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Stimaţi cetăţeni  
ai comunei Ghidfalău,
Primăria şi Consiliul Local Ghidfalău au iniţiat realizarea 
unei strategii de dezvoltare locală care să fie în sprijinul 
comunităţii noastre. Deciziile care se vor lua nu trebuie să 
fie întâmplătoare, ci ele trebuie să pornească de la resursele 
şi nevoile de dezvoltare ale comunei.

Strategia va conduce la utilizarea eficientă şi concentrată a 
tuturor resurselor locale. Pe baza acestei strategii vom atra-
ge şi utiliza în mod raţional fondurile naţionale şi europene.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană se deschid noi 
posibilităţi de dezvoltare pe care strategia le anticipează şi 
le consideră oportunităţi ce trebuiesc valorificate. Sunt nece-
sare eforturi ale administraţiei şi instituţiilor locale, judeţene 
şi regionale care să prindă viaţă prin realizarea de partene-
riate şi proiecte.

Şansele pentru dezvoltare depind de deschiderea şi voinţa 
pe care o avem pentru a atrage fonduri, a folosi oportunităţile 
existente şi a crea parteneriate. Trăim timpuri în care coope-
rarea şi eforturile susţinute reprezintă cheia dezvoltării.

Dintre toate resursele pentru dezvoltare ale comunei no-
astre, oamenii sunt cei mai importanţi iar prin ei, prin 
dumneavoastră, o să ne creăm şanse pentru a prospera.

Berde Jozsef; Primar
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Introducere
Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei 
Ghidfalău se bazează pe descrierea situaţiei actuale şi ia 
într-o mare măsură în considerare dorinţele cetăţenilor. Cu 
o strategie aprobată de către Consiliul Local, urmează să 
fie stabilită o dezvoltare continuă şi durabilă a comunei în 
următorii 12 ani. Dezvoltarea durabilă este definită ca un 
nou tip de dezvoltare, pe termen lung, care răspunde la 
cerinţele actuale, fără a compromite însă satisfacerea ne-
voilor generaţiilor viitoare. 

Dezvoltarea durabilă integrată a comunei Ghidfalău este 
orientată către o îmbunătăţire cuprinzătoare a calităţii vieţii 
în comună. Aceasta trebuie realizată prin intermediul:

 � Activării ideilor şi forţelor locale 

 � Dezvoltării de strategii specific locale şi prin implementa-
rea acestora

 � Creării şi asigurării locurilor de muncă

 � Păstrării şi protecţiei fundamentelor naturale ale vieţii, şi 
prin 

 � Promovarea identităţii culturale. 

Scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală a comunei 
Ghidfalău este acela de a pune la dispoziţia tuturor facto-
rilor interesaţi de progresul economico–social al comunei 
o gândire unitară cu privire la căile necesare de urmat, în 
concordanţă şi cu Strategia de Dezvoltare a Judeţului Co-
vasna. Conceptul acestei strategii se bazează pe punctele 
potenţiale pozitive ale comunei.

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei 
Ghidfalău a reprezentat un demers de analizare a situaţiei 
existente şi pe baza acesteia de fixare a obiectivelor de 
dezvoltare pentru următorii 12 ani. Strategia de dezvoltare 
încearcă să dea o imagine clară asupra punctului de la care 
se pleacă şi unde se doreşte să se ajungă într-un orizont 
de timp, să se organizeze eforturile administraţiei şi posibi-
lilor parteneri locali în vederea dezvoltării comunităţii şi în 
final să ierarhizeze cele mai importante acţiuni de realizat 
pe plan local.

Stabilirea priorităţilor de dezvoltare fundamentate pe 
baza unei analize socio-economice facilitează eforturile 
comunităţii de a accesa finanţări guvernamentale sau eu-

ropene. Strategia de dezvoltare este un document care 
pregăteşte comunitatea să anticipeze aceste oportunităţi şi 
să fie pregătită pentru realizarea de parteneriate.

Documentul strategic este un mijloc prin care comunitatea îşi 
va promova priorităţile şi interesele în domeniul economic şi 
social. Strategia va oferi o viziune globală asupra dezvoltării 
pentru următorii 12  ani. Perioada care va urma va însemna 
pentru comunităţile locale oportunitatea de a atrage nume-
roase alte surse de finaţare, alături de cele de la bugetul de 
stat. Aceste fonduri pot să aibă un impact important asupra 
dezvoltării comunităţii.

Integrarea a adus cu sine reglementări în organizarea 
activităţilor din comunitate şi pe de altă parte oportuniţăţi 
de finanţare a proiectelor de infrastructură, dezvoltare 
instituţională, îmbunătăţirea căilor de comunicare, mediu, 
infrastructură socială şi educaţională, etc. În perspectiva 
accesării Fondurilor Structurale de la Uniunea Europeană 
se impune ca o condiţie creşterea eficienţei actului administ-
rativ prin planificarea acţiunilor şi prin structurarea obiective-
lor propuse în proiecte.
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I. Situaţia de pornire 1. Localizare în context  
microregional
Comuna Ghidfalău este situată, din punct de vedere geogra-
fic, în partea de vest a judeţului Covasna şi este străbătută 
de râul Olt. Satele care alcătuiesc această comună sunt: 
Ghidfalău, Angheluş, Fotoş şi Zoltan. Satul Ghidfalău este 
situat la poalele munţiilor Bodoc, în partea de nord a Câm-
pului Frumos, pe o terasă a malului stâng a râului Olt, la 
o altitudine de 546 m. Satul Zoltan este străbătut de râul 
Olt şi se situează la sud de munţii Bodoc, la o altitudine de 
550–557 m. Satul Fotoş s-a format în anul 1899, prin conto-
pirea a două sate mai mici: Fotoş (în partea de nord a Câm-
pului Frumos) şi Mărtănuş, situându-se la o altitudine de 600 
m. Satul Angheluş se află la marginea nordică a Câmpului 
Frumos, la extremitatea sudică a Munţiilor Bodoc, pe valea 
pârâului Angheluş

Comuna se află la o distanţă de 2 Km de drumul naţional 
DN12, drum care în localitatea Chichiş se desprinde din 
drumul naţional DN11 şi care străbate judeţul Covasna spre 
nord către judeţul Harghita de-a lungul râului Olt. Distanţa 
dintre localitatea Ghidfalău, reşedinţa de comună, şi oraşul 
Sfântu Gheorghe este de aproximativ 6 Km. Alte oraşe af-
late în vecinătatea comunei sunt: Braşov la aproximativ 35 
Km distanţă şi Tuşnad Băi la aproximativ 30 Km distanţă.

Populaţia totală a comunei raportată în anul 2007 este de 
2.665 de locuitori. Suprafaţa comunei conform datelor Insti-
tutului Naţional de Statistică este de 6.847 Ha, iar densitatea 
populaţiei este de 38,92 persoane per Km2.

Satul Ghidfalău de-a lungul istoriei a avut mai multe denumiri 
consemnate de documentele vremii: la 1332 este menţionat 
ca Guidonis, în anul 1415 apare sub denumirea de Gidofalw 
iar în anul 1420 este cunoscut sub numele de Gydofalva. 
Satul Zoltan s-a format în anul 1899 prin contopirea a două 
sate gemene, Etfalva şi Zoltan. Satul Angheluş apare cu de-
numirea de acum doar din anul 1497.

În perimetrul Ghidfalău, situat în depresiunea Bârsei, sunt 
prezente depozite de molasă de vârstă pliocen-pleistocenă, 
care stau peste depozite cretacice şi sunt acoperite la rân-
dul lor de formaţiuni holocene.

Fundamentul: Este reprezentat prin depozitele cretacice 
inferioare ale Stratelor de Sinaia, dezvoltate în facies de fliş. 
Aceste formaţiuni sunt alcătuite din depozite de gresii, mi-
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croconglomerate, şisturi argiloase şi conglomerate de vârstă 
valanginian–hauteriviene şi barremian–apţiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan este formată 
din depozitele pliocen–pleistocene de tip molasă, care stau 
discordant peste depozitele fundamentului cretacic. În cad-
rul depozitelor pliocene se pot distinge următoarele nivele 
litostratigrafice: brecie bazală, orizontul inferior argilo–ni-
sipos, orizontul mediu marno-argilos şi orizontul superior 
argilo-nisipos. Atât determinările macropaleontologice cât 
şi cele micropaleontologice efectuate pe asociaţiile de os-
tracode demonstrează vârsta dacian-romaniană a acestor 
formaţiuni.

Cuaternarul: Este constituit, din punct de vedere litologic, din 
pietrişuri şi nisipuri argiloase de vârstă pleistocen inferioară 
şi depozite holocene reprezentate prin deluvii, şesuri alu-
viale şi terasele Oltului. Pleistocenul inferior se dispune 
discordant peste depozitele pliocene şi cretacice, alcătuind 
o serie nisipoasă cu pietrişuri şi argile gălbui compacte cu 
elemente puţin rulate de gresii cretacice, şisturi cristaline 
precum şi elemente din sedimentarul mezozoic. Vârsta plei-
stocen inferioară este acordată numai pe considerente geo-
logice regionale. Holocenul este reprezentat de formaţiunea 
deluvială (în estul perimetrului), de şesurile aluviale ale prin-
cipalelor văi din regiune şi de terasele văii Oltului, dintre care 
cea mai mare răspândire o are terasa superioară. Acumulări 
caracteristice formaţiunilor mlăştinoase sunt de asemenea 
prezente în zonele de luncă ale văii Oltului. 

Tectonica: Depozitele cretacice din fundamentul depresi-
unii, sunt cutate, faliate şi încălecate în timpul paroxismelor 
orogenice austric şi laramic. Spre deosebire de acestea, de-
pozitele pliocene nu sunt cutate, în schimb  sunt intens so-
licitate de tectonica rupturală, ca urmare sunt intens faliate. 
Aceste mişcări tectonice au afectat o mare parte şi depozi-
tele pleistocene antepasadene. Formaţiunile Pleistocenului 
superior şi ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele 
acoperă constant depozitele mai vechi, formând depozite 
cvaziorizontale.

Evoluţia paleogeografică a regiunii
După sedimentarea şi cutarea depozitelor sedimentare 
cretacice în fazele paroxismale ale orogenezei alpine, re-
giunea  a fost în totalitate exondată şi supusă unei erozi-
uni intense. Ridicarea în masă a Carpaţilor Orientali (faza 
de morfogeneză) a promovat apariţia unor tensiuni la 
scară regională, în urma căreia au apărut mai multe falii 

gravitaţionale profunde, care au dat naştere la stocuri deni-
velate de tip graben.

În aceste depresiuni nou formate s-a depus molasa pliocen 
- pleistocenă. Cu cât se înainta în timp, bazinul se mărea, 
ajungând ca la sfârsitul pliocenului Depresiunea Ţării Bâr-
sei să aibă extinderea maximă. La sfârsitul Pliocenului, în 
România superioră, regiunea era din nou exondată până în 
Pleistocenul inferior, moment ce coincide cu eroziunea părţii 
superioare ale depozitelor anterioare. Ridicarea lentă care 
a urmat fenomenelor pleistocene a ridicat întreaga zonă 
muntoasă împreună cu depresiunile nou formate, proces 
care continuă până în prezent.
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2. Analiză structurală pe baza facto-
rilor socio-culturali şi calitativi

2.1 Evoluţia populaţiei

În prezent, comuna Ghidfalău are o populaţie de aproximativ 
2.660 de locuitori. Din anul 1990 şi până în prezent, numărul 
locuitorilor din această comună a crescut cu aproape 150 
de persoane. Începând cu anul 2002, numărul populaţiei din 
această comună a rămas relativ stabil. 

Populaţia totală - la 1.VII.(stabilă)
Anul Total Total femei %
1990 2.495 1.217 48.8
1991 2.488 1.222 49.1
1992 2.518 1.231 48.9
1993 2.545 1.233 48.4
1994 2.585 1.257 48.6
1995 2.553 1.241 48.6
1996 2.530 1.236 48.9
1997 2.573 1.257 48.9
1998 2.580 1.259 48.8
1999 2.615 1.271 48.6
2000 2.604 1.263 48.5
2001 2.617 1.278 48.8
2002 2.657 1.309 49.3
2003 2.655 1.299 48.9
2004 2.657 1.301 49.0
2005 2.653 1.291 48.7
2006 2.659 1.287 48.4
2007 2.665 1.291 48.4

Tabel 1 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna

Ponderea persoanelor de sex feminin raportată la numărul 
total al populaţiei aproape că nu s-a schimbat deloc în ulti-
mii 15 ani, înregistrând astăzi aproape 50%. Apropierea faţă 
de municipiul reşedinţă de judeţ reprezintă de asemenea un 
atu pentru locuitorii acestei comune.

Numărul persoanelor născute şi decedate la nivel de comună 
a escalat în perioada anilor 1990–2006 între 20 şi 50 de per-
soane pe an. În cei mai mulţi dintre ani, numărul deceselor a 
fost mai mare. În ultimii ani, numărul celor născuţi a înregis-
trat uşoare creşteri. Putem afirma însă că în toată această 

Figura 1 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna 

2400 

2450 

2500 

2550 

2600 

2650 

2700 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

P
e

rs
o

a
n

e
 

Ani 

Evoluţia populaţiei din 1990 până în 2006 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

P
e

rs
o

a
n

e
 

Ani 

Evoluţia naturală a populaţiei din 1990 până în 2006 

Născuţi 

Decedaţi 

Figura 2 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna 



Pagina 8 

Strategia comunei Ghidfalău 2009 - 2020

perioadă de timp evoluţia naturală a populaţiei a fost diferită 
de la an la an, acest fapt fiind influenţat în unii ani de către 
o creştere mai accentuată a numărului de nou născuţi în 
comparaţie cu alţi ani în care numărul deceselor a dominat. 
Dacă este să privim întreaga perioadă de timp, începând 
din anul 1990 şi până în prezent, atunci putem afirma că per 
total a existat o uşoară creştere a numărului de persoane 
născute, aceasta număr fiind de 34 de persoane.

 Începând cu anul 1990 migraţia a evoluat diferit. Dacă este 
să privim întreaga perioadă de timp 1990–2006, evoluţia 
procesului migraţiei este una relativ stabilă, aceasta înregis-
trând per ansamblu o pierdere de doar 4 persoane. Situaţia 
comparativă a plecărilor şi stabilirilor cu domiciliul perma-
nent arată că în perioada anilor 1990–1995 numărul perso-
anelor care au plecat a fost mai mare decât al celor care au 
sosit. Comuna Ghidfalău a reuşit totuşi ulterior să crească în 
atractivitate, începând cu anul 2002, acest fapt fiind dovedit 
de o creştere a numărului de persoane care sau stabilit cu 
domiciliul în comună, mai exact 53 la număr. 

Trebuie avut în vedere şi faptul că, pe lângă cei sosiţi şi 
plecaţi ce au fost înregistraţi în evidenţa populaţiei, au mai 
existat şi alte 697 persoane sosite cu domicilul temporar iar 
604 de persoane ale comunei care au ales un domiciliu tem-
porar în alte localităţi.

Modificările survenite în structura vârstelor pot fi reprezenta-
te între anii 2002 şi 2007. În timp ce la nivelul numărului to-
atal al populaţiei nu au apărut modificări esenţiale, la nivelul 
categoriilor individuale de vârstă pot fi observate modificări 
majore. De exemplu, numărul persoanelor aflate în catego-
ria de vârstă 0–4 ani a scăzut între anii 2002 şi 2007 cu 24 
de persoane. La fel pot fi observate modificări din punct de 
vedere al numărului de persoane şi în categoriile de vârstă 
10–14 ani şi 15–19 ani (cea a şcolarilor şi a elevilor), catego-
rii de vârstă ce au scăzut în aceşti 5 ani cu 72 de persoane. 
Pe cealaltă parte, a crescut numărul persoanelor aflate în 
categoria apţi de muncă iar numărul persoanelor din cate-
goria vârstnicilor, 80 de ani şi mai mult, a crescut cu 30 de 
persoane.

Piramida vârstelor a comunei Ghidfalău pentru anul 2007, 
prezintă o construcţie tipică pentru aproape toate comu-
nele din România. Aceasta prezintă o scădere drastică a 
naşterilor după anul 1990, fapt ce conduce la un număr 
scăzut de persoane afalte în categoriile de vârstă ale 
şcolarilor şi preşcolarilor.

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1
9

9
0

 

1
9

9
1

 

1
9

9
2

 

1
9

9
3

 

1
9

9
4

 

1
9

9
5

 

1
9

9
6

 

1
9

9
7

 

1
9

9
8

 

1
9

9
9

 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

P
e

rs
o

a
n

e
 

Ani 

Migraţia 

Veniţi 

Plecaţi 

Figura 3 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,5 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

masculin              feminin 

Procent 

Piramida vârstelor 2007 Ghidfalău 

Figura 4 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna  



Pagina 9 

Strategia comunei Ghidfalău 2009 - 2020

Populaţia stabilă la 1 Iulie 2002 şi 2007
 2002 2007 Modificare 2007 

la 2002
 Absolut Pondere 

în %
Absolut Pondere 

în %
Absolut  %

Total 2.657 100 2.665 100 8 100,3
din care:     

0 - 4 175 6,6 151 5,7 -24 86,3
5 - 9 147 5,5 167 6,3 20 113,6

10 -14 197 7,4 147 5,5 -50 74,6
15 -19 213 8,0 191 7,2 -22 89,7
20 - 39 814 30,6 866 32,5 52 106,4
40 - 59 598 22,5 625 23,5 27 104,5
60 - 79 443 16,7 418 15,7 -25 94,4

≥ 80 70 2,6 100 3,8 30 142,9

Tabel 2 / Sursa: : Oficiul Judeţean de Statistică Covasna   

Din punct de vedere al apartenenţei etnice, în anul 2002, 
populaţia era alcătuită din aproape 100% maghiari în 
comparaţie cu ponderea la nivel de judeţ a cetăţenilor de 
etnie maghiară care este de 74 % iar la nivelul României de 
12%.  Doar 2 % dintre locuitorii comunei erau cetăţeni de 
etnie română.

