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Preambul
„Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene este o politică a solidarității, având drept
scop crearea de locuri de muncă și creșterea nivelului competitivității, oferind sprijin regiunilor
mai puțin dezvoltate, precum și celor care se confruntă cu dificultăți structurale.” 1
Planificarea strategică este un proces continuu, utilizat de comunitățile locale, pentru a
avea certitudinea că politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare
economică a comunității, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile. Ca
importanță, planificarea strategică oferă un cadru care unește o serie de proiecte mai mici,
pentru a realiza scopuri/obiective economice de extensiune mai mare. Ca urmare, planificarea
strategică ajută comunitățile să direcționeze dezvoltarea economică spre realizarea unor
obiective flexibile, pe termen lung. Important este faptul ca această abordare să se sprijine pe
inițiative realizabile pe termen scurt și stabilirea de scopuri realiste, pe care le poate îndeplini
comunitatea. Una din problemele planificării strategice, des întâlnite, este dorința multor
comunități locale de a realiza mai mult decât pot, în condițiile resurselor disponibile. Totodată,
se includ programe care sunt rupte de scopurile unei dezvoltări economice mai largi sau care
nu au valoare directă pentru aceste comunități.
Procesul planificării strategice vine în ajutorul comunității locale, pentru gestionarea
mai bună a problemelor, pentru identificare resurselor dar și pentru prioritizarea investițiilor în
scopul realizării viziunii comunității.
Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Blăjel a fost generată de nevoia
clară, resimţită de autoritatea publică locală, de creare a unui cadru programatic menit să
genereze obiective şi direcţii de dezvoltare clare.
Strategia de dezvoltare a Comunei Blăjel este un document programatic care prezintă
într-o formă sistematizată obiectivele specifice şi proiectele de dezvoltare ale Comunei Blăjel,
în concordanţă cu documentele strategice actuale la nivel european și național. Documentul
urmăreşte sensibilizarea, focalizarea şi implicarea tuturor forţelor potenţiale (populaţie, actori
sociali locali şi regionali etc.) pentru relansarea şi dezvoltarea sustenabilă a Comunei în
perioada 2021 - 2027. Durabilitatea pe termen lung a economiei locale şi regionale nu se poate
realiza fără a investi în inovare şi economie bazată pe cunoaştere. Sursele de finanţare
contează, iar investiţiile sunt necesare, dar nu și suficiente. Pentru a atinge obiectivele propuse
trebuie să fie definită o strategie şi dezvoltat un mecanism care să răspundă cu succes unor
întrebări cum ar fi: ce tipuri de investiţii sunt necesare şi cum se asigură coerenţa cu priorităţile
politice generale precum şi cu priorităţile publice şi private.
Politica economică regională trebuie să facă faţă provocărilor reducerii disparităţilor
teritoriale şi economice prin mobilizarea creşterii endogene. Contextul dezvoltării economice
locale este dat de provocările globalizării. Pentru aceasta este nevoie de o transformare a
modului de gândire de la local la global și nu în ultimul rând, promovarea progresul tehnologic.

1

Jonathan Scheele

Metodologia de elaborare a strategiei de dezvoltare locală
Strategia de dezvoltare a comunei Blăjel, este un document de planificare strategică pentru
perioada 2021 - 2027, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă
documentul fundamental al planului de dezvoltare a comunei cu rol în orientarea dezvoltării
economico-sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene.
Strategia, prin obiectivele propuse, respectă direcţiile de dezvoltare ale comunei şi se
încadrează în documentele programatice naţionale.
Procesul de elaborare al strategiei a cuprins următoarele etape:
I.

Elaborarea analizei diagnostic a teritoriului acoperit de strategie:

O primă etapă în elaborarea analizei diagnostic a teritoriului a presupus consultarea
stakeholderi-lor și implicarea principalilor actori în dezvoltarea locală. Dezvoltarea
documentului de planificare strategică este un proces consultativ de mare anvergură, implicând
o mare varietate de grupuri, pe care le putem exprima sub forma a trei concepte dominante:
a) Societatea locală, adică totalitatea oamenilor care trăiesc în comuna Blăjel, împreună cu
Societatea Civilă formată din cetățeni, asociați sub diferite forme, care au aceleași interese și
care își dedică timpul, cunoștințele și experiența pentru a-și promova și apăra aceste drepturi
și interese.
b) Mediul de Afaceri, reprezentat de totalitatea întreprinderilor active care își desfășoară
activitatea pe raza comunei
c) Statul, reprezentat la nivelul comunității prin Administrația Publică Locală.
Pentru consultarea actorilor principali din comunitatea locală, s-au elaborat chestionare, ce au
fost distribuite atât în formă fizică cât și în formă electronică pe pagia web a primăriei. Gradul
de respondență a fost de 50%, respectiv un eșantion de 50 persoane și 2 agenți economici.
O altă etapă a elaborării analizei socio-economice a comunității locale a presupus elaborarea
analizei diagnostic pe baza cercetărilor fundamentate, pe studiul documentelor, sondajelor și
a datelor statistice:






analiza tuturor documentelor realizate la nivelul comunei (Plan Urbanistic General,
Strategia de dezvoltare socio-economică a comunei Blăjel 2008 – 2013, alte planuri
și proiecte anterioare);
culegerea informațiilor despre comunitate (studiu de opinie asupra populației,
studiu asupra mediului de afaceri, studiu asupra capacității administrative și date
oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică);
analiza SWOT.

II. Elaborarea strategiei de dezvoltare și a portofoliului de proiecte
Pe baza analizei diagnostic a situației teritoriale s-a elaborat strategia de dezvoltare
locală, cuprinzând următoarele domenii: infrastructură, educație, sănătate, mediu, cultură,
turism, sport, recreere și agrement, asistență socială, administrație, digitalizare.
În această etapă s-au parcurs următorii pași:
 s-au analizat nevoile comunității locale în contextul economic și social actual;
 unitatea administrativ teritorială, împreună cu experții desemnați pentru
elaborarea startegiei au elaborat direcțiile strategice de dezvoltare și obiectivele
pentru perioada 2021 - 2027;
 s-au analizat docuemente cu caracter strategic realizate la nivele ierarhice
superioare (nivel județean, nivel regional, nivel național și nivel european;
 echipa de elaborare a strategiei a procedat la colectarea și analiza datelor
statistice teritoriale locale;
 s-a realizat planul strategic de dezvoltare pentru orizontul de timp 2021 – 2027,
presupunând identificarea scopului/ obiectivului general și a obiectivelor
specifice, stabilirea direcțiilor strategice, identificarea domeniilor prioritare de
intervenție și a proiectelor prioritare;
 s-a stabilit complementaritatea strategiei cu alte strategii relevante;
 s-au stabilit măsuri pentru monitorizarea și evaluarea implementării strategiei.
III. Dezbateri publice
În perioada 26 August 2020 – 04 Septembrie 2020, proiectul strategiei de dezvoltare a
fost supus consultării publice. Datorită situației epidemiologice, dezbaterea publică s-a
efectruat eclusiv on-line prin publicarea documentelor pe pagina Web a primăriei și pe rețeaua
de socializare Facebook.

IV. Redactarea documentului final
Documentul strategic a fost finalizat ținând cont de sugestiile și opniile formulate din partea
factorilor interesați urmând a fi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local.

PARTEA I. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI
CAPITOLUL I.1 Scurt istoric
Satul Blăjel apare menționat pentru prima dată în anul 1373 sub denumirea de Balastelke,
râmânând aproximativ aceeași, până în anul 1854.
În anul 1373 locul este amintit în cronici prin Antonius, fiind al lui Ștefan Balasius din satul Blăjel
(Bellastella) care a dat proprietatea sa (Blăjel și Păucea) din comitatul Cetatea de Baltă, fiicei
sale Elena.
Din anul 1390, voievodatele Transilvaniei s-au opus stăpânirii maghiare. Din anul 1404,
teritoriul comunei Blăjel intră sub dominația coroanei maghiare, regele Sigismund dându-l în
posesie și folosință unor grofi maghiari. De-a lungul timpului, comunitatea țărănească locală sa răsculat împotriva dominației maghiare, urmând evenimentele înregistrate pe întreg
teritoriul transilvănean, căutând să scuture jugul greu al robiei de pe umeri.
Până la desființarea județelor de către autoritățile comuniste în anul 1950 a făcut parte din
județul Târnava Mică, plasa Diciosânmartin.
Odată cu accentuarea dezvoltării industriale a întregii țări, influențele economice ale diferitelor
vremi și-au pus amprenta și în comuna Blăjel. Astfel, în anul 1955 s-a înființat prima întovărășire
agricolă, în anul 1959 s-a introdus gazul metan, iar din 1964 populația comunei Blăjel a
beneficiat de efectele introducerii curentului electric.
Satele comunei și comunitatea de oameni aferentă a evoluat în această zonă la aceeași
parametrii ca aproape toate comunele județului Sibiu, având o serie de trăsături comune:









localitățile au fost locuite din cele mai vechi timpuri, existând continuitate în
dezvoltarea economică, socială și urbanistică
resursele locale (păduri, pășuni, gaze naturale, materiale de construcții etc.) clima
favorabilă și cadrul natural în general prietenos au făcut comunitatea locală să se
dezvolte în armonie din punct de vedere social, economic, și urbanistic
de-a lungul timpului, în fiecare sat, personalități de seamă au fost preocupate de
creșterea nivelului educațional și cultural: construirea de școli și biserici, organizarea
de coruri, formații artistice etc. toate conducând la lărgirea orizontului locuitorilor
și la extinderea relațiilor în teritoriu
în decursul timpului, actualul teritoriu administrativ al comunei a evoluat sub mai
multe forme de organizare (județul Sălagiu – plasa D-S—Martin, județul Târnava
Mică – plasa D-S-Martin, raionul Mediaș regiune Brașov etc)
în prezent întreaga comună s-a dezvoltat din punct de vedere al infrastructurii, a
serviciilor publice și calității vieții locuitorilor. Deși există în continuare unele
disfuncționalități, calitatea vieții a crescut semnificativ datorită investițiilor realizate
de-alungul timpului.

CAPITOLUL I.2. Considerații generale privind așezarea și poziția
geografică și cadrul natural
1.2.1. Așezare
Aşezat în centrul ţării, judeţul Sibiu, se întinde pe o suprafaţă de 5432,5 km2, ceea ce reprezintă
2,3% din teritoriul ţării.
BLĂJEL (în dialectul săsesc Bluesenderf, în germană Klein-Blasendorf, Kleinblasendorf, în
maghiară Balázstelke, Felsőbalázstelke, Balástelke, în latină Villa Blasii) este o comună situată
în bazinul hidrografic al Târnavelor, în județul Sibiu, formată din satele Blăjel (reședința), Păucea
și Romăneşti.

Foto: 1 Localizarea în cadrul județului Sibiu
Comuna Blăjel este situată în partea de nord a judeţului Sibiu, în regiunea Centru, la 8 km
distanță de Municipiul Mediaş, 15 km de Municipiul Târnăveni și 65 km de Sibiu.
Unitatea administrativ teritorială a comunei Blăjel are în administrare un număr de 857 de
gospodării și o suprafață totală de 3402 ha din care 191 ha intravilan și 3210 ha extravilan.
Tabel 1 Situația teritoriului adminitrativ al comunei
Suprafaţa
totală (ha)
3402 ha

Intravilan
191 ha

Extravilan
3210 ha

Număr
gospodării
857

Număr
locuinţe
843

Extravilan
94%

Intravilan
6%

Grafic nr. 1 Repartiția terenurilor administrative, reprezentație grafică
Din suprafața toală administrată, doar 6% este în intravilanul localității, diferența de 94%
reprezentând suprafețe extravilane.
Comuna Blăjel se învecinează:





la NORD cu Municipiul Târnăveni
la EST cu comuna Dârlos
la SUD cu municipiul Mediaș
la VEST cu comuna Bazna

1.2.2. Cadrul natural
Din punct de vedere geologic perimetrul comunei Blăjel face parte din zona centrală a
Depresiunii Transilvaniei, formată prin scufundare la sfârșitul Cretacicului. Studiile geologice au
arătat că în zona morfologică a Podișului Târnavelor depozitele sedimentare au grosimea cea
mai mare și deci aici se află zona maximă de afundare a Depresiunii Transilvaniei.
Succesiunea stratigrafică în zonă a fost stabilită prin foraje executate pentru exploatările de gaz
metan, fie prin prospecțiuni seismice de sinteză. Formațiunile întâlnite aparțin miocenului
superior: Tortonioan și Ponțian precum și cuanternarului. La suprafață sunt depozite Panoniene
formate din nisipuri mijlocii și marne nisipoase.

1.2.3. Relieful
Relieful judeţului Sibiu este etajat între 2535 m (Vârful Negoiu) şi 282 m (lunca Târnavei Mari)
şi se caracterizează prin varietate şi o mare complexitate a condiţiilor naturale. Din întreaga sa
suprafaţă aproximativ 30% este ocupată de munţi ce depăşesc pe alocuri 2000 m (vârful
Negoiu-2535 m, vârful Suru-2283 m, vârful Cindrel- 2244 m); 50% corespunde ţinutului de
podiş, o regiune de dealuri şi coline vălurite, cu înălţimi între 490 m şi 749 m (podişul
Târnavelor, al Hârtibaciului şi al Secaşelor), compartimentate de văi adânci şi largi, restul

reprezentând aria depresionară de contact, desfăşurată aproape continuu între cele două
trepte de relief.
Relieful comunei Blăjel, se înscrie în varietatea reliefului de la nivelul județului Sibiu, printr-un
relief variat, favorabil vegetației lemnoase, care a favorizat formarea tipurilor de sol podzolic.
Podișul Târnavelor are o personalitate distinctă pe care i-o oferă particularitățile reliefului: mai
înalt decât al regiunii de la nord de Mureș, desfăcut prin văi adânci și largi, cu terase în culmi
netede orientate în direcția văilor principale (est-vest), cu versante povârnite și acoperite de
păduri.
Eroziunea îndelungată, la care a fost supusă regiunea Podișului Târnavelor a dat naștere la trei
nivele de relielf sau platforme de eroziune în zona de podiș a județului, extinzându-se însă și în
afara acestuia. Ca urmare a acțiunii râurilor și torenților, întregul ținut al Târnavelor prezintă
aspectul general al unui podiș vălurit, deluros, compartimentat în fâșii orientate în aceeași
direcție, cu masive deluroase sau grupe de dealuri și culmi în general bine determinate.

