de pandemie, când școala a 

schimbat activitățile educaționale în online, când elevii au fost nevoiți să rămână acasă,  ceea ce a 

generat foarte multe nemulțumiri și probleme la nivelul familiilor și a comunității.  

 

FIGURA 16: NIVELUL DE ÎNCREDERE FAȚĂ DE INSTITUȚII LOCALE (UNDE 1= FOARTE SLAB, 5 = FOARTE BUN), SURSA: AUTOR 
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În cazul poliției locale există o neutralitate peste 50%, sunt peste 20% dintre respondenți care 

au încredere. Referitor la funcționarea cabinetului medical sau lipsa dispensarului medical există o 

nemulțumire totală (57%), însă până în prezent nu s-a reușit atragerea în comună a unui medic de 

familie nici după mai multe încercări din partea primăriei. În  IMM-urile din comună 36% dintre 

respondenți au încredere, dar peste 45% sunt neutre. În legătură cu ONG-uri, majoritatea 

respondenților sunt de părere neutră, exprimând că aceste entități sunt acceptate. Privind funcționarea 

ONG-urilor din comună, 20% din respondenți au ales opțiunea încredere bună, însă 10 și 15% nu, sau 

nu au încredere deloc. Acest lucru sugerează că viața civilă nu este dezvoltată la nivelul comunei și 

mulți localnici nu prea știu sau înțeleg scopul activităților ONG-urilor. 

 

FIGURA 17: NIVELUL DE ÎNCREDERE FAȚĂ DE INSTITUȚII LOCALE (UNDE 1= FOARTE SLAB, 5 = FOARTE BUN), SURSA: AUTOR 

 

 

De la respondenți a fost întrebat care este cea mai mare valoare din comună, sau care este valoarea 

unică a comunei față de celelalte localități din regiune.  

Pe baza rezultatelor se pot identifica 4-5 obiecte construite specifice din comuna Dalnic, care sunt cel 

mai des menționate: 

6.3.1.1.Statuia lui Gheorghe Doja 

6.3.1.2.Conacul Gaál 

6.3.1.3.Grădina conacului Beczássy (parc dendrologic) 

6.3.1.4.Biserica reformată-calvină 

6.3.1.5.Școala satului, construită în anul 1896 

Referitor la valori naturale au fost menționate:  

6.3.1.5.1.1.1. Munții Bodoc 

6.3.1.5.1.1.2. Ape minerale 

6.3.1.5.1.1.3. Plopi la intrarea comunei 
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Respondenții au fost întrebați, care este locul cel mai reprezentativ în comuna Dalnic. Răspunsurile 

au fost asemănătoare, dar cel mai frecvent a fost menționat Statuia lui Gheorghe Doja și Conacul Gaál, 

centrul satului și biserica reformată. 

 

Respondenții au fost întrebați dacă vor să participe la un curs de formare. Dacă corelăm cu domeniul 

de activitate și cu vârsta, se poate concluziona că pensionarii și tinerii sub 18 ani nu vor să participe la 

cursuri de formare, în schimb foarte mulți între vârsta de 30 și 65 ani sunt deschiși să învețe și să 

participe la cursuri de formare. În general, 67.3% dintre respondenți au declarat că ar fi deschiși și vor 

să fie implicați într-un curs de formare, 21,2% nu vor, iar 11,5% au declarat că depinde de forma și 

tema cursului.  

  

 

FIGURA 18: DESCHIDERE LA PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE, SURSA: AUTOR 

 

Cei care au răspuns cu da la întrebarea anterioară, au fost întrebați, de ce fel de cursuri de formare sunt 

interesați. La această întrebare majoritatea respondenților a declarat că în domeniul antreprenorial 

(25.5%), în elaborări proiecte cu finanțări nerambursabile (23.4%), și în domeniul creșterii animalelor 

(12.8%). Nu în ultimul rând au fost menționate domeniul turistic, serviciile sociale, de ex. îngrijirea 

bătrânilor la domiciliu, cultivarea plantelor, etc. Mai mulți au menționat însă și cursuri de formare de 

profesie (zidar, prepararea produselor agro-alimentare, ca de exemplu cașcaval, limbi străine). 
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FIGURA 19: DOMENII DE INTERES PENTRU CURSURI ÎN COMUNA DALNIC 

 

 

În ceea ce privește problemele actuale în comună, au fost formulate două întrebări, prima se 

focusează la probleme care trebuie rezolvate în termen scurt, iar a doua întrebare se referă la aspecte 

pe termen mediu sau lung.  

La prima întrebare, cea mai semnificativă necesitate o constituie racordarea la utilități publice 

(apă și canalizare), probleme legate de lipsa unui medic de familie în comună și lipsa unui loc pentru 

recreere. În al doilea rând, au fost menționate modernizarea drumurilor publice locale și dezvoltarea 

de locuri de muncă noi, respectiv implicarea întreprinderilor din comună pentru a crea locuri de muncă 

pentru cetățenii din comuna Dalnic. Sub această întrebare au fost exprimate mai multe păreri în 

legătură cu atacuri de urși.  

 

 

FIGURA 20: PROBLEME CARE TREBUIE REZOLVATE URGENT ÎN COMUNA DALNIC, SURSA: AUTOR 
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Referitor la dezvoltarea comunei pe termen lung, a fost menționată crearea de locuri de muncă 

bine plătite și prevenirea emigrării tinerilor din comună, dezvoltarea turismului și întreținerea spațiilor 

publice. 

Respondenții au fost întrebați care sunt cele mai mari probleme în comuna Dalnic din punct de 

vedere social, economic, al mediului sau al altor aspecte importante. Din această perspectivă cea mai 

mare problemă menționată este problema social-demografică, respectiv emigrarea tinerilor (32,7%). 

În al doilea rând a fost menționată problema economică, respectiv lipsa investițiilor în economia locală 

și lipsa locurilor de muncă adecvate (23.1%). Aceste elemente sunt strâns legate, însă autoritatea 

publică locală nu poate influența deciziile firmelor sau persoanelor private. Fenomenul emigrării 

tinerilor a devenit un fenomen îngrijorător prin amplitudinea sa mare, prin reversibilitatea sa limitată, 

prin pierderile importante de inteligenţă activă şi forță de muncă, respectiv putere de acțiune. Pe de o 

parte, emigrarea este o problemă personală, o decizie pe care un tânăr o ia în legătură cu stabilirea 

domiciliului său. Însă, în această decizie sunt implicate determinări multiple, asociate cu starea 

economiei și comunităţii locale, a familiei, a persoanei, etc. Astfel, mai mult de jumătate din 

respondenți între vârsta de 19-29 ani, şi-au exprimat intenţia de emigrare. Dintre aceştia 35,8 % ar 

opta pentru o plecare temporară, iar restul de 20,2% ar alege varianta plecării definitive. Deşi această 

situaţie este întâlnită doar la nivelul intenţiei tinerilor, este totuși important aspectul îngrijorător pe 

care îl exprimă această opţiune a tinerilor, şianume starea lor de nemulţumire resimţită în raport cu 

situaţia existentă în ţară.  

Un alt aspect în comuna Dalnic este nemulțumirea în legătură cu lipsa utilităților mai ales a 

sistemului de apă potabilă și canalizare. În același timp sunt mulți care s-ar racorda și la rețeaua de 

gaze naturale dacă ar exista această posibilitate. Un alt aspect foarte important este îmbătrânirea 

populației locale. Prognozele Națiunilor Unite (ONU) afirmă că, până în anul 2030, procentul 

populației din România în vârstă de peste 65 de ani va ajunge la 23,8%. Trebuie adăugat că această  

rată va fi de două ori mai mare decât în anul 1990. Acest aspect este valabil și pentru comuna Dalnic. 

Un alt aspect de comentat este că generația de tineret a menționat lipsa locurilor pentru recreere. 
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FIGURA 21: CELE MAI IMPORTANTE PROBLEME DIN COMUNA DALNIC, SURSA: AUTOR 

 

Deși problemele economice au fost menționate de mai multe ori, referitor la întrebarea dacă localnicii 

intenționează o investiție la nivel local, 69,2% dintre respondenți au răspuns cu nu. Doar 17,3% au 

declarat că intenționează o investiție, dar investițiile menționate se referă de obicei la modernizarea 

casei, și foarte puține se referă la investiție economică. În același timp 13.5% nu pot decide.  

 

FIGURA 22: INTENȚIA DE A INVESTI ÎN COMUNA DALNIC, SURSA: AUTOR 

 

Referitor la comportamentul așteptat de la autoritatea publică locală, respondenții au identificat 

următoarele aspecte: autoritatea publică să informeze comunitatea în mod regular despre actualități 

din comună (26.9%), mobilizarea nu a fost foarte bună până momentul de față și acest aspect este cerut 

de la mai mulți respondenți (61.5%) în viitor. Un alt aspect, respectiv luarea decizilor transparente, 

fără interes personal este menționat cu o pondere de 6%. 
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FIGURA 23: ATITUDINI SOLICITATE DE CĂTRE COMUNITATE ÎN COMUNA DALNIC, SURSA: AUTOR 

 

 

În cadrul sondajului respondenții au fost întrebați, în ce măsură sunt implicați în luarea 

deciziilor la nivelul comunei. Potrivit răspunsurilor reiese că 46,2% nu sunt implicați deloc, 15,4% nu 

sunt implicați, 30,8% sunt pe o poziție neutră, iar 3,8% într-un fel implicați și doar 3,8% sunt implicați. 

Acest aspect, că localnicii nu sunt obișnuiți de a fi implicați în luarea deciziilor în general, nu este 

surprinzător. Însă întrebarea a fost formulată, deoarece direcția de politică europeană și națională 

încurajează implicarea cetățenilor în procesul de guvernare locală, și dezvoltarea guvernării 

participative.  

  

 

FIGURA 24: IMPLICAREA LOCALNICILOR ÎN LUAREA DECIZILOR (1-DELOC, 5 - FOARTE MULT), SURSA: AUTOR 

 

Următoarea întrebare a analizat părerea respondenților despre importanța implicării lor în procesele 

de luarea deciziilor. Trebuie menționat că respondenții nu consideră că ei trebuie să fie implicați în 

acest proces. Respondenții declară că nu este necesară deloc implicarea lor în procesele de decizie 

(34.6%), sau consideră că nu este important acest aspect(11,5%). Doar 9.6% dintre resondenți au 
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considerat că este importantă implicarea lor în mod direct în luarea deciziilor și 7.7% au considerat că 

ar fi foarte importantă.  

 

FIGURA 25: IMPORTANȚA IMPLICĂRII LOCALNICILOR ÎN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR ÎN COMUNA DALNIC (1- NU ESTE 

IMPORTANT DELOC, 5 – FOARTE IMPORTANT), SURSA: AUTOR 

 

Următoarea întrebare a analizat în ce măsură sunt localnicii informați despre proiectele planificate sau 

în curs de implementare pe plan local. Trebuie menționat că respondenții nu prea sunt informați, 

informațiile și deciziile nu sunt diseminate pe plan local. Localnicii află noutățile doar prin canale 

informale. În timp ce respondenții mai în vârstă nu prea sunt ocupați cu aceste aspecte, generația mai 

tânără însă necesită informarea ce ține de aspectele comunale.  

În acest segment, respondenții în proporție de 53.8% declară că sunt informați despre aspectele cu 

interes public, în același timp 36.5% din respondenți nu sunt informați, și 9.6% sunt doar parțial 

informați.  

 

FIGURA 26: RATA INFORMĂRII ÎN CADRUL COMUNITĂȚII DESPRE PROIECTE DE DEZVOLTARE PE PLAN LOCAL 

 

Penultima întrebare a fost despre grupuri marginalizate și vulnerabile. 23,1% dintre 

respondenți estimează că peste 100 de persoane sunt marginalizate și periferizate la nivelul comunei, 
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38.5% au estimat doar până la 50 de persoane, 38.5% a estimat între 50 și 100 de persoane 

marginalizate sau vulnerabile la nivelul comunei.  

 

 

FIGURA 27: PONDEREA PERSOANELOR DIN GRUPURI VULNERABILE/MARGINALIZATE LA NIVELUL COMUNEI DALNIC, SURSA: AUTOR 

 

Părerile despre tipurile de servicii sau soluții sociale care ar duce la o reducere a excluziunii sociale, 

sunt diverse. Majoritatea respondenților crede că persoanele din grupurile marginalizate trebuie 

sprijinite prin programe sociale, de exemplu cu program de afterschool pentru copiii, sau alte servicii 

sociale pentru familiile din grupurile vulnerabile. Pe de altă parte, îngrijirea la domiciliu este un 

serviciu social de mare necesitate la nivel local. Alte păreri care au fost menționate țin de cursuri de 

formare, programe de mentorat pentru grupuri marginalizate și implicarea lor în activitățile economice 

și sociale la nivel local.  