Numărul persoanelor care sau declarat Rromi la 
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2002 (24 
de persoane) nu corespunde realităţii. Numărul acestora în 
prezent se aproximează a fi în jurul la 800 de persoane de 
etnie Rromă la nivelul întregii comune.

Structura populaţiei pe localităţi după religii 2002
 Absolut Pondere în %
Total populaţie 2.614 100
din care:
Romano-catolică 251 9.6
Ortodoxă 43 1.6
Adventistă de ziua a şaptea 1 0.0
Reformată 2.286 87.5
Alte religii/Nedeclarat 33 1.3

Tabel 3 /  Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna

Figura 5 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna
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Conform rezultatelor obţinute în urma recensământului din 
anul 2002 privind gradul de absolvire al unei instituţii de 
învăţământ, ponderea persoanelor care au absolvit o şcoală 
de tip secundar este de peste 60% iar circa un sfert au ab-
solvit o şcoală de tip primar. Ponderea persoanelor care au 
absolvit o instituţie de învăţământ superior este de 1,2% iar 
a celor care au absolvit o şcoală profesională şi de maeştri 
este de 0,9%. În comparaţie cu această realitate, aproape 
12% dintre persoane nu au absolvit nici un fel de instituţie 
de învăţământ. 

Populaţia de 10 ani şi peste după nivelul şcolii absolvite la 
Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2002

 Absolut Pondere în %
Total 2.288 100
din care:
Învătământ superior 27 1.2
Învătământ postliceal şi de maiştri 20 0.9
Învătământ secundar 1.427 62.4
Învătământ primar 532 23.3
Fără şcoală absolvită 282 12.3

Tabel 4 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna

Numărul mare al celor ce nu au absolvit nici o formă de 
învăţământ şi numărul extrem de redus al absolvenţilor de 
universitate reprezintă un punct slab al resurselor umane 
din comună.
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2.2 Locuinţe

Atât la nivel judeţean cât şi la nivel local în cei 16 ani se 
remarcă o îmbunătăţire continuă a fondului de locuinţe şi a 
condiţiilor de locuit. Faţă de anul 1990 numărul locuinţelor a 
crescut cu 144 de unităţi conform datelor statistice înregist-
rate la nivel de comună. 

Totalul de locuinţe în anul 2006 în comună era de 957 de 
unităţi, toate în proprietate privată. Nu există locuinţe în pro-
prietate publică. Majoritatea locuinţelor nu sunt dotate cu 
WC, deoarece nu există încă sistem de canalizare, acesta 
este în prezent în curs de realizare.

Ani

Locuinţe 
existente

Suprafaţa locuibilă

Număr total Total  mp mp per 
locuinţă

mp per 
persoană

1990 813 22.000 27,1 8,8
1991 925 29.000 31,4 11,7
1992 925 29.000 31,4 11,5
1993 928 29.000 31,3 11,4
1994 928 29.000 31,3 11,2
1995 928 29.230 31,5 11,4
1996 928 29.230 31,5 11,6
1997 928 29.230 31,5 11,4
1998 928 29.230 31,5 11,3
1999 929 29.308 31,5 11,2
2000 930 29.494 31,7 11,3
2001 956 32666 34,2 12,5
2002 956 32666 34,2 12,3
2003 956 32666 34,2 12,3
2004 956 32666 34,2 12,3
2005 957 32775 34,2 12,4
2006 957 32775 34,2 12,3

Tabel 6 / Sursa: Primăria comunei Ghidfalău

În prezent aprovizionarea cu apă se face din fântâni, apa 
potabilă fiind de proastă calitate. Din totalul de 956 de 
gospodării 99% sunt racordate la reţeaua electrică. Ilumi-
natul stradal este acceptabil dar nu sunt suficiente fonduri 
pentru întreţinere.
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Figura 6 / Sursa: Oficiul Primăria comunei Ghidfalău
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Locuinţe cu instalaţii şi dependinţe la Recensământul Populaţiei 
şi al Locuinţelor din anul 2002

 Absolut Pondere în %
Total 956 100
Locuinţe dotate cu instalaţii şi dependinţe în interor
Instalaţie de alimentare cu apă 213 22,3
Instalaţie de alimentare cu apă caldă 117 12,2
Instalaţie de canalizare 213 22,3
Instalaţie electrică 945 98,8
Încălzire centrală 4 0,4
Bucătărie / chicinetă 731 76,5
Baie (cu cadă şi/sau duş) 184 19,2
Closet cu apă 161 16,8
Locuinţe dotate cu instalaţii şi depentdinţe în afara locuinţei
Instalaţie de alimentare cu apă 84 8,8
Instalaţie de alimentare cu apă caldă 2 0,2
Bucătărie / chicinetă 73 7,6
Baie (cu cadă şi/sau duş) 5 0,5
Closet cu apă 9 0,9

Tabel 7 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna

Odată cu dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de 
alimentare cu apă, colectarea apei menajere, colectarea 
deşeurilor sau alimentarea cu gaz, condiţile de locuit ale 
cetăţenilor comunei Ghidfalău se vor îmbunătăţi remar-
cabil. Odată cu acestea, locuitorii comunei vor fi mult mai 
determinaţi în a-şi dota locuinţele cu baie şi toaletă în inte-
rior, sistem de încălzire, etc., contribuind în felul acesta la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii lor în proprile gospodării.

2.3 Forţa de muncă

Conform rezultatelor obţinute la recensământul din anul 
2002, la nivelul comunei Ghidfalău se înregistrau 929 de 
persoane active din punct de vedere profesional. Acest 
număr reprezintă un pic mai mult decât o treime din numărul 
total al populaţiei. Dintre aceştia, 773 persoane erau ocupa-
te din punct de vedere profesional iar 156 de persoane erau 
şomere. Ponderea persoanelor de sex feminin raportată la 
persoanele apte de muncă este aproximativ 33%. Şomajul 
afectează în cea mai mare parte persoanele de sex mascu-
lin. Doar 29% din numărul total şomerilor îl reprezintă perso-
anele de sex feminin.

Structura populaţiei active şi inactive la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din 
anul 2002

Unitate 
admi-

nistrativ 
teritorială

Populaţia 
totală

Populaţia activă

Populaţia 
inactivăTotal Ocupată

Şomeri

Total

în 
căutarea 
unui alt 
loc de 
muncă

în 
căutarea 
primului 

loc de 
muncă

Ghidfalău 2.614 929 773 156 93 63 1.685
din care:
Femei 1292 312 267 45 25 20 980
Pondere 
femei (%)

49.4 33.6 34.5 28.8 26.9 31.7 58.2

Tabel 8 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna

În anul 2002, din cele 773 de persoane ocupate din punct de 
vedere profesional 462, adică 60%, erau salariaţi angajaţi. 
Alţi 17% erau lucrători pe cont propriu iar 18% erau lucrători 
familiali în gospodării proprii. Ponderea persoanelor de sex 
feminin în categoria lucrătorilor pe cont propriu, raportată la 
numărul total de 128 de persoane, este de doar 13%.

Structura populaţiei ocupate pe sexe după statutul profesional în anul 2002
Populaţia ocupată din care:

Unitate 
admi-

nistrativ 
teritorială

 Total Salariat 
(angajat)

Patron, 
întreprin-

zător 
privat

Lucrător 
pe cont 
propriu

Membru 
al unei 

societăţi 
agricole

Lucrător 
familial 

în gospo-
dărie 

proprie

Alte 
situaţii

Ghidfalău 773 462 2 128 3 142 36
Masculin 506 289 1 111 2 70 33
Feminin 267 173 1 17 1 72 3

Tabel 9 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna

Ca urmare a recensământului din anul 2002, o repartizare 
pe domenii de activitate economică a celor 737 persoane 
ocupate profesional poate fi observată în tabelul 10. Cea 
mai mare pondere, aproximativ 46% (353 de persoane) o 
cuprinde domeniul agricultură, silvicultură şi piscicultură. 
Ceva mai puţin de un sfert dintre persoanele ocupate pro-
fesional derulează activităţi lucrative în domeniul industrial, 
cei mai mulţi dintre aceştia în oraşul reşedinţă de judeţ Sfân-
tu Gheorghe. Toate celelalte domenii deţin o pondere de mai 
puţin de 10%.

Ponderea persoanelor de sex feminin ocupate profesional 
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Figura 8 / Sursa: : Oficiul Judeţean de Statistică Covasna

este diferită de la domeniu de activitate la domeniu de activi-
tate. În domeniul agricultură, silvicultură şi piscicultură aces-
ta depăşeşte sensibil 25% din numărul total de persoane, iar 
în domeniul industrial reprezintă aproximativ 43%.

Structura populaţiei ocupate pe sexe şi după activităţi ale econo-
miei naţionale în anul 2002

Total Pondere 
în %

Feminin

Populaţia ocupată 773 100.0 267
din care:
Agricultură, silvicultură şi 
piscicultură

353 45.7 96

Industria extractivă 2 0.3 0
Industria prelucrătoare 174 22.5 75
Energia electrică, termică, gaze şi 
apă

10 1.3 0

Construcţii 52 6.7 3
Comerţ 58 7.5 34
Hoteluri şi restaurante 4 0.5 3
Transport şi depozitare 13 1.7 1
Poştă şi telecomunicaţii 4 0.5 3
Activităţi financiare şi bancare şi de 
asigurări

2 0.3 2

Tranzacţii, activităţi de servicii 1 0.1 0
Administraţie publică 42 5.4 13
Învăţământ 30 3.9 25
Sănătate 15 1.9 7
Alte activităţi 13 1.7 5

Tabel 10 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna

Dacă este să coroborăm activităţile economice la nivelul 
celor 3 sectoare internaţionale cunoscute, sectorul primar 
(Agricultură,silvicultură şi piscicultură), sectorul secundar 
(industrie şi construcţii) precum şi sectorul terţiar (servicii), 
atunci rezultă că sectorul primar cu 45% se poziţionează 
foarte sus în comparaţie cu judeţul Covasna în anul 2003 
(29%). Mecanizarea, tehnologizarea şi modernizarea 
treptată a agriculturii va determina scaderea numarului de 
persoane active în acest domeniu. Tot în acest context pu-
tem afirma că sectorul primar, din punct de vedere al pon-
derii sale de 31% raportată la numărul total de persoane 
ocupate profesional, este aproape egal cu media pe judeţ.

În tabelul 11, tabel ce prezintă situaţia locurilor de muncă 
la nivelul comunei Ghidfalău în anul 2006, putem obser-
va faptul că cei mai mulţi salariaţi activează în domenile 
învăţământului, comerţului şi industriei comparativ cu celel-
alte domenii unde numărul salariaţilor este extrem de mic 
sau inexistent.

Numărul locurilor de muncă din comuna Ghidfalău 2006
Anul 2006
Număr total mediu salariaţi 86
Agricultură -
Industrie 11
Construcţii -
Alimentar -
Comerţ 15
Administraţie publică 8
Învăţământ 27
Transport şi poştă 2
Sănătate asistenţă socială 1
Servicii -

Tabel 11 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna 
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2.4 Agricultură

Aproximativ 62% din suprafaţa totală a comunei în anul 
2006 o reprezintă suprafaţa agricolă. Relieful şi condiţiile 
pedoclimatice favorizează dezvoltarea agriculturii în zonă. 
Forma de proprietate a terenurilor este privată ceea ce face 
ca terenurile să fie fărâmiţate iar agricultura să fie una de 
subzistenţă fără folosirea de tehnologie modernă.

Evoluţia suprafeţei destinate agriculturii în comună a înre-
gistrat fluctuaţii mari în perioada 1994–2003. În anul 2006 
suprafaţa arabilă reprezintă 78% din totalul suprafeţei agri-
cole a comunei. 

Suprafeţe agricole pe categiorii de terenuri
 1990 1995 2000 2005 2006 2006/1990
 Abs. % Abs. %
Suprafaţa agricolă - Ha 4.866 3.236 2.860 4.275 4.275 100,0 -591 -12,1
Suprafaţa arabilă - Ha 3.037 1.982 2.011 3.352 3.352 78,4 315 10,4
Suprafaţa livezi pomicole - Ha 102 85 55 100 100 2,3 -2 -2,0
Suprafaţa păşuni - Ha 1.534 998 673 673 673 15,7 -861 -56,1
Suprafaţa fâneţe - Ha 193 171 121 150 150 3,5 -43 -22,3

Tabel 12 / Sursa: Registrul agricol al comunei Ojdula 2006

Din tabelul 12 se poate observa că în anul 2006 faţă de anul 
1990 suprafaţa arabilă a crescut cu 315 Ha iar suprafaţa 
de teren destinată păşunilor a scăzut cu 861 Ha iar cea 
destinată fânaţului a scăzut cu 43 Ha.

Pe suprafeţele agricole existente se cultivă în general: grâu, 
porumb, cartofi, sfeclă de zahăr şi legume. Dacă per an-
sambluîn perioada anilor 1990–2003, suprafaţa de teren 
destinată producţiei agricole a înregistrat o scădere deloc 
lipsită de importanţă, suprafeţele destinate producţiei de 
porumb au crescut cel mai semnificativ urmate de cele de 
sfecşă dezahăr, cartofi şi legume.

Din totalul cultivat al suprafeţei arabile 76% o reprezintă cul-
turile principale: grâu şi secară (27%), cartofi (25%), porumb 
(12%), sfeclă de zahăr (9%), legume (3%). Culturile de grâu 
şi cartofi sunt cel mai cultivate pe suprafeţe mari. Acestea 
sunt favorizate de condiţiile pedoclimatice specifice zonei.
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Figura 9 / Sursa: Registrul agricol al comunei Ghidfalău 2006

Figura 10 / Sursa: Registrul agricol al comunei Ghidfalău 2006
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Ponderea principalelor culturi din totalul suprafeţei arabile
 1990 1995 2000 2003 Modificare 

1990-2003
    Abs. % Abs. %
Suprafaţa arabilă - Ha 3.037 1.982 2.011 2.011 70,3 -1.026 -33,8
Grâu şi secară 577 335 575 540 18,9 -37 -6,4
Porumb 44 150 150 235 8,2 191 434,1
Cartofi 407 230 515 473 16,5 66 16,2
Sfeclă de zahăr 104 70 100 187 6,5 83 79,8
Legume 24 50 60 50 1,7 26 108,3

Tabel 13 / Sursa: Registrul agricol al comunei Ghidfalău 2003

Din totalul cultivat al suprafeţei arabile 76% o reprezintă cul-
turile principale: grâu şi secară (27%), cartofi (25%), porumb 
(12%), sfeclă de zahăr (9%), legume (3%). Culturile de grâu 
şi cartofi sunt cel mai cultivate pe suprafeţe mari. Acestea 
sunt favorizate de condiţiile pedoclimatice specifice zonei.

În perioada anilor 1990–2003, conform datelor prezentate 
în tabelul 14, numărul capetelor de animale în categoriile 
bovine şi ovine au scăzut cu 53% respectiv 55%. La polul 
opus se află categoria păsărilor de casă, categorie în cadrul 
căreia numărul de păsări a crescut în aceeaşi perioadă de 
timp cu 43%.

Efectivul de animale 1990-2003
 1990 1995 2000 2003       Modificare  

1990-2003
     Absolut %
Bovine 2.776 1.334 1.640 1.307 -1.469 -52,9
Porcine 2.758 2.376 1.865 2.870 112 4,1
Ovine 4.188 2.424 2.740 1.870 -2.318 -55,3
Păsări 6.809 15.100 7.950 9.700 2.891 42,5

Tabel 14 / Sursa: Registrul agricol al comunei Ghidfalău 2006

Potrivit datelor obţinute din registrul agricol al comunei 
Ghidfalău (anul 2006), păsările adulte,ovinele şi bovinele 
sunt principalele specii de animale pe care le deţin şi le cre-
sc locuitorii comunei.
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Figura 11 / Sursa: Registrul agricol al comunei Ghidfalău 2006
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Efectivul de animale din comună în 2006
Caprine 45
Apicultură 180
Cabaline 257
Porcine 695
Bovine 1.129
Ovine 1.907
Păsări adulte 7.960

Tabel 15 / Sursa: Registru Agricol al comunei Ghidfalău 2007

Fostul CAP din satul Ghidfalău a fost vândut către o  
asociaţie care era compusă din membri fostului CAP.  În 
prezent există mai mulţi proprietari cu capital privat care îşi 
desfăşoară activitatea pe amplasamentul fostului CAP: o 
brutărie, un punct de prelucrare a lemnului (aici sunt pro-
duse sicrie) şi două unităţi zootehnice (SC GOLF SRL – so-
cietate ce se ocupă cu prelucrarea laptelui (lapte, caşcaval, 
brânză, sana) şi exploataţia individuală „Berde” unde sunt 
crescute vaci de lapte şi ovine de carne).

Sediul fostului CAP din satul Angheluş a fost revendicat de 
către foştii proprietari. Aceştia l-au primit înapoi şi l-au vân-
dut către o societate comercială care a cumpărat şi grajdu-
rile. În prezent se află în proprietatea unei societăţi care se 
ocupă cu prelucrarea lemnului (produc case de vacanţe din 
lemn).

În satul Zoltan fostul CAP a fost vândut către mai mulţi pro-
prietari iar sediul a fost revendicat. Sediul era folosit ca şi 
cămin cultural până în momentul în care vechiul proprietar 
a fost pus în posesie. Din acest motiv unul dintre grajduri a 
fost reabilitat iar în prezent acolo se află căminul cultural. 
În celelalte două grajduri sunt derulate activităţi zootehnice. 

În satul Fotoş, fostul CAP a fost vândut unei societăţi comer-
ciale care se ocupa cu prelucrarea lemnului dar care la rân-
dul ei l-a vândut altei societăţi comerciale din Ghidfalău care 
îl foloseşte în prezent ca şi depozit. Celelalte două grajduri 
au fost vândute unor persoane fizice. În unul dintre acestea 
există o firmă care se ocupă cu prelucrare de metal (porţi de 
fier forjat, garduri etc.).
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2.5 Industrie şi IMM-uri

La nivel de comună există 2 ateliere de prelucrare a lemnu-
lui în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea 43 de angajaţi, 
2 balastiere cu aproximativ 30 de angajaţi, un atelier de 
tămplărie cu 20 de angajaţi şi 2 brutării.