1.2.4. Rețeaua hidrografică
Rețeaua hidrografică a județului Sibiu se împarte în două bazine principale: Olt cu 3337 km 2 şi
Mureş cu 2095 km2. Lungimea cursurilor de apă, totalizând 2043 km, se distribuie cu 1326 km
în bazinul Olt şi 717 km în bazinul Mureş. În zona montană se găseşte lacul Bâlea, lac de origine
glaciară, cu o suprafaţă de 4.7 ha şi un volum de 0.2 mil.m3
Rețeaua hidrografică din perimetrul comunei Blăjel, fiind situată într-o regiune de podiș, se
încadrează, conform tipologiei existente, în zona în care predomină ca sursă de alimentare
precipitațiile lichide în procent de 75%-80%. Regimul nivelelor este instabil, ca urmare a ploilor
torențiale sau a celor de lungă durată, cu unele creșteri de nivele lente, în anotimpurile de
primăvară și toamnă. Apele care fragmentează teritoriul comunei Blăjel sunt tributare râului
Târnava Mică prin pârâul Balta.
Localitatea Păucea este străbătută de râul cu același nume, care apoi se varsă în râul Târnava
Mare. Scurgerea apei din râuri și organizarea rețelei hidorgrafice sunt influențate și de către
litologie. Formațiunile de suprafață, de care depinde posibilitatea acumulării apelor subterane,
aparțin, în cea mai mare parte, miocenului superior.

1.2.5. Clima
Elementele climatice ce caracterizează comuna Blăjel sunt specifice Podișului Târnavelor,
respectiv climat temperat, caracteristice fiind verile călduroase şi iernile reci şi umede, teritoriul
fiind situat în zona submontană, la poalele dealurilor.
Acest climat al dealurilor, podişurilor joase şi al depresiunilor, este caracteristic în centrul şi
vestul Podişului Târnavelor unde dealurile au înălţimi sub 550 m. Diferenţierile topoclimatice
sunt impuse mai ales de existenţa culoarelor de vale largi care, adesea, au caracter depresionar

şi apoi de manifestările de tip foehnal din sud-vestul şi sudul Transilvaniei. Pe ansamblu, este
un climat cu nuanţe mai uscate în comparaţie cu cel din dealurile înalte.
Temperaturile medii anuale se situează între 7C - 8C, iar temperatura medie lunară maximă
se întlnește în luna iulie, iar cea minimă în luna ianuarie.
Numărul zilelor ploioase se ridică la 100-105 zile/an, precipitaţiile scad cantitativ din centru şi
est -650...700 mm - spre Culoarul Mureşului - 550 mm, repartiția precipitațiilor pe anotimpuri
este neuniformă, cu o abundență vara și un deficit iarna. Umiditatea aerului are valori cuprinse
între 77% și 80%. Circulația dominantă a aerului este în general vestică, peste 20%, celelate
direcții având frecvență sub 10%, iar viteza medie a vântului este de 2m/sec.

1.2.6. Vegetația
Vegetația teritoriului comunei Blăjel se încadrează în zona pădurilor de foioase, fiind formată
predominant din făgete și gorunete. Distribuția lor este legată de expoziția versanților și
înălțimea reliefului. Astfel, platourile și versanții cu expoziție sud-estică, ce corespund unei
radiații solare mai intense, sunt acoperiți cu păduri de gernicee, iar versanții cu expoziție
nordică și nord-estică sunt acoperiți de păduri de fag și carpen. Pe lângă speciile de foioase,
întâlnim și conifere ca pin, brad, zadă.
Vegetația halofilă este săracă, fiind răspândită pe sărăturile din împrejurimile sondelor și a
micilor scurgeri de apă sărată. Speciile reprezentative acestei zone sunt: Lepigonum salinum,
Aster tripolium (albăstrica), Salicornia herbaceea, Atriplex microspermum.

1.2.7. Fauna
În strânsă legătură cu zonele de vegetație și resursele naturale, fauna este reprezentată în zona
pădurilor de: lup, vulpe, mistreț iar în mediul acvatic de carp, șalău, biban.

1.2.8. Riscuri naturale
Zonele de risc natural reprezintă areale delimitate geografic, în interiorul cărora există un
potențial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populația,
activitățile umane, mediul natural și cel contruit și pot produce pagube și victime umane.

Cutremure
Comuna Blăjel se încadrează în zona a VII-seismică, cu o perioadă medie de revenire de cca. 50
ani. Conform scării EMS-98, clasa VII seismică este producătoare de avariere, iar în cadrul unui
cutremur în cadrul acestei clase seismice, majoritatea oamenilor sunt speriati şi fug în exterior.
Mobila este deplasata, iar obiectele cad de pe rafturi în numar mare. Multe cladiri bine
realizate sufera avariere moderata: mici fisuri în pereti, căderi de tencuială, părţi ale coșurilor

cad, clădiri mai vechi pot prezenta crăpaturi pronuntațe în pereți şi ruperi de pereți de
umplutură.
Inundații:
Comisia locală de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor a identificat următoarele zone pe
teritoriul comunei Blăjel care pot fi afectate de inundații:




Zona de vest a comunei, numită Cânepi;
Zona Țelini
Zona centrală a comunei, denumita Rit

Comuna Blăjel prezintă un risc scăzut la inundații, confirmat și de faptul că aceasta nu se
regăsește în rândul zonelor de risc natural identificate prin Legea nr. 575 din 22/10/2001,
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 726 din 14/11/2001, privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a Zone de risc natural, Anexa nr. 5 Unităţi
administrativ - teritoriale afectate de inundaţii.
Totuși, ocazional, pe teritoriul unității administrativ teritoriale sunt înregistrate inundații, în
sezoanele cu ploi mai abundente.
Alunecări de teren
Comuna Blăjel se încadrează într-o zonă cu potențial foarte redus de producere a alunecărilor
de teren. Totuși, despăduririle efectuate necontrolat, au expus pantele cu înclinare mare la un
contact direct cu apa meteorică, dezvoltându-se procesele erozionale și creșterea infiltrațiilor
în pătura superficială, ceea ce a declanșat alunecări de teren în trepte, de mică profunzime,
determinând degradarea acestor terenuri.
Pe toată suprafața comunei au fost identificate 28 ha de teren afectate de procesul de
alunecare, în următoarele zone:





Fânețele Mici - în partea de nord
Fânețele Mari – în nord
Grumba – în estul comunei,
Bogheș - în partea de est.

Comuna Blăjel nu are probleme în ceea ce privește pericolul inundațiilor și nici riscuri majore în
ceea ce privește activitatea antropică, dar fiind în zonă deluroasă întâlnim următoarele
fenomene meteorologice deosebite:



Bruma – cu implicații dăunătoare în legumicultură – numărul zilelor cu brumă este
de 30-40 pe an
Chiciura și poleiul – numărul mediu anual de zile cu chiciură este de 10-20 și 3-4 cu
polei,







Ceața – numărul zilelor cu ceață este mai mare în sezonul de iarnă decât în cel de
vară, descrescând odată cu altitudinea reliefului, cunoscându-se în medie 50-60 zile
cu ceață pe an, fiind mai frecvent întâlnită pe văile cursurilor de ape și la confluențe;
Grindina – în semestrul cald al anului frecvența acestui fenomen crește aproximativ,
de la sud-vestul țării spre nord-est, manifestându-se pe fâșii de teren late de peste
10 km și lungimi de peste 100 km, durata acestor ploi depășind rareori 15 minute;
Seceta – durata medie a intervalului de secetă scade din sud-est spre nord-vestul
țării, în depresiunea Transilvaniei întâlnindu-se circa 15 zile pe an.

CAPITOLUL I.3. Profil Socio-Demografic
1.3.1. Evoluția Demografică
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Blăjel se ridică la 2.284 de
locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.474 de
locuitori.
Scăderea populației se încadrează în situația demografică a României, care în ultimii ani arată
o scădere a populației ca urmare a sporului natural negativ și a migrației.
Depopularea, reprezintă în continuare o problemă a teritoriului administrativ teritorial. Același
trend descendent înregistrat la recensăminte, se păstrează în continuare în ultimii ani și în ceea
ce privește numărul total al populației stabile după domiciliu la data de 1 ianuarie. Din 2015,
numărul populației a scăzut cu 105 persoane, respectiv cu 4,27%, ceea ce înseamnă o scădere
medie anuală de 0,87%.
Tabel 2 Populația după domiciliu la data de 1 ianuarie în perioada 2015 - 2020
Indicator/An

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Numărul total al
populației stabile

2458

2429

2434

2430

2394

2353

ANUL
2015

ANUL
2016

ANUL
2017

ANUL
2018

ANUL
2019

ANUL
2020

2480
2460

NUMĂR PERSOANE

2440
2420

2400

Numărul total
al populației…

2380
2360
2340
2320
2300

Grafic nr. 2 Evoluția numărulul populației stabile la 1 ianuarie în perioada 2015 - 2020
Populația după domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referință reprezintă numărul
persoanelor cu cetățenie română și domiciliul delimitat după criterii administrativ-teritoriale.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuința principală, trecută în
actul de identitate (CI, BI), așa cum este luată în evidența organelor administrative ale statului.

Așadar, numărul populației indicată în tabelul de mai sus, nu ține cont de resedința obișnuită,
de perioada și/sau motivul absenței de la domiciliu.
Depopularea satelor, rămâne în continuare o provocare pentru administrația locală, fiind o
realitate întâlnită în majoritatea zonelor rurale din România. Tinerii sunt din ce în ce mai puțin
atrași să se reîntoarcă în sat. Majoritatea tinerilor pleacă în străinătate sau în orașele apropiate
pentru căutarea unui loc de muncă mai bun, pentru condiții de trai mai moderne și pentru
serviciile mai diversificate comparativ cu cele ce le oferă mediul rural.
Tabel 3 Migrația populației în comuna Blăjel, în perioada 2015 - 2018
Indicator/An
Stabiliri de reședință
Plecări de reședință
Imigranți definitivi
Emigranți definitivi

2015
10
16
0
2

2016
10
15
0
0

2017
5
21
2
2

2018
8
19
1
1

Dar scăderea populației nu este singura problemă demografică a României. Poate cea mai mare
este legată de îmbătrânirea populației. Cifrele sunt de-a dreptul îngrijorătoare. În anul 2018,
comparativ cu cel precedent, fenomenul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Populația
tânără s-a redus numeric, iar cea în vârstă de peste 65 de ani a crescut. În totalul populației al
României, procentul celei în vârstă a crescut într-un singur an de la 17,8% la 18,2%, adică un
plus de 54.000 de persoane, iar populația adultă a scăzut cu 163.000 de oameni.
Vestea bună vine de la evoluția speranței de viață, care a crescut în anul 2017 la 75,7 ani, cu
0,17 ani mai mult decât în urmă cu un an. Femeile au o durată de viață mai mare cu 6,95 ani
decât bărbații. Comparativ, speranța de viață la naștere este de 79,2 ani în America de Nord,
78,3 ani în Europa, în Asia ajunge la 73,3 ani și în Africa la numai 62,7 ani.
În total, populația Uniunii Europene era, la începutul acestui an, de 513 milioane de persoane,
iar la nivel global populația a ajuns la 7,7 miliarde de oameni, cele mai populate state fiind
China, 1,4 miliarde de locuitori, și India, cu 1,3 miliarde.
Efectele economice pentru țările care se confruntă cu probleme demografice sunt deja
previzibile. O presiune tot mai mare asupra sistemelor de sănătate, o forță de muncă în scădere,
o presiune crescândă asupra sistemelor de pensii. România se află, din motive foarte diferite,
între statele care au indicatori demografici care se degradează. Cel mai îngrijorător nu este doar
fenomenul în sine, ci indiferența cu care este tratat.
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Grafic nr. 3 Declinul demografic in perioada 2013 – 2018 la nivelul regiunii Centru și nțional
Mișcarea naturală a populației în comuna Blăjel
Tabel 4 Soldul mișcării naturale a populației din Blăjel în perioada 2015 – 2019
Indicator/An
2015
2016
2017
2018
2019
Numărul total al
2458
2429
2434
2430
2394
populației stabile
20
Născuți vii
26
18
28
19
Decedați
43
23
28
26
26
Soldul mișcării
-17
-5
0
-7
-6
naturale
Deși evoluția demografică a populației din comuna Blăjel, este în continuare negativă,
observăm totuși, tendința de diminuare a acesteia. În anul 2018, soldul mișcării naturale s-a
redus cu aproximativ 59% comparativ cu anul 2015, iar în anul 2017 numărul nou născuților vii
(28 nou născuți) a compensat numărul persoanelor decedate (28 persoane decedate). Sporul
negativ indică accentuarea fenomenului de îmbătrânire a populației, situație cu care se
confruntă în special zonele rurale din România.
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Grafic nr. 4 Mișcarea naturală a populației
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Grafic nr. 5 Durata medie a vietii în județele din Regiunea Centru în perioada 1990 - 2018
La nivelul Regiunii Centru, în perioada 1990 – 2018, durata medie a vârstei populației a crescut
considerabil, de la o medie de aproximativ 70 de ani, în 1990, la 77 de ani, în 2018. Conform
celor mai recente date statistice disponibile, în regiunea Centru, cea mai mare durata medie a
vieții se înregistrează în județul Brașov, urmat de județul Sibiu. Astfel, în județul Sibiu, cea mai
mare durată medie de vârstă este înregistrată în anul 2018, respectiv 76,96 ani.
Situația matrimonială
Tabel 5 Situația matrimonială în perioada 2015 - 2018
Indicator/An
Căsătorii
Divorțuri