  

 

FIGURA 28: TIPURI DE SPRIJIN PENTRU GRUPURI MARGINALIZATE ȘI VULNERABILE LA NIVELUL COMUNEI DALNIC, SURSA: AUTOR 
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6.4. Rezultatele interviurilor 

 

Locuitorii comunei Dalnic sunt în general mulțumiți de dezvoltările realizate de primărie, sunt 

conștienți de faptul că comuna lor este destul de mică ca și dimensiune, unde totuși există probleme, 

menționați de cei intervievați și de cei chestionați. Acestea trebuie rezolvate urgent, în opinia 

respondenților care au fost întrebați și despre dezvoltările, pe care și-o doresc în comună în viitor. 

La întrebarea despre realizările de dezvoltare ale primăriei până în prezent, care au fost benefice 

pentru comunitate, majoritatea intervievaților au amintit în primul rând dezvoltările infrastructurii 

drumurilor comunale – și anume asfaltarea străzilor principale din interiorul comunei Dalnic, vorbind 

de mai multe kilometri, chiar mai mult de 3 km. Cei întrebați au amintit și șanțurile, care au fost 

betonate, în jur de 2 km de la intrarea în sat. 

În al doilea rând intervievații au vorbit cu mândrie de faptul că comuna Dalnic este satul cu 

conace, există multe clădiri istorice în comună dar și spații publice care au fost îngrijite sau 

reamenajate.  

A fost construită o casă mortuară, un parc  și o platformă de parcare pentru autoturisme.  

Însa problema aprovizionării cu apă și  sistemul de canalizare trebuie încă rezolvat care necesită mult 

de așteptat. Școala din satul Dalnic este foarte recunoscător pentru sprijinul acordat de primărie. 

La întrebarea a doua am discutat cu intervievații despre problemele, care ar trebui rezolvate 

momentan. Mulți dintre ei au amintit problema canalizării, ca cea mai urgentă problemă, care trebuie 

rezolvată în timp scurt, dar în același timp au afirmat că sunt conștienți că este o investiție mare, fiind 

vorba despre un teren mai deluros. Au amintit și despre drumuri și poduri, care nu au fost făcute încă 

și este necesară și terminarea acestora. La școala din satul Dalnic au menționat că nu există transport 

public pentru adulți și elevii de liceu, ceea ce are un efect foarte negativ, și poate constitui un factor 

pentru abandonarea școlilor de către elevii mai periferizați.  

O altă problemă a școlii este lipsa de copii, care constituie o problemă din ce în ce mai mare. 

Orașele Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc fiind aproape, mulți dintre părinți își duc copiii acolo la 

școală – cauza fiind faptul că nu există transport pentru copii, nu se predă o a doua limbă străină în 

școala comunală, relațiile comunitare nu sunt destul de strânse. Țelul școlii este ca copiii din comună 

să învețe în școala locală, astfel ar putea scade rata de migrație a tinerilor. Pe de altă parte, viața 

culturală trebuie sprijinită prin finanțarea activităților NGO-uri. 

Alte lipsuri și probleme, care au fost amintite: lipsa transportului public din Dalnic; lipsa forței 

de muncă; parcurile de recreeare trebuie înființate și/sau renovate, în unele locuri chiar construite; 

lipsa sistemului de gaze naturale; în comună în fiecare an se recoltează o cantitate mare de produse 

agricole, iar producătorii nu le pot valorifica în sensul că nu prelucrează produsele pentru a obține 
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produse gata finite; educarea despre antreprenoriat este absolut o lipsă și este necesară rezolvarea 

acestei probleme.  

Mediul economiei este destul de dezvoltat la nivel local, însă antreprenorii din comuna Dalnic 

au identificat mai multe oportunități sau necesități economice care trebuie sprijinite de către autoritatea 

publică locală. 

A treia întrebare la care au răspuns intervievații s-a referit la dezvoltările, pe care doresc să le 

facă în viitor. Mulți sunt convinși că sectorul în care trebuie investit, este turismul, fiind o comună cu 

un potențial ridicat de turism, fiindcă în comună sunt conace, izvoare de apă minerală foarte prețioase. 

Legat de turism a fost amintit construirea unui parc sau centru de recreere, inclusiv piste de biciclete, 

care ar lega mai multe localități, departe de drumul național, ca cicliștii să fie în siguranță. Peisajul 

înconjurător al acestor piste ar fi de neprețuit pentru oricine, deci ar fi atractiv și pentru mulți turiști.  
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7. OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE 

 

 

7.1.  Documente de planificare 
 

7.1.1. Analiza cadrului strategic 

 

Acest capitol reprezintă o analiză a cadrului strategic general, relevant pentru elaborarea 

strategiei de dezvoltare locală a comunei Dalnic. 

Documentele strategice de dezvoltare europene influențează puternic cadrul strategic 

național, regional, județean. Planificarea strategiilor de dezvoltare locală are la bază aceste 

documente, planurile strategie naționale, regionale, județene. Astfel premergător planificării locale 

se identifică direcțiile de dezvoltare relevante pentru localitatea respectivă. 

Plasarea strategiei locale a comunei Dalnic în context european, național, regional este o 

fază importantă a strategiei datorită necesității de corelare cu strategiile județene, regionale, care au 

fost elaborate având în vedere cadrul strategic european. 

 

În demersul de față au fost considerate relevante următoarele documente: 

  

1. Planul Național de Redresare și Reziliență  

2. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021 – 2027 

3. Programul național de investiții ”Anghel Saligny” 

4. Planul strategic de dezvoltare al județului Covasna. 
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7.2. Analiza Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 
 

Prin oportunitățile de redresare și reziliență ale Uniunii Europene, din instrumentul 

„Următoarea Generație UE” (Next Generation EU), România a conturat planul său de reforme și 

modernizare pentru 29,2 miliarde euro. Acest plan este o oportunitate bună pentru localitățile care 

au planuri de dezvoltare, să atragă fonduri pentru finanțarea investițiilor propuse. 

 
PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni prevăzuți 

prin Regulamentul European, care sunt următoarele: 

I. Tranziția verde  

II. Transformare digitală  

III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii  

IV. Coeziune socială și teritorială  

V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională  

VI. Politici pentru noua generație  

 

În tabelul de mai jos am cuprins domeniile de dezvoltare ale PNRR, care redau o schiță a 

celor mai importante direcții de dezvoltare care vor fi finanțate în viitorul apropiat, adică în perioada 

2021-2022, cu perioada de implementare investiții până anul 2026.  

Acest tabel nu conține toate oportunitățile din PNRR, doar acele care pot fi utilizabile spre 

dezvoltarea comunei Dalnic în perioada următoare: 
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  Indicatori și rezultate propuse pe plan 

național 

Pilonul I.  

TRANZIȚIA VERDE 

componenta 1. - 

Managementul 

sistemului de apă 

și canalizare  

Construirea de 470 de km rețele de canalizare 

în localitățile cu mai puțin de 2000 de locuitori 

Conectarea a 88.000 de gospodării la rețele de 

apă și canalizare prin programul național Prima 

conectare la apă și canalizare  

 

componenta 2 – 

Împădurirea 

României și 

protejarea 

biodiversității 

Împăduriri, prin care vor fi plantate peste 

45.000 de hectare de pădure 

Actualizarea planurilor de management pentru 

250 de arii naturale protejate 

10.000 hectare suprafață refăcută/regenerată 

natural de pădure afectată de incendii forestiere 

și diferite alte fenomene, și 2900 habitate de 

pajiști reconstruite ecologic 

 componenta 3 - 

Managementul 

deșeurilor 

Investiții ce țin de municipii sau regiuni ale 

României (detalii în PNRR) 

componenta 4 - 

Transport 

sustenabil 

Investiții ce țin de municipii sau regiuni ale 

României (detalii în PNRR) 

componenta 5 - 

Fondul pentru 

Valul Renovării 

Investiții în tranziția spre clădiri verzi și 

reziliente,  

circa 2.000 de clădiri publice reabilitate (2,5 

milioane mp). 

componenta 6 - 

Energie 

Creșterea capacității instalate de producție 

energie electrică din surse regenerabile (eolian 

și solar), de la 4408 la 5908 MW  

Construcția rețelei de gaz în combinație cu alți 

combustibili gazoși cu emisii scăzute de carbon  

400 km rețea de distribuție gaz metan și alte 

gaze cu emisii scăzute de carbon  

Pilonul II. 

TRANSFORMARE 

DIGITALĂ 

componenta 7 - 

Cloud 

guvernamental și 

sisteme publice 

digitale 

30.000 de funcționari publici instruiți digital  

 

100.000 persoane beneficiare de training pentru 

competențe digitale în cadrul bibliotecilor, 

transformate în hub-uri de învățare  

 

 

Acoperirea cu servicii de acces la internet de 

mare viteză, la punct fix a aproximativ 790 de 

localități rurale (sate)  

 

Pilonul III. Creștere 

inteligentă, sustenabilă 

și favorabilă incluziunii 

componenta 8 - 

Reforma fiscală 

și reforma 

Investiții regionale/naționale (detalii în PNRR) 
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sistemului de 

pensii 

componenta 9 - 

Sprijin pentru 

mediul de 

afaceri, 

cercetare, 

dezvoltare și 

inovare 

Investiții regionale/naționale (detalii în PNRR) 

Pilonul IV. Coeziune 

socială și teritorială 

componenta 10 - 

Fond local 

pentru tranziția 

verde și digitală 

a UAT-urilor 

(inclusiv 

comunele)  

minim 880.000 mp construiți de locuințe 

pentru specialiști în educație și sănătate în 

mediul rural;  

 

 

1.000 microbuze electrice/hidrogen 

achiziționate pentru scopuri comunitare  

 

 

Studii specifice pentru traseele cicloturistice;  

 

componenta 11 - 

Turism și cultură 

 

12 rute (trasee) culturale dezvoltate și marcate, 

30 castele, 95 biserici și mănăstiri, 15 cule, 20 

curii, 20 fortificații romane, 20 de sate cu 

arhitectură tradițională, 30 obiective 

gastronomice și 30 de obiective viticole puse în 

valoare  

 

 

3 castele, 11 biserici și mănăstiri, 2 cule, 3 curii, 

115 case, șure, etc. tradiționale, 3 fortificații 

romane restaurate  

 

15 destinații turistice verzi vor fi certificate  

15 destinații turistice verzi vor fi certificate  

Pilonul V. Sănătate, 

precum și reziliență 

economică, socială și 

instituțională 

componenta 12 - 

Sănătate 

200 de centre comunitare construite sau 

renovate, care au dotări noi și personal.  

 

3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență 

medicală primară dotate/dotate si renovate, 

prioritizand cabinetele din mediul rural.  

 

 

30 de ambulatorii/unități medicale publice/alte 

structuri publice care furnizează asistență 

medicală ambulatorie 

reabilitate/modernizate/extinse/dotate  

 

 

25 unități sanitare publice/spitale publice care 

beneficiază de infrastructură nouă  
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componenta 13 -  

domeniul social. 

O rețea de centre de zi creată pentru copiii în 

situații de risc: aproximativ 150 de servicii 

comunitare de prevenire a separării copilului de 

familia sa la nivelul municipiilor, oraşelor şi 

comunelor  

 

 

Modernizarea și crearea de infrastructură 

socială pentru persoanele cu dizabilități: 

Operaționalizarea a 150 de servicii comunitare: 

LP in comunitate, centre de zi și centre de 

recuperare neuro-motorie pentru persoane cu 

dizabilități, pentru 1.600 de persoane cu 

dizabilități, pe an  

 

 

Introducerea Venitului Minim de 

Incluziune: adoptarea modificărilor legislative 

necesare; Beneficiarii direcți vor fi cel puțin 

30% din actualii beneficiari de Venit minim 

garantat (VMG) și Alocație pentru susținerea 

familiei (ASF)  

 

 

Cel puțin 30 000 beneficiari (care vor angaja 

lucrători casnici) prin intermediul tichetelor de 

muncă; Cel puțin 60 000 de lucrători 

casnici/prestatori care vor presta servicii prin 

intermediul tichetelor de muncă  

Minim 350 de structuri de economie socială 

nou înființate (din care 875 locuri de muncă 

verzi, 875 tineri NEETS angajați) și sustinerea 

scale-up-ului pentru minim 50 întreprinderi de 

economie socială cu minim 350 de locuri de 

muncă nou create  

Componenta 14 -  

Reforma 

sectorului public, 

creșterea 

eficienței justiției 

și întărirea 

capacității 

partenerilor 

sociali. 