Numărul de angajaţi pe profil în comuna Ghidfalău

Profil Alimentar Prelucrare 
lemn

Materiale 
construcţii

Număr de unităţi 2 3 2
Număr de angajaţi 32 63 30

Tabel 16 / Sursa: Primăria comunei Ghidfalău 2007

Numărul total al angajaţilor în cadrul acestor unităţi de lucru 
la nivel de comună de este de 125 de persoane.

2.6 Comerţ, gastronomie, servicii

Locuitorii din comuna Ghidfalău pot să găsească produsele 
şi serviciile de bază oferite de comercianţii comunei. La nivel 
de comună există o serie de unităţi comerciale dar  pentru 
produse sau servicii mai complexe ei trebuie să se deplase-
ze la Sfântu Gheorghe, oraş care se află la 6 km departare.

În perioada anilor 2000–2006 se constată o creştere a 
numărului angajaţilor din domeniul comerţului. În satul 
Ghidfalău există 3 magazine – 2 dintre ele sunt magazi-
ne cu profil mixt şi un magazin specializat în materiale de 
construcţii şi articole agricole. În satul Angheluş există un 
magazin mixt în cadrul căruia funcţionază şi un bar. În satul 
Fotoş există 3 magazine mixte iar în două dintre acestea 
funcţionează şi câte un bar. În satul Zoltan există de aseme-
nea 3 magazine mixte, două dintre ele având şi câte un bar.

În satul Ghidfalău funcţionează un oficiul poştal cu doi 
angajaţi şi câte un angajat în satele  Fotoş şi Angheluş. Uni-
tate CEC sau a unei alte companii bancare nu există în co-
muna Ghidfalău.

2.7 Turism

Datorită poziţiei geografice, a reliefului genereos (munţi, râul 
Olt), al vestigiilor arheologice şi a bisericii cetate, comuna 
Ghidfalău deţine un potenţial turistic ce poate fi exploatat. 
Fiecare sat aparţinător comunei deţine elemente arheologi-
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ce ce pot fi valorificate. 

Biserica reformată din satul resedinţă de comună, a suferit 
mai multe modificări, ea însăşi constituind un obiectiv tu-
ristic. De asemenea, în satul Fotoş trăieşte cel mai talentat 
sculptor în lemn din regiune – dl. Imre Ferenc, constructor al 
porţilor monumentale secuieşti. Alte curiozităţi ale zonei care 
sunt în acelaşi timp şi atracţii pentru turisti sunt: castanii cu 
fructe comestibile din groapa Babolna şi din satul Angheluş 
sau locul unde au fost descoperite o serie de fosile – şanţul 
Caprelor. Toate acestea pot reprezenta câteva argumente 
pentru dezvoltarea sectorului turistic la nivel de comună. 

Evenimente culturale în comună la care participă şi turisti:

 � 2-3 Iunie – Zilele comunei;

 � Octombrie – Ziua recoltei;

 � Concursul pompierilor voluntari;

Din datele obţinute de la Primăria comunei Ghidfalău putem 
observa că numărul turiştilor străini care au vizitat comuna 
în perioada 2000–2006 a fost mai mare decât cel al turiştilor 
români.

2000 2002 2004 2006
Numărul total al turiştilor 110 208 224 219
Români 60 65 71 67
Străini 50 143 153 152

Tabel 17 / Sursa: Primăria comunei Ghidfalău 2006
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În comuna Ghidfalău există o singură pensiune. Aceasta se 
aflată în satul Ghidfalău şi poate găzdui 6 persoane. Aici 
sunt oferite turiştilor servicii complete în regim de pensiune. 
Pensiunea a fost introdusă în circuitul turistic în anul 2008.

2.8 Sistemul de sănătate şi social

În comună există un dispensar uman cu un medic de fa-
milie  şi cu un asistent. Medicul de familie este prezent pe 
durata unui program de 8 ore. Acesta se deplasează pen-
tru consultaţii o zi pe săptămână în satul Fotoş şi o zi pe 
săptămână în satul Angheluş. În satul Ghidfalău  există o 
farmacie cu un angajat cea ce reprezintă un mare avantaj 
pentru locuitorii comunei. Astfel cetăţenii nu trebuie să se 
mai deplaseze la oraş pentru a elibera o reţetă. Pentru ce-
lalate servicii medicale specializate, locuitorii comunei sunt 
nevoiţi să se deplaseze la medici specialisti din oraşul Sfân-
tu Gheorghe.

Tot la nivel de comună mai există şi un dispensar veterinar 
cu doi medici veterinari.

Pe plan local există un ONG, “Fundatia Creştină Diakonia“ 
care se ocupă cu îngrijirea vârstnicilor şi a bolnavilor din 
sate. Acestă fundaţie oferă asistenţă medicală la domiciliu 
prin intermediul a două asistente.

2.9 Educaţie

În satele comunei Ghidfalău funcţionează învătământul 
preşcolar precum şi învătământul primar şi gimnazial. 
În satul Ghidfalău există o şcoală generală cu clasele I–
VIII. Şcoala a fost renovată complet în anul 2008. În satul 
Angheluş există o şcoală primară cu clasele I–IV, clădirea 
acestei şcoli fiind aproape complet renovată. Aceasta a fost 
redată folosinţei în anul 2008. În satele Fotos şi Zoltan există 
câte o şcoală primară cu clasele I–IV. În anul 2008 au fost 
renovate acoperişurile acestor clădiri.

Activitatea de învăţământ la nivel de comună se desfăşoară 
cu sprijinul a 12 cadre didactice calificate şi 5 cadre didacti-
ce necalificate în cele 4 unităţi de învăţământ, după cum 
urmează:  

Numărul de copii şi personalului din grădiniţe
Grădiniţă Număr copii Personal cali-

ficat
Personal neca-

lificat
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Ghidfalău 37 2 0
Fotoş 15 0 1
Angheluş 20 0 1
Zoltan 18 1 0
Total 90 3 2

Tabel 18 / Sursa: Primăria comunei Ghidfalău

Numărul  elevilor  şi a personalului din şcoli
Şcoală Număr copii Personal cali-

ficat
Personal neca-

lificat
Ghidfalău 61 4 0
Fotoş 6 1 1
Angheluş 25 2 1
Zoltan 32 2 1
Total 124 9 3

Tabel 19 / Sursa: Primăria comunei Ghidfalău

2.10 Patrimoniul cultural şi arhitectural

În satul Ghidfalău cercetările arheologice au dus la descope-
rirea unei aşezări neolitice aparţinând culturii Starcevo–
Cris. Pe teritoriul satului Angheluş, se află de asemenea o 
aşezare de tip Starcevo–Cris, precum şi obiecte aparţinând 
culturii geto–dacice din a doua epocă a fierului. Aici au fost 
descoperite fragmente ceramice lucrate cu mâna şi cu roa-
ta. La Fotoş, în vatra satului, s-au identificat fragmente de 
vase ornamentate datând din a doua epocă a fierului. În 
satul Zoltan pe locul numit „Dealul Bisericii“ s-a descoperit 
o aşezare cu două şanţuri de apărare, la suprafaţa ei de-
scoperindu-se ceramică pictată (de tip Ariusd–Cucuteni) şi 
incizată (de tip Cotofeni).

Alte obiective culturale ce poate fi vizitate în Ghidfalău sunt 
biserica cetate ce datează din secolul al XIII-lea, biserică 
construită în stil romanic şi casa memorială „Czetz Janos“, 
revoluţionar de la 1848. 

Chiar dacă pe întreg teritoriul comunei Ghidfalău pot fi iden-
tificate posibilităţi de dezvoltare a turismului rural sau a ag-
roturismului, infrastructura turistică este încă inexistentă. 
Totuşi, evoluţia numărului de turişti care vizitează comuna 
evidenţiază o creştere a acestora. Se constată faptul că 
turiştii străini vin în număr mult mai mare decăt cei autohtoni. 

Evenimente culturale în comună la care participă şi turisti:

 � 2-3 Iunie – Zilele comunei;

 � Octombrie – Ziua recoltei;

 � Concursul pompierilor voluntari;.

2.11 Sport

Comuna Ghidfalău deţine câte un teren fotbal în fiecare sat. 
Pe terenul de sport se practică jocul de fotbal la nivel local. 
Alte activităţi sportive care să fie practicate în comună nu 
prea există. 

Starea generală a clădirilor de lângă  terenurile de  sport  
se degradează  de la un an la altul. Există un proiect  pen-
tru construirea unei  săli de sport în satul Ghidfalău lângă 
şcoala care se va da în funcţiune la sfarşitul anului 2008. 
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2.12 Administraţie

Sediul primăriei se află în satul Ghidfalău, într-o clădire 
renovată şi modernizată în anul 2008  Administraţia comu-
nei este reprezentată prin consiliul local şi primărie. Consiliul 
local are în componenţa sa în prezent 11 consilieri locali. 
Numărul angajaţilor din primărie este de 14 persoane. 

La nivel de comună, în satul Ghidfalău, există echipă de 
pompieri voluntari echipaţi cu motopompă de apă dar care 
se află în stare proastă de funcţionare. Pe raza comunei 
Ghidfalău funcţionează un post de Poliţie în cadrul căruia 
sunt angajaţi 5 agenţi de poliţie.

2.13 Infrastructura de transport şi de 
telecomunicaţii

Infrastructura comunală de transport cuprinde drum judeţean 
pe o lungime de 14 Km, drum comunal pe o lungime de 25 
Km şi drum forestier pe o lungime de 3 Km. Starea drumu-
rilor este foarte precară. Distanţa până la drumul naţional 
DN12 este de 2–3 Km iar drumul de legătură dintre satul 
Ghidfalău şi satul Zoltan este nou amenajat.

Autobuzul circulă în timpul săptămânii cu pornire de la Sfân-
tu Gheorghe la orele 500 , 630, 1230, 1535, 2030, 2300 pe 
ruta: Ghidfalău, Fotoş şi Angheluş şi retur. Cursa  de la ora 
1535  circulă şi către satul Zoltan. În zilele de sâmbătă şi 
duminică nu circulă nici un autobuz. 

Halta de tren se află la 2 Km distanţă de satul Ghidfalău.  
Aici opresc toate trenurile personale care circulă pe ruta 
Braşov–Miercurea Ciuc. O altă haltă de tren se află la 1 Km 
distanţă de satul Angheluş. Aici opresc toate trenurile perso-
nale care circulă pe ruta Sfântu Gheorghe–Breţcu.

Următoarele investiţii se află în curs de efectuare la infra-
structura locală de transport:

 � Asfaltare DC 28;

 � Asfaltare DC 20A;

 � Sistem de canalizare în 3 localităţi;

 � Studiu de fezabilitate (SF) pentru sistem de canalizare la 
nivelul întregii comune;

 � Amenajare parcuri şi spaţii de agrement;

 � Reabilitarea căminelor culturale.
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Pe raza comunei Ghidfalău nu există staţie de alimentare 
cu carburanţi. Cea mai apropiată staţie de alimentare cu 
carburanţi se află la intrarea în oraşul Sfântu Gheorghe.

La nivel de comună există reţea de televiziune prin cablu 
(doar în satele Ghidfalău şi Zoltan), reţea de internet şi tele-
fonie fixă dar şi acoperire bună a semnalelor GSM, acope-
rire necesară în vederea asigurării unei bune funcţionări a 
reţelelor de telefonie mobilă. Tot aici mai există şi câteva 
cabine telefonice conectate la reţeaua de telefonie fixă în 
stare de functionare..

2.14 Alimentarea cu apă şi epurarea apelor 
menajere

În satele Ghidfalău, Zoltan şi Fotoş există reţea de alimenta-
re cu apă potabilă. În anii 70, odată cu exploătrile din mina 
de cărbuni, pânza freatică a apei a dispărut iar  localnicii 
nu au mai avut apă în fântăni. Din acest motivi s-a decis ca 
localnicii să fie racordaţi la o reţea publică de alimentare cu 
apă.

Pentru reglarea debitului de apă există două staţii în satele 
Fotoş şi Angheluş. Aprovizionarea cu apă se face din fântăni 
forate la mare adâncime. Staţie de epurare a apei menajere 
se află în satul Ghidfalău. În satul Angheluş gospodăriile lo-
calnicilor nu încă racordate la reţeaua de alimentare cu apă. 
Sistem de canalizare nu există la nivel de comună. 

2.15 Alimentarea cu energie

La nivelul satelor care alcătuiesc comuna Ghidfalău există 
reţea de alimentare cu electricitate. În procent de 99% dint-
re locuitorii comunei sunt racordaţi  la  reţeaua de electrici-
tate. Locuitorii comunei beneficiază de iluminat stradal vara 
între orele 22:00 şi 05:00 şi iarna între orele 18:00 şi 07:00.

Dat fiind faptul că la nivelul comunei nu există reţea de 
alimentare cu gaze naturale, încălzirea locuinţelor se 
realizează cu ajutorul lemnelor în procent de 100%.

2.16 Depozitarea deşeurilor

Pe raza satelor comunei există containere de colectare pe-
turi şi sticle puse la dispoziţie de către o societate din muni-
cipiul Sfântul Gheorghe. Haldele de deşeuri au fost închise.
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Gestionarea necontrolată a deşeurilor poate produce pol-
uarea mediului înconjurător prin:

 � poluarea solului, mai ales prin pătrunderea componen-
telor periculoase în sol şi subsol, având în compoziţia 
deşeurilor şi obiecte cu conţinut de substanţe periculoa-
se cum ar fi plumbul din acumulatori sau unele compo-
nente ale vopselelor.

 � posibilă poluarea pânzei freatice prin infiltrarea 
substanţelor periculoase în apa subterană

 � poluarea râurilor, este posibilă prin antrenarea 
deşeurilor în caz de ploi abundente. Componentele peri-
culoase ajungând în apa râului pot atinge limite care să 
afecteze flora şi fauna acvatică.

 � poluarea aerului, prin antrenarea prafului şi a gazelor 
rezultate prin fermentarea fracţiei biodegradabile sau 
eventuala autoaprindere a gazelor rezultate în procesul 
de biofermentare

 � răspândirea de mirosuri neplăcute rezultate în urma 
descompunerii fracţiei biodegradabile (metan, gaze cu 
conţinut de hidrogen sulfurat, etc.), care creează dis-
confort ambiental pentru cei din jur sau pentru eventualii 
turişti din zonă

 � sursă de infecţii prin răspândirea bacteriilor şi a 
rozătoarelor, fiind un mediu favorabil modului de viaţă al 
acestora şi implicit poate afecta sănătatea oamenilor din 
apropiere.

 � disconfort ambiental.   

2.17 Mediu

Judeţul Covasna este o zonă depresionară, alcătuită 
din depozite de nisipuri si argile, iar zona montană este 
reprezentată de flisul carpatic în partea de E şi de vulcăniţe 
neogene în partea de N şi NV. Formaţiunea de suprafaţă 
este specifică depozitelor luncii Oltului (nisipuri cu pietriş, 
bolovăniş, nisipuri argiloase). În zonă se întâlnesc frecvent 
izvoare de apă minerală carbogazoase şi emanaţii de CO2 
ce mineralizează pe alocuri şi apele subterane din nivelul 
freatic. Datorită nivelului hidrostatic mediu al apelor subtera-
ne freatice acestea pot fi uşor poluate în principal prin depo-
zitarea necontrolată pe sol a deşeurilor.

Din punct de vedere climateric, judeţul Covasna se 
încadrează în zona climatică temperat-continentală, tempe-
ratura medie anuală fiind de 7,6 °C, temperatura maximă 
anuală (valori absolute) este de 37,8 °C iar temperatura 
minima anuală (valori absolute) este de -32,0 °C. Umidi-
tatea relativă este de 78%; precipitatii -584 l/m2. Direcţia 
predominantă a vântului: în sezonul cald NV iar în sezonul 
rece NE.

Principalele resurse naturale ale judeţului Covasna sunt: 
pădurile, apele minerale, zăcămintele de lignit, andezit, 
argilă, nisip şi petrol. Zăcăminte mai importante de argilă se 
găsesc şi la Boroşneu Mare, iar zăcăminte de nisip în carie-
ra de la Ghidfalău.

O manifestare postvulcanică simţită prin bogate emanaţii de 
CO2 şi gaze sulfuroase a favorizat formarea izvoarelor de 
ape minerale cu o compoziţie chimică foarte variată şi im-
portante efecte terapeutice. Acestea se află raspândite la 
contactul ramei muntoase cu zona depresionară pe Valea 
Oltului, în bazinele hidrografice ale Râului Negru, Baraoltu-
lui si Cormoşului. 

Calitatea apelor de suprafaţă se încadrează (Normativul 
1.146/2002, revizuit în 2004) în general în clasa a II-a şi a 
III-a. În general substanţele organice prezintă valori mai ridi-
cate în perioada de vară şi toamnă, acest fapt datorându-se 
în mare parte precipitaţiilor căzute în bazinul hidrografic al 
râului Olt care antrenează prin scurgerile de suprafaţă sus-
pensii şi materii organice.

La vest de satul Ghidfalau, râul Olt reprezintă un spaţiu bio-
logic pentru peşti şi insecte. Pe de altă parte o problemă 
majoră o reprezintă existenţa nitraţilor peste limitele de admi-

sibilitate în apele provenite din fântânile publice şi individua-
le. Printre cele mai afectate comune în privinţa concentraţiei 
de nitraţi se află şi comuna Ghidfalau. 

Se poate afirma faptul ca la nivelul judetului Covasna zone-
le critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă lipsesc 
în mod normal. Se constată însă probleme pe perioada vi-
iturilor, când datorită precipitaţiilor si concentrării scurgeri-
lor la nivel microbazinal, apele antrenează în deplasarea 
lor cantităţi însemnate de deşeuri, substanţe rezultate din 
degradările organice şi nu în ultimul rând substanţe rezul-
tate ca urmare a aplicării tratamentelor culturilor agricole cu 
îngrăşăminte chimice şi pesticide.