2015
15
1

2016
13
4

2017
16
0

2018
11
1

Anual în comuna Blăjel se înregistrează în medie 14 căsătorii și o medie de 2 divorțuri.
Divorțurile reprezintă aproximativ 14% din media anuală a căsătoriilor.
În ultimii ani numărul anual de căsătorii s-a redus în medie cu -7%

1.3.2. Structura populației pe grupe de vârstă și sexe

Grupe de
vârstă
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
TOTAL

Total

Masculin

Feminin

127
147
148
145
141
134
156
169
174
130
141
157
146
101
92
78
56
42
2284

67
70
79
66
84
66
80
91
95
71
58
75
71
45
45
30
26
10
1129

60
77
69
79
57
68
76
78
79
59
83
82
75
56
47
48
30
32
1155

Grupe de vâstă

85 ani si peste
80-84 ani
75-79 ani
70-74 ani
65-69 ani
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0- 4 ani
-10,00%
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Grafic nr. 6 Piramida vârstelor
Conform piramidei vârstelor, realizată pe baza datelor statistce de la recensământul populației
și locuințelor din anul 2011, observăm faptul că repartiția populației între cele două sexe este
aproximativ egală. Din totalul populației, 51 % este reprezentat de sexul masculin (1155
persoane), respectiv 49 % persoane de sex feminin (1129 persoane). Copii cu vârste cuprinse
între 0-14 ani și tinerii până la 24 ani, reprezintă 31% din totalul populației, în timp ce
majoritatea de 53%, este formată de persoanele mature cu vârsta cuprinsă între 25 – 65 ani. În
rândul persoanelor vârstnice, mai observăm faptul că majoritatea este formată de persoane de
sex masculin.
Vârstnici,
peste 65 ani
16%

Persoane
mature 25-65
ani
53%

Copii 0-14 ani
18%

Tineri 15-24
ani
13%

Grafic nr. 7 Repartiție populației pe grupe de vâstră

În baza datelor înregistrate la recensământul din anul 2011, majoritatea locuitorilor sunt
români (66,55%). Principalele minorități sunt cele de romi (17,43%) și maghiari (11,82%).
Pentru 3,37% din populație nu este cunoscută apartenența etnică.
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Grafic nr. 8 Reprezentarea grafică a populației stabile după etnie la recensământul din 2011

Din punct de vedere confesional majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (77,63%), cu minorități
de reformați (11,25%), greco-catolici (3,5%) și penticostali (2,63%). Pentru 3,46% din populație
nu este cunoscută apartenența confesională.
GrecoNecunoscu… Altă religie
catolici ;
; 1,53%
3,50%
Penticostal
i ; 2,62%
Reformați ;
11,25%

Ortodocși ;
77,62%

Grafic nr. 9 Reprezentarea grafică a populației stabile după religie la recensământul din 2011

CAPITOLUL I.4. Infrastructura tehnico-edilitară

1.4.1. Infrastructura de transport
Prin mijlocul comunei Blăjel trece DN 14A în direcția Mediaș-Iernut. Accesul către satul
Romaneşti, dinspre centrul comunei se realizează pe drumul comunal DC 17 A drum pietruit de
4 km. Satul Păucea este accesibil dinspre drumul judetean DJ 142 A Mediaș - Dârlos prin DC 17
Valea Lungă -Păucea-Romanești și prin DC17 A care face legatura cu satul Blăjel.
Infrastructura rutieră din comuna Blăjel a fost îmbunătățită parțial, totuși există în continuare
durmuri și străzi cu numeroase deficiențe care necesită lucrări de modernizare și/sau asfaltare,
spre exemplu Drumul Comunal DC17. Partea carosabilă a drumului comunal prezintă un sistem
rutier din beton asfaltic puternic degradat, cu faianțări și zone cu cedări de infrastructură,
acostamentele sunt degradate, înierbate sau lipsesc în totalitate, cu excepția unor tronsoane
de drum recent modernizat, scurgerea apelor meteorice nu este asigurată și lipsesc elementele
de siguranța circulației.
Spre deosebire de trendul național și chiar european, numărul autovehiculelor în comuna
Blăjel a cunoscut un declin. Din 2015 și până în 2018, parcul auto s-a diminuat cu 8,97%.
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Grafic nr. 10 Numrărul de autoturisme deținute de persoane fizice în perioada 2015 - 2018

Transportul prin intermediul căilor ferate se realizează doar cu acces din gara Mediaș, situată
la o distanță de 9,6 km, durată de aproximativ 15 minute de parcurs cu automobilul.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Transilvania, situat în localitatea
Vidrasău, județul Mureș la 45,9 km de centrul comunei, respectiv 42 min de mers cu
autoturismul.
Comuna Blăjel, este accesibilă și dinspre Aeroportul Internațional Sibiu, situat la o distanță de
72,9 km de centrul comunei, respectiv 1,15 ore de mers cu autoturismul.

Investiții:
Ca urmare a distrugeriilor cauzate de ploile torențiale din vara anului 2016, au fost executate
lucrări de refacere a infrastructurii în valoare de 106.995 lei (lucrări de refacere a podurilor,
lucrări de refacerea drumurilor comunale și a străzilor afectate de viitură).
Tot în 2016 , a fost modernizat integral sistemul de iluminat al comunei, în valoare de 274.324
lei, astfel încât fiecare cetățean să beneficieze de această utilitate indiferent pe care stradă
locuiește, prin montarea de lămpi cu led care au redus semnificativ costul facturii de energie
electrică, cu toate că s-au montat un număr de 420 de lămpi, față de cele 214 existente anterior.
Prin resurse proprii, în cursul anului 2017, s-a procedat la repararea drumurilor comunale DC17
și 17A, astfel încât acestea să rămână practicabile în cursul iernii, valoarea acestor lucrări fiind
de 522.276 lei.
De asemenea, tot în cursul anului 2017, au fost reabilitați cca 1700 mp de trotuare, precum și
6 podețe aflate în stare de degradare avansată, pentru suma de 332.002 lei. S-a construit
puntea și trotuarul peste podul Borii care asigură accesul pietonal în mult mai mare siguranță,
aceasta fiind finalizate cu contribuția majoră a consilierilor PNL.
La finalul anului 2017, au fost aprobate spre finanțare, prin programul PNDL, reabilitarea
străzilor Câmpului și Lacului, comuna urmând a beneficia de o finanțare cumulată de 561.775
lei. Lucrările efective de reabilitare finalizate în anul 2019,.
Prin resurse proprii, în cursul anului 2018, s-au realizat investiții în infrastructura de drumuri în
valoare de aproximativ 344.500 lei, investiții ce au cuprins lucrări de reparații ale drumului
comunal DC 17 prin plombări cu sort și emulsie, astfel încât drumul să rămână practicabil în
cursul iernii, s-au efectuat lucrări de reparații trotuare (820 mp) și rigole betonate( 300 mp),
reparații cu mixturi asfaltice, precum și lucrări de decolmatare a șanțurilor de dren din comună,
lucrări de reabilitare și modernizare la căminul cultural din Blajel în valoare de 49.999 lei, lucrări
de reabilitare a clădirii primariei comunei Blajel în valoare de 23.044 lei.
Din resurse proprii, în 2019 a fost reabilitat parțial prin asfaltare DC 17 între localitățile ValeaLunga -Păucea, valoarea investiției fiind de 528.360 lei. Tot în decursul anului 2019 s-au realizat
lucrări de reparații trotuare ( 430 mp) și rigole betonate (100 mp), aceste lucrări au o valoare
de 81.500 lei, de asemenea s-au realizat lucrări la un număr de 30 branșamente de alimentare
cu apă potabilă pe strada Școlii din localitatea Blăjel, valoarea acestor lucrări este de 45.962 lei.
În anul 2020 au fost achiziționate 900 tone de piatră pentru refacerea tuturor drumurilor și a
străzilor nemodernizate din comună.
În anul 2020, cu sprijinul Consiliului Județean s-a realizat modernizarea străzii Baznei( DJ 142b)
in lungime de 450m, fiind executate rigole betonate , inlocuirea podetelor cu acces la gaspodarii
si refacerea carosabilului prin asfaltare.
În prezent se găsesc în execuție alți 2000 mp de trotuare.

În continuare sunt necesare investiții considerabile în ceea ce privește infrastructura rutieră,
pentru asigurarea condițiilor optime și siguranța circulației, pe o porțiune de aproximativ 20
km, precum și o dezvoltare echilibrată din punct de vedere a rețelei de transport rutier.
Investiția propune aducerea structurii rutiere a drumului din comuna Blăjel la parametrii tehnici
corespunzători clasei tehnice a drumului, corectarea elementelor geometrice, pentru a se
putea încadra în prevederile legale, refacerea sistemului de colectare și evacuare a apelor
pluviale acolo unde este cazul.
Conșitientizând faptul că bunăstarea pornește și de la infrastructura rutieră, autoritatea publică
locală a făcut demersuri pentru realizarea studiilor tehnice care vizează îmbunătățirea
infrastructurii rutiere pentru întreaga comună, în speranța că vor fi identificate surse de
finanțare pentru realizarea acestora.

Transportul public în comun
În ce priveşte transportul, cel rutier este asigurat prin drumul naţional DN 42A ce traversează
comuna Blăjel de la Nord la Sud, fie prin Valea Lungă pe drumul comunal 17 spre Păucea şi pe
drumul comunal 17A spre Romăneşti, comuna Blăjel neavând însă acces direct la drumuri
europene şi cale ferată.

1.4.2. Alimentarea cu apă și rețeaua de canalizare
În prezent doar localitățile Blăjel și Păucea beneficiază de sistem de canalizare și apă. S-au
făcut eforturi mari și cheltuieli suplimentare pentru autorizarea și punerea în funcțiune a
stațiilor de epurare din Blăjel și Păucea, constând în interconectarea bazinelor de apă din
Blăjel – condiție obligatorie în vederea preluării și gestionării sistemului și pentru asigurarea
permanentă a necesarului de apă a localității și a altor demersuri necesare. În prezent sunt
puse în funcțiune 2 sisteme de măsurare a apei uzate evacuate accidental pe bypass.
Pentru satul Păucea, în vederea asigurării alimentării cu apă a localității și asigurarea
necesarului de apă, s-a aderat la proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă
Uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu, în cadrul aplicației de finanțare
POIM 2014 – 2020 la nivelul comunei Blăjel, lista prioritară de investiții vizând construirea unei
conducte de aducțiune apă din Mediaș via Valea Lungă de 6,5 km, o stație nouă de pompare
apă și reabilitarea gospodăriei de apă existentă, toate aceste investiții cumulând 481.709 Euro,
din care UAT va suporta o cotă de 2% de cofinanțare.
Cu toate investițiile realizate, totuși sistemul de alimentare cu apă și canalizare încă nu a fost
preluat pentru operare de către SC Apa Târnavei Mari SA. Pentru acest lucru Autoritatea Publică
Locală are în vedere obținerea avizului de gospodărire al apelor și avizul sanitar de funcționare,
precum și remedierea deficiențelor de proiectare și executare a lucrărilor.
Din resurse proprii, în 2019 s-au realizat lucrări la un număr de 30 branșamente de alimentare
cu apă potabilă pe strada Școlii din localitatea Blăjel, valoarea acestor lucrări este de 45.962 lei

și s-au făcut demersurile necesare pentru racordarea la sistemul de apă și canal a școlii și
grădiniței din localitate Blăjel, iar la căminele culturale au fost executate canalizările de apa
pluvială.

1.4.3. Alimentarea cu gaze naturale
Gazul metan a fost întrodus în satul Blăjel în anul 1959. În prezent, la reţeaua de gaz metan este
racordat un procent de 90% din locuitorii din Blăjel, lungimea totală a conductelor de distribuție
a gazului măsoară 18,9 km. Satele Păucea şi Romăneşti nu beneficiază de alimentare cu gaze
naturale.
1.4.4. Alimentarea cu energie electrică
Din 1964 populația comunei Blăjel a beneficiat de efectele introducerii curentului electric. În
prezent, la reţeaua de energie electrică este racordat un procent de 99% din totalul
gospodăriilor- 648 gospodării în Blăjel, 169 în Păucea şi 40 în Romăneşti. Din păcate sistemul
de iluminat public din comună, a suferit o pierdere majoră la începutul anului 2018, când un
incident a condus la deteriorarea a 130 lămpi de iluminat, consecința financiară fiind înlocuirea
acestora.

1.4.5. Telecomunicații
Din punctul de vedere al telecomunicațiilor, Comuna Blăjel are acces la:




rețele de telefonie fixă și mobilă,
rețea de televiziune prin cablu,
conexiune la internet.