Investiții regionale/naționale (detalii în PNRR) 

Pilonul VI. Politici 

pentru generația 

următoare, copii și 

tineret, cum ar fi 

componenta 15 - 

România 

Educată 

Creșterea cu cel puțin 10% a numărului 

elevilor înmatriculați în cadrul liceelor 

agricole (până la cel puțin 90.000 elevi)  
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educația și 

competențele 

50 de școli noi  

 

 

1.800 de microbuze verzi pentru transportul 

elevilor  

 

 

20.000 de locuri de recreere și lectură  

 

 

6176 școli care au primit resurse tehnologie 

pentru dotarea laboratoarelor de informatică și 

pentru derularea învățării in format virtual  

 

 

140 de creșe înființate și operaționalizate și 412 

servicii complementare (se înființează în spații 

oferite de comunitate/diferiți furnizori publici și 

privați de educație, în localitățile izolate, 

dezavantajate unde nu se justifică construirea 

unei creșe/grădinițe)  

 

 

10 centre de învățământ dual integrate, 

finalizate și operaționale, corelate cu cerințele 

operatorilor economici din zona respectivă  
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PNRR poate deveni o sursă de finanțare importantă pentru diverse entități pe plan național, 

regional și local, care merită folosit. 

Planul pune în același loc, în mod coherent obiectivele de dezvoltare adoptate de România 

prin următoarele  strategii sectoriale: 

 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

 Strategia Națională de Sănătate 2021-2027;  

 Strategia Națională pentru prevenirea situațiilor de urgență 2016-2025;  

 Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung (2020-2050);  

 Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) 2018-2035;  

 Master Planul General de Transport și planurile de mobilitate urbană;  

 Politica Urbană a României 2020-2035;  

 Strategia Națională a Locuirii 2018 – 2030.  
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7.3. Analiza Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021 – 

2027 
 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru ia în considerare nevoile majore ale regiunii și are în 

vedere valorificarea cât mai bună a potențialul său de dezvoltare. 

Strategia Regională urmărește concentrarea tematică în jurul obiectivelor majore stabilite la 

nivel european în cadrul Noii Politici de Coeziune pentru perioada 2021-2027, care sunt 

următoarele: 

● Inovare 

● Digitalizare 

● Transformare economică 

● Reducerea emisiilor de carbon și combaterea schimbărilor climatice 

● Creșterea gradului de conectare prin dezvoltare a rețelelor de transport și de internet 

● Incluziune socială prin creșterea accesului la educație, ocupare și la servicii de sănătate de 

calitate  

● Apropierea de nevoile concrete ale comunităților 

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

Centru să devină o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi și turism, cu o economie competitivă 

bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea durabilă a resurselor să 

se afle în atenția fiecărui cetățean”.  

Obiectivul global al Strategiei de Dezvoltare este ca Regiunea Centru să atingă în anul 2027 

un nivel de convergență economică de 70% față de media Uniunii Europene.  

Strategia reunește 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un 

număr de priorități și măsuri specifice, precum:  

 Dezvoltare teritorială durabilă 

 Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare 

 Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate 

 Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice 

 Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura 
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 Turism și patrimoniu cultural 

Dintre domeniile strategice regionale și prioritățile specifice analizăm detaliat cele care sunt 

legate la un anumit nivel de mediul rural: 

Domeniul Strategic 1.: Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă 

Obiectiv strategic: Creșterea coeziunii teritorialeși reducerea disparităților intraregionale prin 

îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport și comunicații și sprijinirea dezvoltării urbane 

integrate 

Priorități specifice:  

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

dezvoltarea infrastructurii de internet, în mod special a infrastructurii de bandă largă. 

1.2.1 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii regionale de transport pentru 

creșterea accesibilității localităților urbane și rurale la rețeaua națională de transport și la rețeaua 

TEN-T. 

Regiunea Centru dispune de o rețea extinsă de transport atât de drumuri cât și de căi ferate. 

Activitatea de transport, atât de pasageri cât și de mărfuri, se află în continuă expansiune în ultimele 

două decenii, determinând o suprasolicitare a rețelelor actuale de transport. Lipsa investițiilor și 

managementul defectuos al companiilor naționale de transport au condus la schimbări în ce privește 

repartiția pe moduri de transport și, în consecință, în perioada ultimilor ani se înregistrează un ritm 

mult mai rapid de creștere a sistemelor poluante de transport în defavoarea celor mai puțin poluante. 

Prioritatea Regiunii Centru în perioada următorilor ani va fi continuarea și accelerarea lucrărilor de 

execuție a autostrăzilor începute pentru a putea fi deschise cât mai curând circulației. În paralel cu 

dezvoltarea șoselelor care fac parte din rețeaua TEN, prioritățile la nivel regional în ce privește 

creșterea accesibilității regionale vizează modernizarea și creșterea capacității de transport a 

drumurilor de importanță regională care asigură conexiunile la rețeaua TEN-T precum și realizarea 

de noi conexiuni rutiere acolo unde situația o impune.  

În perioada următoare, una dintre prioritățile Regiunii Centru în domeniul infrastructurii de transport 

o constituie continuarea reabilitării și modernizării rețelei regionale de drumuri (drumurile 

județene). Prin modernizarea rețelelor de transport TEN-T, atât cea de bază cât și cea extinsă, se va 

realiza un impact major în reducerea timpului călătoriei pentru pasageri și bunuri, rămânând și în 
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perioada următoare o prioritate pentru Comisia Europeană și de aceea Regiunea Centru își va 

concentra eforturile investiționale pentru a realiza noi legături rutiere către rețeaua rutieră și nodurile 

TEN-T. 

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

îmbunătățirea conectivității digitale în mediul urban și cel rural 

Conform celui mai recent Raport DESI (Digital Economy and Society Index), România 

ocupă unul din ultimele locuri la nivel european în toate cele 5 domenii luate în calcul: conectivitate, 

capitalul uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale -în afaceri și e-commerce) și 

serviciile publice digitale. În ce privește conectivitatea (aici fiind incluse toate tipurile de rețele-fixe, 

mobile, rapide și ultrarapide), România, cu un scor general de doar 55 puncte, ocupa locul 22 din 

28 state ale Uniunii Europene.Acoperirea rețelelor fixe de internet era de 88% la nivel național 

(urban și rural) șide doar 80% în mediul rural, România ocupând astfel locul 26 din cele 28 state 

europene analizate.  

În ce privește rata de acoperire a gospodăriilor prin tehnologiile NGA (Next Generation 

Access), România avea în 2018 o rată de cca 75% per total, însă în mediul rural această rată era de 

doar 40%. Situația este mult mai bună în ce privește conexiunea la internet de mare viteză (Docsis 

3.0 sau FTTP), România putând asigura prin rețeaua actuală conexiunea ultrarapidă la internet 

pentru toate locuințele care dispun de conexiuni la internet. 

În următoarea perioadă vor fi intensificate eforturile regionale pentru a susține, în colaborare 

cu nivelul național, dezvoltarea infrastructurii de internet de bandă largă Broadband, în special în 

zonele rurale ale Regiunii Centru în care se înregistrează un nivel mai scăzut al acoperirii cu internet 

de mare viteză prin măsuri Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru 2021-2027 naționale 

sau regionale dedicate dezvoltării infrastructurii de internet de bandă largă în localitățile greu 

accesibile și izolate. 

1.3.2. Extinderea digitalizării serviciilor administrației publice locale și implementarea de 

soluții SMART City 

România se situează pe penultimul loc în state membre ale Uniunii Europene în ce privește 

Indicele economiei și societății digitale (DESI) pentru 2019. 

Uniunea Europeană sprijină digitalizarea economiilor și a societăților sale prin instituirea 

unui nou program de finanțare, Europa digitală, pentru perioada 2021-2027. Prin aceasta se 
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urmărește să se promoveze implementarea și adoptarea la scară largă a unor tehnologii digitale 

esențiale, precum aplicațiile bazate pe inteligența artificială și instrumentele de ultimă generație din 

domeniul securității cibernetice. Programul „Europa digitală” va susține organizarea de cursuri de 

formare în domeniul competențelor digitale avansate pentru forța de muncă și pentru studenți, 

precum și pentru IMM-uri și pentru administrațiile publice. 

Digitalizarea administrației publice este o etapă firească dacă observăm implementarea și 

utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a serviciilor de e-guvernare destinate cetățenilor și mediului 

de afaceri, la care de adaugă mobilitatea și accesibilitatea foarte ridicată oferită de echipamentele 

moderne de comunicații electronice. 

Este nevoie la nivelul administrației publice  locale  de  implementarea  de soluții integrate 

pentru digitalizarea interacțiunii dintre instituțiile publice și cetățeni, care ulterior se reflectă și în 

reducerea birocrației și simplificarea muncii funcționarilor publici. 

În perioada următorilor șapte ani, eforturile la nivelul Regiunii Centru se vor conjuga cu cele 

de la național pentru atingerea tuturor obiectivelor stabilite prin Strategia Națională privind Agenda 

Digitală pentru România 2020 și accelerarea implementării măsurilor prevăzute în domeniile 

cuprinse în acest document programatic. 

Direcția principală de acțiune se va axa pe susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel 

local, incluzând ca măsuri specifice: 

-sisteme hard și soluții digitale în administrația publică județeană și în cea locală 

-dezvoltarea de infrastructuri specifice la nivel local și județean în domeniile educației, 

sănătății și culturii 

-creșterea conținutului digital al activităților administrației publice locale și din domeniile 

educației, sănătății și culturii 

-asigurarea interoperabilității pentru proiectele de digitalizare ale serviciilor publice la nivel 

local 

-creșterea gradului de uniformizare, de tipizare al documentelor/formularelor necesare 

emiterii unor documente publice (de ex.eliberare de avize, certificate și autorizații digitale) 

-dezvoltarea abilităților digitale ale personalului din administrația publică locală și județeană  
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-creșterea securității cibernetice a sistemelor digitale publice -stimularea utilizării de către 

cetățeni a serviciilor publice digitale 

Domeniul strategic 2.: Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare,inovareși specializare 

inteligentă 

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

tehnologică și digitalizarea întreprinderilor, intensificarea cooperării economice și prin creșterea 

contribuției cercetării–dezvoltării-inovării la dezvoltarea economică a Regiunii Centru 

Un proces economic relativ recent este apariția clusterelor economice. În viziunea multor experți 

economici și oameni de afaceri, bazată și pe experiența altor economii europene, clusterele pot 

impulsiona dezvoltarea economică și pot aduce o valoare adăugată mai mare. Până în prezent, în 

Regiunea Centru s-au format mai multe clustere în domeniile prelucrării lemnului, al biomasei, al 

industriei textile, al electrotehnicii, al prelucrărilor metalice, al industriei alimentare, iar procesul de 

clusterizare este de așteptat să ia amploare.Considerată altădată un atu al Regiunii Centru, forța de 

muncă nu se ridică întotdeauna la nivelul de pregătire necesar pentru o economie competitivă iar în 

ultimii câțiva ani, tot mai multe domenii economice din toate județele Regiunii Centru reclamă lipsa 

forței de muncă, în general și a celei calificate, în particular. 

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

anul 1990 o dezvoltare susținută, ajungând să reprezinte în anul 2017 aproximativ 73,5% din 

efectivul de personal și 70,6% din cifra de afaceri realizată de unitățile locale active.În condițiile în 

care IMM-urile dispun, în general, de resurse financiare limitate și un spațiu redus de manevră 

economică, vulnerabilitatea acestora este mare, iar în cazul unei crize economice gradul în care sunt 

afectate crește semnificativ. Una din nevoile majore ale IMM-urile din regiune este creșterea 

gradului de modernizare și extinderea inovării. Deși există un interes declarat din partea 

întreprinderilor mici și mijlocii pentru inovare și pentru modernizarea proceselor de producție, a 

produselor realizate și a serviciilor oferite, capacitățile financiare și organizatorice ale acestor 

companii nu sunt suficiente pentru a le asigura accesul dorit la cele mai performante tehnologii. 

Priorități specifice:  

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

O provocare la adresa IMM-urilor din regiune o reprezintă necesitatea de a crește gradul de 

modernizare și de a deveni din ce în ce mai inovative. Deși există un interes real din partea 
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întreprinderilor mici și mijlocii pentru inovarea și modernizarea proceselor de producție precum și 

a produselor și serviciilor oferite, capacitățile financiare și organizatorice ale acestor companii nu 

sunt suficiente pentru a le asigura un accesul dorit la cele mai performante tehnologii. De asemenea, 

o altă problemă cu care se confruntă companiile regionale este nivelul de digitalizare relativ scăzut.  