În cazul precipitaţiilor abundente, staţiile de epurare către 
care sunt dirijate apele pluviale efectiv nu mai funcţionează 
în mod normal, fiindu-le depăşită capacitatea de epurare. În 
aceste condiţii cantităţile de apă sunt evacuate direct fără a 
mai fi purificate.

Valorile de poluare al aerului sunt ridicat mai ales din cauza 
pulberilor în suspensie dar numai în zonele, unde traficul 
este mai intens şi în localităţile, unde partea carosabilă nu 
este întreţinută. Sintetizând aspectele legate de calitatea 
aerului, în judeţul Covasna se pot afirma următoarele: în 
judeţul Covasna nu există zone critice în poluarea atmos-
ferei, neexistând instalaţii de ardere mai mari de 50 MW, 
datorită specificului judeţului, multă vegetaţie, industrie 
redusă, populaţie redusă, aerul nu este poluat.

Arii naturale protejate şi monumente ale naturii: Mai mult de 
jumătate (51%) din suprafaţa localităţii Ghidfalău se află în 
zonă protejată avifaunistic datorită existenţei florei şi faunei 
specifice zonei montane joase.

Pentru protejarea mediului, pentru prevenirea degradării 
acestuia precum şi a stării de sănătate a populaţiei, sunt 
necesare proiecte pentru protejarea mediului înconjurător 
destinate copiilor, proiecte pilot pentru persoane cu handi-
cap, mai exact implicarea acestora în activtăţi de protecţia 
mediului şi a naturii. (Sursa: Plan local de acţiune pentru protecţia me-
diului – judeţul Covasna – 2006)
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3. Documente de planificare
La nivel judeţean şi regional există o serie de planuri şi stra-
tegii care îşi propun să dezvolte o serie de obiective de inte-
res judeţean şi regional prin intermediul a diverse proiecte. 
Din acest punct de vedere este foarte important ca Strategia 
de Dezvoltare Locală a comunei Ghidfalău să ţină cont de 
obiectivele, priorităţile de dezvoltare, de proiectele sau de 
ideile de proiect prevăzute în cadrul documentelor strategi-
ce de la nivel judeţean şi regional tocmai pentru ca ceea ce 
Consiliul Local şi Primăria Ghidfalău îşi propun ca şi viitoa-
re proiecte de dezvoltare să nu fie în conflict direct cu cele 
de la nivel judeţean sau regional. În continuare, prezentăm 
în cadrul acestui subcapitol extrase din documentele stra-
tegice de la nivel judeţean şi regional, extrase ce vor putea 
fi utilizate de către administraţia publică locală cu privire la 
proiectele pe care aceasta doreşte să le realizeze în viitor.

Mediu – Plan local de acţiune pentru protecţia mediului 
– judeţul Covasna – 2006
1. Elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii finanţării 

şi realizării lucrărilor de construire/extindere a reţelelor 
de canalizare şi staţiilor de epurare din zona rurală. 
Surse de finanţare: SP/ISPA 
Responsabili de implementare: Consiliul Judeţean, 
Consiliile Locale

2. Construire reţele de canalizare şi staţii de epurare 
biologică 
Responsabili de implementare: Consiliul Judeţean, 
Consiliile Locale 
Termen: 2018 
Surse de finanţare: SP/FC/FG/AS

3. Reabilitarea/construcţia platformelor pentru depozitarea 
gunoiului de grajd şi dejecţiilor lichide 
Responsabili de implementare: Primării, Fermieri 
Termen: 2009 
Sursa de finanţare: SP/SA

4. Dotarea cu utilaje de manipulare şi administrare 
îngrăşăminte organice natural 
Responsabili de implementare: Fermieri 
Termen: 2009 
Sursa de finanţare: SP/SA

5. Construire staţii de transfer şi dotarea cu autovehicule 
de mare capacitate pentru transportul deşeurilor de la 

staţia de transfer la depozitul ecologic

6. Închiderea şi ecologizarea tuturor rampelor de gunoi 
din zonele rurale şi realizarea de puncte de colectare 
prin racordare la staţii de transfer.  
Responsabili de implementare: Consiliul Judeţean, 
Consilii Locale 
Termen: 2009 
Sursă de finanţare: SP/FC

7. Studierea şi elaborarea de proiecte pentru dezvoltarea 
unor sisteme viabile de colectare  selectivă la sursă şi 
compostare a deşeurilor biodegradabile municipale, 
urbane şi comunale depozitate 
Responsabili de implementare: Consilii Locale 
Sursă de finanţare: SP/FC/PHARE

8. Implementarea sistemelor optime de colectare 
selectivă la sursă şi compostare a deşeurilor biode-
gradabile municipale, urbane şi comunale depozitate 
în vederea reducerii la 75% din cantitatea depozitată în 
1995 (construcţie staţii de compostare, compostare în 
gospodării, etc.) 
Responsabili de implementare: Consilii Locale 
Termen: 2010 
Sursă de finanţare: SP/FC/PHARE

9. Utilizarea nămolului în agricultură ca fertilizant sau 
amendament agricol în cazul în care se respectă 
condiţiile legislative în vigoare 
Responsabili de implementare: Proprietarii de terenuri 
agricole  
Termen: permanent 
Sursă de finanţare: SP

10. Utilizarea nămolului pentru reabilitarea terenurilor de-
gradate şi acoperirea depozitelor de gunoi existente în 
condiţiile legii 
Responsabili de implementare: Operatori rampe de 
gunoi, Consilii Locale 
Termen: permanent 
Sursă de finanţare: SP

11. Derularea lucrărilor de reabilitare/dezvoltare a siste-
melor de alimentare cu apă 
Responsabili de implementare: Consiliul Judeţean, 
Consilii Locale 
Termen: 2011 
Sursă de finanţare: FC/SP/AS

12. Derularea lucrărilor de construcţie şi înfiinţare de siste-
me de alimentare cu apă în spaţiul rural 
Responsabili de implementare: Consiliul Judeţean, 
Consilii Locale 
Termen: 2015 
Sursă de finanţare: SP/FC/FG/AS

13. Instituirea/reabilitarea zonelor de protecţie cu regim 
sever în jurul fronturilor de captare şi a prizelor de apă 
destinată prelevării de apă potabilă 
Responsabili de implementare: Consilii Locale, Proprie-
tari ai captărilor/operatori 
Termen: 2007 
Sursă de finanţare: SP/AS

14. Execuţia lucrărilor de reabilitare/extindere a spaţiilor 
verzi 
Responsabili de implementare: Consiliul Judeţean, 
Consilii Locale 
Termen: 2013 
Sursă de finanţare: SP/AS

15. Reglementarea zonelor critice (zone de case de 
vacanţă, zone ocupate ilegal de cetăţeni) 
Termen: 2013

16. Precizarea în PUG-uri a direcţiilor permise, direcţiilor 
admise cu condiţii şi direcţiile interzise de extindere a 
localităţilor 
Responsabili de implementare: Consiliul Judeţean, 
Consilii Locale 
Termen: 2013 
Sursă de finanţare: SP

17. Identificarea, delimitarea şi amenajarea 
corespunzătoare a noi zone de agrement pentru practi-
carea turismului ecologic 
Responsabili de implementare: Consiliul Judeţean, 
Consilii Locale 
Termen: 2008 
Sursă de finanţare: SP/AS

18. Identificarea şi obţinerea sprijinului instituţional pentru 
managementul siturilor Natura 2000 (control, instruire, 
dezvoltarea capacităţii instituţionale, pregătirea studii-
lor ştiinţifice, a inventarelor, cartografierea, pregătirea 
şi implementarea planurilor de management pentru 
siturile Natura 2000 şi a planurilor de acţiune pentru 
protecţia şi conservarea speciilor de interes comunitar, 
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activităţi de conştientizare şi  educaţie de mediu) 
Responsabili de implementare: Consiliul Judeţean, 
APM, ONG, Consilii Locale, Custozi de arii protejate 
Termen: 2006-2013 
Sursă de finanţare: AS

19. Investiţii pentru sprijinirea reconstrucţiei naturale, 
protecţia şi conservarea habitatelor şi a speciilor, dez-
voltarea infrastructurii (construirea şi dotarea sediilor 
administraţiilor rezervaţiilor şi centre de vizitare, etc.) şi  
achiziţionarea terenurilor necesare pentru managemen-
tul adecvat în vederea conservării naturii, în zonele din 
cadrul reţelei Natura 2000 
Responsabili de implementare: Consiliul Judeţean, 
APM, ONG, Consiliile Locale, Custozi de arii protejate 
Termen: 2006-2013 
Sursă de finanţare: SPAS

20. Plantare de arbori din specii specifice ecosistemelor re-
spective pe toate ariile care au fost supuse exploatării 
Responsabili de implementare: Direcţia Silvică, Ocoale 
Silvice, Primării, Composesorate  
Termen: permanent 
Sursă de finanţare: SP/AS

21. Regenare artificială a unor suprafeţe de teren şi schim-
barea categoriei funcţionale ale acestora 
Responsabili de implementare: Direcţia Silvică, Ocoale 
Silvice, Primării, Composesorate  
Termen: 2006-2013 
Sursă de finanţare: SP/AS

22. Elaborarea şi implementarea programelor judeţene 
de stabilizare a alunecărilor de teren active prin 
împădurirea terenurilor degradate şi realizarea siste-
melor hidrotehnice de colectare a apelor pluviale în 
zonele cu stabilitate redusă a terenului 
Responsabili de implementare: Inspectorat pt. Situaţii 
de Urgenţă, Consilii Locale 
Termen: permanent 
Sursă de finanţare: SP/AS

23. Realizare de îndiguiri, regularizări, decolmatări, comba-
tere eroziune maluri 
Responsabili de implementare: Consilii Locale, SGA 
Termen: permanent 
Sursă de finanţare: Buget de Stat

24. Elaborarea planurilor de intervenţie în caz de urgenţă 

Responsabili de implementare: Inspectorat pt. Situaţii 
de Urgenţă, Consilii Locale, SGA 
Termen: 2009 
Sursă de finanţare: buget de stat

Social – Strategia judeţeană în domeniul 
asistenţei sociale şi protecţiei copilului 2008 

1. Implicarea comunităţilor locale în prevenirea abandonu-
lui de copii şi a instituţionalizării copiilor

� Campanie de informare prin mediatizare în 
învăţământ preşcolar/şcolar şi în punctele cheie 
ale comunităţii, sondaje, studii

� Organizarea de întâlniri zonale cu secretarii şi 
persoanele responsabile în asistenţa socială la 
nivelul comunităţilor locale

� Acordarea de sprijin de specialitate consiliilor 
locale în vederea înfiinţării Comisiilor Comunita-
re Consultative şi a serviciilor alternative la nivel 
local

� Selecţie de voluntari

2. Implicarea comunităţilor locale în prevenirea abandonu-
lui de copii şi a instituţionalizării copiilor

3. Acordarea de sprijin material şi de specialitate familiilor 
predispuse să-şi abandoneze copiii, prin dezvoltarea 
unor servicii de consiliere, îngrijire prenatală

� Monitorizarea familiilor aflate în situaţie de risc

� Alcătuirea echipei de specialişti pentru evalua-
rea cazurilor

� Colaborare cu medici de familie, cu alţi factori 
responsabili la nivel local

4. Implicarea comunităţilor locale în prevenirea abandonu-
lui de copii şi a instituţionalizării copiilor

Social – Strategia şi planul judeţean de 
acţiune privind protecţia specială şi integra-
rea socială a persoanelor vârstnice, precum şi 
a persoanelor cu handicap – 2008

1. Acordarea de sprijin de specialitate pentru înfiinţarea 
de Centre de zi în colaborare cu Consiliile Locale



Pagina 25 

Strategia comunei Ghidfalău 2009 - 2020

Turism – Strategia de dezvoltarea a turismu-
lui în judeţului Covasna

În fiecare localitate să existe birouri de informare turistică, 
aşa numitele Centre de Informare Multifuncţională

Scopul centrelor: a da şi a primi informaţii

Domenii de activitate: 

� Turism – centru de vizitare

� Organizarea protecţiei mediului

� În slujba comunităţii

Sarcini: 

� Colectarea informaţiilor din localitate

� Actualizarea informaţiilor

� Informaţii accesibile permanent: locuri de caza-
re, rezervări, organizarea de programe individu-
ale, ghizi turistici

� Asigurarea serviciilor de bază în caz de urgenţă 
medicală 

� Coordonarea programelor (instituţii, consiliu 
local, ONG)

� Efectuarea unor sondaje simple referitoare la 
calitatea serviciilor 

� Program permanent cu publicul 

Angajaţi: 

� Tineri, cunoscători de limbi străine, 2 tineri cu 
cunoştinţe locale

Locaţie: 

� Cele existente sau locaţii noi

� Acces la internet – posibilităţi lărgite (rezervări, 
cumpărături on-line)

Infrastructură – Plan de dezvoltare a 
judeţului Covasna pe termen mediu 2006 – 
2013

1. Infrastructura de transport

Drumuri comunale

• Asigurarea de fonduri pentru întreţinerea drumuri-
lor;

• Pietruirea tuturor drumurilor comunale;

• Asfaltarea drumurilor comunale;

• Întreţinerea şanţurilor din mediul rural.

Poduri şi podeţe

• Efectuarea de urgenţă a expertizelor tehnice la 
podurile de pe râurile mari 

• Întocmirea proiectelor tehnice pentru consolidarea 
şi repararea podurilor

• Trecerea la efectuarea lucrărilor de apărare şi con-
solidare maluri acolo unde malurile prezintă erozi-
uni accentuate

• Efectuarea lucrărilor de decolmatare podeţe sau 
înlocuirea lor acolo unde nu este posibilă decolma-
tarea

• Consolidarea podurilor cu structură combinată lemn 
– metal, până la înlocuirea lor cu poduri din structuri 
moderne

Transportul public de persoane

• Renovarea autogărilor

• Amenajarea staţiilor

• Reînnoirea parcului de autobuze

• Asigurarea de trasee pentru întreaga populaţie

Reţeaua de căi ferate

• Construirea unor pasaje supraterane peste calea 
ferată

• Modernizarea barierelor manuale prin instalarea 
unor bariere automate

• Presemnalizări şi semnalizări ale trecerilor de cale 

ferată moderne

Transportul greu

• Reabilitarea drumurilor, mărind capacitatea portantă 
a acestora

• Realizarea căilor de tip centură

• Limitarea transportului greu rutier prin politici speci-
fice şi încurajarea efectuării acestuia pe cale ferată

2. Infrastructura de utilităţi şi servicii publice

Alimentare cu apă, canalizări şi staţii de epurare

Proiectul „Alimentare cu apă, canalizări şi staţii de 
epurare în judeţul Covasna” cuprinde toate cele 128 
localităţi ale judeţului

• Se vor reabilita, moderniza sau construi instalaţii 
noi în conformitate cu standardele stabilite prin 
Directivele CE şi legislaţia din România în domeniul 
apă şi canalizare.

• Rezultate aşteptate: asigurarea apei potabile la cca. 
95% din populaţia judeţului, tratarea apelor uzate 
menajere.

Alimentare cu gaze naturale

Este necesară extinderea reţelelor de gaze naturale, 
atât pentru consumul populaţiei, cât şi pentru crea-
rea bazelor necesare producţiei. Vor fi prioritare acele 
localităţi care posedă resurse neexploatate sau insufi-
cient exploatate şi prezintă premise pentru dezvoltarea 
unor activităţi productive.

3. Infrastructura de telecomunicaţii

• Mărirea capacităţii de transport de date internet

• Extinderea capacităţii reţelelor

4. Gestionarea deşeurilor

• Realizarea investiţiei pentru proiectul regional 
„Sistem integrat de management al deşeurilor 
în judeţele Harghita şi Covasna” până în  2010. 
Investiţia va fi finanţată de Uniunea Europeană prin 
Fondul de Coeziune în proporţie de până la 85 %, 
diferenţa se va suporta de consiliile locale benefici-
are. Investiţia va include:

� facilităţi de colectare selectivă a deşeurilor me-
najere;
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� autovehicule (autogunoiere, buldozere, 
încărcătoare, camion cu sistem de măturare 
stradală, compactoare, etc);

� închiderea tuturor depozitelor neconforme cu 
normele UE;

� deschiderea a cel puţin unui depozit controlat 
de deşeuri ( având în vedere condiţiile specifi-
ce de relief din regiune, este foarte posibil să 
se propună chiar 2-3 depozite pentru cele 2 
judeţe);

� staţii de transfer pentru aglomerările mai mari;

� până la 16.07.2010 cantitatea de deşeu biode-
gradabil depozitat trebuie redusă la 75 % din 
cantitatea depozitată în 1995 (an de referinţă);

� realizarea staţiilor de transfer în conformitate cu 
Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor;

� închiderea şi ecologizarea spaţiilor de depo-
zitare din zonele rurale până la 16.07.2009 şi 
realizarea punctelor de colectare pentru aceste 
zone, prin racordarea la staţiile de transfer;

� închiderea şi ecologizarea spaţiilor de depo-
zitare din oraşele Baraolt, Covasna, Întorsura 
Buzăului până în 2009 şi a celor din municipiile 
Sf. Gheorghe şi Târgu Secuiesc până în 2017;

� extinderea zonelor deservite de serviciile de 
salubritate;

� extinderea colectării selective.

5. Mediul social şi cultural

Tineret

� Întărirea organizaţiilor de tineret existente

� Înfiinţarea de noi asociaţii/ organizaţii

� Definirea corectă a modului de implicare a 
acestora în deciziile publice

� Realizarea de protocoale de cooperare cu 
instituţiile administraţiilor publice locale, alte 
organisme.

� Perfecţionarea liderilor asociaţiilor în vederea 
dialogului eficient cu terţii

� Organizarea de mese rotunde, întâlniri ale 

tinerilor cu factori de decizie şi demararea unui 
dialog pe termen lung.

� Creşterea ofertei de locuri de muncă pentru 
tineri

� Atragerea tinerilor în administraţie

� Susţinerea perfecţionării profesionale a tinerilor 
prin mijloace financiare public/privat.