CAPITOLUL I.5. Profilul economic al comunei
Economia comunei Blăjel este bazată în principal pe sectorul agricol: agricultură și creșterea
animalelor.
Activități economice principale:
 Industrie: producere subasamble centrale termice
 Servicii, precum: transport, comerț, turism, construcții
 Agricultură și creșterea animalelor
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Grafic nr. 11 Evoluția numărului mediu al salariaților în perioada 2015 - 2018
După o scădere a numărului mediu de salariați, de aproape 11 %, înregistrată în cursul
anului 2016, urmează o redresare treptată, astfel că, la nivelul anului 2018, în comuna Blăjel,
numărul mediu al salariaților este de 112 persoane.
Tabel 6 Șomeri înregistrați în perioada 2015 - 2018
Nr. Șomeri

UM

Masculin

Nr.
persoane

Feminin
TOTAL

80

Blăjel

69

2015

2016

2017

2018

69

72

35

18

45
114

46

20
118

14
55
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Grafic nr. 12 Evoluția numărului de șomeri înregistrați în perioada 2015 – 2018

Evoluția favorabilă a activității economice s-a reflectat și în scăderea numărului șomerilor
înregistrați, în anul 2018, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, s-au
înregistrat doar 32 de șomeri din cadrul populație active a comunei Blăjel, un număr
considerabil mai mic comparativ cu anii anteriori. Așadar, numărul șomerilor înregistrați în
perioada 2015 – 2018, a scăzut în medie cu 30,57%, cel mai redus număr s-a înregistrat la nivelul
anului 2018. Numărul șomerilor este mai mare în rândul persoanelor de sex masculin decât în
rândul persoanelor de sex feminin. Din informațiile existente la Ministerul Finanțelor Publice,
la sfârșitul anului 2018, în comuna Blăjel erau înmatriculate şi active un număr de 12 societăți
comerciale și două asociații cu scop nelucrativ:
Tabel 7 Numărul, cifra de afaceri şi numărul mediu de salariaţi din întreprinderile active,
înregistrate pe teritoriul UAT Blăjel
Nr.
crt
1.
2.
3.

Denumire firmă
PEWO IMPEX SRL

CUI

Număr
Registrul
Comerțului

17999963 J32/1390/2005

Cod
Caen
2521

Numaru
l mediu
de
angajați
3702959
21
Cifra de
afaceri
2018

PROSERVICE IULIANA
SRL
18234837 J32/1872/2005
3700
53494
0
4. PIK-PERONI SRL
11569673 J32/128/1999
4120
383053
8
5. KIMU SRL
6965981 J32/2336/1994
4711 1294790
3
6. BOESAN COMPANY
SRL
15214649 J32/218/2003
4711
520738
2
7. VERALI & CSABI SRL
32332270 J32/895/2013
4711
0
0
8. STEFAN LKW SRL
18879507 J32/1062/2006
4941
606678
1
9. CASA MOGA SRL
15018910 J32/879/2002
5590
0
0
10. DOUA LUMI SRL
22769294 J32/1892/2007
5590
80071
0
11. M & J UNICOM SRL
18568802 J32/494/2006
5610
0
0
12. VAGHEMI SRL
15711672 J32/1118/2003
5630
0
0
13. ELECTRIC P.Q.M.S.
SRL
18168113 J32/1235/2008
6202
308056
2
14. ASOCIAȚIA
CRESCĂTORILOR DE
TAURINE BLĂJEL
14728641 -/-/9499
0
1
15. ASOCIAȚIA
CULTURALĂ
„CUNUNA
BLĂJELULUI”
31302114 -/-/9499
0
0
Cele 12 societăți comerciale însumează un număr de 37 de angajați, în domenii precum:
producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală, colectarea și epurarea apelor uzate,
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, comerțul cu amănuntul în
magazine nespecializate, produse alimentare, băuturi și tutun, transporturi rutiere de mărfuri,

Activitate conform cod CAEN rev 2

servicii de cazare, restaurante, baruri și alte activități de servire a băuturilor, activități de
consultanță în tehnologia informației.
Activități de consultanță în tehnologia informației
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1
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1

Alte servicii de cazare
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Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,…
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Grafic nr. 13 Numărul societăților comerciale active și activitatea desfășurată conform cod
CAEN
Peste 90% din societăți activează în sectorul de servicii și doar 8,33% în domeniul producției.
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Grafic nr. 14 Reprezentarea grafică a domeniilor economice
În ceea ce privește sectorul agricol, se constată un grad de asociere foarte scăzut, deși
cooperarea la nivelul actorilor economici este importantă pentru o dezvoltare unitară și
eficiență a activităților productive, îndeosebi în sectorul agricol. Din cauza unei slabe informări
nu sunt cunoscute beneficiile reale cu privire la modalitățile de cooperare și există reticență cu
privire la această modalitate de lucru. În acest context, promovarea formelor de cooperare
poate contribui la creșterea gradului de apartenență a actorilor economici la acest tip de forme
de activitate.
Activitățile agricole sunt desfășurate în principal sub forma fermelor mici de semi-subzistență.

CAPITOLUL I.6. Infrastructura educațională
Sistemul de învățământ reprezintă principala componentă a sistemului de educație. Structura
sistemului de învățământ din România cuprinde învățământul preșcolar, învățământul primar,
învăţământul secundar inferior, învăţământul secundar superior, şcolile de arte şi meserii,
şcolile de ucenici, învăţământul post-liceal şi învăţământul superior.
Sunt tot mai puțini copii în școlile din România, iar abandonul școlar din cauza sărăciei este în
creștere. În ultimul deceniu, numărul elevilor români a scăzut cu aproape 349.000 de copii,
consecință a scăderii natalității și emigrării masive, pe de o parte, și a cronicizării abandonului
școlar pentru copiii vulnerabili, pe de altă parte. Numai în anul școlar 2017-2018, aproximativ
30.000 de elevi din învățământul primar și gimnazial au fost nevoiți să abandoneze școala, cel
mai adesea din cauza sărăciei și a costurilor ascunse ale educației.
O problemă importantă a învățământului românesc rămâne în continuare rata ridicată
abandonului școlar. Potrivit statisticilor Eurostat în 2018, România a înregistrat un nivel ridicat
al abandonului şcolar timpuriu, de 16,4%, cât şi o rată scăzută a populaţiei cu vârste cuprinse
între 30 şi 34 de ani care a absolvit învăţământul superior (24,6%).
În clasamentul abandonului școlar, țara noastră este precedată de Spania (17,9%) şi Malta
(17,5%). La polul opus, un nivel scăzut al abandonului școlar timpuriu se înregistrează în Croaţia
(3,3%), Slovenia (4,2%), Lituania (4,6%) și Grecia (4,7%), arată Biroul de statistică al UE Eurostat.
Obiectivul strategic al UE este de a reduce rata abandonului şcolar timpuriu, până în 2020 și cu
siguranță acest obiectiv va rămâne o prioritate și pentru perioada 2021 – 2027.
O altă problemă este reprezentată de analfabetismul funcțional, conform studiilor realizate,
România are cel mai slab punctaj din ultimii ani în clasamentul PISA care arată cât de pregătiți
sunt elevii de 15 ani. Țara noastră se clasează pe locul 47 din 79 de țări. Gradul de analfabetism
funcțional este mare: 44% dintre elevi nu înțeleg ce citesc.
Reducerea populației școlare are în principiu la bază scăderea populației, amplificarea
fenomenului migrației, diferențele de infrastructură școlară dintre mediile de rezidență și
abandonul școlar devenit cronic în mediile vulnerabile socio-economic.

1.6.1. Infrastructura educațională
Pe teritoriul comunei Blăjel funcționează o unitate de învățământ școlar cu personalitate
juridică, respectiv Școala Gimnazială Blăjel, în subordinea căreia se desfășoară învățământul
preșcolar, primar şi gimnazial astfel:
 2 grădinițe în localitățile Blăjel și Păucea;
 2 școli cuprinzând învățământul primar și gimnazial, în localitățile Blăjel și Păucea.

Învățământul primar și gimnazial este de zi, cu predare în limba română și cuprinde clasele
pregătitoare și clasele I –IV.
Învățământul preșcolar, este doar învățământ de zi, fără program prelungit și cuprinde trei
categorii de grupe: grupa mică, mijlocie și mare.
Școala Gimnazială Blăjel, deține
personalitate juridică și își
desfășoară activitatea în două
corpuri de clădire, situate în
localitatea Blăjel. Cele două clădiri
sunt construcții vechi, din anul
1713
și
aparțin
unității
administrative Blăjel. Corpul de
clădire A, este o clădire cu etaj,
având o suprafață construită de
601 mp și respectiv 1202 mp
suprafață desfășurată, unde își
desfășoară
activitatea
învățământul primar și gimnazial.
Corpul de clădire B se întinde pe o
suprafață de 200 mp și este destinat activităților grădiniței.
Corpul de clădire aferent Școlii Gimnaziale, a fost supus unor reabilitări parțiale, dispune de
ferestre și uși de PVC, la fel și corpul de clădire destinat grădiniței, unde s-au efectuat lucrări
parțiale de reabilitare a tâmplăriei și dispune astfel de ferestre și uși din PVC. Deși anual se
efectuează lucrări de întreținere, clădirea școlii necesită lucrări de reabilitare și modernizare
consistente.
Clădirile Școlii Gimnaziale Blăjel dispun de supraveghere audio –video.
În ceea ce privește racordul la utilități, în prezent unitatea școlară este racordată la rețeaua de
distribuție a gazului metan, la rețeaua de electricitate, la rețeaua de apă curentă și canalizare.
Clădirea B, destinată grădiniței beneficiază de încălzire centrală.
Școala gimnazială Blăjel are un număr de 7 săli de clasă, 1 cancelarie, un laborator de
informatică cu calculatoare, o bibliotecă, magazie, un cabinet medical, o sală de sport
improprie activității specifice și un birou administrativ. Grupurile sanitare (fete- băieți) din
incinta școlii au fost modernizate în anul 2017, iar cu sprijinul unor organizații non-profit, s-a
reușit dotarea școlii cu un container special cu baie și dușuri care să asigure igiena minimă
corporală copiilor care în familie nu dispun de aceste condiții normale pentru vremurile în care
trăim.
Tot în 2017 s-a realizat dotarea minimă a terenului de sport din cadrul Școlii Gimnaziale Blăjel,
astfel încât acesta permite în prezent desfășurarea de competiții sportive școlare.

Grădinița din Blăjel își desfășoară activitățile în 4 săli de clasă și mai dispune de o magazie și
holurile necesare asigurării fluxurilor.
Așa cum reiese din informațiile deja prezentate, activitatea Grădiniței din Blăjel se desfășoară
în cadrul unei clădiri vechi, în spații care sunt improprii desfășurării activității normale unei
grădinițe, fapt care impune necesitatea construirii unei noi clădiri care să fie în concordanță cu
cerințele unei societăți moderne și a normativelor tehnice în vigoare. Există totodată un interes
major din partea părinților pentru înființarea unei grădinițe cu program prelungit, acesta fiind
și unul dintre motivele pentru care mulți părinți optează să își înscrie copii la grădinițele din
mediul urban, respectiv în Orașul Mediaș, situat la doar 11.1 km distanță.
În încercarea de a atrage spre sistemul de învățământ, copii preșcolari, comuna Blăjel a finalizat
în 2019 un studiu de fezabilitate, alături de studiul topografic și geotehic pentru construirea
unei grădinițe cu 3 grupe, în localitatea Blăjel, pe un teren din proprietatea unității administrativ
teritoriale,proiect care momentan se află în etapa identificării unor surse de finanțare.

Proiect Construire grădiniță cu 3 Grupe în localitatea Blăjel, Comuna Blăjel, Județul Sibiu, Faza
– Studiu de fezabilitate, Proiect NR. 91/2018
Școala Gimnazială Păucea, arondată Școlii Gimnaziale Blăjel, deține un corp de clădire pe un
singur nivel și suprafața construită de 478 mp și este situată în localitatea Păucea. Clădirea are
o vechime de 50 de ani, datând din 1970. Clădirea necesită lucrări de modernizare, deoarece
starea tehnică a acesteia nu este tocmai bună.
Această școală dispune de 5 săli de curs, un laborator informatic, un birou, o cancelarie și o
magazie – depozit, ferestrele existente sunt din PVC, iar ușile din lemn.
În prezent unitatea școlară este racordată la rețeaua de distribuție a gazului metan, la rețeaua
de electricitate, fiind în curs racordurile la rețeaua de apă curență și canalizare.
Așadar, infrastructura educațională, se află într-o stare fizică cu un grad foarte ridicat de
degradare, de la fundație până la acoperiș. Mai mult, un incident nedorit, intervenit în toamna
anului 2017 a condus a prăbușirea plafonului din sala reprezentând cabinetul de informatică.
Situația a fost evaluată prin întocmirea unei expertize tehnice care să releve lucrările de
intervenție imediată care să permită menținerea în stare de siguranță a elevilor care
frecventează cursurile.

Din păcate, reabilitarea integrală a infrastructurii educaționale din comuna Blăjel necesită
fonduri substanțiale, de care unitatea adminitrativ teritorială nu dispune momentan. Datorită
unui litigiu cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, și accesul la fondurile
nerambursabile a fost blocat pentru o perioadă.