Una dintre prioritățile la nivel regional pentru perioada următoare este continuarea și extinderea 

sprijinului pentru IMM-uri în vederea introducerii de tehnologii puțin poluante și cu consumuri 

reduse de energie, prin facilitarea achiziționării de brevete de către IMM-uri și implementarea 

soluțiilor de retehnologizare și modernizare și susținerea tuturor formelor de inovare în cadrul 

firmelor (de produs, proces, organizațional, marketing). 

Pentru a facilita tranziția rapidă spre o economie competitivă bazată pe cercetare și inovare, 

eforturile la nivel regional vor fi direcționate spre finanțarea următoarelor subpriorități:  

•Sprijinirea investițiilor de modernizare tehnologică și a activităților de inovare ale IMM-urilor, în 

domeniile de specializare inteligentă și alte domenii cu contribuție substanțială la creșterea 

economică a regiunii 

•Susținerea digitalizării IMM-urilor, în domeniile de specializare inteligentă și alte domenii cu 

contribuție substanțială la creșterea economică a regiunii 

•Dezvoltarea centrelor/entități de transfer tehnologic și a centrelor de inovare, în domeniile de 

specializare inteligentă 

•Sușținerea dezvoltării de către companii, de activități cu caracter inovativ pentru demonstrarea, 

verificarea unor concepte privind produse, servicii, procese, atât în domeniile de specializare 

inteligentă cât și în alte domenii emergente, cu potential de creștere 

•Formarea și specializarea personalului din companii pentru utilizarea noilor tehnologii de 

producție, achiziționarea de competențe digitale și competențe în domeniile de specializare 

inteligentă. 

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

clusterelor și dezvoltarea rețelelor de cooperare economică 

Clusterele pot impulsiona dezvoltarea economică și pot aduce o valoare adăugată mai mare. În 

Regiunea Centru funcționează în prezent peste 20 clustere, principalele domenii de interes fiind: 

turismul și ocrotirea sănătății, industria alimentară și agricultura, energia regenerabilă, industria 
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creativă, industria lemnului și a mobilei, industria textile și confecții, industria aerospațială, 

mecatronică, industria electrotehnică, industria prelucrării metalelor. Dezvoltarea economică la 

nivel local și regional este susținută prin crearea de structuri de afaceri în cadrul cărora firmele să 

se bucure de anumite facilități și servicii specifice. În ultimii 15-20 ani s-a încercat crearea unei 

infrastructuri de afaceri moderne care să răspundă la cerințele specifice ale investitorilor formată 

din parcuri industriale și tehnologice, centre de afaceri, incubatoare de afaceri etc. 

Domeniul Strategic 3.: Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate 

Obiectiv strategic: Creșterea coeziunii sociale a Regiunii Centru prin îmbunătățirea 

incluziunii sociale, creșterea accesului la servicii de educație, sănătate și facilitarea 

integrării pe piața muncii 

Priorități specifice: P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale 

regionale, a serviciilor şi accesului la educație la toate nivelurile. 

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

relevanței procesului de formare profesională. 

3.1.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale și a procesului educațional în acord 

cu nevoile actuale de competențe și cerințele pieței muncii. 

Conform specialiștilor în educație, participarea la educația timpurie poate avea efecte pozitive 

asupra părăsirii timpurii a școlii în special pentru grupurile dezavantajate care sunt cele mai expuse 

acestui fenomen. 

O problemă încă nerezolvată a unităților de învățământ este asigurarea condițiilor minime de 

funcționare conform standardelor de funcționare provizorie a unităților de învățământ 

preuniversitar, și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ 

preuniversitar. 

Dotarea școlilor cu echipamente care permit o dezvoltare cognitivă bazată pe experiment, simulare, 

demonstrație precum: laboratoare, ateliere, biblioteci este deficitară în multe școli. Conform 

statisticilor șase din zece școli din mediul rural nu sunt dotate cu bibliotecă. 

Această prioritate își propune să intervină pe următoarele paliere: 

Asigurarea accesului la serviciile de educație în unitățile școlare din Regiunea Centru prin:  
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- Îmbunătățirea accesului la servicii de educație în zonele insuficient deservite, grupuri 

dezavantajate și în unitățile de învățământ supraaglomerate, o mai bună utilizare a spațiilor, 

flexibilizarea spațiilor, astfel încât să poată fi realizată și adaptarea la situații de urgență. 

- Creșterea capacității de școlarizare în învățământul antepreșcolar (creșe și grădinițe); 

Îmbunătățirea condițiilor de cazare și posibilităților de transport pentru elevi; 

- Creșterea calității, condițiilor de siguranță și funcționare în unitățile școlare din Regiune prin 

respectarea unor standarde minime pentru infrastructură și alinierea modului de proiectare a 

facilităților la principiile de învățare;  

- Adecvarea utilităților școlare, în care se includ sistemele de încălzire și de ventilație, canalizarea, 

colectarea deșeurilor și condițiile sanitare.  

- Îmbunătățirea calității și relevanței mediilor de învățare prin asigurarea și dezvoltarea unor medii 

de învățare de calitate care să sprijine procesul de învățare și stimularea dezvoltării competențelor 

solicitate pe piața forței de muncă sau a celor fundamentale pentru succesul în viață și în societate: 

asigurarea spațiilor necesare și dotărilor pentru biblioteci școlare, laboratoare etc. 
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7.4.  Digitalizarea educației și formării profesionale 

 

Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării comunitare se va 

realiza prin măsuri ca: 

-   Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii sociale din mediul rural 

-   Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii cultural recreative din mediul rural 

-    Sprijinirea cooperării între diverși actori și comunități rurale în cadrul unor acțiuni integrate 

vizând dezvoltarea teritorială. 

În cadrul domeniului strategic Creșterea atractivității turistice regionale și sprijinirea activităților 

culturale și recreative, obiectivul strategic este dezvoltarea sectorului turistic și a sectoarelor 

economice conexe prin valorificarea potențialului natural și antropic al Regiunii Centru și 

susținerea activităților culturale și recreative. 

Formele de turism cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare în regiune sunt: turismul montan, 

turismul balnear, turismul cultural și turismul rural. 

Zona rurală reprezintă un atu al dezvoltării turismului. Ocupațiile tradiționale ale locuitorilor, 

tradițiile folclorice, stilul arhitectonic și cel vestimentar bine păstrate, cadrul natural deosebit 

constituie premisele apariției care au stat la baza unei noi forme de turism - turismul rural și 

agroturismul - ce a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în ultimii ani. Alături de conservarea și 

restaurarea patrimoniului material este nevoie de susținerea conservării  și promovării turistice a 

patrimoniului cultural imaterial din zona rurală a Regiunii Centru. 

Măsurile prin care se urmărește dezvoltarea turismului în regiune: 

-   Amenajarea de trasee, căi de acces și locuri de vizitare și dezvoltarea managementului 

destinațiilor turistice 

-    Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii din stațiunile balneare și montane 

-      Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a clădirilor cu valoare arhitectonică și istorică 
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-      Modernizarea / reabilitarea structurilor de primire turistică și de agrement 

-      Dezvoltarea structurilor de primire turistică și de agrement 

-      Crearea și modernizarea centrelor și punctelor de informare turistică 

-      Dezvoltarea activităților de publicitate turistică 

-      Sprijinirea organizării și participării la evenimente destinate promovării turistice 

-      Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii culturale și recreative 

-    Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial, susținerea evenimentelor 

culturale  

În cadrul domeniului strategic Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale, 

obiectivul strategic este dezvoltarea resurselor umane în special prin îmbunătățirea accesului la 

formare profesională și educație, creșterea ocupării și calității forței de muncă, creșterea 

incluziunii sociale și a calității vieții, precum și contracararea efectelor declinului demografic. 

Măsurile pentru atingerea acestui scop în cadrul domeniului strategic: 

- Facilitarea accesului la educație, perfecționare profesională și calificare a persoanelor care 

activează în special în  domeniile: educație, cercetare, social, sănătate, administrație publică, 

economie și antreprenoriat 

- Încurajarea și susținerea populației active în îmbunătățirea competențelor prin acces la formare 

profesională și învățare pe tot parcursul vieții 

- Diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite prin administrația publică și consolidarea 

bunei guvernanțe 

-  Sprijinirea mobilității profesionale și teritoriale a forței de muncă 

- Dezvoltarea și diversificarea ofertei de muncă prin încurajarea și sprijinirea creării de noi locuri 

de muncă 

- Facilitarea accesului la oferta de locuri de muncă 

-  Promovarea și sprijinirea respectării drepturilor fundamentale 
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- Combaterea discriminării, excluderii și a prejudecăților în randul grupurilor vulnerabile și a 

comunităților defavorizate 

-  Creșterea ocupării prin sprijinirea creării de noi locuri de muncă și facilitarea accesului pe piața 

muncii în rândul persoanelor vulnerabile sau dezavantajate social 

-  Creșterea calității vieții grupurilor vulnerabile și dezavantajate social prin facilitarea accesului la 

programe de educație, formare profesională, calificare și recalificare, în special pentru populația 

de etnie roma 

-  Promovarea și sustinerea economiei sociale și a întreprinderilor sociale 

-  Sprijinirea familiilor tinere cu copii prin acces la servicii suport 

-  Sprijinirea accesului tinerilor pe piața muncii 

- Sprijinirea inițiativelor ce vizează diminuarea efectelor schimbărilor demografice pe piața muncii 

(creșterea numărului de lucrători vârstnici). 
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7.5. Programul național de investiții ”Anghel Saligny” 

 

 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” are un buget de 50 de miliarde de lei 

pentru perioada 2021-2028. Programul reprezintă o sursă de finanțare pentru autoritățile publice 

locale și unitățile administrativ- teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, 

constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară. 

  În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții noi precum și intervenţii la 

construcţiile existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, 

modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, 

restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții:  

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;  

b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;  

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca 

drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din 

interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;  

d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;  

e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, 

care au autorizație de construire valabilă. 

Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe 

terenuri și/sau construcții, aflate în proprietate publică sau privată a unităților administrativ-

teritoriale sau în administrarea acestora. 

Finanțarea programului se asigură din sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la 

bugetul de stat. 

 

Având în vedere domeniile finanțate prin acest program, comuna Dalnic va avea posibilitate 

de a aplica prin acest program pentru dezvoltarea infrastructurilor care necesită înființare sau 

dezvoltare la nivelul comunei. 
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7.6. Analiza Planului Strategic de Dezvoltare al Județului Covasna 

  

Preponderența teritoriului rural precum și a comunităților rurale la nivelul județului face 

imposibilă ignorarea dezvoltării rurale. Susținerea acordată comunităților rurale este extrem de 

importantă. 

În județ există discrepanțe accentuate între mediul urban și cel rural. Sprijinirea dezvoltării 

economice la nivelul mediului rural astfel încât să se reducă discrepanța dintre calitatea vieții în 

orașe și comuniăți rurale are importanță majoră. 

Consiliul Județean Covasna poate juca un rol semnificativ în ceea ce priveste creșterea 

conectivității și accesibilității zonelor rurale de la nivelul județului. În principiu, regiunea Centru și 

județul Covasna sunt bine conectate cu exteriorul. Situația relativ pozitivă în ansamblu trebuie 

nuanțată însă la nivelul mediului rural. Lipsa unui pod sau segmente de drum de proastă calitate pot 

reduce semnificativ pentru locuitori usurința cu care se deplasează intra- și inter-județean și pot să 

limiteze de asemenea usurința cu care sunt accesați de cei interesați din exterior (de ex. turiști sau 

investitori). În acest context Consiliul Județean poate avea un rol instrumental în susținerea unor 

investiții de infrastructură care pot părea la prima vedere de interes strict local dar care pot afecta 

aspecte legate de calitatea vieții și dezvoltarea economică. 

Consiliul Județean Covasna trebuie să aibă în continuare un rol activ în ceea ce priveste 

îmbunătățirea rețelei tehnico-edilitare. 

Sprijinul Consiliului Județean se poate concretiza în asistența tehnică acordată comunităților 

rurale în identificarea oportunităților de finanțare și scrierea cererilor pentru proiecte de 

infrastructură (crearea și finanțarea unor poziții de agenți de dezvoltare locală), respectiv ar putea 

sprijini în ceea ce privește co-finanțarea unor astfel de proiecte. Totodată ar putea identifica 

oportunități de finanțare în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare unde județul este aplicantul 

principal. 