� Creşterea fondului locativ social

� Credite avantajoase / subvenţionate pentru 
construcţii de locuinţe pentru tineri.

� Elaborarea şi implementarea de programe loca-
le pentru fixarea forţei de muncă tinere

Cultură

� Şanse egale pentru folosirea bunurilor şi ser-
viciilor culturale pentru indivizi şi comunităţi.

� Întărirea identităţii culturale civile, prin scăderea 
ratei de emigrare a  tinerilor şi a talentelor, 
crearea locurilor de muncă, a posibilităţilor şi a 
valorilor, respectiv păstrarea moştenirilor cultu-
rale cu metode contemporane.

� Protecţia valorilor culturale moştenite, şi stimu-
larea dezvoltării

� Întărirea identităţii culturale civile, protecţia 
moştenirilor culturale materiale, valorificarea 
moştenirii spirituale, păstrarea sau reînvăţarea 
şi reînvierea tradiţiilor, inventarierea tuturor va-
lorilor culturale, promoţia lor şi conştientizarea 
acestora în rândul maselor de oameni, folosirea 
lor cu inteligenţă, stimularea şi susţinerea dife-
ritelor forme de manifestări culturale care au ca 
bază participarea comunităţii.

Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru pen-
tru perioada 2007 – 2013, cu referire la me-
diul rural

1. Dezvoltarea infrastructurii locale

Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
de transport

� Creşterea fondului locativ social

� Reabilitarea şi modernizarea reţelei de dru-
muri locale şi comunale în scopul creşterii 
atractivităţii acestora ca locaţii pentru investiţii

� Reabilitarea reţelei de drumuri de interes local 
pentru eliminarea blocajelor rutiere şi traversa-
rea, în condiţii de siguranţă, a localităţilor.

Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de 
protecţie a mediului

� Construirea, reabilitarea, extinderea şi moderni-
zarea sistemului de canalizare în zonele rurale

� Construirea, reabilitarea, extinderea şi moderni-
zarea sistemului de alimentare cu apă şi tratare 
a apelor uzate

� Crearea, extinderea şi modernizarea sistemelor 
de management a deşeurilor în zonele rurale

� Construirea, extinderea şi reabilitarea de rampe 
ecologice pentru deşeurile industriale

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
educaţionale, sociale şi de sănătate

� Amenajarea, reabilitarea de spitale, dispensare, 
cabinete medicale cu preponderenţă în mediul 
rural

� Amenajarea de unităţi sanitare şi veterinare

� Construirea, extinderea, modernizarea şi dota-
rea şcolilor

� Amenajarea/reabilitarea/modernizarea şi dota-
rea centrelor sociale multifuncţionale şi a cen-
trelor rezidenţiale.

2. Dezvoltarea turismului

2.1. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural

� Restaurarea, protecţia şi conservarea patri-
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moniului cultural regional/ local, cu evident 
potenţial turistic

� Valorificarea resurselor naturale prin construirea 
de drumuri de acces, amenajare trasee turistice

� Dezvoltarea turismului balnear – îmbunătăţirea, 
modernizarea şi dotarea facilităţilor pentru trata-
ment

2.2. Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei 
turistice;

� Investiţii turistice care promovează bucătăria 
tradiţională specifică zonei

� Iniţiative de valorificare turistică a resurselor 
locale

� Susţinerea financiară a unor activităţi de produ-
cere a obiectelor de artizanat şi meşteşugăreşti

� Crearea de mărci şi branduri turistice locale

� Susţinerea înfiinţării de puncte şi reţele de infor-
mare turistică la nivel local

2.3. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 
de turism pentru valorificarea durabilă a resurselor 
naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor în 
turism

� Reabilitarea, modernizarea şi extinderea struc-
turilor de cazare şi a utilităţilor aferente

� Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii 
de turism pentru petrecerea timpului liber şi a 
utilităţilor aferente

3. Dezvoltare rurală

3.1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimen-
tar şi forestier

� Consiliere privind managementul exploataţiilor 
agricole şi aplicarea bunelor practici agricole şi 
de mediu

� Construirea/modernizarea şi achiziţionarea de 
clădiri şi alte proprietăţi utilizate în producţia 
agricolă

� Extinderea resurselor forestiere pe terenurile 
agricole şi neagricole în vederea contribuirii la 
protecţia mediului, prevenirea riscurilor naturale 

şi a schimbărilor climatice

� Investiţii în dotarea firmelor din mediul rural care 
au ca activitate principală procesarea lemnului

� Realizarea de investiţii, inclusiv în energie 
regenerabilă, în achiziţionarea de noi tehnologii 
care să ducă la îmbunătăţirea procesării prima-
re şi a marketingului produselor agricole

� Îmbunătăţirea accesibilităţii la exploataţiile agri-
cole şi forestiere

� Construirea/modernizarea căilor de acces la 
surse de enegie şi sistemele de irigaţii

� Reducerea fărâmiţării excesive a terenurilor 
agricole prin comasarea terenurilor agricole şi 
forestiere

3.2. Creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi încuraja-
rea diversificării economiei rurale

� Crearea de activităţi non-agricole şi dezvoltarea 
întreprinderilor

○ promovarea şi dezvoltarea de activităţi 
meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor 
activităţi specific rurale

○ investiţii în dezvoltarea agroturismului

� Încurajarea activităţilor turistice

○ construirea, modernizarea, dotarea centre-
lor de informare turistică din zonele rurale

○ realizarea de sisteme electronice de rezer-
vare a locurilor de cazare

○ investiţii în reabilitarea/modernizarea struc-
turilor de agrement din zonele rurale

○ amenajarea obiectivelor naturale de interes 
turistic

� Crearea şi modernizarea infrastructurii rurale

○ crearea şi modernizarea infrastructurii rurale 
de transport (creare/modernizare drumu-
ri comunale), mediu, crearea/extinderea/
modernizarea sistemelor de canalizare, 
alimentare cu apă, extinderea sistemului de 
colectare a deşeurilor; extinderea sistemului 
de alimentare cu energie electrică, reţele de 

alimentare cu gaz, etc

� Amenajarea spaţiilor de interes public ale 
localităţilor

○ amenajarea spaţiilor de interes public a 
localităţilor: construcţia, amenajarea, reno-
varea centrelor civice (clădiri, parcări, pieţe, 
parcuri, etc)

○ reabilitarea/amenajarea bibliotecilor, 
căminelor culturale, etc

○ refacerea picturilor/frescelor din biserici, etc.
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II. Analiza SWOT
1. Puncte tari – Puncte slabe –  
Şanse –  Riscuri pe domenii de  
activitate

POPULAŢIE, FORŢA DE MUNCĂ, 
LOCUINŢE

Puncte Tari Puncte Slabe
 � Populaţia  este aproape 

constantă cu o uşoară 
descreştere

 � Oraşul Sf.Gheorghe este 
aproape, mai multe locuri 
de muncă

 � Realizarea sistemului 
de canalizare şi a reţelei 
de alimentare cu apă 
potabilă

 � Teren disponibil pentru 
consrucţii

 � Sporul natural al 
populaţie se datorează 
gradului ridicat de natali-
te al locuitorilor de etnie 
rromă

 � Foarte mulţi agricultori

 � Lipsa forţei de muncă 
specializate

 � Nici un plan pentru cons-
truirea de locuinţe pentru 
tineret

Oportunităţi Riscuri
 � Apropierea de municipiul 

Sfântu Gheorghe

 � Crearea de locuril de 
muncă pe plan loca

 � Dezvoltarea satelor

 � Emigrarea populaţiei 
tinere în străinătate

 � Credite neavantajoase 
pentru construcţii de 
locuinţe pentru tineret

INFRASTRUCTURA TEHNICĂ ŞI TECH-
NOLOGIA COMUNICAŢILOR

Puncte Tari Puncte Slabe
 � Sistem de canalizare în 

satele Ghidfalău şi Zoltan

 � Alimentarea cu apă 
potabilă a satelor 
Ghidfalău, Zoltan, în  
satele Fotoş şi Angheluş 
este în stadiu de finali-
zare

 � În toate satele comunei 
există curent electric

 � Există reţea de telefonie 
fixă 

 � În toate localităţile 
funcţionează reţelele de 
telefonie mobilă

 � În localitatea Ghidfalău 
există reţea de televizi-
une prin cablu

 � În satul Fotoş, case-
le de vacanţe nu au 
infrasructură tehnică

 � Lipsa unei reţele de in-
ternet prin cablu de fibră 
optică

Oportunitati Riscuri
 � Dezvoltarea sistemului 

de alimentare cu electri-
citate

 � Dezvoltarea unei reţele 
de internet prin cablu de 
fibră optică

 � Odată cu investiţile 
realizate în domeniul 
infrastructurii, condiţile 
de locuit ale cetăţenilor 
din comună se vor 
îmbunătăţii considerabil

 � Mediul rural rămâne 
mereu pe ultimul loc 
din punct de vedere al 
investiţilor
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ECONOMIE, AGRICULTURĂ ŞI TURISM  
 
Puncte Tari Puncte Slabe
 � Mai multe firme cu se-

diul în localităţiile ce 
alcătuiesc comuna 
Ghidfalău

 � O agricultură mai bine 
dezvoltată decât în co-
munele apropiate

 � Parc industrial

 � Apropierea de municipiul 
Sfântu Gheorghe 

 � Sol fertil

 � Tradiţie în agricultură şi 
astfel cunoştinţe avansa-
te în acest domeniu

 � Comuna deţine potenţial 
pentru dezvoltarea agro-
turismului

 � Dezvoltare turismului şi 
a caselor de vacanţă în 
satul Fotoş

 � În ultimii ani, numărul de 
turişti străini care au vizi-
tat satele aparţimătoare 
comunei a crescut

 � Prea puţin investitori 
străini

 � Suprafeţe agricole mici, 
iar cele mari sunt foarte 
fărămiţate

 � Lipsa utilajelor noi, mo-
derne

 � Lipsa pieţei pentru desfa-
cerea produsele agricole 
cultivate

 � Lipsa fondurilor pentru 
investiţii în maşini şi utila-
je agricole

 � numărul pensiunilor în 
zonă este foarte mic faţă 
de potenţialul existent

Oportunităţi Riscuri
 �  Parc industrial în 

desfăşurare 

 � Din ce în ce mai mulţi 
tineri prezintă inte-
res pentru a investii în 
agricultură

 � Posibilităţi pentru agricul-
tura de tip bio

 � Atragerea de investitori 
din afara comunei sau 
din străinătate

 � dezvoltarea turismului 
local prin utilizarea resur-
selor naturale existente 
(păduri, fondul cinegetic)

 �  Lipsa forţei de muncă 
calificată

 � Creşterea numărului 
de animale sălbatice: 
mistreţ, cerb, căprioară, 
urs, etc.

 � Nevalorificarea 
suprafeţelor agricole 
abandonate

 � Utilizarea neraţională 
a resurselor naturale 
neregenerabile sau greu 
regenerabile (fondul 
forestier) va împiedica 
dezvoltarea durabilă

MEDIU/PEISAJ

Puncte Tari Puncte Slabe
 �  Munţii Bodocului, 

pădurile existente 
(potenţial cinegetic)

 � Râul Olt care străbate 
comuna în apropierea 
satului Ghidfalău

 � Nu există o consul-
tare/colaborare între 
asociaţiile de vănâtori şi 
autorităţile locale

Oportunităţi Riscuri
 � Prezenţa animale-

lor sălbatice poate fii 
un mare potenţial de 
investiţii în domeniul 
turismului

 � Implicarea activă a 
populaţiei

 � UE alocă fondu-
ri substanţiale pen-
tru protecţia mediului 
înconjurător

 �  Fenomenul de globaliza-
re

 � Lipsa educaţiei privind 
protecţia mediului poa-
te duce la o degradare 
agravantă a monumen-
telor naturii
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INFRASTRUCTURA SOCIALĂ, DE 
SĂNĂTATE, DE EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI 
SPORT 
 
Puncte Tari Puncte Slabe
 � În satul Ghidfalău există 

un dispensar medical

 � În fiecare sat există o 
cameră pentru consultaţii 
unde în fiecare 
săptămână, în una din 
zile, vine personalul me-
dical pentru consultaţii

 � Şcoala generală din 
Ghidfalău se află în stare 
de reabilitare şi rea-
menajare

 � În satul Angheluş şcoala 
se află stare de reabilita-
re şi reamenajare

 � În cealalte sate există 
grădiniţă şi şcoală 
primară

 � Sală de sport (fază de 
finalizare)

 � În satul Ghidfalău există 
o bibliotecă comunală

 � În fiecare sat al comu-
nei există câte un cămin 
cultural

 � Odată cu ocazia 
aniversării zilelor satului 
se organizează meciuri 
de fotbal

 � Clădirile sunt vechi şi 
nu sunt dotate conform 
cerinţelor actuale şi noi-
lor standarde

 � Nu există azil de bâtrăni

 � Clădirea căminului cul-
tural din satul Ghidfalău 
necesită lucrări de rea-
menajare şi renovare

Oportunitati Riscuri
 � Comuna se află departe 

de drumurile aglomera-
te astfel că amplasarea 
unui cămin pentru bâtrăni 
aici ar fii ideal

 � Programe Europene care 
sprijină infrastuctura de 
socială şi de sănătate

 � Programele Guvernului 
României

 � Există oportunităţi pen-
tru proiecte ce pot fi 
finanţate din POS DRU 
(dezvoltarea resurselor 
umane)

 � În cazul neefectuării unor 
serii de investiţii în do-
meniul sănătăţii, stare de 
sănătate a populaţiei se 
va deteriora

 � Migrare a tinerilor

 � Lipsa atragerii de fon-
duri de la Uniunea 
Europeană şi de la 
Guvernul României va 
conduce la o slabă dez-
voltare a infrastructurii de 
bază şi a servicilor medi-
cale şi sociale
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 � Infrastructură tehnica inadecvată 

 � Lipsa infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare

 � Infrastructură medicală şi de învăţământ inadecvată 

 � Colectare deşeurilor nerezolvată

 � Lipsa lucurilor de muncă

 � Conflicte minore cu populaţia de etnie rromă

 � Lipsa spaţiilor verzi şi de agrement

 � Lipsa vieţii culturale .

În luna mai 2008 a fost predat Primarului comunei Ghidfalău 
primul concept al Strategiei de Dezvoltare Locală. Un al do-
ilea concept a fost discutat în luna iulie 2008 cu Consiliul 
Local din comuna Ghidfalău. Propunerile şi impulsurile au 
fost integrate în versiunea finală, ideile şi celelalte propune-
ri fiind permanent integrate până la data de 15 decembrie 
2008. Prin intermediul permanentelor contacte dintre Firma 
MANCOM CENTRU SRL şi dl Magyarosi Csaba în calitate 
de partener local de contact a existat posibilitatea ca Prima-
rul şi reprezentanţii locali să fie permanent informaţi asupra 
progresului Strategiei de Dezvoltare Locală, putând astfel 
influenţa în mod corespunzător cursul de elaborare al ace-
stei strategii.

2. Dovada implicării actorilor locali 
în elaborarea strategiei
Firma MANCOM CENTRU SRL s-a lăsat ghidată de ideea 
că locuitorii comunei Ghidfalău sunt cei mai familiarizaţi cu 
reuşitele şi problemele propriei lor dezvoltări. Elaborarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Ghidfalău s-a 
realizat aşadar prin cooptarea şi luarea în considerare la 
cel mai înalt grad a cunoştinţelor, dorinţelor şi ideilor loca-
le. În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală, dl 
Magyarosi Csaba a fost desemnat din partea primăriei ca 
şi colaborator şi partener local de contact. Alături de el au 
mai colaborat dl Ferenc Demeter (partener de contact care 
a avut ca sarcină garantarea, la nivelul judeţului Covasna, 
a intenţiilor judeţului Covasna, a planificărilor şi proiectelor 
supraordonate ale judeţului, însă şi a feedback-ului dintre 
interesele comunei Ghidfalău şi a judeţului Covasna), d-na 
Zsuzsa Varga, d-na Boglarka Vajda şi dl Zoltan Mocsary (au 
elaborat în mod activ acele puncte care, din perspectiva pla-
nului judeţean de dezvoltare, a programului de acţiune în 
domeniul mediului, a strategiei judeţene pentru dezvoltarea 
turistică şi a altor documente, exercită o influenţă directă sau 
indirectă asupra dezvoltării viitoare a comunei Ghidfalău şi 
asupra implementării Strategiei de Dezvoltare Locală). 

La începutul analizei, în comuna Ghidfalău au fost distribu-
ite chestionare în vederea sondării opiniei locuitorilor ace-
stei comune privind situaţia actuală. Acestă acţiune a fost 
întreprinsă pentru a putea lua în considerare ideile oameni-
lor ce locuiesc şi trăiesc aici. Dintr-un total de 40 chestionare 
au fost evaluate 35. 

Astfel a reieşit că locuitorii comunei Ghidfalău văd urmatoa-
rele avantaje în comuna lor: 

 � Experienţă mare acumulată în diferitele activităţi agricole

 � Disponibilitatea cetăţenilor pentru o implicare activă în 
realizarea  proiectelor viitoare

 �  Realizarea de noi investiţii şi crearea de locuri de muncă

 � Apropierea de municipiul Sfântu Gheorghe

 � Oportunităţi de finanţare.

Cele mai mari probleme privite din punctul de vedere al unei 
părţi nu neapărat reprezentative a localnicilor constau în 
(mai multe detalii în anexa 1):
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1. Metodică
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală se bazează 
pe instrumentele uzuale de planificare pentru dezvoltarea 
rurală integrată – regionalitate şi participare. Regionalita-
tea se referă la gândirea în manieră regională, la crearea 
circuitelor şi a structurilor regionale. Pe acestea sunt fun-
damentate coeziunea şi competitivitatea regiunii. Participa-
rea înseamnă cooptarea persoanelor şi grupurilor în diver-
sele faze ale unui proces decizional, pentru a-l influenţa în 
mod eficient. Astfel s-a ţinut cont de o înaltă transparenţă. 
O atenţie deosebită a revenit analizei concrete a situaţiei 
socio-economice actuale, analizei punctelor tari şi punctelor 
slabe, precum şi cooptării populaţiei în elaborarea obiec-
tivelor şi a ideilor de proiecte. Strategia este rezultatul unui 
proces interactiv şi participativ, în care localnicii şi purtătorii 
de decizie au activat în mod integrativ. Necesarul real de 
decizie a fost adus în mod clar în prim-plan şi a constituit o 
parte componentă a procesului de comunicare. Ca rezultat 
s-a născut o strategie ce este în mod clar orientată către 
consens şi deschisă spre priorităţi modificate, precum şi faţă 
de adaptarea unor noi demersuri de dezvoltare. 