1.6.2. Numărul de elevi și populația școlară
Unitatea de învățământ din localitate și structura acesteia, cu nivel de învățământ preprimar,
primar, gimnazial, școlarizează un număr total de 199 elevi, distribuiți după cum urmează:
Tabel 8 Numărul de elevi înscriși
Școala Gimnazială Blăjel

Școala Gimnazială Păucea

2017 – 2018
2018 -2019
2017- 2018
2018- 2019
Preșcolari
38 elevi
45 elevi
7 elevi
7 elevi
Primar
85 elevi
79 elevi
9 elevi
8 elevi
Gimnazial
61 elevi
56 elevi
6 elevi
4 elevi
TOTAL
184 elevi
180 elevi
22 elevi
19 elevi
Deși numărul copiilor cu vârste corespunzătoare învățământului preșcolar este în creștere,
interesul pentru educația preșcolară rămâne destul de scăzut. Din totalul copiilor de vârstă
oficială corespunzătoare învățământului preșcolar sunt înscriși în ciclul de învâțământ preșcolar
64,29% în anul școlar 2017 – 2018 și 56,52% în anul școlar 2018 – 2019.
Tabel 9 Populația de vârstă oficială corespunzătoare învățământului preșcolar
Indicator
UM
2015
2016
2017
2018
Populația de vârstă oficială
Nr.
corespunzătoare
71
72
70
92
persoane
învățământului preșcolar
Din păcate abandonul școlar e la cote alarmante, cu tot efortul depus de cadrele
didactice. Luând în considerare principiile, politicile și strategiile cu privire la învățământ se
conturează necesitatea de a investi în mod continuu în infrastructura acestuia, un asemenea
obiectiv de investiții îl reprezintă construirea grădiniței cu 3 grupe în localitatea Blăjel, aceasta
făcând parte din prioritățile comunei pentru perioada 2021 – 2027.
În mediul rural există mai puține cadre didactice calificate angajate cu normă întreagă decât în
mediul urban, astfel încât școlile au fost nevoite să angajeze un număr mare de cadre didactice
slab calificate, cu fracțiune de normă, care fac naveta. Discrepanțele dintre mediul urban și
mediul rural continuă să existe, chiar dacă s-au redus anual, populația din mediul rural are o
rată de participare la educație și formare profesională, la diferite niveluri, mult mai mică decât
populația din mediul urban.
Efectivul de cadre didactice care asigură serviciile educaţionale în comună este de 7 învăţători,
15 profesori şi 5 educatori.
Transport școlar – elevii comunei Blăjel nu beneficiază de transport școlar.

CAPITOLUL I.7. Agricultura și dezvoltarea rurală
Comuna Blăjel este o comună cu profil agrar, unde în lipsa unor investiţii industriale sau
comerciale considerabile, sau a orientării spre agroturism, se menţin activităţile agricole pe
seama suprafeţelor întinse de terenuri arabile şi păşuni, condiţii propice dezvoltării sectoarelor
zootehnic şi de cultură, terenul agricol ocupând 72,27% din teritoriul administrativ al comunei
Blăjel.
Tabel 10 Situația terenurilor la nivelul comunei
din care: proprietate
privată -haTotal suprafață
3.399,89
2.483,35
Agricolă
2.457,26
2.114,63
Arabilă
1681,22
1.655,26
Pășuni
336,62
34,86
Fânețe
408,59
393,65
Vii și pepiniere viticole
21,53
21,53
Livezi și pepiniere pomicole
9,3
9,3
Terenuri neagricole total
942,63
368,72
Păduri și altă vegetație forestieră
559,78
62,31
Suprafață ocupată cu ape și/sau bălți
1,63
1,09
Ocupată cu construcții
77,49
63,07
Căi de comunicații și căi ferate
73,56
38,07
Terenuri degradate și neproductive
230,17
204,18
Terenurile arabile au o pondere de 68,42%, restul fiind ocupate de 13,70% păşune, 16,63%
fâneţe, 0,88 % vii şi 0,38% livezi.
Denumire

Total

Pașuni
13,70%
Finețe
16,63%
Vii și pepiniere
viticole
0,88%
Livezi și pepiniere
pomicole
0,38%
Arabilă
68,42%

Grafic nr. 15 Repartiția terenurilor agricole

Dealurile Transilvaniei se remarcă prin existenţa unor areale cu soluri aflate în diferite grade de
degradare pricinuită de eroziune, spălare în suprafaţă şi alunecări - erodisoluri - erodosoluri.
Acestea sunt întâlnite aproape peste tot, dar mai ales în Câmpia Transilvaniei şi în Podişul
Târnavelor. Principalele clase și tipuri de soluri care se întâlnesc pe teritoriul Unității
Administrativ Teritoriale sunt:
 solurile brune argiloiluviale –preluvosoluri
 solurile molice – cernisoluri
 solonceacurile - clasa salsodisoluri
Într-o analiză a situației terenurilor agricole din comuna Blăjel, cu cele trei localități: Blăjel,
Păucea și Romăneşti, situația se prezintă astfel:
 localitatea Blăjel: 1347,87 ha
 localitatea Păucea: 384,39 ha
 localitatea Romăneşti: 259,45 ha
Aproximativ 25% din suprafața agricolă a României este recunoscută astăzi prin Planul Național
de Dezvoltare Rurală ca fiind un areal cu Valoare Naturală Ridicată. Acestea sunt suprafețe în
care activitățile agricole au condus la dezvoltarea uneia dintre cele mai importante avuții
naționale: o biodiversitate excepțională recunoscută la nivel mondial.
Agricultura cu Valoare Naturală Ridicată este deci o componentă esențială a oricărei agriculturi,
nu numai pentru biodiversitatea sa, dar și pentru patrimoniul cultural, calitatea produselor
agro-alimentare și pentru numărul de locuri de muncă create. Cu toate acestea, într-o societate
tot mai globalizată, abandonul, degradarea sau marginalizarea socio-economică sunt doar
câteva dintre amenințările de lungă durată care pun sub semnul întrebării însăși existența
acestor sisteme de producție.
Diversitatea biologică la nivel local se datorează suprafețelor agricole semnificative cu Înaltă
Valoare Naturală (HNV) ce contribuie la conservarea biodiversității. Comuna Blăjel figurează
pe Harta zonelor cu Înaltă Valoare Naturală (HNV).
Provocarea constă în menținerea acestei bogate resurse de pajiști semi-naturale în fața
schimbărilor socio-economice ce vor apărea în mediul rural în anii următori. Pentru a reuși, este
nevoie ca sistemele extensive de utilizare a pajiștilor semi-naturale să fie susținute îndeajuns
pentru a putea face față competiției atât cu sistemele agricole intensive cât și într-un context
mai larg, cu alte activități economice emergente cu care se va afla în competiție.
Numarul
animalelor la
data de 1
decembrie
Blăjel
Păucea
Romanești
Total

An 2020
Um: capete
Bovine
96
78
4
178

Porcine
490
250
20
760

Ovine
2583
700
646
3929

Caprine
25
0
32
57

Cabaline Pasari
9
3200
3
1500
2
145
14
4845

Albinefamilii
30
20
0
50

Efectivul de animale la nivelul anului 2020 era de: 178 bovine, 760 porcine, 3929 ovine, 57
caprine, 14 cabaline, 4845 păsări, 50 familii albine. Cel mai mare efectiv de animale (65,42%)
se regăsește în localitatea Blăjel, urmat de localitatea Păucea 25,94%.

CAPITOLUL I.8 . Sănătate și asistență socială
1.8.1. Infrastructura sanitară din comuna Blăjel
În comuna Blăjel funcționeză un singur cabinet medical de familie, proprietate privată și un
punct farmaceutic, tot proprietate privată. De asemenea, din toamna anului 2017, s-a aprobat
valorificarea, prin închiriere a cabinetului medical stomatologic, de pe str. Tudor Vladimirescu
nr.113, asigurând astfel serviciile stomatologice de prevenire și/sau curative de care localnicii
comunei au nevoie.
Tot în cursul anului 2017, UAT Blăjel, a primit aprobarea finanțării nerambursabile a proiectului
privind reabilitarea Dispensarului uman din satul Păucea, prin programul Programul Național
de Dezvoltare Locală (PNDL), valoarea finanțării ridicându-se la suma de 492.565 lei. Starea
degradată a dispensarului uman, nu mai oferea condiții optime și la standarde europene pentru
desfășurarea activităților medicale din comună, fiind vorba despre o clădire veche, din anul
1967, asupra căreia s-a intervenit dealungul timpului doar cu lucrări minime de întreținere.
Capacitatea dispensarului este de 16 persoane, iar în urma realizării proiectului de reabilitare,
acesta va dispune de spații dotate și modernizate pentru cabinetul de medicină de familie și
anexe, o sală de așteptare, grupuri sanitare pentru pacienți precum și o cameră tehnică.
Se vor realiza lucrări de reabilitare la nivel de finisaje, schimbarea pardoselilor, schimbarea
tâmplăriilor interioare și exterioare, reablitarea termică a clădirii, înlocurirea învelitoarei și a
șarpantei, recompartimentare interioară, precum și lucrări de amenajare a curții și altele.
Investiția va avea un impact pozitiv asupra stării de sănătate a populației prin asigurarea unor
condiții optime privind consultațiile asigurate de către medicii de familie. Odată cu realizarea
proiectului, se vor oferi condiții moderne pentru desfășurarea adecvată a activităților
sistemului sanitar în mediul rural. Datorită noilor facilități, putem spune că sistemul sanitar
local va fi unul îmbunătățit și corespunzător normelor și cerințelor în vigoare. În prezent
lucrarea se află în curs de execuție.

1.8.2. Personalul medico-sanitar
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în comuna Blăjel, la nivelul anului
2020, numărul personalului sanitar mediu era de 5 persoane dintre care 1 medic de familie, 1
medic stomatolog, 1 farmacist și 2 persoane din cadrul personalului sanitar mediu (asistent).

Tabel 11 Personalul medico-sanitar la nivelul anului 2020
Categorii de cadre medicosanitare
Medici de familie
Stomatologi
Farmaciști
Personal sanitar mediu

Forme de proprietate

Anul 2020

Proprietate privată
Proprietate privată
Proprietate privată
Proprietate privată

Număr persoane
1
1
1
2

Populația comunei Blăjel, beneficiază de servicii medicale și tratament din partea unui medic
de familie și a doi asistenți. De asemenea, serviciile de sănătate publică, în ceea ce privește
activitățile de prevenție, diagnostic și tratament ale maladiilor și anomaliilor orto-dentomaxilare sunt realizate de medicul stomatolog, care își desfășoară activitatea în comuna Blăjel.
Medicul dentist diagnostichează, tratează și previne bolile, rănile și anomaliile dentare ale
pacienților, prin aplicarea principiilor și procedurilor de stomatologie modernă. Așadar,
localnicii nu mai sunt nevoiți să se deplaseze în orașele din apropiere pentru tratarea
afecțiunilor stomatologice.
Distribuția produselor medicinale este realizată de către un farmacist, ce își desfășoară
activitatea în localitate, oferind totodată și consultanță cu privire la utilizarea corectă și la
reacțiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici și de alti specialiști din domeniul
sănătății.

1.8.3. Infrastructura socială
Infrastructura socială din comuna Blăjel este slab dezvoltată. Nu există centre de zi, centre de
noapte sau centru multifuncționale pentru derularea activităților sociale sau medico-sociale. La
acesta se adaugă și inexistența infrastructurii pentru antepreșcolari, părinții fiind nevoiți să își
ducă copii la creșele din apropierea localității, cum ar fi Municipiul Mediaș.

1.8.4. Serviciile sociale
Sistemul de asistență socială al comunității din Blăjel este încă fragil și insuficient de bine pus
la punct. În acest sens, primarul comunei, Mărginean Marius, afirmă: „...deși am încercat să
reduc atât impactul negativ asupra bugetului cât și asupra abordării acestui segment de către
însăși beneficiarii măsurilor, procesul se dovedește greoi și dificil de implementat.”
În organigrama unității administrativ teritoriale, funcționează compartimentul de asistență
socială, care are rolul de a informa, îndruma și consilia persoanele care solicită prestații și
acordarea acestora conform legilor în vigoare și de a identifica și soluţiona problemele sociale
ale comunităţii, în domeniul protecţiei copiilor, adulţilor, vârstnicilor şi familiei, de a preveni,
limita sau înlătura efectele temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera
marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

Observăm, în cele ce urmează, activitatea intensă a compartimentului prin numărul
anchetelor sociale, psihosociale, de informare, consiliere și monitorizarea familiilor și copiilor
aflați în situație de risc, precum și al numărului subvențiilor acordate anual și altor raportări.
Tabel 12 Numărul subvențiilor de încălzire gaz/lemne pe durata sezonului rece, acordate în
perioada 2017 – 2019
Subvenții de Încălzire
gaz/lemne pe durata
sezonului rece

2017

încălzire gaz
încălzire lemne VMG
încălzire lemne
Total:

2018

2019

UM: familii
45
25
37
107

66
40
42
148

42
4
40
86
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Grafic nr. 16 Evoluția numărului de subvenții pentru încălzire acordate în perioada 2017 –
2019
Numărul subvențiilor acordate pentru încălzire gaz/lemne pe durata sezonului rece a scăzut cu
41,89% în perioada 2017 – 2019. Este o scădere considerabilă, dacă în anul 2017 au fost 148 de
familii beneficiare de subvenție, în anul 2019 doar 86 de familii au mai beneficiat de această
subvenție, fapt ce conduce la diminuarea presiunii asupra bugetului local.
Tabel 13 Numărul anchetelor sociale realizate în perioada 2017 – 2019
2017
Anchete sociale, psihosociale, informare,
consiliere și monitorizarea familiilor și copiilor
aflați în situație de risc.

58

2018
UM: Număr
82

2019

289

Numărul anchetelor în domeniul protecției copilului este în creștere, de la an la an. Așadar,
compartimentul social și de asistență tutelară a realizat un număr de 289 de anchete sociale
psihosociale, informare, consiliere și monitorizarea familiilor și copiilor aflați în situație de risc,
cu 252% mai mult decât anul anterior.
Administrația publică locală, face eforturi de încurajare şi promovare a activităţilor de
voluntariat, atât în rândul populației tinere cât și în rândul populației mature. De asemenea, în
conformitate cu dispozițiile art. 112 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, unitatea
administrativ teritorială, elaborează anual Planul de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, în
concordanță cu strategiile naționale și nevoile locale identificate, strategia județeană, respectiv
locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, după consultarea furnizorilor
publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor
în vederea organizării, administrării și acordării serviciilor sociale.