  

Valorificarea bogăției culturale din spațiul rural, predominant în județ și sub aspectul locuirii 

- tradițiile nealterate, patrimoniul construit (casele țărănești) cu arhitectură specifică, patrimoniul 

natural, modul de viață al locuitorilor, meșteșugurile și activitățile agricole tradiționale, 

predispozitia spre cooperare comunitară - reprezintă o soluție în dezvoltarea multor comunități 

rurale, prin integrarea cu activități de turism cultural sau comercial (târguri locale). 
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Economia se compune în mod covârșitor din IMM-uri, care au un nivel scăzut de 

competitivitate. Amplasamentul IMM-urilor relevă, de asemenea, dezechilibre teritoriale persistente 

între zonele urbane și cele rurale. Acestea din urmă, necesită o dezvoltare locală consolidată, crearea 

infrastructurilor locale necesare și incurajarea potențialului economic în prezent insuficient 

exploatat al sectoarelor respective. 

  

În strategia județului Covasna sunt abordate trei domenii majore de o importanță deosebită 

pentru dezvoltarea județului. Acestea sunt: 

- Dezvoltare economică inteligentă 

- Educație 

- Mediu și schimbări climatice 

  

Din analiza diferitelor sectoare reiese situația acestora: 

Sectoarele în transformare în județ sunt: 

-        Industria prelucrătoare 

-        Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor 

-        Învățământ 

 

Sectoare în dezvoltare: 

-        Agricultura, silvicultura și pescuitul 

-        Hoteluri și restaurante 

-        Activități de spectacole, culturale și recreative 

  

Sectoare cu potential: 

-        Informații și comunicații 

-        Construcții 

-        Transport și depozitare 

-        Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 

-        Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public 

-        Sănătate și asistență socială 

-        Alte activități de servicii 

-        Industria extractivă 
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Sectorul informații și comunicații este unul de perspectivă, fiind unul din puținele sectoare care 

s-a dezvoltat în perioada de criză și poate reprezenta o potențială sursă de avantaj competitiv. 

Dimensiunea redusă dar și specificul sectorului educațional local îi reduc pentru moment potențialul 

de dezvoltare la o scară mai mare, dar, cu inițiative potrivite, acesta poate prospera. 

Industria extractivă intră în categoria sectoarelor cu potențial doar datorită faptului că analiza s-

a concentrat efectiv pe perioada 2008-2012. Din perspectiva temporală mai largă, acest tip de 

industrie este unul în declin, dar care poate deține factori latenți ce pot fi exploatați ulterior, în 

situația în care situația o va cere. Comunitatea însă nu trebuie să astepte o asemenea oportunitate, ci 

să-și urmeze drumul în redefinirea specificului economic. 

Datele arată că economia nu reușește momentan să gasească soluții alternative la industria 

prelucrătoare – în termeni de produs brut și angajați. Comunitatea trebuie să-și cultive însă tradițiile 

și avantajele în sectoarele încă puțin dezvoltate, dar competitive, pentru a crea un lanț economic în 

care să fie cuprinse mai multe domenii și implicit mai multă forță de muncă, asumându-si faptul că 

acesta este un proces de lungă durată. 
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7.7. Perspective strategice privind economia județului Covasna 

  

Agricultura și zootehnia au un potențial ridicat, nu pe deplin valorificate. 

Datorită gradului relativ ridicat de ruralizare, suprafața teritoriului rural (peste 75%) precum 

și activitățile economice în acest domeniu (care prezintă un grad ridicat de productivitate pe anumite 

sectoare), agricultura și dezvoltarea rurală pot reprezenta două direcții strategice de dezvoltare. Din 

punct de vedere formal, ambele domenii sunt considerate strategice la nivel regional (Planul de 

Dezvoltare a Regiunii cuprinde 518 propuneri de proiecte în valoare de 614 mil. euro pentru 

dezvoltarea zonelor rurale, a agriculturii și silviculturii). Orientarea spre agricultură poate fi cuplată 

cu introducerea unor tehnologii moderne în exploatările agricole (CDI), altă prioritate regasită la 

nivel regional. 

Potențialul agricol dovedit (cele mai ridicate niveluri ale productivității la sfecla de zahăr și cartofi) 

trebuie să țină cont de câteva posibile amenințări: de multe ori anii agricoli buni nu se traduc în 

profituri ridicate pentru producători. De aceea este esențial ca gradul de prelucrare al produselor să 

crească. De asemenea, capacitățile de stocare a produselor agricole trebuie să fie dezvoltate. O 

atenție sporită trebuie să fie acordată unor factori de mediu ce pot afecta serios producția – în acest 

sens problema secetelor trebuie abordată prin dezvoltarea unor sisteme de irigații sau identificarea 

altor alternative de rezolvare a problemei pe termen lung. Este utilă o abordare strategică specifică 

pentru sectorul agricol. 

Turismul reprezintă o prioritate evidentă pentru județ. Conform strategiei Regiunii Centru, 

formele de turism cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare sunt: turismul montan, turismul balnear, 

turismul cultural și turismul rural. Județul poate specula acest aspect, tinând cont de specificul 

resurselor naturale existente în unele comunități locale (orașul Covasna). 

Potențialul în județ este dat și de faptul că acest domeniu este o zonă cu productivitate peste 

media națională. Județul poate stimula comunitățile locale în dezvoltarea unui profil bine definit de 

turism (cultural, balnear, agroturism) și poate coordona dezvoltarea unei hărți integrate a 

capacităților de turism la nivel local. Cele trei forme de turism pot fi factori strategici importanți la 

nivelul comunităților. Turismul integrat are o bază solidă în această zonă cu identitate comunitară 

specifică. Autoritățile trebuie să aibă în vedere competitorii puternici din regiune pe domeniul 

turismului (Brașov, Sibiu) care se poziționează mai bine în prezent în privința infrastructurii turistice 

cât și a serviciilor disponibile. Potențialul turistic trebuie dezvoltat pe zonele care oferă avantaj 
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competitiv în relație cu competitorii direcți din zonă, anume turismul balnear și de sănătate. Pe de 

altă parte apropierea de zona cu atracție turistică majoră (Brașov) trebuie speculată în ceea ce 

privește atragerea fluxurilor de turiști. O strategie armonizată la nivel județean care să conecteze 

obiectivele de la nivelul comunităților locale și care să țină cont de specificul local (resursele 

naturale, infrastructura, profil turistic) ar putea oferi un grad mai ridicat de coerență și implicit un 

impact mai mare. Dezvoltarea coerenței în turism presupune inițiative și resurse dedicate resursei 

umane care activează în această zonă - inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea inițiativelor 

agroturistice la nivelul comunităților rurale mici. 

Chiar dacă județul Covasna are cel mai redus potențial energetic al biomasei, merită analizat în ce 

măsură acest potențial poate fi speculat și transformat într-un factor care să genereze competitivitate 

economică, deoarece la nivel strategic este considerat un factor esențial (se regăsește la nivel 

european, național și regional). 

În vederea planificării dezvoltării județene și locale este folositor a se  avea în vedere prioritățile de 

finanțare ale CE. Acestea sunt: 

Îmbunătățirea capitalului uman prin creșterea ratei ocupării forței de muncă și politici mai bune de 

incluziune socială și educatie prin: 

-        Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; 

-        Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; 

-        Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții 

Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creștere economică și locuri de muncă prin: 

-        Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor rețelelor majore; 

-        Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informației și comunicațiilor. 

Promovarea competitivității economice și a dezvoltării locale 

-        Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării; 

-        Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol (prin 

FEADR) 
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Optimizarea utilizării și protejării resurselor și a activelor naturale 

-        Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 

sectoarele; 

-        Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și gestionării riscurilor; 

-        Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor. 

Modernizarea și consolidarea administrației naționale și a sistemului judiciar 

-        Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă; 

-        Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informației și comunicațiilor. 

Conform Acordului de Parteneriat 2014-2020, Ministerul Fondurilor Europene a transpus 

provocarile identificate de Comisia Europeana în 2012 în 5 dimensiuni strategice pentru care a 

dezvoltat 11 obiective. Acestea sunt: 

 

1. Competitivitate prin 

- Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării; 

- Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informației și comunicațiilor 

- Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol (pentru 

FEADR) 

-  Protectia mediului și promovarea utilizarii eficiente a resurselor 

2. Oameni și societate prin 

- Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informației și comunicațiilor 

- Promovarea ocupării sustenabile a forței de muncă și sprijinirea mobilității acesteia 

- Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei și a discriminării 

- Investiție în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții 

- Consolidarea capacității instituționale și dezvoltarea unei administrații publice eficiente 

3. Infrastructura prin 

- Îmbunătățirea accesului, utilizării a infrastructurii locale de bază  

- Promovarea unor sisteme de transport sustenabil și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor 

rețelelor majore 
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- Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a discriminării 

4. Resurse prin 

- Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele 

- Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și gestionării riscurilor 

- Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor 

- Promovarea unor sisteme de transport sustenabil și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor 

rețelelor majore 

- Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a discriminării 

5. Administrație și guvernare prin 

- Îmbunătațirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informației și comunicațiilor 

- Consolidarea capacității instituționale și dezvoltarea unei administrații publice eficiente  

 

Un raport al Băncii Mondiale din anul 2014  indică o rata a riscului de sărăciei și excluziune socială 

pentru peste 22% din populația jud. Covasna, astfel județul are o expunere majoră pentru excluziune 

socială și sărăcie. Nivelul veniturilor sau al PIB/locuitor la nivelul regiunii este penultimul din 

întreaga regiune. Merită de amintit că în programul sau financiar multianual pentru 2021–2027, UE 

a alocat un buget în valoare de peste 10 Mrd de EUR pentru a susține creșterea și crearea de locuri 

de muncă și pentru a reduce saracia și excluziunea socială.  

La nivel regional se pune accentul in mod distinct pe competitivitatea economica și crestere 

inteligenta. Dintre domeniile cu potential identificate in Strategia de Specializare Inteligenta a 

Regiunii Centru 2014-2020 pentru județul Covasna domeniile de interes sunt: Industria și serviciile 

IT, turismul balnear și Industria de prelucrare a lemnului și mobila. Exista o oportunitate reala pentru 

autoritatile locale sa realizeze strategii sau chiar programe sectoriale pe aceste trei domenii avand 

un cadru strategic care sa sprijine dezvoltarea atat la nivel regional cat și la nivel national.   

La nivel regional se remarca 3 directii specifice de dezvoltare: 

-        Cresterea atractivitatii turistice 

-        Dezvoltarea zonelor rurale 

-        Sprijinirea activitatilor culturale și recreative. 

Tinand cont de profilul județului toate cele trei domenii prezinta un interes ridicat. Aceste noi directii 

pot reprezenta oportunitati de dezvoltare pentru autoritatile locale in masura in care ele prezinta 

potential de dezvoltare tinand cont de profilul economico-social al localitatii. 
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Directiile strategice de dezvoltare ale județului 

  

Comunitatile urbane din județ trebuie sa isi asume structurat rolul de micro-centre pentru 

comunitatile rurale din zona de influenta, cu accent pe dezvoltarea serviciilor publice și private 

necesare și pe functia de centre comerciale și culturale. Acest model in care centrele urbane devin 

zone suport pentru arealul rural și se dezvolta prin serviciile oferite mediului rural este relativ unic și 

datorat specificului județului. 

Județul trebuie sa reia initiativa de cartare a patrimoniului cultural la nivelul tuturor comunitatilor 

rurale pentru a realiza o harta a potentialului cultural ce poate fi utilizat ulterior. Micile comunitati 

rurale detin un potential cultural rar intalnit, care poate fi speculat national și international. Consiliul 

Județean poate juca un rol cheie finantand astfel de initiative și oferind suport pentru ca anumite 

proiecte locale sa se permanentizeze. 

Datorita dimensiunii insemnate și situatiei precare a mediului rural, Consiliul Județean trebuie sa 

faciliteze Îmbunătățirea calitatii vietii in zonele rurale prin sprijinirea dezvoltarii infrastructurii și 

cresterea competitivitatii sectorului agricol și silvic. 

Grupurile de Actiune Locala (GAL-urile) vor juca un rol tot mai important in stabilirea prioritatilor 

și in distribuirea unei parti a resurselor financiare destinate mediului rural. In acest context, Consiliul 

Județean trebuie sa sprijine GAL-urile in elaborarea și implementarea proiectelor ce vizeaza 

dezvoltarea comunitatilor rurale și cresterea competitivitatii producatorilor locali. 