Împreună cu experţii săi, mai ales cu dl. Wolf Beyer, MAN-
COM CENTRU SRL lucrează în conformitate cu un demers 
integral de planificare. Acestuia îi stă la bază o considerare 
integrată a consecinţelor şi interconexiunilor teritoriale. Baza 
a constituit-o, pe lângă elaborarea profesională a analizei, în 
special dialogul constructiv cu partenerii locali şi judeţeni, în 
încercarea de a cuprinde cât se poate de exact dorinţele şi 
ideile atât a localnicilor cât şi a factorilor de decizie de la faţa 
locului. În această ordine de idei nu a fost vorba numai de o 
însumare teoretică a opiniilor, ci şi de o activare participativă 
la elaborare, pentru a consolida motivele participării la im-
plementarea ulterioară a strategiei. S-a dorit ca locuitorii co-
munei Ghidfalău

 � să îşi poată forma o opinie proprie

 �  să îşi poată articula obiective de dezvoltare

 � să poată lua decizii

 � să poată modela activ schimbările viitoare

 � în felul acesta putând participa, prin acestea, la procese-
le politice, sociale şi economice.

III. Strategia de Dezvoltare Prin consolidarea comunicării la nivel local şi prin activarea 
unei colaborări mai bune între autorităţile locale şi cetăţeni, 
se va îmbunătăţi durabilitatea proceselor de dezvoltare şi 
mulţumirea locuitorilor din spaţiului rural. Programul LEA-
DER al Uniunii Europene, Axa Prioritară 4 din PNDR se 
orientează explicit asupra acestui demers de planificare şi îl 
ridică pe acesta la rangul de principiu. Strategiile de dezvol-
tare locale şi regionale nu pot atinge succesul decât atunci 
când actorii locali şi grupurile locale de interese se implică la 
toate nivelele, şi când ele sunt cooptate activ în implementa-
rea programelor de acţiune şi a proiectelor.  
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2. Viziune directoare şi obiective de 
dezvoltare
Viziune directoare 
Comuna Ghidfalău trebuie să devină o comună model din 
perspectiva mediului înconjurător şi a mediului propice pen-
tru creşterea copiilor. Prin intermediul ideilor creative trebuie 
dezvoltate proiecte care să garanteze venituri pentru locui-
torii acestei comune. În acest context, mai ales activităţile 
agricole trebuie să devină mai eficiente. Împreună cu rro-
mii trebuiesc dezvoltate proiecte socio-culturale care să 
îmbogăţească viaţa spiritual-culturală a comunei. 

Obiective generale de dezvoltare
 � Îmbunătăţirea infrastructurii tehnice ca şi premisă 

pentru dezvoltarea proiectelor de investiţii (alimentarea 
cu apă, sistem de canalizare, construcţia şi reabilitarea 
de drumuri etc.)

 � Îmbunatăţirea calităţii vieţii prin modernizarea sau 
extinderea obiectelor de infrastructură socială (centru de 
zi pentru persoane cu dizabilităţi, cabinet medical, etc.) 

 � Îmbunătăţirea calitativă a convieţuirii locuitorilor din 
comuna Ghidfalău cu diferite minorităţi etnice prin reali-
zarea de proiecte integrative cu rromii (proiecte culturale 
comune, idei creative pentru atragerea rromilor în viaţa 
socială a comunei etc.)

 � Creşterea disponibilităţii comunei faţă de copii prin 
realizarea unor proiecte specifice pentru copii şi tineri 
(locuri de joacă şi pentru activităţi sportive, şcoală, par-
curi, centru pentru copii şi tineret, etc.)

3. Proiecte de dezvoltare şi stabilirea 
priorităţilor 
Dezvoltarea infrastructurii este în general considerată 
a fi baza pentru continuarea progreselor în dezvoltarea 
integrală a comunei. Investiţiile în infrastructură reprezintă 
fără îndoială şi premisa pentru creşterea atractivităţii comu-
nei Ghidfalău. Îmbunătăţirea legăturii dintre satul Ghidfalau 
şi celelalte sate aparţinătoare va putea asigura în viitor o 
dezvoltare omogenă a comunei în ansamblul ei. De aceea 
este necesar şi pentru comuna Ghidfalău a fi extinsă şi 
dezvoltată în mod prioritar baza infrastructurală în toate do-
meniile – tehnic, social, economic şi de mediu. Acestui lucru 
îi revine cea mai înaltă prioritate. Pentru a putea garanta 
o dezvoltare controlată trebuie neapărat realizată actuali-
zarea PUG-ului. Astfel, crearea premiselor infrastructurale 
trebuie să se realizeze în mod sistematic şi într-o îmbinare 
constructivă bazată pe reciprocitate. Odată cu PUG şi cu 
Strategia de Dezvoltare Locală este asigurată şi o utilizare 
eficientă a mijloacelor bugetare ale comunei, drept comple-
tare a mijloacelor publice de finanţare.

Infrastructura tehnică: 
• Reabilitare/modernizare drumuri

• Reţea de alimentare cu apă 

• Sistem de canalizare cu staţie de epurare 

• Reabilitare clădiri şcolă, extindere/construcţie 

• Reabilitare şi modernizare cabinete medicale

• Colectare selectivă, valorificare deşeuri, staţie de 
compostare, transfer la depozite autorizate 

• Transport local între centrul de comună şi satele 
aparţinătore. 

Infrastructura socială: 
• Reabilitarea parcurilor, spaţiilor verzi şi crearea de 

spaţii de joacă pentru copii 

• Înfiinţare de servicii sociale specializate, cen-
tru de zi pentru persoane cu handicap şi centru 
multifuncţional 

• Bază sportivă.

Infrastructura turistică:
• Dezvoltarea infrastructurii pentru agro- şi ecoturism

Pe locul al doilea se înscriu proiectele pentru creşterea, 
respectiv obţinerea de venituri. Crearea de locuri de muncă 
este o premisă necesară pentru funcţionarea comunei. În 
acest sens sunt importante idei de proiecte de investiţii în 
următoarele domenii:

• Agricultură

• Piscicultură

• Silvicultură

• Investiţii în economie

• Turism   

Pe locul al treilea se înscriu proiectele din domeniul so-
cio-cultural. Succesiunea reprezintă şi o valorizare, din 
moment ce îmbunătăţirea factorilor forte de amplasament 
influenţează în mod direct dezvoltarea investiţiilor în eco-
nomie şi astfel, creearea de locuri de muncă şi viaţa socio-
culturala a comunei. O creştere relevantă a atractivităţii co-
munei va fi obţinută abia ca rezultat al tuturor factorilor, cu 
epuizarea potenţialurilor locale şi prin utilizarea creativităţii 
şi a forţei de înfăptuire umane.

Proiecte socio-culturale:
• Sprijinirea dezvoltării societăţii civile prin înfiinţarea 

de organizaţii ale cetăţenilor 

• Idei de proiecte comune împreună cu cetăţenii de 
etnie rromă

• Proiecte care să vizeze minimalizarea potenţialelor 
conflicte între minorităţi (maghiari, români, rromi, 
etc.)
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mersurilor cooperative şi în utilizarea suprafeţelor agricole 
(Planul pentru Dezvoltarea Agriculturii Judeţului Covasna 
2007-2013). 

4. Încadrare şi efect asupra 
dezvoltării locale, judeţene şi regio-
nale
Strategia de dezvoltare locală a comunei Ghidfalău ia în 
considerare instrumentele de planificare ale judeţului Co-
vasna precum şi documentele de la nivelul regional. Proi-
ectele de infrastructură se integrează desigur în planul de 
ansamblu al judeţului Covasna în vederea dezvoltării inf-
rastructurii (Planul Judeţean de Dezvoltare şi Planul Regi-
onal de Dezvoltare 2007-2013). În această ordine de idei 
trebuie să se ofere asigurări că odată cu reabilitarea atât a 
drumurilor judeţene căt şi a celor comunale sunt înlăturate 
pas cu pas discrepanţele calitative dintre ele, ajungându-se 
în felul acesta la un echilibru. O altă armonizare necesară 
constă în derularea, realizarea propriu-zisă a proiectelor de 
infrastructură tehnică – alimentare cu apă, canalizare, ali-
mentare cu gaz, electricitate, telecomunicaţii, în măsura în 
care ele sunt subterane – înainte ca lucrările de construcţie 
de drumuri şi străzi să încheie modernizarea infrastructurii 
tehnice în acest sens. 

Proiectele de protecţie a naturii (în acord cu Planul Local 
de Acţiune pentru Protecţia Mediului – judeţul Covasna) şi 
pentru educarea şi formarea copiilor şi a adulţilor în spiritul 
protecţiei mediului pot juca în acest context un rol exempli-
ficator şi pentru comunele învecinate. În această ordine de 
idei, proiectele de protecţie a naturii ar trebui să primească 
de la bun început o referire teritorială mai largă, cuprinzând 
mai multe comune. 

Acest lucru vizează şi proiectele de turism. Din moment ce 
cu siguranţă turiştii nu vor vizita mai multe zile consecutive 
exclusiv comuna Ghidfalau, proiectele turistice vor fi integ-
rate, încă din faza dezvoltării lor, în strategia de dezvoltare 
turistică a judeţului Covasna. Dezvoltare infrastructurii turis-
tice de bază în responsabilitate comună duce la o eficienţă 
mai mare şi la o economisire de costuri inutile.

Marketingul comun al comunelor din această zonă va rezul-
ta în urma unei strânse colaborări dintre acestea. Numai în 
acest fel potenţialele şi punctele forte ale fiecărei comune vor 
putea să se completeze reciproc. Cooperarea şi colaborarea 
din domeniul agriculturii va fi deasemenea foarte importantă  
tocmai pentru a putea face faţă presiunii şi concurenţei din 
afară. În lista de proiecte sunt conţinute idei în direcţia de-
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IV. Implementarea şi moni-
torizarea Strategiei Locale 
de Dezvoltare 
În tabelul anexat sunt prezentate priorităţile de dezvoltare 
ale comunei Ghidfalău până în anul 2020. Aceste priorităţi 
sunt la rândul lor dublate de măsuri. Prin intermediul proiec-
telor planificate, locuitorii comunei Ghidfalău vor fi cooptaţi 
în mod direct în implementarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală. Implementarea ar trebui controlată prin obiective-
le specifice şi prin satisfacerea indicatorilor. În domenii-
le infrastructurii fizice (infrastructura tehnică, socială, de 
comunicaţii) şi în silvicultură, implementatorii de proiecte vor 
fi, în cele mai multe cazuri, comuna sau structuri publice. 
În domeniul proiectelor socio-culturale şi de investiţii, firme 
private, persoane sau asociaţii vor fi în acelaşi timp dezvol-
tatori de proiecte, solicitanţi şi realizatori.  

Ar fi util a se decidă în Consiliul Local ca implementarea 
pe baza indicatorilor a Strategiei de Dezvoltare Locală să 
se realizeze realmente într-un mod ghidat, în sensul de a fi 
controlată şi să aibă loc în mod regulat o raportare adresată 
Consiliului Local Ghidfalău.

Priorităţi Măsuri Obiective specifice Proiecte Indicatori
1.  
Dezvol-
tarea 
infra-
structurii 
locale

1.1  
Infra-
struc-
tura 
tehnică

 � Acces îmbunătăţit către 
comuna Ghidfalău şi satele 
aparţinătoare prin reabilitarea 
şi modernizarea infrastructurii 
de transport

 � Îmbunătăţirea condiţiilor de 
amplasament ale comunei 
Ghidfalău

 � Îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă ale locuitorilor prin 
alimentarea centralizată cu 
apă şi colectarea acesteia, 
gestionarea deşeurilor, 
telecomunicaţii, etc.

 � Continuarea construcţiei 
reţelei de canalizare în satele 
Fotoş şi Angheluş

 � Staţie de epurare

 � Reabilitarea staţie de alimen-
tare cu apă

 � Construcţia reţelei de apă 
între satele Fotoş şi Angheluş

 � Construcţia podului peste râul 
Olt în raza satului Zoltan

 � Colectare selectivă, valorifi-
care deşeuri, staţie de com-
postare/transfer la depozite 
autorizate

 � Reabilitarea drumului co-
munal 121 A de la satul 
Angheluş până  la DN 13E

 � Modernizare, reabilitare 
drumuri, în special drumuri-
le de legătură dintre satele 
aparţinătoare

 � Transport local între cen-
trul de comună şi satele 
aparţinătoare

 � Amenajare urbanistică a co-
munei, extinderea spaţiilor de 
parcare

 � Îmbunătăţire reţea internet

 � Numărul cetăţenilor racordaţi

 � Numărul kilometrilor de reţea, 
conducte de apă

 � Numărul cetăţenilor care 
profită de pe urma gestionării 
deşeurilor

 � Km de drum modernizaţi şi 
reabilitaţi

 � Km2 de spaţii de parcare nou 
create

 � Numărul utilizatorilor de inter-
net
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Priorităţi Măsuri Obiective specifice Proiecte Indicatori
1.2 
Infra-
struc-
tura 
socială

 � Îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă ale locuitorilor comunei 
Ghidfalău

 � Creşterea atractivităţii comu-
nei, pentru a-i păstra pe locui-
tori pe teritoriul acesteia

 � Reabilitar

 � e şcoală în satul Angheluş

 � Reabilitarea şcolii şi 
căminului cultural din satul 
Fotoş

 � Reabilitare grădiniţă şi bi-
blioteca şcolară în  satul 
Ghidfalău

 � Dotarea bibliotecii şcolare cu 
calculatoare şi internet

 � Reabilitare şcoală în satul 
Zoltan

 � Construcţie teren de sport în 
satul Angheluş

 � Imbunătăţirea asistenţei me-
dicale permanente prin reabi-
litare, modernizare şi dotare 
cabinete medicale

 � Bază sportivă multifuncţională 
cu sală de sport.

 � Amenajarea parcurilor, 
spaţiilor verzi, creare de noi 
spaţii de joacă pentru copii

 � Numărul cetăţenilor 
care profită de pe urma 
îmbunătăţirii serviciilor medi-
cale

 � Numărul de elevi care învaţă 
în şcoalile modernizat

 � Km2 suprafaţă verde, numărul 
de copii

1.3 
Infra-
struc-
tura 
turistică

Creşterea ofertelor turistice

Crearea de locuri de muncă

Crearea de parteneriate cu co-
munele învecinate

Stimularea creşterii economice

Amenajarea de trasee turisti-
ce pentru plimbare, drumeţii şi 
montainbike

Dezvoltarea de structuri agro-
turistice (pensiuni), creşterea 
numărului de locuri de cazare

Km de trasee turistice (în funcţie 
de tematică)

Număr de pensiuni

Câţi potenţiali turişti sunt 
aşteptaţi?

2. 
Investiţii

2.1  
Agri-
cultură

 � Stimularea creşterii econo-
mice

 � Asigurarea veniturilor pe ter-
men lung

 � Crearea de parteneriate cu 
comunele învecinate

 � Crearea unei producţii de 
nişă

 � Proiecte comune cu comu-
nele vecine privind utlizarea 
potenţialului agricol

 � Încurajarea creării unor mi-
croferme care să valorifice 
produsele alimentare locale

 � Atragerea de investitori pen-
tru colectarea şi prelucrarea 
produselor lactate

 � Numărul de proiecte comu-
ne, forţă de muncă şi cifre de 
afaceri

 � Mărimea microfermei, cifra de 
afaceri, locuri de muncă

 � Numărul investitorilor

 � Numărul locurilor de muncă 
create sau asigurate
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Priorităţi Măsuri Obiective specifice Proiecte Indicatori
2.2  
Silvi-
cultură

 � Utilizarea condiţiilor naturale 
pentru obţinerea de venituri

 � Stimularea creşterii econo-
mice

 � Crearea, respectiv asigurarea 
locurilor de muncă

 � Protecţia mediului şi a naturii 
drept asigurare a fundamen-
telor naturale de viaţă

 � Crearea de centre de colec-
tare şi prelucrare a fructelor 
de pădure

 � Amenajare drumuri forestiere 

 � Mărirea suprafeţelor 
împădurite

 � Realizarea de lucrări de îngri-
jire a solului din pădure

 � Achiziţionare, plantare mate-
rial săditor

 � Încurajarea dezvoltării 
biodiversităţii şi a valorilor 
peisagistice a pajiştilor

 � Realizarea unui plan de 
management al pădurilor 
care să întrunească cele 3 
dimensiuni: ecologic, social şi 
economic

 � Numărul de locuri de muncă

 � Numărul de Km de drumuri 
forestiere

 � Km2 suprafaţă împădurită

 � Numărul de proiecte peisagi-
stice

 � Numărul planurilor de ma-
nagement cu rezultate (câţi 
oameni au lucrat la ele, ce 
rezultate există?)