1.8.5. Sărăcie și excluziune socială
Conform datelor din anul 2011 unul din cinci români se confruntă cu sărăcia relativă (sărăcie
monetară). Sărăcia monetară din România este în mare parte persistentă, adică trei sferturi din
populaţia săracă se afla în această situaţie în anul de referinţă şi cel puţin în ultimii doi sau trei
ani. În ciuda ratei şomajului destul de scăzută, nivelul de sărăcie în rândul persoanelor care
muncesc este foarte ridicat, de două ori peste media UE-27 (9%). Aproape o treime din
populaţie (30%) suferă de lipsuri materiale severe şi nu îşi poate permite bunurile și serviciile
pe care le consideră a fi necesare pentru a avea un stil de viaţă corespunzător. Aproximativ 7%
locuiesc în gospodării cu o intensitate a muncii foarte scăzută. Per total, peste 42% din
populaţie prezintă risc de sărăcie sau excluziune socială.2
Guvernul României și Banca Mondială în studiul „Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate din
România“ au definit zonele rurale „marginalizate“ ca fiind zone care nu satisfac un standard
corespunzător pe nici unul din cele trei criterii, adică:
au deficit de capital uman (de regulă educația, sănătatea și numărul de membri sau
de copii ai familiei);
au un nivel scăzut de ocupare formală (de regulă raportat la numărul de șomeri,
munca la negru, munca în agricultura de subzistență);
oferă condiții improprii de locuire (mai ales referitor la nesiguranța locativă, calitatea
locuințelor și racordarea la rețelele de utilități publice).
În perspectiva acestui studiu, realizat în baza recensământului din 2011, rata de marginalizare
a Comunei Blăjel este zero.

1.8.6. Parteneriate și acțiuni comune cu alte instituții sau organizații privind sectorul
social
În vederea dezvoltarii de servicii sociale pentru prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului
de excluziune socială, a persoanelor cu handicap, vârstnici și copii s-au dezvoltat colaborări,
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parteneriate și acțiuni comune cu organizații din țară sau străinătate printre care: Fundația
RomâniaHjelpenVeslandet din Norvegia; Crucea Roșie România, Fundația Osterreichischer
Rotes Kreuz Austria, Fundația Motivation România.
Sub acest aspect, amintim faptul că în anul 2018, Fundația Osterreichischer Rotes Kreuz Austria,
a finalizat proiectul Containerdorf din zona Continit pentru comunitatea de rromi hingheri, prin
realizarea unui sistem de alimentare cu apă pentru comunitate și instalarea unui container
sanitar de igienizare și spălare a membrilor comunității.

CAPITOLUL I.9. Condiții climatice și de mediu
1.9.1. Arii naturale protejate
Situl NATURA2000 ROSCI0118 „Movilele de la Păucea”
Aria naturală se află în partea central-vestică a județului Sibiu (aproape de limita teritorială cu
județul Mureș, la 15 km distanță față de Municipiul Mediaș) pe teritoriul nord-vestic al satului
Păucea, în apropiere de drumul național DN14A, care leagă municipiul Mediaș de orașul
Târnăveni. Situl „Movilele de la Paucea” se întinde pe o suprafață de 6 ha a județului Sibiu și
prezintă o amplitudine altitudinală de 47 m și anume între altitudinile de 382 și 429 m.
Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și
Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice
europene Natura 2000 în România).
Descrierea limitelor sitului este destul de dificilă, având în vedere că el este reprezentat de trei
movile şi parte din Dealul Furcilor. Cele patru insule sunt situate de o parte şi de alta a
drumurilor comunale care fac legătura între comuna Blăjel și satele Romăneşti şi Păucea.
Insulele sunt delimitate cu borne, iar în zonă există și un panou de informare.
Situl a fost desemnat în scopul
conservării unui habitat de interes
comunitar de tip: Pajiști uscate
seminaturale și faciesuri cu tufărișuri
pe substrat calcaros (Festuco
Brometalia) și protejării speciei
Echium russicum (cunoscută sub
denumirea populară de capulșarpelui), o plantă rară din flora
spontană a României.
Peisajul din sit este specific peisajelor
naturale întâlnite în cuprinsul

Podişului Târnavelor, o notă aparte fiind dată de fitocnozele de tip stepic, grefate pe fronturile
de cuestă, frunţile de terasă şi pe clinele abrupte ale corpurilor de alunecare, însorite şi semiînsorite. Unul dintre caracterele specifice îl constituie insularitatea habitatelor naturale,
datorată în principal reliefului - domuri, cueste, alunecări de teren, expoziţiei pantelor şi
microclimatului local. Insularitatea habitatelor este accentuată şi de natura diferită a
substratului pe care au evoluat ecosistemele terestre. Alunecările de teren se înscriu ca o notă
distinctă în peisajul Podişului Târnavelor, iar geneza, dinamica şi tipurile de alunecări sunt
rezultatul interferenţei şi condiţionărilor dintre elementele structurale, petrografice şi
morfologice ale formaţiunilor şi depozitelor afectate. Componența antropică a peisajului nu
poate fi ignorată, deşi nu sunt construcţii în cadrul sitului, iar reţeaua de drumuri este slab
dezvoltată, în zonă, existând pe suprafeţe destul de extinse culturi agricole.
Aria protejată reprezintă o zonă cu pășuni și terenuri arabile (încadrată în bioregiunea
continentală a Depresiunii colinare a Transilvaniei) aflată în partea sudică a Podișului Târnavelor
(subunitate geomorfologică a Depresiunii Transilvaniei), ce cuprinde versantul nordic al
Dealului cu Bulbuci și cele trei movile aflate în vecinătatea acestuia.
În arealul sitului este semnalată prezența mai multor specii ierboase, printre care unele
protejate la nivel european prin Directiva CE92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), astfel: zăvăcustă (Astragalus
dasyanthus), prunus (Prunus tenella), drob (Chamaecytisus ratisbonensis), măzăriche (Lathyrus
transsilvanicus), brei ovat (Mercurialis ovata), frăsinel (Dictamnus albus), chimionul porcului
(Peucedanum officinale), jaleș (Salvia transsilvanica), lalea pestriță (Fritillaria orientalis),
timoftică (Phleum hirsutum), unghia găii (Artagalus glycyphyllos), Gymnadenia conopsea (o
specie de orhidee cunoscută sub denumirea populară de „Mâna Maicii Domnului”), buhai
(Listera ovata), rușcuță de primăvară (Adonis vernalis), gemănariță (Orchis papilonacea) și
poroinic (cu specii de Orchis militaris și Orchis ustulata).
În sit nu există construcţii, întreaga suprafaţă fiind reprezentată de teren cu categoria de
folosinţă pășune, totuși principala amenințare a sitului „Movilele de la Păucea” este factorul
antropic datorită necunoașterii de către localnici a încadrării zonei în categoria ariilor naturale
protejate și a regulilor acesteia, dar și alunecările de teren și ruderalizarea vegetației de la
poalele movilelor. 3 Situl natural este administrat și gestionat de Agenția de Protecție a
Mediului, conform convenției de custodie nr.32 din 22.02.2010 și a actelor adiționale.

1.9.2. Colectare deșeuri și spații verzi
În comuna Blăjel este implementat încă din anul 2013 sistemul selectiv de colectare a gunoiului
din gospodării. Colectarea se face în fiecare zi de joi a săptămânii, alternativ, deșeurile menajere
și deșeurile colectate separat conform programului publicat pe pagina web a primăriei.
Colectarea selectivă este realizată în pubele special destinate colectării selective astfel:
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în containerele galbene se depozitează DEȘEURILE DIN PLASTIC/METAL;
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în containerele albastre se depozitează DEȘEURILE DIN HÂRTIE/CARTON;
în containerele verzii se depozitează DEȘEURILE DIN STICLĂ/BORCANE.

Costurile colectării, transportului și depozitării deșeurilor comunale, se ridică la sumă medie
anuală de 108.066,75 lei. Bugetul local pentru investiții pentru protecţia mediului, crește de la
an la an (deși este încâ la un nivel minim, aproximativ 6% din valoarea cheltuielilor curente),
fapt ce demonstrează interesul crescut al administrației locale de a păstra un mediu curat
pentru cetățeni, contribuind totodată la îndeplinirea obiectivelor ţintă stabilite prin Strategia
Naţională de Dezvoltare Durabilă, pentru orizontul 2020- 2030.
Investiţii din bugetul local pentru protecţia mediului, se referă la investițiile realizate de
autoritatea locală cu scopul de protecţie a mediului, pentru acţiuni care au ca scop prevenirea,
reducerea sau combaterea pagubelor aduse mediului, iar cheltuielile curente din bugetul local
pentru protecţia mediului includ cheltuielile efectuate de administraţia publică locală într-un
an calendaristic pentru desfăşurarea activităţilor de supraveghere şi protecţie a mediului şi care
se referă la prevenirea sau repararea pagubelor produse. La acest cost se adaugă și taxele pe
care autoritatea publică locală este obligată să le achite la Fondul pentru Mediu.

Investiţii din bugetul local
pentru protecţia mediului
Cheltuieli
curente
din
bugetul
local
pentru
protecția mediului
Cantitate deșeuri colectate
din care valorificate:

2017
7.500 lei

2018
9.598 lei

2019

122.559 lei

108.872 lei

144.359 lei

358,8 to
10.06 to

347,78 to
11,48 to

290,20 to
20,284 to

Gradul redus de reciclare constituie o problemă pentru autoritatea publică locală, având în
vedere faptul că există instituite sancțiuni pentru neatingerea pragului de valorificare, prin
reciclare, a deșeurilor, România luându-și un angajament european de a atinge progresiv o cotă
de 60% până în anul 2020. Astfel, în fiecare an este impus un nivel minim de reciclare, pe care
din păcate unitatea administrativ teritorială Blăjel nu îl atinge și pentru care s-au plătit
sancțiuni, sancțiuni care conduc la creșterea costurilor aferente serviciului de salubrizare și
implicit vor fi suportate de locuitorii comunei.
Totuși, îmbucurător este faptul că în anul 2019, din cele 290,2 to de deșeuri colectate, în
scadere fata de anul 2018 (347,78 to) a crescut volumul celor reciclabile la 20,284 to (față de
11,48 to în 2018) – urmare a distribuirii celor 500 de pubele speciale pentru colectarea fracției
de deșeu PET, fiind obținute și venituri din valorificarea acestora, în suma de 9.000 lei.
În cursul anului 2018 s-au procurat 500 de pubele speciale pentru colectarea fracției de deșeu
PET, fapt ce ar trebui să contribuie la creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor. Iar
pentru informarea cetățenilor cu privire la modalitatea de coletare selectivă s-au realizat
campanii de informare și s-au publicat materiale de informare pe pagina web a primăriei:
https://www.primariablajel.ro/.

Tot în cadrul măsurilor pentru încurajarea colectării selective, autoritatea publică, a decis
reducerea plății serviciului de salubritate a persoanelor care vor ajunge să colecteze pe toate
cele patru fracţii şi vor composta deşeurile biodegradabile.
Deasemenea, s-au derulat mai multe campanii anuale de colectare a deșeurilor, spre exemplu
atât în anul 2018, cât și în anul 2019, autoritatea publică locală, a suținut demarareea
concursului operatorului de salubritate SC ECO-SAL Medias . În cadrul acestuia, cu sprijinul
consilierilor locali, a voluntarilor, copii ai școlii din comună împreună cu dascălii lor și cu
beneficiari de ajutor social, a strâns o imensă cantitate de deșeuri și gunoaie aruncate pe
întregul teritoriu al comunei, peste 250 de saci în cadrul mișcării „Let`s do it România”.
Cu toate acestea, deși au la dispoziție containere și saci speciali în care să colecteze fracțiile de
deșeuri, iar administrația publică locală face eforturi considerabile pentru păstrarea unui mediu
curat, mulți concetățeni continuă să ignore informările dar mai ales beneficiile economice pe
care o colectare selectivă le-ar putea aduce și depozitează în continuare gunoaiele în mod
aleatoriu pe spațiile domeniului public.
Spațiile verzi nu sunt neglijate de autoritatea publică, în acest sens, în perioada 2018 - 2019,
pe străzile comunei au fost executate lucrări de amanejare spații verzi și s-au plantat peste 400
de arbori și arbuști¸ contribuind la îmbunătățirea aspectului spațiilor verzi și a creșterii calității
vieții localnicilor.

CAPITOLUL I.10. Administrație și servicii publice
Administrația Publică
Locală din comuna
Blăjel este formată din
Consiliul Local, ca
autoritate deliberativă,
și
Primarul,
ca
autoritate executivă.
Consiliul Local este
compus dintr-un număr
de consilieri pe care
legea îi determină în
funcție de numărul
populației unității administrativ-teritoriale. Consilierii sunt aleși prin vot universal, egal, direct,
secret și liber în condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Consiliul Local are inițiativă
și hotărăște, cu respectarea legii, problemele de interes local cu excepția celor care sunt date
prin lege în competența altor autorități publice locale sau centrale.
Primarul este autoritatea executivă a colectivității locale care îndeplinește, în același timp, și
rolul de reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială în care este ales. În esență,
primarul fiind definit ca autoritate executivă, are drept principale atribuții organizarea
executării și executarea în concret a legilor, hotărârilor de guvern, precum și a hotărârilor
Consiliului Local. În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ
sau individual.
Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, împreună cu aparatul propriu de specialitate al
Consiliului Local constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită Primăria
comunei, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului,
soluționând problemele curente ale colectivității locale.
Alături de Consiliul local şi de primar, aparatul de specialitate al comunei este format din 20 de
funcționari, astfel:





funcții de demnitate publică: 2 persoane
funcții publice de conducere: 1 persoană
funcții publice de execuție: 10 persoane
funcții contractuale: 7 persoane

Angajații aparatului de specialitate sunt în permanență la dispoziția cetățenilor, fie pentru a le
asigura informare, a le furniza un serviciu sau pentru a depune o sesizare pentru probleme care
sunt de interes pentru ei.
Serviciile publice sunt oferite populației prin următoarele compartimente de specialitate:










compartiment financiar-contabil, impozite și taxe locale, resurse umane,
arhivă
compartiment urbanism, amenajare teritorială, protecția mediului, achiziții
compartiment administrativ
compartiment serviciu voluntar pentru situații de urgență
compartiment cultură, artă și sport
compartiment administrație publică locală, juridic-contecios, stare civilă
registru agricol
asistență socială și autoritate tutelară

Pentru transparența decizională, toate hotărârile Consiliului Local Blăjel sunt publicate și pot fi
consultate pe site-ul instituției www.primariablajel.ro, la secțiunea Hotărâri ale Consiliului
Local. Tot pe site-ul instituției se fac publice și informații legate de achizițiile publice și alte
anunțuri de interes public.