Județul trebuie sa speculeze potentialul forestier printr-o mai buna utilizare a modului in care 

resursele sunt valorificate la nivel de export (grad de prelucrare) și in ceea ce priveste stimularea 

exportului de mobila. 

Avand in vedere toate domeniile, se conclude ca in dezvoltarea județului accentul trebuie pus pe 

dezvoltarea armonioasa și integrata a spațiului rural-urban și pe managementul dezvoltării rurale. 

Obiective strategice ale planului strategic de dezvoltare a județului Covasna pe perioada 2015 – 

2020 

Îmbunătățirea accesibilității județului și a mobilității locuitorilor și mărfurilor prin dezvoltarea și 

modernizarea rețelei de infrastructură rutieră din județ. 

Măsuri: 
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- Reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelei de drumuri interjudețene în vederea asigurării 

accesului la rețeaua de transport TEN-T, respectiv a asigurării conectivității interjudețene. 

- Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene în vederea îmbunătățirii conexiunii rutiere 

între localitățile din județ. 

- Reabilitarea, modernizarea și extinderea drumurilor ce deservesc obiective turistice.  

Prioritatea 1.2 Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare 

Măsuri: 

- Introducerea, extinderea, reabilitarea și modernizarea retelelor de apa și canalizare in județ, in 

special in comunitatile rurale. 

- Modernizarea și eficientizarea instalatiilor de producere și distributie a energiei termice 

- Sprijinirea introducerii și utilizarii surselor alternative de producere a energiei electrice și termice, 

respectiv de eficientizare a utilizarii energiei in cladirile publice. 

- Actualizarea PUG-urilor de catre unitatile administrativ teritoriale ale județului. 

Prioritatea 1.3. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, culturale și sportive. 
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8. OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE A  COMUNEI 

DALNIC 
 

Imaginea de viitor al strategiei aduce la lumină acele condiții sociale, economice și de mediu, spre 

care comunitatea locală dorește să se miște la momentul elaborării strategiei. În această abordare 

noțiunea de dezvoltare nu înseamnă altceva, decât distanța măsurată de la condiția actuală, apropierea 

de starea dorită unde se dorește să se ajungă. Această apropiere devine posibilă prin formularea 

obiectivelor de dezvoltare și a axelor prioritare. Obiectivele de dezvoltare pe termen mediu a comunei 

Dalnic organizează într-un sistem integrat gestionarea acelor probleme și valorificarea acelor 

posibilități, care au ieșit la suprafață în cadrul analizei situației localității. Toate obiectivele arată spre 

viitor, pot fi percepute ca câte un nivel al imaginii de viitor multidimensionale. Pe baza obiectivelor 

este ușor de planificat direcția dezvoltării și devin identificabile acele domenii, care necesită atenție 

sporită. Obiectivele au fost elaborate bazându-ne pe exigențele locale formulate în timpul muncii pe 

teren, pe cele formulate în imaginea de viitor, dar și reflectând la direcțiile de dezvoltare zonale și 

politice de nivel mai înalt. În contextul mediului de planificare aderent politica rurală a Uniunii 

Europene merită o atenție deosebită, precum și ofertele de dezvoltare națională de punere a acestora 

în practică. Un sistem de obiective care să armonizeze cu acestea este important nu numai din 

perspectiva consistenței politicilor de dezvoltare și al armoniei dintre domenii, ci și din perspectiva 

reușitei strategiei și a finanțărilor exigibile. 
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Axele prioritare ale strategiei de dezvoltare a comunei Dalnic sunt următoarele: 

1.     Infrastructură modernă și adaptivă: Modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere 

locale, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, respectiv amenajarea teritoriului 

2.     Îmbunătățirea calității vieții: Îmbunătățirea serviciilor de învățământ și educație, aserviciilor 

de sănătate și asistență socială, dezvoltarea sectorului cultural, dezvoltarea patrimoniului bisericesc 

3. Dezvoltarea Comunității Sustenabile, Reziliență și Tranziție Verde: Creșterea eficienței 

energetice în clădiri pulice și a sistemului de iluminat, tranziție în bioeconomia circulară, respectiv 

amenajarea teritoriului 

4.      Dezvoltarea Sectorului Economic: Creșterea ocupării forței de muncă și dezvoltarea 

resurselor umane, crearea unui mediu de afaceri stimulativ și competitiv 

5.      Dezvoltarea Capacității Administrative: Îmbunătățirea serviciilor administrației publice 

locale, îmbunătățirea serviciilor pentru situații de urgență, parteneriate 

6.      Dezvoltarea și Promovarea Sectorului Turistic Local: Valorificarea potențialului turistic 

local prin amenajarea infrastructurii necesare 
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TABEL 14: DIRECȚIA STRATEGICĂ 1: INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ 

Direcția Strategică 1: Infrastructură Modernă 

I.             

INFRASTRUC-

TURĂ 

MODERNĂ ȘI 

ADAPTIVĂ  

  

PRIORITATE MĂSURI 

1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

rutiere 

1.1.1. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere de 

interes local 

1.1.2. Îmbunătățirea accesibilității teritoriale 

1.1.3. Sporirea siguranței de circulație rutieră și pietonală 

pe drumurile publice locale 

1.1.4. Modernizarea sistemului de transport public 

1.1.5. Dezvoltarea infrastructurii de acces agricol și 

forestier 

1.1.6. Îmbunătățirea accesibilității exploataților agricole și 

forestiere 

1.1.7. Înființarea de piste pietonale și pentru biciclete 

1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii 

tehnico-edilitare 

1.2.1. Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă potabilă 

1.2.2. Dezvoltarea sistemului de canalizare 

1.2.3. Dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor 

naturale 

1.2.4. Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru 

locuitorii comunei prin armonizarea cu standardele 

europene în domeniul calității apei potabile, a tratării apelor 

uzate 
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1.2.5. Dezvoltarea și modernizarea rețelei de distribuție a 

energiei electrice 

1.2.6. Adaptarea rețelei de iluminat la standarde europene 

1.2.7. Creșterea gradului de confort și siguranță a 

populației, din punct de vedere al iluminatului public 

1.2.8. Creșterea capacității digitale, a infrastructurii și a 

serviciilor digitale în sectorul administrație publică și în 

comunitate 

1.3. Amenajarea 

teritoriului 

1.3.1. Creșterea gradului de acoperire geografică și de 

înregistrare a proprietăților în sistemul integrat de cadastru 

și carte funciară 

1.3.2. Utilizarea rațională și echilibrată a resurselor din 

teritoriu și valorificarea potențialului natural, economic și 

uman 

1.3.3. Stabilirea modului de utilizare a terenurilor și a 

reglementărilor de realizare a construcțiilor 

1.3.4. Regularizare și îndiguire cursuri de apă 

1.3.5. Creșterea atractivității comunei prin investiții 

peisagistice în spațiile publice și private 
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TABEL 15: DIRECȚIA STRATEGICĂ 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII 

Direcția Strategică 2: Îmbunătățirea calității vieții 

II. 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII 

VIEȚII 

PRIORITĂȚI 
MĂSURI 

2.1. 

Îmbunătățirea 

serviciilor de 

învățământ  și 

educație 

2.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în 

vederea asigurării unui cadru adecvat de desfășurare a 

actului educațional în unitățile de învățământ de pe raza 

comunei 

2.1.2. Asigurarea unui mediu benefic dezvoltării 

educaționale, de competențe noi și de personalitate a 

elevilor 

2.1.3. Îmbunătățirea calității actului educațional 

2.1.4. Asigurarea accesului la educație a populației aflate 

în situații de risc, cursuri de formare pentru adulți, 

implicit prevenirea abandonului școlar 

2.1.5. Impulsionarea activității de studiu și cercetare la 

nivel local 

2.1.6. Dezvoltarea sistemului și a capacității digitale în 

unități educaționale, ONG-uri, entități culturale 

2.2. 

Îmbunătățirea 

serviciilor de 

sănătate și 

asistență socială 

2.2.1. Dezvoltarea unui sistem de servicii medicale 

moderne, funcționale cu personal și de performanță, 

accesibile tuturor categoriilor de persoane și 

îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor prin 

creșterea accesului la servicii de sănătate preventive și 

curative 

2.2.2. Dezvoltarea și eficientizarea unor servicii sociale 

proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor 

categoriilor de grupuri vulnerabile, grupuri de vârstă, etc. 
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2.3. Dezvoltarea 

sectorului 

cultural 

2.3.1. Conservarea și promovarea tradițiilor și 

obiceiurilor locale, animarea vieții culturale și creșterea 

calității vieții socio-culturale 

2.3.2. Modernizarea așezămintelor culturale 

2.3.3. Diversificarea activităților cultural-artistice prin 

susținerea NGO-uri existente și prin înființarea de noi 

entități civile 

2.3.4. Sprijinirea acțiunilor civile și inițiative create de 

entități civile locale, formale sau informale 

2.4. Dezvoltarea 

patrimoniului 

bisericesc 

2.4.1. Modernizarea și diversificarea lăcașurilor de cult 

2.4.2. Menținerea și valorificarea moștenirii construite, 

culturale și spirituale 
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TABEL 16: DIRECȚIA STRATEGICĂ 3: DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII SUSTENABILE, REZILIENTĂ ȘI TRANZIȚIE VERDE 

Direcția Strategică 3: Dezvoltarea comunității sustenabile, reziliență și tranziție verde 

III. 

DEZVOLTAREA 

COMUNITĂȚII 

SUSTENABILE, 

REZILIENTĂ ȘI 

TRANZIȚIE 

VERDE 

  

PRIORITATE 
MĂSURI 

3.1. Creșterea 

eficienței 

energetice in 

clădirile 

publice și a 

sistemului 

de iluminat 

public 

  

3.1.1. Gestionarea eco-eficienței a consumului de 

energie prin valorificarea potențialului resurselor 

regenerabile de energie 

3.1.2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

3.1.3. Reducerea consumului de energie din instituțiile 

publice din localitate 

3.1.4. Creșterea gradului de independență energetică a 

clădirilor publice 

3.1.5. Reducerea efectelor consumului final de energie 

asupra mediului înconjurător 

3.1.6. Crearea unui climat adecvat desfășurării activității 

funcționarilor pe timp de vară/iarnă 

3.1.7. Crearea capacității de producere energie din surse 

locale pentru a dezvolta concepția autosustenabilitate la 

nivel local 

3.2. Tranziție în 

bioeconomia 

circulară 

 

  

3.2.1. Dezvoltarea sistemelor de management integrat a 

deșeurilor respectiv a produselor secundare și tranziția 

de la economia tradițonală, liniară către o economie 

circulară (model de producție și consum care implică 

partajarea, utilizarea, repararea, renovarea și reciclarea 

materialelor și produselor existente pe cât este posibil) 

3.2.2. Îmbunătățirea calității și eficienței serviciului de 

salubritate prin decizii optime de planificare și 

implementare privind reducerea, reutilizarea, reciclarea 

și eliminarea deșeurilor menajere 
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3.2.3. Îmbunătățirea eficienței serviciului de salubritate 

prin dotare corespunzătoare 

3.2.4. Eficientizarea controlului privind depozitarea 

deșeurilor netratate provenite din agricultură și din 

activitățile de creștere a animalelor 

3.2.5. Îmbunătățirea calității mediului 

3.3.  Dezvoltarea 

comunității 

sustenabile 

3.3.1. Încurajarea producerii produselor locale 

3.3.2. Încurajarea dezvoltării lanțurilor valorice pe plan 

local 

3.3.3. Înființarea de noi entități formale și informale 

pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității 
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TABEL 17: DIRECȚIA STRATEGICĂ 4: DEZVOLTAREA SECTORULUI ECONOMIC 

Direcția Strategică 4: Dezvoltarea Sectorului Economic 

IV. 