2.3 
Pisci-
cultură

 � Stimularea creşterii econo-
mice

 � Realizarea de amenajări pis-
cicole, iazuri

 � Număr de locuri de muncă

2.4  
Turism

 � Stimularea creşterii econo-
mice

 � Utilizarea elementelor exis-
tente ale zonei limitrofe 
comunei Ghidfalău pentru 
publicitate şi atragerea de 
turişti

 � Dezvoltarea turismului agrar 
şi ecologic ca noi domenii ge-
neratoare de venituri pentru 
locuitorii comunei

 � Plan şi proiect pentru dezvol-
tare agroturism

 � Campanii de promovare 
turistică a localităţii

 � Amenajarea unor puncte de 
belvedere pentru observare/
fotografiere

 � Promovarea şi omologarea 
unor produse gastronomice 
locale

 � Creare centru ecoturistic

 � Centru de echitaţie

 � Număr locuri de muncă

 � Număr de localuri gastrono-
mice şi numărul angajaţilor

 � Număr de centre ecoturistice 
şi forţă de muncă

2.5 
Econo-
mie

 � Stimularea creşterii econo-
mice

 � Obţinerea de venituri

 � Investiţii în diferite tipuri de 
proiecte cu caracter econo-
mic

 � Număr forţă de muncă
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Priorităţi Măsuri Obiective specifice Proiecte Indicatori
2.6 
Mediu

 � Exploatarea posibilităţilor prin 
culturi agricole

 � Protecţia mediului prin intro-
ducerea energiilor regenera-
bile

 � Proiecte pentru utilizarea 
energiei regenerabile

 � Cultivarea de plante 
producătoare de energie

 � Putere de utilizare în KwH a 
energiilor regenerabile

 � Hectare de suprafaţă 
cultivabilă

 � Numărul de forţă de muncă
3. 
Dezvol-
tarea 
socio-
culturală

3.1 
Proiecte 
cultu-
rale şi 
sociale

 � Dezvoltarea comunei în do-
meniul socio-cultural

 � Mobilizarea actorilor locali

 � Dezvoltarea societăţii civile, 
sprijinirea înfiinţării de fundaţii 
organizaţii, asociaţii ale 
cetăţenilor

 � Numărul de forţă de muncă

 � Numărul cetăţenilor cooptaţi

 � Numărul de proiecte

3.2  
Proiecte 
de edu-
caţie şi 
formare 
pentru 
tineret

 � -Creşterea şanselor locuito-
rilor din comuna Ghidfalău 
pe piaţa locală şi regională a 
forţei de muncă

 � Proiecte de formare şi califi-
care profesională a populaţiei 
şi reconversie profesională

 � Proiecte de educaţie pentru 
tineri pe tema pădurilor, me-
diu şi protecţia naturii

 � Numărul instructorilor

 � Numărul persoanelor care 
trebuie instruite sau calificate

3.3 
Proiecte 
de inte-
grare

 � Dezvoltarea relaţiilor sociale 
în cadrul comunei

 � Centru de zi pentru perso-
ane cu handicap şi centru 
multifuncţional

 � Dezvoltarea de proiecte soci-
ale pentru rromi

 � Numărul de forţă de muncă

 � Numărul de proiecte

 � Numărul persoanelor care au 
beneficiat de pe urma proiec-
telor

4. 
Admini-
straţie

4.1 
Îmbună-
tăţirea 
servicii-
lor cetă-
ţeneşti

 � Îmbunătăţirea orientării 
administraţiei înspre dorinţele 
şi interesele cetăţenilor din 
comuna Ghidfalău

 � Transport local între cen-
trul de comună şi satele 
aparţinătoare

 � Facilitarea accesului la 
informaţie a cetăţenilor comu-
nei

 � Numărul de forţă de muncă

 � Numărul persoanelor trans-
portate

 � Numărul persoanelor infor-
mate (expectanţă)

4.2 
Moder-
nizarea 
proces-
elor luc-
rative în 
cadrul 
admini-
straţiei

Muncă în administraţie mai 
eficientă şi mai directă în intere-
sul cetăţenilor

Implementarea sistematică a 
Strategiei de Dezvoltare Locală, 
pentru îmbunătaţirea continuă a 
condiţiilor de viaţă în comună

Reactualizare PUG comuna 
Ghidfalău
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V. Conceptul de finanţare  
al comunei 

Realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală se află într-o 
decisivă legatură cu utilizarea eficientă a mijloacelor finan-
ciare, umane, precum şi a resurselor materiale  existente. 
Din perspectiva comunei Ghidfalău însă, pentru stabilirea 
priorităţilor nu sunt relevante doar mijloacele proprii din 
bugetul local, ci şi mijloacele de finanţare ale Guvernului 
României, ale Fondurilor Structurale Europene precum şi 
acele mijloace care sunt puse la dispoziţie pentru dezvolta-
rea agriculturii şi pentru dezvoltare rurală de către Guvern şi 
Uniunea Europeană. 

Dincolo de programele şi acţiunile naţionale, societăţii 
româneşti îi stau la dispoziţie, după aderarea la Uniunea 
Europeană, mijloace din aşa-numitele Fonduri Structurale 
ale UE. Aceste fonduri trebuie să promoveze o dezvolta-
re echilibrată la nivel regional. Pentru aceasta există Pro-
gramul Operaţional Regional (POR). Mijloacele financiare 
sunt împărţite în cinci axe prioritare, care trebuie să asigu-
re relaţionarea regională a proiectelor în vederea realizării 
progreselor de dezvoltare. Pe lângă dezvoltarea urbană 
integrată (Axa 1), acest program mai cuprinde mijloace pen-
tru infrastructura de transport (Axa 2), mijloace pentru inf-
rastructura socială şi educaţională (Axa 3), mijloace pentru 
stimularea iniţiativelor antreprenoriale şi pentru reactivarea 
siturilor industriale (Axa 4), precum şi mijloace pentru dez-
voltarea proiectelor turistice (Axa 5), în măsura în care ele 
au un impact asupra dezvoltării regionale. 

Pentru implementarea proiectelor educaţionale şi sociale 
este utilizat, în multe domenii, Programul Operaţional Secto-
rial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). Aici 
vor fi finanţate diverse proiecte cu obiectiv social şi, desigur, 
măsuri în vederea îmbunătăţirii şanselor forţelor de muncă 
pe piaţă.

Proiecte mari, de însemnătate naţională pot fi finanţate 
în domeniile de mediu şi de infrastructură din Programele 
Operaţionale Sectoriale de Transport şi de Mediu. Dimensi-
unea acestor tipuri de proiecte depăşeşte însă în cele mai 
multe cazuri posibilităţile unei comune. 

În schimb există Programul pentru Dezvoltarea Rurală 
(Planul Naţional pentru Dezvoltare Rurală – PNDR), care 
reprezintă, pentru cele mai multe proiecte ale comunei 
Ghidfalău, o sursă relativ ideală de finanţare. Următoarele 
Axe stau la dispoziţie pentru finanţare: Axa 1 – Creşterea 
competetivităţii produselor agricole şi silvice, Axa 2 – 
Gospodărirea terenurilor agricole şi forestiere, Axa 3 – 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural şi Axa 4 – LEA-
DER, partenariate public-private organizate în Grupuri de 
Acţiune Locală (G.A.L.).

Ele sunt prezentate în următorul plan de proiecte (cu 
excepţia noilor programe de finanţare sau a modificărilor din 
partea Ministerelor).
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1. Plan de proiecte, structurat în 
funcţie de beneficiar, cadru de timp 
şi surse de finanţare

Dome-
niu

Propunere de proiect Benefi-
ciar

Stadiu Costuri to-
tale (RON)

Sursa de finanţare şi volum 
total

Admin-
istraţie

Reactualizare PUG comuna 
Ghidfalău

Primăria Buget de stat şi local;

POS Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative

Plan şi management pentru 
transport local între centrul de 
comună şi satele aparţinătoare

Primăria Buget de stat şi local;

POS Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative

Facilitarea accesului la 
informaţie a cetăţenilor

Primăria Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta B – Crearea şi dezvoltarea 
serviciilor publice de bază pentru 
populaţia rurală;

POS Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative

Infra-
stru-
ctură 

Continuarea construcţiei reţelei 
de canalizare în satele Fotoş şi 
Angheluş 

Staţie de epurare

Primăria Studii 3.500.000 Buget d

e stat şi local, OG 7/2006;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta A - Crearea şi modernizarea 
infrastructurii fizice de bază

Reabilitarea staţie de alimenta-
re cu apă

Construcţia reţelei de apă între 
Fotoş- Angheluş

Primăria Lucrările sunt 
începute

1.000.000 Buget de stat şi local, HG 
577/1997;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta A - Crearea şi modernizarea 
infrastructurii fizice de bază

Colectare selectivă, valorificare 
deşeuri, staţie de compostare, 
transfer la depozite autorizate

Primăria ISPA;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta A - Crearea şi modernizarea 
infrastructurii fizice de bază

Reabilitarea drumului comunal 
121 A de la satul Angheluş până  
la DN 13E

Modernizare, reabilitare 
drumuri, în special drumuri-
le de legătură dintre satele 
aparţinătoare

Primăria Studiu de fezabi-
litate

1.800.000 Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta A - Crearea şi modernizarea 
infrastructurii fizice de bază

Construcţia podului peste râul 
Olt în raza satului Zoltan 

Primăria Lucrările sunt 
începute

3.000.000 Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta A - Crearea şi modernizarea 
infrastructurii fizice de bază
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Dome-
niu

Propunere de proiect Benefi-
ciar

Stadiu Costuri to-
tale (RON)

Sursa de finanţare şi volum 
total

Transport local între centrul de 
comună şi satele aparţinătoare

Primăria Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta A - Crearea şi modernizarea 
infrastructurii fizice de bază

Amenajare urbanistică a co-
munei, extinderea spaţiilor de 
parcare

Primăria Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta A - Crearea şi modernizarea 
infrastructurii fizice de bază

Reabilitare grădiniţă şi bibliote-
ca şcolară din satul Ghidfalău 

Primăria Idee 200.000 Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta B – Crearea şi dezvoltarea 
serviciilor publice de bază pentru 
populaţia rurală;

POR, Axa 3, Măsura 3.2. „Rea-
bilitarea /modernizarea / dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale” – persoana de 
contact: Simona Stănica, con-
silier afaceri europene, Directia 
Gestionare Programe: simona.
stanica@mdlpl.ro

Reabilitare şcoală în satul 
Zoltan 

Primăria Idee 500.000 Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta B – Crearea şi dezvoltarea 
serviciilor publice de bază pentru 
populaţia rurală;

POR, Axa 3, Măsura 3.2. „Rea-
bilitarea /modernizarea / dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale” – persoana de 
contact: Simona Stănica, con-
silier afaceri europene, Directia 
Gestionare Programe: simona.
stanica@mdlpl.ro
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Dome-
niu

Propunere de proiect Benefi-
ciar

Stadiu Costuri to-
tale (RON)

Sursa de finanţare şi volum 
total

Reabilitare şcoală în satul 
Angheluş

Primăria În curs de imple-
mentare

700.000 Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta B – Crearea şi dezvoltarea 
serviciilor publice de bază pentru 
populaţia rurală;

POR, Axa 3, Măsura 3.2. „Rea-
bilitarea /modernizarea / dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale” – persoana de 
contact: Simona Stănica, con-
silier afaceri europene, Directia 
Gestionare Programe: simona.
stanica@mdlpl.ro

Reabilitarea şcolii şi căminului 
cultural din satul Fotoş

Primăria Idee 400.000 Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta B – Crearea şi dezvoltarea 
serviciilor publice de bază pentru 
populaţia rurală;

POR, Axa 3, Măsura 3.2. „Rea-
bilitarea /modernizarea / dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale” – persoana de 
contact: Simona Stănica, con-
silier afaceri europene, Directia 
Gestionare Programe: simona.
stanica@mdlpl.ro

Construcţie teren de sport în 
satul Angheluş 

Primăria În curs de imple-
mentare

300.000 Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta B – Crearea şi dezvoltarea 
serviciilor publice de bază pentru 
populaţia rurală                        

Bază sportivă multifuncţională 
cu sală de sport

Primăria Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta B – Crearea şi dezvoltarea 
serviciilor publice de bază pentru 
populaţia rurală                        
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Dome-
niu

Propunere de proiect Benefi-
ciar

Stadiu Costuri to-
tale (RON)

Sursa de finanţare şi volum 
total

Centru de zi pentru perso-
ane cu handicap şi centru 
multifuncţional

Primăria 
sau  
Benefici-
ar social 
(ONG, 
etc.)

Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta B – Crearea şi dezvoltarea 
serviciilor publice de bază pentru 
populaţia rurală;

POR, Axa 3, Măsura 3.2. „Rea-
bilitarea /modernizarea / dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale” – persoana de 
contact: Simona Stănica, con-
silier afaceri europene, Directia 
Gestionare Programe: simona.
stanica@mdlpl.ro

Amenajarea parcurilor, spaţiilor 
verzi, creare de noi spaţii de 
joacă pentru copii

Primăria AFM;

PNDR, Măsura 322, Componen-
ta A - Crearea şi modernizarea 
infrastructurii fizice de bază

Îmbunătăţire reţea internet Primăria Serviciile de conectare şi difuza-
re internet în spaţiul rural pot fi 
finanţate prin intermediul micro-
intreprinderilor, existente sau nou 
create sau specializate pe acest 
tip de servicii.

PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-intreprinderi“
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Dome-
niu

Propunere de proiect Benefi-
ciar

Stadiu Costuri to-
tale (RON)

Sursa de finanţare şi volum 
total

Sănă-
tate

Îmbunătăţirea asistenţei medi-
cale permanente prin reabilita-
re, modernizare şi dotare cabi-
nete medicale 

Primăria 
sau Be-
neficiar 
social 
(ONG, 
etc.)

 200.000 Buget de stat şi local;

Ministerul Sănătăţii va derula un 
program pentru infiinţarea de ca-
binete medicale la nivelul fiecărei 
comune care este indicată a fi 
urmarită;

PNDR, Măsura 322, componenta 
B „Crearea şi dezvoltarea ser-
viciilor publice de bază pentru 
populaţia rurală”;

POR, Axa 3, Măsura 3.2. „Rea-
bilitarea /modernizarea / dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale” – persoana de 
contact: Simona Stănica, con-
silier afaceri europene, Directia 
Gestionare Programe: simona.
stanica@mdlpl.ro

Social Dezvoltarea de proiecte sociale 
pentru  rromi

Benefici-
ar social 
(ONG, 
etc.)

 Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 322, componenta 
B „Crearea şi dezvoltarea ser-
viciilor publice de bază pentru 
populaţia rurală”;

POR, Axa 3, Măsura 3.2. „Rea-
bilitarea /modernizarea / dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale” – persoana de 
contact: Simona Stănica, con-
silier afaceri europene, Directia 
Gestionare Programe: simona.
stanica@mdlpl.ro                         

Dezvoltarea societăţii civi-
le, sprijinirea înfiinţării de 
fundaţii organizaţii, asociaţii ale 
cetăţenilor 

Benefici-
ar social 
(ONG, 
etc.) sau 
edu-
caţional

 Se poate realiza în direcţii pre-
cum crearea de oportunităţi pen-
tru participarea copiilor şi tinerilor 
la viaţa comunităţii, incluziune 
socială şi acces la servicii socia-
le, protecţia mediului, conserva-
rea si valorificarea patrimoniului 
cultural
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Dome-
niu

Propunere de proiect Benefi-
ciar

Stadiu Costuri to-
tale (RON)

Sursa de finanţare şi volum 
total

Econo-
mie

Investiţii în diferite tipuri de proi-
ecte cu caracter economic

Privat Depinde în proprietatea cui se 
află şi unde este înregistrată, 
exemplu: 

PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi“;

POS Competetivitate
For-
mare 
profes-
ională

Proiecte de formare şi calificare 
profesională a populaţiei şi re-
conversie profesională

Proiecte de educaţie pentru 
tineri pe tema pădurilor, mediu 
şi protecţia naturii

Benefici-
ar edu-
caţional

PNDR, Măsura 111 “Formare 
profesională (training), informare 
şi difuzare de cunoştinţe“;

PNDR, axa LEADER;

POS-DRU, Axa 1

Turism Plan si proiect pentru dezvolta-
rea agroturismului

Benefici-
ar privat 
sau 
asociaţie 
de pro-
movare

Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 313 „Încurajarea 
activităţilor turistice”;

PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi“

Amenajarea de trasee turistice 
pentru plimbare şi montainbike

Campanii de promovare 
turistică a localităţii

Amenajarea unor puncte de 
belvedere pentru observare/fo-
tografiere

Benefici-
ar privat 
sau 
asociaţie 
de pro-
movare

PNDR, Măsura 313 „Încurajarea 
activităţilor turistice”;

POR, Axa 5 - Turism

Promovarea şi omologarea unor 
produse gastronomice locale 

Benefici-
ar privat 
sau 
asociaţie 
de pro-
movare

 PNDR, Măsura 313 „Încurajarea 
activităţilor turistice”; 

PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi“;

PNDR – Axa LEADER
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Dome-
niu

Propunere de proiect Benefi-
ciar

Stadiu Costuri to-
tale (RON)

Sursa de finanţare şi volum 
total

Creare centru ecoturistic Benefici-
ar privat 
sau 
asociaţie 
de pro-
movare

 PNDR, Măsura 313 „Încurajarea 
activităţilor turistice”; 

PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi“;

PNDR, Măsura 313, Componen-
ta C „Investiţii în infrastructura la 
scară mică precum centrele de 
informare, amenajarea de marca-
je turistice“

Centru de echitaţie Benefici-
ar privat 
sau 
asociaţie 
de pro-
movare

 PNDR, Măsura 313 „Încurajarea 
activităţilor turistice”; 

PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi“

Mediu Proiecte de utilizare a energiei 
regenerabile 

Benefici-
ar privat 
sau 
intre-
prindere 
agricolă 
(Aso-
ciaţie)

PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi“

Cultivarea de plante 
producătoare de energie 

Benefici-
ar privat 
sau 
intre-
prindere 
agricolă 
(Aso-
ciaţie)

 Buget de stat şi local;

PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi“;

PNDR, Măsura 123,“ Creşterea 
valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere“;

PNDR, Măsura 121 “Moderniza-
rea exploataţiilor agricole“;

PNDR, Măsura 111 “Formare 
profesională (training), informare 
şi difuzare de cunoştinţe“;
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Dome-
niu

Propunere de proiect Benefi-
ciar

Stadiu Costuri to-
tale (RON)