Printre serviciile publice de interes local, oferite populației comunei Blăjel, menționăm:
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
Constituit la nivelul unității administrativ teritoriale Blăjel, aceste serviciu, desfășoară
activități pentru protecția populației precum:
-

activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și a
măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor
care privesc apărarea împotriva incendiilor,
asigurarea intervențiilor pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului
ajutor și protecția persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau
în alte situații de urgență.

Siguranța populației
Siguranța populației este asigurată de sistemul de supraveghere audio–video, care a fost
extins în anul 2018, acoperind o bună parte din comună.
Serviciile publice din România ating într-o mică măsură standardele europene. Din acest
motiv, autorităţile publice locale au nevoie să se modernizeze pentru a fi capabile să
îmbunătăţească serviciile pe care le oferă. Modernizarea administraţiei publice devine astfel
prioritară pentru a stimula și coordona modernizarea și dezvoltarea regiunilor. În acest sens,
Unitatea Administrativ Teritorială Blăjel, urmărește îmbunătăţirea procesului de luare a
deciziilor, creşterea responsabilizării administraţiei publice şi îmbunătăţirea calităţii şi
eficienţei furnizării serviciilor.

CAPITOUL I.11. Turismul, potențialul turistic și unitățile de cult
Teritoriul administrativ al comunei Blăjel este o zonă foarte pitorească şi încărcată de istorie
şi tradiţii, o direcţie plauzibilă de dezvoltare economică este turismul rural, ecoturismul şi
turismul de cunoaştere a obiectivelor şi monumetelor istorice din zonă.
Cu toate că în comună nu există monumente istorice şi arhitecturale importante, cu excepţia
unui obiectiv memorial mai puţin cunoscut, dedicat eroilor comunei care au căzut în Primul
Război Mondial, zona este foarte cunoscută pentru existenţa ansamblurilor de biserici
fortificate, numite şi cetăţi bisericeşti, ale saşilor ce au locuit în zonă, la care se adaugă
ansambluri arhitecturale rurale formate din grupări de case, tipice pentru arhitectura rurală
a saşilor transilvăneni, din comunele învecinate Bazna, Boian, Ţapu, Valea Viilor, Brateiu,
Buzd, Moşna, Nemşa, Alma Vii, Dupuş, Dirlos, Curciu, Ormeniş, Axente Sever, Agârbiciu, Şoala,
Şmig, Alma, Aţel, Şaroş pe Târnave, Valchid.
De asemenea, în zonă se desfăşoară anual festivaluri de obiceiuri, tradiţii, cântece şi dansuri

populare, inclusiv la Blăjel, care atrag o mulţime de turişti inclusiv de peste hotare.
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat că Blăjelul se află la o distanţă de doar 4 km de staţiunea
balneoclimaterică Bazna, cunoscută pentru valoarea curativă a izvoarelor minerale.

1.11.1. Infrastructura turistică
În comuna Blăjel funcționează o
pensiune turistică cu funcțiuni de
cazare și un camping.
Pensiunea turistică Casa Moga, este o
pensiune agroturistică de categorie „2
margarete”4, ce oferă 15 locuri de
cazare. Cele 7 camere ale pensiunii
dispun de grup sanitar propriu,
televiziune prin cablu, internet
wireless.
Campingul Două Lumi – este situat în satul Blăjel, pe Str. Tudor Vladimirescu 87-89
Acest Camping ofertă atât servicii de campare cât și servicii de cazare și cabană astfel:






15 locuri de campare, alimentate, la nevoie, cu curent electric;
2 camere de oaspeţi;
1 cameră pentru grupuri/familii cu
capacitate de până la 6 oaspeţi;
1 apartament pentru 2 persoane;
1 casă de vacanţă (cabană) având
capacitate maximă de 7 persoane.

Campingul oferă numeroase facilități
turiștilor precum: acces gratuit la piscină,
acces gratuit la duș cu apă caldă, la internet
wireless, jocuri de societate și biciclete de
închiriat.
De asemenea turiștii se pot recreea citind cărți din biblioteca special amenajată, ce dispune
de cărți în diverse limbi.
Campingul oferă mic dejun și prânz la pachet celor care pleacă în drumeții spre a admira
frumusețile locale.
Turiștii pot găsi mai multe informații despre acest camping la adresa web:
http://www.doualumi.com sau pe pagina oficială de Facebook.
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1.11.2. Obiective turistice din comuna Blăjel
„Dealul furcilor” şi „Movilele de la Păucea” , aceste monumente ale naturii sunt obiective
evidenţiate în proiectul Naţional „Natura
2000”.
Situl „Movilele de la Păucea” se întinde
pe o suprafață de 6 ha a județului Sibiu,
în partea central-vestică (aproape de
limita teritorială cu județul Mureș, la 15
km distanță față de Municipiul Mediaș)
pe teritoriul nord-vestic al satului Păucea,
în apropiere de drumul național DN14A,
care leagă municipiul Mediaș de orașul
Târnăveni.
Zona intră în categoria ariilor natural protejate datorită prezenței de peste 150 de indivizi ai
speciei Echium russicum (capul șarpelui) care este considerată specie rară și datorită
numărului mare de specii continentale/stepice. În arealul sitului este semnalată prezența mai
multor specii ierboase; printre care unele protejate la nivel european prin Directiva
CE 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună
și floră sălbatică).
Peisajul din sit este specific peisajelor naturale întâlnite în cuprinsul Podişului Târnavelor, o
notă aparte fiind dată de fitocenozele de tip stepic, grefate pe fronturile de cuestă, frunţile
de terasă şi pe clinele abrupte ale corpurilor de alunecare, însorite şi semi-însorite. Unul dintre
caracterele specifice îl constituie insularitatea habitatelor naturale, datorată în principal
reliefului - domuri, cueste, alunecări de teren, expoziţiei pantelor şi microclimatului local.
Insularitatea habitatelor este accentuată şi de natura diferită a substratului pe care au evoluat
ecosistemele terestre.
Componenta antropică a peisajului nu poate fi ignorată, deşi nu sunt construcţii în cadrul
sitului, iar reţeaua de drumuri este slab dezvoltată, în zonă, existând pe suprafeţe destul de
extinse culturi agricole. Accesul şi circulaţia în perimetrul sitului, se realizează doar prin
mijloace nemotorizate. Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu mijloace motorizate
în zonele menţionate sunt pentru: personalul custodelui, personalul organelor statului cu
competenţe în teritoriu: poliţie, jandarmerie, protecţia civilă, autorităţi de mediu, autorităţi
de gospodărirea apelor, ambulanţă şi alte asemenea, personalul împuternicit pentru patrulări
şi controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază de delegaţie.
5

Activităţile de turism şi de educaţie ecologică, pe teritoriul sitului sunt permise cu respectarea
regulilor de vizitare, impuse de planul de management. Astfel, turiștilor le este permisă
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camparea doar în locurile amenajate şi marcate în acest sens, avizate de custode, iar săparea
de şanţuri în jurul corturilor este interzisă.Organizarea de competiţii şi manifestările de grup
de orice fel, care presupun accesul pe teren în aria naturală se face doar cu acordul custodelui.
Este bine de știut și faptul că deşeurile rezultate din activităţile de turism şi/sau vizitare se
evacuează de către vizitatori şi/sau de către organizatorii excursiilor, urmând a fi depuse la
staţiile sau punctele de colectare autorizate.

Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial din Blajel
Monumentul este amplasat pe strada Tudor
Vladimirescu nr.62, în satul Blăjel. Obeliscul
a fost ridicat în anul 1939 în memoria eroilor
români din comuna Blăjel căzuți în Primul
Război Mondial și este realizat din beton,
având o înălțime de 1,5 m.
Acesta este împrejmuit cu un gard metalic.
Pe latura frontală a acestuia sunt
inscripționate cuvintele: „ÎN AMINTIREA
EROILOR CĂZUȚI“, precum și numele a 46 de
eroi români, morți în Primul Război Mondial.

Unitățile de cult
În 1390, mai mulți nobili luptau împotriva voievodului transilvănean Ladislau Loschontz, care
limitează numărul bunurilor lor. Regele Sigismund de Luxemburg considera jumătate de sat
ca fiind proprietate crăiască și o conferă magistraților Nikolaus Török und Johann von Ilye.
Către sfârșitul sec. al XVI-lea, fiii cunoscutului primar Peter Haller din Sibiu, Mihail și Gabriel,
sunt proprietarii Blăjelului. Resedința lor se află pe o moșie. Datorită creșterii numărului de
locuitori, i s-a permis comunității bisericești în 1651 să aibă un preot. Comitetul comunei
decide în 1759 să se introducă o pedeapsă pentru aceia care, duminicile, înainte și în timpul
serviciului liturgic vor să bea vin. La scurt timp după-aceea, autoritățile bisericești interzic
însoțirea parohului în ziua de Paști acasă, din cauza timpului îndelungat petrecut în pivnița
bisericii. Recomandat era să fie felicitat parohul în fața bisericii. În 1800, comunitatea
bisericească din Sf. Martin s-a plâns că familia nobiliară Földvári ar fi monopolizat terenurile
bisericii. Într-un raport cu ocazia introducerii noului paroh Johann Gaber în anul 1869 era
mentionață starea proastă a bisericii, a casei parohiale și a școlii. La puțin timp după aceea au
fost interzise mijloacele de intimidare ale bisericii și către sfărșitul sec. al XIX-lea, vechea
biserică a fost abandonată și începută una nouă.6
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Unități de cult diverse se întâlnesc pe teritoriul fiecărui sal al comunei Blăjel, având o valoare
istorică importantă.
Biserica Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril din Blăjel
este atestată documentar din anul 1373. Se spune că
înainte de actuala biserică ar fi existat, în afară de cea
demolată în 1974, o altă biserică din bârne, în imediata
apropiere a cimitirului din deal.
Biserica Sfinților arhangheli Mihail și Gavril este o
construcție simplă în formă de navă, construită în anul
1864 pe o suprafață de 90 mp. Tot în anul 1864 se
construiește clopotnița de lemn și șindrilă cu două
clopote de bronz.
Biserica Evanghelică de
confesiune augustană din
Blăjel a fost construită între anii 1892-1901. Construcția a fost
finanțată de Gustav Adolf Werk din Germania. Biserica a fost
construită în stil neoroman, cu un turn ascuțit în partea
rărăriteană a bisericii. În turn se găsesc două clopote. Clopotul
cel mare datează din 1592 și prezintă o inscripție: „Verbum
Domini manet în eternum Ano D, 1592”. Altarul, amvonul și
strana datează din același timp ca și biserica, dar nu au o
valoare deosebită.
Biserica
ortodoxă
română din Păucea a
fost până în 1850, o
bisericuță din lemn
zidită în cimitirul din
deal, de sub pădure.
O biserică nouă s-a construit lângă casa parohială.
Această biserică va dâinui până în 1940, când s-a
terminat zidirea actualei biserici, în mijlocul satului.
Este construită din cărămidă, are o singură turlă
acoperită cu tablă, restul bisericii fiind acoperită cu
țiglă. Are o catapeteasmă din stejar, cu o pictură de o
rară frumusețe. Biserica dispune de un decor în stil
clasicist târziu, ofertoriul și cristelnița au fost luate de
la construcția anterioară. Tabloul central al altarului arată o Răstignire. Constructorul de orgi
din Timișoara Wegenstein și fii au construit orga în 1928. Ea are șase registre.

Clopotul mare poartă inscripția: „Verbum Domini manet in Aeternum. Anno Domini 1592“
(Cuvantul Domnului ramane etern. Anul Domnului 1592), cel mic este nedatat și are o
inscripție în chirilică. În imediata apropiere de biserică se află cimitirul evanghelic.
Biserica evanghelică din Păucea
Biserica evanghelică din Păucea a fost ridicată la începutul secolului XX, pe locul unei biserici
mai vechi, datând din secolul XV.
Localitatea Păucea avea o biserică evanghelică veche, construită în secolul XV. La începutul
secolului XX prezenta deteriorări pronunțate, motiv pentru care a fost demolată și construită
în loc una mai mică, vizibilă și astăzi. Este o biserica tip hală cu turn clopotniță. În cor se află
masa de altar și o cruce mare de lemn. Amvonul este de lemn, iar cristelnița din gresie7.