DEZVOL-

TAREA 

SECTO-

RULUI 

ECONO-

MIC 

PRIORITATE MĂSURI 

4.1. Creșterea 

ocupării forței de 

muncă și 

dezvoltarea 

resurselor umane 

4.1.1. Crearea unei legături profesionale între comunitatea locală 

și AJOFM, Primărie și ISJ în vederea analizării situației și 

elaborării unor strategii comune și eficiente pentru adulți și 

generația viitoare 

4.1.2. Extinderea funcției educative alor instituțiilor de formare 

(școala, mass-media, familie, instituții locale, ONG) 

4.1.3. Realizarea de parteneriate între unitățile de învățământ de 

pe raza comunei și agenții economici 

4.1.4. Sporirea participării tinerilor la viața economică prin 

proiecte pilot în afaceri și experimentarea unor centre pentru 

dezvoltarea și folosirea eficientă a resurselor umane 

4.1.5. Stimularea formării profesionale continue prin 

implementarea unor programe de consiliere, orientare și 

reorientare a carierei pentru tineri și adulți 

4.2. Crearea unui 

mediu de afaceri 

stimulativ și 

competitiv 

4.2.1. Crearea unui mediu de afaceri menit a atrage investiții 

private importante din țară și străinatate 

4.2.2. Creșterea numărului de agenți economici în comună, 

sprijinirea dezvoltării acestora și diversificarea activităților 

economice 

4.2.3. Îmbunătățirea colaborării între agenții economici la nivel 

local, județean și regional 
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4.2.4. Îmbunătățirea colaborării dintre agenții economici și 

autoritățile publice pe plan local 

4.2.5. Creșterea gradului de informare a agenților economici și a 

persoanelor care doresc să devină antreprenori în comună ( despre 

oportunitățile accesării fondurilor europene și naționale 

4.2.6. Înființarea noii societăți economice și a societății 

economice sociale, asociații, societăți, cooperative și alte forme 

de unități economice pentru a întări economia localo, socială, în 

special pentru generația de tineret. 
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Tabel 18: Direcția Strategică: 5 Dezvoltarea Capacității Administrative 

Direcția Strategică 5: Dezvoltarea Capacității Administrative 

V. 

DEZVOLTA-

REA 

CAPACITĂȚII 

ADMINIS-

TRATIVE 

PRIORITATE MĂSURI 

5.1. 

Îmbunătățirea 

serviciilor 

administrației 

publice locale 

5.1.1. Îmbunătățirea coeziunii dintre administrația publică locală 

și alți factori interesați pentru dezvoltarea capacității de 

planificare strategică și prin organizarea periodică de consultări 

publice ale societății civile privind proiectele de dezvoltare ale 

comunei 

5.1.2. Fluidizarea comunicării administrației publice locale cu 

administrația publică județeană și centrală 

5.1.3. Îmbunătățirea calității și diversificarea serviciilor din 

cadrul primăriei prin digitalizare și dotare cu softuri și 

echipamente performante și nu numai 

5.1.4. Îmbunătățirea serviciilor publice 

5.1.5. Dotarea primăriei cu utilaje pentru întreținerea domeniului 

public 

5.1.6. Creșterea transparenței decizionale a administrației 

publice locale, introducerea abordării “guvernare participativă” 

în deciziile strategice locale 

5.2. 

Îmbunătățirea 

serviciilor 

pentru situații 

de urgență 

5.2.1. Îmbunătățirea gradului de operativitate și intervenție în 

situații de urgență și dotarea corespunzătoare a serviciului 

voluntar pentru situații de urgență 

5.2.2. Asigurarea în mod unitar și profesionist a apărării vieții și 

a sănătății populației în caz de calamnități 

5.2.3. Achiziționarea de echipamente pe tipuri de riscuri 

(inundații, alunecări de teren etc.) 



133 

 

5.3. 

Parteneriate 

5.3.1. Constituirea de parteneriate public-private (ex. Grup de 

Acțiune Locală) 

5.3.2. Constituirea de parteneriate cu entități publice pentru 

implementarea de strategii integrate în vederea dezvoltării 

teritoriului (ex. Consiliul Județean, comune din vecinătate) 
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TABEL 19: DIRECTIA STRATEGICĂ: 6 DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA SECTORULUI TURISTIC LOCAL 

Directia Strategică 6: Dezvoltarea și Promovarea Sectorului Turistic Local 

VI. 

DEZVOLTAREA 

ȘI PROMOVAREA 

SECTORULUI 

TURISTIC 

PRIORITATE MĂSURI 

6.1. 

Valorificarea 

potențialului 

turistic local 

prin amenajarea 

infrastructurii 

necesare 

6.1.1. Reabilitarea/modernizarea căilor de acces spre 

obiectivele turistice: drumuri, parcări, poteci marcate, 

drumuri pietonale, adăposturi, piste pentru biciclete; 

6.1.2. Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a 

patrimoniului arhitectural și cultural de la nivel local, în 

colaborare cu investitori publici și privați 

6.1.3. Promovarea și valorificarea obiectivelor turistice prin 

sprijinirea organizării evenimentelor și manifestarilor 

locale 

6.1.4. Sprijinirea dezvoltării inițiativelor turistice 

6.1.5. Creșterea oportunităților de investiții în domeniile 

economice specifice localității 

6.1.6. Crearea și dezvoltarea unui brand local 
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9. PORTOFOLIU DE PROIECTE  

Odată cu lărgirea orizontului politicilor de dezvoltare s-a lărgit și cercul posibilităților de finanțare. 

în zilele noastre în procesul de dezvoltare locală o atentie sporita li se acordă programelor de 

finanțare ale Uniunii Europene. Proiectele și activitățile cuprinse în cadrul măsurilor de intervenție 

ale prezentei strategii de asemenea depășesc capacitatea financiară al factorilor locali și fac necesară 

atragerea resurselor externe. 

Catalogul surselor de finanțare, ca un instrument care sprijină implementarea, rezumă 

posibilitățile de finanțare la nivelul măsurilor, respectiv la nivelul proiectelor/submăsurilor. 

Trebuie menționat faptul că, catalogul necesită revizuire și actualizare periodică, deoarece 

în momentul planificării strategice majoritatea elementelor ale politicii de finanțare a perioadei 

2021-2027 sunt încă necunoscute, sau se cunosc doar parțial. 

 

Lista proiecte planificate  

1. Modernizare drumuri de interes local în Comuna Dalnic, Județul Covasna 

2. Reabilitare și modernizare drumuri agricole și forestiere afectate de deteriorări, 

eroziuni în Comuna Dalnic, Județul Covasna 

3. Amenajare trotuare pe raza Comunei Dalnic 

4. Amenajare piste de biciclete în Comuna Dalnic 

5. Extinderea sistemului de alimentare cu apă în Comuna Dalnic 

6. Extinderea sistemului de canalizare în Comuna Dalnic 

7. Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale în Comuna Dalnic 

8. Extinderea și modernizarea rețelei de energie electrică în Comuna Dalnic 
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9. Construire și dotări aferente gradiniței în Comuna Dalnic 

10. Supraveghere video pe raza Comunei Dalnic 

11. Implementare rețea wireless în Comuna Dalnic 

12. Modernizarea clădirilor publice în Comuna Dalnic 

13. Modernizare și dotări aferente la școala cu clasele I-VIII în Comuna Dalnic 

14. Modernizare și dotări aferente dispensarului uman în Comuna Dalnic 

15. Înființare centru medical în Comuna Dalnic 

16. Amenajare săli de sport în Comuna Dalnic 

17. Dotare sală de spectacole Cămin Cultural Dalnic 

18. Reabilitare clădire istorice si conace 

19. Amenajare zonă de agrement în Comuna Dalnic 

20. Amenajare locuri de joacă pentru copii în Comuna Dalnic 

21. Înființare cantină socială în Comuna Dalnic 

22. Achiziție utilaje pentru întreținerea domeniului public 

23. Achiziție utilaje pentru intervenții în situații de urgență 

24. Înființare și organizare de piață agroalimentară pentru produse locale în Comuna 

Dalnic 

25. Înființare parc de panouri fotovoltaice 

26. Construire stație de încărcare pentru mașini electrice în Comuna Dalnic 

27. Amenajare platformă pentru colectarea și compostarea/re-utilizarea deșeurilor vegetale 

28. Valorificarea tradițiilor și a patrimoniului arhitectural și cultural local  

29. Centru de zi pentru persoane vârstnice 
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30. Înființare cămin de bătrâni 

31. Îmbunătățirea proceselor administrative în Primăria Dalnic prin utilizarea 

instrumentelor digitale 

32.       Înființare stațiune balneară “Büdöskút”. 

33. Modernizarea terenului de fotbal și dotarea acestuia cu nocturnă. 

34. Reabilitarea podurilor în Comuna Dalnic 

35. Construire teren de Bowling în Comuna Dalnic  
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10. SURSE DE FINANȚARE 
 

 

Fondurile guvernamentale sunt ajutoare alocate de la Guvern prin intermediul Ministerelor 

Finanțelor Publice pentru stimularea unor anumite categorii de întreprinderi. Accesarea acestora se 

realizează prin intermediul programelor sectoriale și sunt destinate în special stimulării 

întreprinzătorilor tineri și susținerii meșteșugarilor. 

Compania Națională de Investiții (CNI) este o societate comercială pe acțiuni, înființată în 

anul 2001, care funcționează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului 

(MDRT)[1]. Programele Companiei Naționale de Investiții vizează construcția de săli de sport, 

consolidarea și reabilitarea sălilor de sport construite înainte de anul 2000, construirea de bazine de 

înot și de patinoare artificiale, precum și construire și reabilitare de așezăminte culturale. Principalii 

beneficiari ai acestor programe sunt autoritățile publice locale. 

Consiliul Județean Covasna este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel 

judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea 

realizării serviciilor publice de interes judeţean. Judeţul Covasna este împărţit în 45 de unităţi 

administrativ-teritoriale, dintre care 2 municipii, 3 oraşe şi 40 comune. Consiliul Județean Covasna 

oferă sprijin financiare pentr UAT-uri din județ în următoarele domenii: 

- finanțare nerambursabilă din fonduri publice a unităților de cult, în perioada 2021-2024 

- finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru sprijinirea Programului “Școală după 

școală”, în perioada 2021-2024 

- finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru reabilitarea, modernizarea bazelor 

sportive din mediul rural în perioada 2021-2024 

- finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor 

cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban, 

în perioada 2021-2024  

- finanțare nerambursabilă din fonduri publice cu privire la programul județean de dezvoltare 

a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar în perioada 2021-2024 

- finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor 

în care funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din mediul rural, în perioada 2021-

2024 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Compania_Na%C8%9Bional%C4%83_de_Investi%C8%9Bii#cite_note-cp2010-08-26-1
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- finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru reabilitarea și modernizarea căminelor 

culturale din mediul rural, în perioada 2021-2024 

- finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru dotarea spațiilor de joacă din mediul 

rural, în perioada 2021-2024. 

 

Programul Național de Dezvoltare Locală reprezintă sursa principală de finanțare pentru 

infrastructură locală și are la bază principiul, conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să 

fie asigurat un set minim de servicii publice, în următoarele domenii: sănătate, educație, apă, 

canalizare, gaz, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare, 

cultură, culte, locuire și sport. 

Parteneriatele public-private reprezintă o modalitate de introducere a managementului privat 

în serviciile publice pe calea unei legături contractuale pe termen lung între un operator și o 

autoritate publică. Parteneriatul public-privat asigură serviciul public în mod parțial sau în totalitate, 

pe baza fondurilor private atrase și făcând apel la know-how-ul sectorului privat. Deși parteneriatele 

public-private ca model nu este aplicat în România, pe viitor ar oferi foarte multe oportunități pentru 

comunități locale sustenabile în mediul rural. 

Politica de coeziune a fost concepută pentru sprijinirea regiunilor rămase în urmă, să 

recupereze decalajul economic și social față de cele mai dezvoltate regiuni ale Uniunii Europene, 

respectiv diversificarea economică a regiunilor confruntate cu probleme de restructurare economică 

și crearea de noi locuri de muncă.  

Politica de coeziune acționează prin intermediul Fondurilor Structurale: 

Fondul European de Dezvoltare Regională urmărește consolidarea coeziunii economice 

și sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile 

acesteia. Fondul European de Dezvoltare Regională îsi concentrează investițiile asupra mai multor 

domenii prioritare cheie. 

Programul Operațional Regional vizează priorități precum creșterea gradului de 

digitalizare a serviciilor publice pentru a reduce sarcina administrativă pentru mediul de afaceri, 

respectiv investiții în înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri. O altă 



140 

 

prioritate privește acțiunile de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, 

precum și acțiuni de creștere a utilizării eficiente și reciclării acestora. 

Unul dintre obiectivele Programelor Operaționale Regionale este fructificarea avantajelor 

digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor. De asemenea, urmărește 

favorizarea dezvoltării sociale, economice și de mediu integrate la nivel local și a patrimoniului 

cultural, a turismului și securității. Totodată Programele Operaționale Regionale sprijină 

construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea (inclusiv accesibilizarea pentru 

persoane cu dizabilități) a infrastructurii educaționale pe toate nivelurile. 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială are ca obiectiv protejarea 

persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, oferirea sprijinului financiar 

adecvat pentru persoanele cu dizabilități cu risc de sărăcie sau excluziune socială, precum și 

creșterea accesibilității și îmbunătățirea calității locuințelor, în special pentru populația vulnerabilă. 