Sursa de finanţare şi volum 
total

Agri-
cultură 
si Pisci-
cultură

Proiecte comune cu satele veci-
ne privind utlizarea potenţialului 
agricol 

Încurajarea creării unor micro-
ferme care să valorifice produ-
sele alimentare locale

Atragerea de investitori pentru 
colectarea şi prelucrarea produ-
selor lactate

Benefici-
ar privat 
sau 
intre-
prindere 
agricolă 
(Aso-
ciaţie)

PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi“;

PNDR, Măsura 123,“ Creşterea 
valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere“;

PNDR, Măsura 121 “Moderniza-
rea exploataţiilor agricole“;

PNDR, Măsura 142 „Înfiinţarea 
grupurilor de producători“

Realizarea de amenajări pisci-
cole, iazuri 

Benefici-
ar privat 
sau 
intre-
prindere 
agricolă 
(Aso-
ciaţie)

 PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi“;

PNDR, Măsura 123, “Creşterea 
valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere“;

PNDR, Măsura 121 “Moderniza-
rea exploataţiilor agricole“

Silvi-
cultură 

Amenajare drumuri forestiere  Primăria 
sau pro-
pietarul 
drumului

 PNDR, Măsura 322, Componen-
ta A - Crearea şi modernizarea 
infrastructurii fizice de bază

Crearea de centre de colecta-
re şi prelucrare a fructelor de 
pădure

Mărirea suprafeţelor împădurite

Realizarea de lucrări de îngrijire 
a solului de pădure

Achiziţionare, plantare material 
săditor

Benefici-
ar privat 
sau 
intre-
prindere 
agricolă 
(Aso-
ciaţie)

PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi“;

PNDR, Măsura 123, “Creşterea 
valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere“;

PNDR, Măsura 142 „Înfiinţarea 
grupurilor de producători“

Încurajarea dezvoltării 
biodiversităţii şi a valorilor pei-
sagistice a pajiştilor

Primăria 
sau Be-
neficiar 
privat

PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi“;

PNDR, Măsura 123, “Creşterea 
valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere“
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Dome-
niu

Propunere de proiect Benefi-
ciar

Stadiu Costuri to-
tale (RON)

Sursa de finanţare şi volum 
total

Realizarea unui plan de ma-
nagement al pădurilor care să 
întrunească cele 3 dimensiuni: 
ecologic, social şi economic

Primăria 
sau 
intre-
prindere 
silvică

 Buget de stat şi local;

POS Mediu

SF – Studiu de fezabilitate

PT – Proiect technic
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Pentru informatii suplimentare in ceea ce pri-
veste PNDR poate fi contactata 

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare  
Rurală Covasna, 
secretariat-cov@dadr.planet.ro

Tel. 0267/351.829, 351.838

Fax: 0267/312.077 sau site-ul: www.apdrp.ro 

 
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ALBA
Str. Calea Motilor nr. 112;

Persoană de contact: Pleşa Doina Ana

office@dadralba.ro

Tel. 0258/806.134, 835.342

Fax: 0258/835.341, 831.341

OIR POS-Dezvoltare Resurse Umane Regiunea Centru
Telefon: 0358-401656

FAX: 0358-401655

Adresa postala: Alba Iulia 

Str.Nicolae Titulescu Nr.10 D

Electronic mail

Informaţii generale: oicentru@oicentru.alba.rdsnet.ro

Webmaster: it@oicentru.alba.rdsnet.ro

Semnalare nereguli: nereguli@oirposdrucentru.ro

Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
este 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative prin Direcţia 
Generală „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. Doar la 
nivel central. Nu există organisme la nivel regional.

Contact:  tel. 021 - 303.70.80 , int. 11115 sau amdca@mira.
gov.ro.

site-ul www.mira.gov.ro

Informaţii generale: oicentru@oicentru.alba.rdsnet.ro

Webmaster: it@oicentru.alba.rdsnet.ro

Semnalare nereguli: nereguli@oirposdrucentru.ro
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2. Priorităţi
Prin raportare la lista de proiecte rezultă priorităţile, în acord 
cu posibilităţile bugetului local al comunei Ghidfalău. Per-
spectiva asupra succesiunii proiectelor comunei Ghidfalău, 
corespunzator bugetului comunal şi a disponibilităţii mij-
loacelor publice de finanţare, nu este, desigur, un instrument 
rigid, ci poate fi şi adaptat în mod flexibil prin intermediul 
hotărârilor Consiliului Local în funcţie de necesităţi. 

1. Construcţia reţelei de apă între satele Fotoş şi 
Angheluş

2. Construcţia podului peste râul Olt în raza satului Zoltan 

3. Reabilitarea staţie de alimentare cu apă 

4. Reabilitarea drumului comunal 121 A din satul Angheluş 
până la DN 13E 

5. Reabilitarea şcoalii din satul Angheluş 

6. Reabilitarea şcolii şi a căminului cultural din satul Fotoş 

7. Reabilitare grădiniţei şi a bibliotecii şcolare din  satul 
Ghidfalău 

8. Reabilitare şcoală în satul Zoltan 

9. Construcţie teren de sport în satul Angheluş 

10. Continuarea construcţiei reţelei de canalizare în satele 
Fotoş şi Angheluş
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VI.  Anexe

 

Anexa 1

Exemplu 1

Titlul proiectului

Înfiinţarea, construcţia sau reabilitarea unui centru pen-
tru bătrâni 
Obiectivele proiectului: 

• Construirea, amenajarea şi dotarea corespunza-
toare a unui centru pentru îngrijirea bătrânilor şi a 
persoanelor cu nevoie speciale 

• Asigurarea serviciilor şi asistenţă medicală 

Beneficiarii:

Consiliul Local şi Primăria

Asociaţii pentru asistenţă socială sau asistenţă 
medicală, persoanele vârstnice 

Rezultate aşteptate 

• Scăderea numărului de persoane vârstnice abando-
nate sau care trăiesc în condiţii necorespunzătoare 
condiţiei lor 

• Îmbunătăţirea situaţiei seniorilor

Surse de finantare:  PNDR Masura 322

Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 
pâna la 100% din totalul  cheltuielilor eligibile, dar valoarea 
totală eligibilă a proiectului nu va depăşi 1 milion  de Euro

Perioda de timp pentru implementare: maximum 36 luni

Monitorizarea şi evaluarea proiectului

• Rapoarte de monitorizare semestriale privind sta-
diul de implementare a proiectului 

• Rapoarte de evaluare privind  obţinerea rezultatelor 
previzionate 

• Autoritatea de monitorizare şi evaluare a rezulta-
telor: Consiliul Local 

Indicatori de evaluare a rezultatelor

• Numărul persoanelor vârstnice care beneficiază de 
serviciile centrului 

Exemplu 2

Titlul proiectului

„Încurajarea activităţilor turistice”
Obiectivele proiectului: 

• Construirea şi dotarea unor centre de informare, 
promovare, prezentare şi vizitare turistică 

• Dezvoltarea unui sistem electronic de rezervare 
pentru structurile turistice 

• Amenajarea de marcaje şi refugii turistice de interes 
public 

• Înfinţarea şi amenjarea de trasee turistice tematice 
şi montane 

• Amplasarea de panouri informative 

• Amenajarea punctelor de colectare a gunoiului me-
najer 

• Realizarea de investiţii în construirea aleilor pentru 
plimbări 

• Construirea şi amenajarea de popasuri şi foişoare 

• Amenajarea şi dotarea platformelor de campare, 
inclusiv cu utilităţi publice

Beneficiarii: 

Turişti, furnizorii de servicii turistice, comunitatea locală

Rezultate aşteptate 

• Încurajarea activităţilor turistice din zonă prin facili-
tarea informării cu privire la oferta turistică locală

• Încurajarea activităţilor turistice din zonă prin facili-
tarea rezervărilor în structurile turistice locale 

• Creşterea numărului de turişti în zonă 

• Creşterea numărului de activităţi recreaţionale 

• Creşterea numărului de activităţi sportive 

Surse de finantare:  PNDR măsura 313 

Pentru investiţiile de interes public negeneratoare de 
profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi 
de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Plafo-
nul maxim al costului total eligibil pe proiect nu poate 
depăşi 300.000 Euro
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Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea 
sprijinului public nerambursabil va fi de până la 70% din 
totalul cheltuielilor eligibile. Plafonul maxim al costului 
total eligibil nu poate depăşi 200.000 Euro/beneficiar

Perioda de timp pentru implementare: maxim 3 ani

Parteneri în proiect: ONG-uri, investitiori

Monitorizarea şi evaluarea proiectului

• Rapoarte de monitorizare semestriale privind sta-
diul de implementare a proiectului 

• Rapoarte de evaluare privind  obţinerea rezultatelor 
previzionate

• Autoritatea de monitorizare şi evaluare a rezulta-
telor: Consiliul Local 

Indicatori de evaluare a rezultatelor

• Existenţa centrelor de informare, promovare, pre-
zentare şi vizitare turistică construite şi dotate 

• Existenţa sistemului electronic de rezervare pentru 
structurile turistice 

• Numărul materialelor şi acţiunilor de promovare 

• Numărul de marcaje şi refugii turistice amenajate 

• Numărul platformelor de campare construite şi 
amenajate 

• Numărul punctelor de colectare a gunoiului menajer 
amenajate 

• Numărul de popasuri şi foişoare construite şi 
amenajate 

• Creşterea numărului de turişti în zonă 

Exemplu 3

Titlul proiectului

„Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de acces la 
exploataţile agricole şi forestiere”
Obiectivele proiectului: 

• Construirea şi modernizarea drumurilor de 
exploataţie care să asigure accesul nerestricţionat 
la exploataţiile agricole şi forestiere

Beneficiarii: 

Proprietarii/deţinătorii de terenuri agricole şi forestiere

Consiliul Local, Ocolul Silvic

Rezultate aşteptate 

• Ameliorarea accesului la exploataţiile agricole şi 
forestiere 

• Spijinirea activităţilor economice şi a activităţilor 
productive, prin dezvoltarea unei infrastructuri mini-
male 

• Ameliorarea infrastructurii agricole şi forestiere în 
conformitate cu standardele comunitare 

Surse de finantare:  PNDR măsura 125

Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 
100% din totalul cheltuielilor eligibile. Plafonul maxim al 
sprijinului nu poate depăşi 1.000.000 de euro/proiect

Perioda de timp pentru implementare: 

nu poate depăşi 5 ani de la data aprobării

Parteneri în proiect: 

Proprietarii de teren agricol şi forestier

Monitorizarea şi evaluarea proiectului

• Rapoarte de monitorizare semestriale privind sta-
diul de implementare a proiectului 

• Rapoarte de evaluare privind  obţinerea rezultatelor 
previzionate 

• Autoritatea de monitorizare şi evaluare a rezulta-
telor: Consiliul Local 

Indicatori de evaluare a rezultatelor

• Lungimea drumurilor de exploataţie construite 

• Numărul drumurilor de exploataţie construite 

• Suprafaţa de teren agricol a cărei exploataţie este 
facilitată de drumurile construite 

• Suprafaţa de teren împădurită a cărei exploataţie 
este facilitată de drumurile construite 
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Exemplu 4

Titlul proiectului

„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
educaţionale” 
Obiectivele proiectului: 

• Extinderea, consolidarea şi modernizarea clădirilor 
pentru învăţământul obligatoriu 

• Dotarea cu materiale didactice şi echipamente şcolare 

• Dezvoltarea reţelei informatice prin achiziţia de 
computere, echipamente periferice

• Software educaţional, introducerea internetului 

Beneficiarii: 

Populaţia şcolară

Rezultate aşteptate 

• Asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea 
actului educaţional

• Creşterea calităţii actului didactic 

• Creşterea performanţei şcolare a elevilor 

• Stimularea copiilor ce provin din mediile defavoriza-
te de a frecventa învăţământul obligatoriu 

Surse de finantare:  POR măsura 3.4

Perioda de timp pentru implementare:  

Proiectele de investiţii trebuiesc finalizate
până în anul 2013

Monitorizarea şi evaluarea proiectului

• Rapoarte de monitorizare semestriale privind sta-
diul de implementare a proiectului 

• Rapoarte de evaluare privind  obţinerea rezultatelor 
previzionate 

• Autoritatea de monitorizare şi evaluare a rezulta-
telor: Consiliul Local 

Indicatori de evaluare a rezultatelor

• Numărul de unităţi şcolare reabilitate şi moderniza-
te 

• Cantitatea şi calitatea echipamentelor cu care au 
fost dotate instituţiile de învăţământ

Exemplu 5

Titlul proiectului

„Extinderea şi modernizarea infrastructurii sportive a 
comunei” 
Obiectivele proiectului: 

• Modernizarea infrastructurii sportive existente în 
prezent 

• Construirea şi amenajarea de terenuri de sport, cu 
toate dotările aferente – la nivelul normelor europe-
ne 

• Construirea unui complex sportiv şi de agrement 

• Crearea unei culturi a sportului ca stil de viaţă 
sănătos 

Beneficiarii:

Comunitatea locală, investitorii în domeniu

Rezultate aşteptate 

• Creşterea gradului de accesibilitate a activităţilor 
sportive 

• Creşterea numărului de activităţi sportive 

• Creşterea numărului de activităţi recreaţionale 

• Creşterea numărului de evenimente şi manifestări 
sportive 

Surse de finantare:  

Atragerea de investitori pentru dezvoltarea bazei spor-
tive şi de

agrement a comunei 

Perioda de timp pentru implementare:  

Investiţii trebuiesc finalizate până în anul 2013

Monitorizarea şi evaluarea proiectului

• Rapoarte de monitorizare semestriale privind sta-
diul de implementare a proiectului 

• Rapoarte de evaluare privind  obţinerea rezultatelor 
previzionate 

• Autoritatea de monitorizare şi evaluare a rezulta-
telor: Consiliul Local 

Indicatori de evaluare a rezultatelor

• Numărul de terenuri de sport construite şi amenaja-
te 

• Numărul de evenimente şi manifestări sportive or-
ganizate 

• Creşterea numărului de acţiuni sportive ca mijloc 
de menţinere a stării de sănătate şi de petrecere a 
timpului liber 

• Creşterea numărului de acţiuni sportive şcolare 
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Anexa 2

P N R ã�(2007-2013)rogramul ational�pentru�Dezvoltare ural

Sprijin�pe�suprafatã�pentru�zonele
defavorizate�natural�(zona�montanã)

Sprijin�pe�suprafatã�pentru�agromediu
(pajisti,�agriculturã�ecologicã)

Sprijin�pentru�prima��mpãdurire
a�terenului�agricol

î

Sprijin�pentru�prima��mpãdurire
a�terenului�neagricol

î

100%

100%

80%

70%

Utilizatori�de terenuri�agricole

Detinãtori�de�terenuri�agricole
si�asociatii�ale�acestora

Detinãtori�de�terenuri�neagricole
si�asociatii�ale�acestora

Investitii
activitãti�non-agricole

pentru�dezvoltarea�de
Membri gospodãriilor�agricolei50%

Investitii�pentru�infiintarea�si
dezvoltarea�de�microintreprinderi Max.�65% Micro-inteprinderi

Investitii�pentru�dezvoltarea
turismului�rural Max.�65%

Fermieri
agenti�economici

,

Investit i�pentru�renovarea�satelori 100% Consilii�locale

Sprijin�pentru�organizarea�si�dezvoltarea
parteneriatelor�public-private�-LEADER 100% Organizatii�publice�si�private

Utilizatori�de terenuri�agricole

Îmbunãtãtirea�calitatii�vietii�in�mediul�rural

Gospodarirea�terenurilor�agricole�si�forestiere
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Anexa 3

îParteneriate�public�-�private�organizate��n�Grupuri�de Actiune�Localã�(G.A.L.)

LEADER

Cheltuieli�de�functionare
ale�G.A.L.

Sprijin�pentru�implementarea
proiectelor�incluse�in�strategiile
de�dezvoltare�localã

Max.�100%

Max.�80%

G�A�L. . .

Comunitãti�locale,
structuri�publice�si�private

Programul�N pentru R ã�(2007-2013)ational Dezvoltare ural
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Anexa 4

Programul�N pentru R ã�(2007-2013)ational Dezvoltare ural

Tip�de�ajutor Fonduri�publice�nerambursabile Beneficiari

Investitii�pentru�modernizarea
exploatatiilor�agricole Max.�65%

Investitii�pentru�înfiint ãarea�s ilor
de�procesare�a�produselor�agricole�s

i�modernizarea�unit t

i�silvice

Sprijin�pentru�fermele�de�semi subzistentã-

Investitii�pentru�modernizarea�infrastructurii
agricole si�silvice

Sprijin�pentru grupuri
de�producãtori

înfiintarea lor

Instruirea�si ãtirea�profesionala�a
producãtorilor�agricoli�si�silvici

preg

Max.�50%

1500�Euro/an/fermã

Max.�100�%

Fermieri��producãtori�agricoli,

Microinteprinderi silvic
Microinteprinderi��IMM agricol

din�sectorul
, din�sectorul

Ferme�de�semi-subzistentã

Producãtori�agricoli,�asociatii�ale�acestora,
Consilii�locale
Detinãtori�de�pãduri�si�asociati�ale�acestora

Grupuri�de�producãtori

Fermieri,�producãtori�agricoli,�detinãtori�de�pãduri,
mu citori�agricoli,�angajati�din�industria�alimentarã,
prelucrare�a�lemnului

n

100%

100%

Sprijin�pentru tineri
fermieri

instalarea lor
in�mediul�rural

Sprijin�pentru�pensionare anticipatãa

Servicii�de�consiliere�agricolã�si�silvicã

Investitii�pentru�c esterea�eficientei
economice�a�pãdurilor

r

100%

100%

100%
maxim�1500Euro/an/fermã

Max.�60%

Persoane�sub�40�de�ani�care
detin�pregãtire�profesionalã

Proprietari�de�exploatati agricole,
muncitori�agricoli

i

Fermieri,�producãtori�agricoli,
detinãtori�de�pãduri�si�asociatii�ale�acestora

Detinãtori�de�pãduri,�asociatii�ale�acestora

Cresterea�competitivitatii�produselor�agricole�si�silvice
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