Fondul Social European este principalul instrument financiar al investițiilor în capitalul uman și 

un factor esențial pentru consolidarea coeziunii sociale, îmbunătățirea echității sociale pentru 

creșterea competitivității în Europa. Aceste investiții sunt importante: 

- pe termen scurt, pentru a atenua consecințele crizei economice actuale, în special creșterea 

șomajului și a nivelului de sărăcie; 

- pe termen mai lung, ca parte a strategiei Europei de a-și remodela economia, creând nu doar 

locuri de muncă, ci și o societate favorabilă incluziunii. 

Programul Operațional Capital Uman, derulat în România cu sprijinul Fondului Social European, 

descrie prioritățile și obiectivele unor investiții majore menite să ajute cetățenii, inclusiv tinerii, să 

își găsească un loc de muncă și să își dezvolte cunoștințele și competențele, contribuind astfel la 

reducerea sărăciei și a excluziunii sociale și susținând perfecționarea serviciilor sociale și a 

instituțiilor de pe piața muncii. Se acordă o atenție deosebită tineretului, minorității rome și 

populației rurale. 

România se confruntă cu provocări semnificative pe piața muncii, în ceea ce privește atât 

ocuparea, cât și sărăcia. Acest program se concentrează asupra priorităților identificate pentru 
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România și va reprezenta o sursă importantă de investiții privind ocuparea forței de muncă, educația, 

combaterea sărăciei sau sprijinirea serviciilor sociale. 

Politica Agricola Comună (PAC) are rolul de a asigura fermierilor un standard de viață 

rezonabil, iar consumatorilor produse agricole de calitate la prețuri rezonabile. PAC dispune de un 

set de reguli și mecanisme ce reglementează producția, comerțul și procesarea produselor agricole, 

un accent sporit punându-se pe dezvoltarea rurală. PAC este adânc înrădăcinată în construcția și 

dezvoltarea Uniunii Europene (UE). Înființată la începutul anilor șaizeci în jurul obiectivelor 

consacrate în tratat, a suferit de atunci mai multe valuri de reforme pentru îmbunătățirea 

competitivității sectorului agricol, ca să încurajeze dezvoltarea rurală, să abordeze noi provocări și 

să răspundă mai bine la cererile societății. Cea mai recentă reformă majoră a fost adoptată în 2013. 

În reforma din 2013, obiectivele generale ale PAC au fost simplificate în jurul a trei blocuri: 

● Producția de alimente viabile 

● Managementul durabil al resurselor naturale și acțiunile climatice 

● Dezvoltare teritorială echilibrată 

Întrucât reforma PAC nu se va încheia înainte de începerea perioadei de programare 2021-2027, 

europarlamentarii, precum și statele membre au solicitat o perioadă de tranziție mai lungă a 

măsurilor provizorii bazate pe normele actuale, pentru a evita expunerea financiară a fermierilor din 

Uniunea Europeană. 

Intrarea în vigoare a PAC post-2020 va fi împinsă până în 2023.  

O perioadă de tranziție de doi ani (2021-2022) înainte de implementarea următorului program de 

subvenții pentru agricultură al UE a fost acceptat. Comisia Europeană consideră că o perioadă de 

tranziție a politicii agricole comune (PAC) va încadra mai bine în contextul implementării 

strategiilor De la fermă la consumator și Biodiversitate 2030. 

Grupurile de Acțiune Locală sunt parteneriate public-private active, constituite din reprezentanți 

ai sectorului public și privat, desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să 

îndeplinească o serie de cerințe privind componența, teritoriul acoperit și care vor implementa o 

strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.  

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

Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale 

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

Estul și Sudul Europei și statele baltice. 
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Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, 

ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața 

internă. 

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €2,8 miliarde pentru 

perioada de finanțare 2014-2021.Granturile SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, iar 

Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au 

aderat la UE după 2003. 

Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice și 

domeniile, obiectivele  și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte. 

Granturile SEE și Norvegiene în România 

Cooperarea dintre România și țările Spațiului Economic European (SEE) a început ca urmare a 

aderării la Uniunea Europeană la 01 ianuarie 2007, România devenind parte contractantă la Acordul 

privind SEE în data de 25 iulie 2007. 

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

În baza Memorandumurilor de înțelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între Guvernul 

României și Statele donatoare, în perioada 2018-2024 vor fi finanțate proiecte în cadrul celor 12 

programe de finanțare stabilite, în domeniile: 

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

drepturile omului 

● energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică 

● dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM 

● sănătate publică 

● cercetare 

● patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală 

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

● afaceri interne, cooperare polițenească și combaterea criminalității 

● educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri 

● dialog social și muncă decentă 

● cetățenie activă – societate civilă 

● mediu și schimbări climatice 
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Programul Transnațional Dunărea are ca principal obiectiv stimularea inovării și a spiritului 

antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea 

conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de 

carbon.Programul transnațional Dunărea finanțează proiecte de cooperare transnațională în 

conformitate cu prioritățile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR). 

Aria eligibilă a programului corespunde zonei vizate de strategie si include regiuni din nouă state 

membre: Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Germania (landurile Baden 

Wurttemberg și Bavaria), România, Slovacia și Slovenia, dar și din trei țări din afara UE: Bosnia-

Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Moldova și Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-

Frankiviska, Zakarpatska, Odessa). 

Bugetul Programului de cooperare transnațională pentru regiunea Dunării este în valoare de 222 

milioane de euro: 

● 202 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); FEDR are 

drept obiectiv consolidarea coeziunii economice și sociale în Uniunea Europeană prin 

reducerea dezechilibrelor dintre regiunile acesteia (în perioada 2014-2020, FEDR va investi 

peste 199 de miliarde de euro în regiunile Europei); 

● 19,8 milioane de euro din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA); IPA oferă 

asistență financiară și tehnică pentru a sprijini procesul de reformă în țările în curs de aderare. 

Fondurile IPA dezvoltă capacitățile acestor țări, având drept rezultat evoluții pozitive și 

progresive în regiune (în perioada 2014-2020, IPA are un buget de aproximativ 11,7 miliarde 

de euro). 

 

Context 

Programul Transnațional Dunărea se bazează pe patru priorități tematice: 

1. O regiune a Dunării inovatoare și responsabilă din punct de vedere social: promovarea 

inovării, a transferului de cunoștințe și a spiritului antreprenorial 

2. O regiune a Dunării ecologică: conservarea și gestionarea patrimoniului natural și cultural 

din regiunea Dunării 

3. O regiune a Dunării mai bine conectată și mai responsabilă din punct de vedere energetic: 

dezvoltarea unor sisteme de transport sigure și durabile, promovarea eficienței energetice 
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4. O regiune a Dunării bine guvernată: oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare a Strategiei 

UE pentru regiunea Dunării și îmbunătățirea cadrelor juridice și de politici pentru a aborda 

provocările societale majore, cum ar fi măsurile privind piața forței de muncă, sistemele de 

educație, schimbările demografice etc. 

Beneficiari eligibili 

Autorități locale/ regionale/ naționale 

Organisme de drept public 

Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) 

Organizații internaționale 

Organisme private, inclusiv IMM-uri 

Rețele de cofinanțare (pentru statele membre): 

Prioritățile 1-4: 85% FEDR + 15% cofinanțare națională 

Prioritatea de AT: 75% FEDR + 25 % cofinanțare națională 

Creditele, deși sunt ușor de obținute pentru a finanta anumite proiecte de investitii, prezinta un mare 

dezavantaj, și anume plata dobánzilor. Rambursarea acestora se asigura de la bugetul local sau 

bugetul de stat, după caz, incluzând și costurile acestor sume, acestea fiind și motivele pentru care 

nu se recomanda contractarea creditelor pentru dezvoltarea locală. 

Resursele financiare ale bugetelor locale se formează din sume și cote defalcate din impozitul pe venit 

și T.V.A., impozite locale (impozit pe clădiri, terenuri, mijloace de transport), taxe (în special pentru 

autorizații) și alte varsaminte. Utilizarea fondurilor publice locale se face de către singurul ordonator 

principal al fiecărui buget local și de către ordonatorii de credite de subordine. 
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11. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

Majoritatea organizațiilor internaționale, cum ar fi Comisia Europeana, Banca Mondială, etc. 

prin metodologia lor unifică fazele de monitorizare, evaluare și feed back sub titlul de 

monitorizare și evaluare. Situație justificată de faptul că planul de acțiune al oricărei strategii 

de dezvoltare, programele și proiectele includ un capitol referitor la modul în care acesta va fi 

monitorizat și evaluat. Și în cazul strategiei de dezvoltare a comunei Dalnic pe perioada 2021-

2027 trebuie stabilită metodologia de evaluare și monitorizare, procedurile și mecanismele care 

vor fi utilizate. 

 

11.1. Activități de monitorizare 

 

Monitorizarea este o activitate continuă prin care se urmărește procesul de implementare a 

strategiei, activitatea concentrându-se pe proces și nu pe rezultatele acțiunii. Implementarea 

strategiei necesită participarea tuturor actorilor sociali (instituții, organizații, comunități, 

grupuri sociale, indivizi, etc.) care au deseori motivații diferite, interese convergente sau 

divergente și priorități proprii. Însă ei trebuie angrenați în implementarea strategiei și 

activitățile lor trebuie monitorizate permanent în vederea coordinării. În acest sens, se necesită 

ca la nivelul Consiliului Local să fie desemnat un grup de ME (monitorizare și evaluare) care 

va întocmi rapoarte periodice de monitorizare (la fiecare 6 luni) care vor fi pe de o parte un 

bun suport pentru conducerea locală, iar pe de altă parte va avea rolul de conștientizare și 

interiorizare a obiectivelor urmărite la nivelul actorilor individuali și colectivi. Astfel grupul 

ME va organiza la fiecare șase luni întâlniri, dezbateri, sesiuni de informare a actorilor sociali, 

iar după aceste întâlniri se vor întocmi rapoartele de monitorizare. Această sarcină poate fi 

îndeplinită de către Grupul de Coordonare Strategică înființată în perioada de planificare. 

În fiecare an, odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ar fi indicat să se aprobe și 

un plan de acțiune pentru anul în curs, planul de acțiune fiind realizat pe baza priorităților, 

obiectivelor și măsurilor de dezvoltare cuprinse în strategia de dezvoltare a comunei Dalnic, 

pe perioada 2014-2020, și a termenelor prevăzute de aceasta. 

Planul de acțiune anual ar putea fi dezbătut cu două ocazii la dezbaterile publice organizate de 

grupul de ME, astfel fiecare actor implicat ar fi la curent cu gradul de realizare a strategiei de 

dezvoltare, și se pot formula anumite corecții în cazul în care lucrurile nu decurg conform celor 

planificate anterior.  
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11.2. Evaluarea 

 

Evaluarea este o activitate periodică de analiză a relevanței unei strategii, a eficienței și 

impactului acesteia față de obiectivele, măsurile stabilite. Activitatea de evaluare poate 

conduce la modificări ale strategiei din motivul că aceasta se concentrează pe eficiența globală 

al acesteia. 

Activitatea de evaluare va fi sarcina echipei de ME, care prin colaborare cu membrii 

Consiliului Local, al Primarului vor desfășura cu 4 ocazii sesiuni de evaluare a strategiei, după 

cum urmează: 

• Evaluarea baseline, la începutul implementării strategiei, trimestrul  al anului 2021, în 

care actorii implicați se vor familiariza cu prioritățile și obiectivele strategice. Prima sesiune 

de evaluare necesită desemnarea grupului de ME din partea aparatului propriu al consiliului 

local. 

 Evaluare intermediară, în semestrul 4 al anului 2022 

 Evaluare intermediară, în semestrul 4 al anului 2023 

 Evaluare intermediară, în semestrul 4 al anului 2024 

 Evaluare intermediară, în semestrul 4 al anului 2025 

 Evaluare intermediară, în semestrul 4 al anului 2026 

 Evaluare finală - ultimul semestru al anului 2027. 

 

În cazul în care pe parcursul activității de evaluare intermediară se constată grave abateri de la 

situația, direcția inițială trasată de strategia de dezvoltare se necesită replanificarea obiectivelor 

strategice și a măsurilor de dezvoltare (prin implicarea specialiștilor), în scopul ca viziunea de 

viitor și prioritățile să fie îndeplinite. 

Fiecare etapă de evaluare va necesita întocmirea unui raport de evaluare și prezentarea acestuia 

în cadrul unor forumuri organizate cu actorii locali (antreprenori, instituții, ong-uri, agricultori, 

indivizi, etc.) 
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