1.11.3. Obiective turistice din împrejurimi
Municipiul Mediaș
La doar 12 km de centrul comunei se găsește Municipiul Mediaș. Un oraș pitoresc în care se
simte îmbinarea dintre vechi și nou, cu o alternanță de stiluri arhitectonice, de la gotic la cel
renascentist și neoclasic, la baroc și secession (Jugendstil). Este un obiectiv ce merită vizitat
de turisții care tranzitează Blăjel.
Centrul istoric al orașului Mediaș apare ca un muzeu în aer liber. Monumentele medievale din
piața castelului sunt unice în Transilvania. Orașul are o vechime de peste 7 secole, fiind
menționat pentru prima dată, într-un document istoric în anul 1267, astfel fiind unul din cele
mai vechi orașe ale României. Printre obiectivele turistice principale se regăsesc Turnul
Croitorilor, Turnul Trompeților, Turnul Clopotelor, Casa Schuller (1588) Turnul Forkesch,
Turnul Pietrarilor, Turnul Fierarilor.
Complexul Arhitectural Franciscan
include biserica și mănăstirea
franciscană, care, în jurul anului 1444,
au fost construite de ordinul
franciscan. Complexul adăpostește
exponate de mare valoare: tezaurul
de la Șeica Mică, tezaurul de la
Panade, diverse piese de ceramică
populară.
Biserica fortificată Sfânta Margareta
deține un ansamblu valoros de picturi
murale gotice, iar turnul are un ceas
care indică fazele lunii. Această biserică este importantă și pentru că aici a fost închis
domnitorul Țării Românești, Vlad Țepeș, în anul 1476, în urma unui conflict cu regele Ungariei,
7
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Matia Corvinul. Tot aici principele transilvănean Ștefan Báthory a fost ales în funcția de rege
al Poloniei.

Stațiunea balneo-climaterică Bazna
La doar 4 km de centrul comunei, se găsește staţiunea balneo-climaterică Bazna, cunoscută
pentru valoarea curativă a izvoarelor minerale. Valoarea curativă a izvoarelor minerale de la
Bazna era cunoscută încă din secolul al XVIII-lea. În anul 1814 Biserica evanghelică-luterană a
preluat lacurile minerale, hotărând construirea unui așezământ balnear. În 1843 o societate
pe acțiuni din Mediaș a început exploatarea
sistematică a băilor.
Din anul 1949 Băile Bazna au fost trecute în
administrarea
Ministerului
Sănătații,
devenind stațiune balneo-climaterică, cu
caracter permanent.Legata încă de la
începuturi de exploatarea gazului metan,
apa sărată de Bazna este valorificată
începând cu anul 2000 și în cadrul
Complexul Balnear Expro. Baza de
tratament,
oferă
facilități
precum:
împachetări cu nămol sapropelic, hidroterapie, kinetoterapie, electroterapie, aici
funcționează inclusiv un laborator de analize.
Pentru activități de agrement complexuldispune de terenuri de tenis, dotate cu instalaţie de
iluminare nocturnă, de teren de volei, baschet, handbal şi minifotbal, priscină exterioară cu
apă dulce, piscină exterioară cu apă sărată precum și piscină cu apă dulce pentru copii, dotată
cu turn cu apă și topogan.
Complexul medieval de la Biertan și comuna Biertan – sit UNESCO
Ascuns între dealuri împădurite şi
livezi se află Biertanul, localitate
rurală ale cărei numeroase clădiri
cu arhitectură urbană îi „trădează”
importanţa economică de altădată.
Comuna Biertan se înscrie într-un
peisaj pritoresc, cu case vechi
tradiţionale săseşti construite în
stil baroc transilvănean, cu ziduri
groase, fundaţii din piatră şi
decoraţii cu motive viticole. Toate
aceste construcţii deosebite alături
de frumoasa cetate fortificată au determinat includerea Biertanului pe lista Patrimoniului
Mondial UNESCO.

Începând cu vara anului 2015, a fost lansat un traseu turistic, printr-o acțiune de voluntariat
organizată de Primăria Biertan în colaborare cu Fundația Mihai Eminescu Trust. Traseul
străbate dealul de vest al satului, cultivat odinioară cu viță de vie, care își mai păstrează încă
aspectul terasat (ca dovadă a bogăției viticole din alte timpuri). Panorama asupra satului
oferită drumețului este una dintre cele mai frumoase.
Complexul arhitectural medieval, este alcătuit din biserica și centura de fortificații, fiind
amplasat în centrul așezării, pe un deal. Principalul obiectiv turistic al comunei Biertan este,
în prezent, biserica evanghelică fortificată Biertan, declarat monument UNESCO împreună cu
restul localităţii. Biserica evanghelică Biertan a fost sediul scaunului Episcopiei Evanghelice
timp de aproximativ 300 de ani, până în anul 1867, când acesta a fost mutat la Sibiu. Biserica
dispune de trei centuri de fortificaţie şi opt turnuri. Numeroase elemente ale bisericii sunt
piese de valoare artistică deosebită.
Municipiul Sibiu
În anul 2007 Sibiul a fost Capitală Europeană a Culturii împreună cu orașul Luxemburg.Sibiul
și împrejurimile sale sunt una din cele mai vizitate zone din România. Centrul istoric este unul
dintre cele mai bine păstrate locații istorice din țară. Multe din zidurile și sistemele de
fortificații sunt menținute într-o stare foarte bună. Centrul istoric este în proces de a fi înscris
în lista patrimoniului UNESCO. În Sibiu se găsesc muzee care cuprind colecții de artă, pictură,
arte decorative, antropologie, istorie, arheologie, istoria tehnologiei și științe naturale.
Orașul se află aproape de Munții Făgărașului – o destinație importantă pentru drumeții – și
de stațiunea Păltiniș – o destinație pentru sporturile de iarnă. În zonă sunt multe biserici
fortificate construite de coloniștii sași.
Sibiu se mândrește cu numeroase obiective turistice de valoare precum:



 cel mai cunoscut loc
din Sibiu este fără
îndoială Piața Mare.
Turnul Sfatului care a
fost construit aici în
secolul XIII este cel
mai
fotografiat
obiectiv turistic. Are o
istorie bogată, având
mai multe roluri: turn
de observație, foișor de foc, depozit de grâne, închisoare și muzeu. În zilele
noastre acest spațiu este dedicat diverselor activitități de cultură și artă.
podul minciunilor - este cel mai vechi pod funcțional, din fontă, din
România. Numele său este legat de o legendă a locului care spune povestea
celor prinși cu minciuna pe acest pod. Se spune că podul avea urechi ca să
audă fiecare născocire, iar la auzul minciunilor construcția se cutremura
pana ce aducea mincinosul cu picioarele pe pamant.








Parcul Natural Dumbrava Sibiului adaposteste cel mai mare muzeu in aer
liber, Muzeul Astra. Este unul dintre putinele locuri din tara noastra unde
mai puteti gasi gospodariile specifice fiecarei zone rurale, asa cum au fost
ele construite de mesterii de odinioara. Intregul ansamblu este o
reprezentare a vietii satului romanesc.
Gradina Zoologic din Sibiu este cea mai veche din Romania, fiind înființată
în anul 1929. De atunci și până astăzi, Parcul Dumbrava adăpostește
animale erbivore, carnivore și omnivore, atât din specii întâlnite în țara
noastră cât și animale exotice.
un alt loc ce merită văzut este și Piața Huet. Atracția principală a pieței este
Catedrala Evanghelică, construită între anii 1371-1520, în stil gotic.
muzeul Brukenthal reunește sub aripa sa galerii de arta, Casa Albastra,
Muzeul de Istorie, cel al Farmaciei sau Muzeul de vânătoare și multe alte
atracții turistice.

CAPITOLUL I.12. Cultură, sport și alte activități recreaționale
1.11.1. Infrastructura culturală și sportivă
În comuna Blăjel funcționează două cămine culturale, unul în satul Blăjel și unul în satul
Păucea. Ambele infrastructuri necesită lucrări de reabilitare, însă cel de la Păucea este într-o
stare de degradare avansată necesitând reabilitare/ modernizare integrală.
Căminul cultural din Blăjel
este într-o stare fizică mai
bună, spre deosebire de
cel din localitatea Păucea,
însă și aici sunt necesare
lucrări de modernizare.
Dotările actuale pentru
ambele cămine, sunt
precare, dar mai ales nu
mai corespund din punct
de vedere al siguranței
utilizării.
Viața culturală și socială a localnicilor din comună este în dezvoltare, an de an se desfășoară
numeroase evenimente, unele deja cu tradiție și altele noi. Costurile organizării
evenimentelor sunt ridicate, datorită faptului că, de cele mai multe ori, este necesar a se apela
la diverse societăți private pentru închirierea aparaturii necesare.
Pentru activitățile sportive s-a amenajat o Bază sportivă multifuncțională în localitatea
Blăjel.
Așadar, având în vedere numărul considerabil evenimente culturale, sociale dar și sportive,
care se desfășoară în comuna Blăjel, precum și faptul că dotările sunt uzate moral și fizic și
nu mai corespund normelor de siguranță și de utilizare se constată necesitatea realizării
unor investiții în ceea ce privește modernizarea și reabilitarea căminelor culturale.

1.11.2. Asociații culturale și grupuri folclorice
Asociația culturală „ Cununa Blăjelului”
Asociația culturală „Cununa Blăjelului” a luat naștere în anul 2011, din dorința unor familii de
blăjuțeni de a duce tradițiile specifice locului mai departe, prin cântec, joc și port popular
autentic – dobândit prin moștenire de la bunici sau părinți, din moși strămoși.
În prezent, grupul este coordonat de profesorul Claudiu Șimon și este format preponderent
din familii care locuiesc sau au locuit în Blăjel, cât și din familii din zone învecinate. Dincolo de
locul de proveniență, membrii grupului au în comun pasiunea pentru folclorul românesc și
dragostea de obiceiuri și tradiții, care merită duse mai departe.

Din activitatea grupului se pot menționa apariții TV la posturile de specialitate: HORA TV și
FAVORIT TV, emisiuni la Radio Mediaș, prezența pe scenele orașelor Mediaș, Brașov, Luduș,
Mihăileni și satele învecinate Blăjelului, cât și în biserici.
Cântecele acestui grup au fost culese din zona Blăjelului și reinterpretate, astfel că grupul
„Cununa Blăjelului” reușește să aducă în fața publicului melodii sau colinde vechi prezentate
într-o nouă formă.8

1.11.3. Festivaluri și evenimente sociale, culturale și sportive
În comună s-au desfășurat în
mai multe ediții, evenimente
sportive precum: ,,Crosul
toamnei” și ,,Maraton ciclistic
Movilele
Blăjelului”,
evenimente
devenite
tradiționale. Evenimentele sau bucurat de un real interes
din partea iubitorilor de sport
și au constituit podium pentru
cei consacrați și rampă de lansare pentru cei care și-au descoperit aptitudini sportive.
La loc de cinste sunt și evenimentele culturale, desfășurate în parteneriat cu Asociația Cununa
Blăjelului, precum: „Deschide ușa creștine”, și „Datini și Obiceiuri în anul centenarului”,
promovând astfel, obiceiuri străvechi.

Anual se desfășoară evenimente artistice și culturale tradiționale, cum ar fi:

8
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Festivalul folcloric „Moştenire din bătrâni”
Organizat în fiecare an, cu sprijinul Primăriei din Blăjel și
al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, cu scopul de a
promova prin cântec şi joc tradiţiile culturale specifice
poporului român. 9
Organizarea acestui festival contribuie la păstrarea
tradiţiilor romăneşti și atrage un număr mare de elevi
participanţi din valea Târnavelor.
Spectacolul folcloric „Șezătoare la Blăjel”10
Anual, în a doua zi a sărbătorilor de Paști, Unitatea Administrativ Teritorială Blăjel,
organizează Spectacolul folcloric „Șezătoare la Blăjel”.
Festivalul folcloric „Pe Mureş şi pe Târnave”
Un festival anual organizat pentru a promova tradițiile culturale prin cântec, joc și voie bună,
pentu a valorifica tezaurul folcloric de pe Valea Târnavelor.
Ziua recoltei şi expoziţie de animale
Comuna Blăjel găzduiește tradiţionala expoziţie de animale, manifestare aşteptată an de an
de toţi crescătorii de animale din comună, unde sunt prezenți zeci de localnici dornici de a
arăta tuturor celor care vor fi prezenţi, cele mai frumoase exemplare de animale. În cadrul
acestei expoziții, fermierii interesați pot să achiziţioneze diferite produse agricole la preţuri
cât se poate de acceptabile.

1.11.4. Activități recreaționale
Drumeții și mersul cu bicicleta
Turiștii pot explora împrejurimile comunei Blăjel, cum ar fi o excursie la Biertan sau în satele
înconjurătoare utilizând rutele pentru drumeții sau ciclism.
România este traversată de rute de bicicletă de distanță lungă și de rute internaționale. Ruta
nr. 2 (de la granița cu Ungaria lângă Oradea până la granița cu Ucraina la nord de Iași), acestă
rută fiind în apropiere de campingul Două Lumi. Turiștii care nu dispun de bicicletă pot închiria
bicicletele puse la dispoziție de campingul Două Lumi. Turiștii se pot bucura de multe inițiative
locale precum: un picnic cu țuica locală, degustare de vinuri sau vizite la ferma locală de capre.

9
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Înot și apă termală Localnicii sau turiștii se pot răcori în bazinul din cadrul campingului Două
Lumi, iar pentru beneficii balneoclimaterice, turiștii pot beneficia de tratamentele și
facilitățile de agrement ale Bazei de
tratament Expro din localitatea
Bazna, situată la doar 6 km de
comuna Blăjel.
Trasee moto
Pasionații de motociclism, pot
explora împrejurimile cu motocicleta
pe traseele din zonă, având
posibilitatea campării la campingul
Două Lumi.

CAPITOLUL I.13. Creștere Inteligentă și Digitalizare
În sprijinul cetățenilor comunei Blăjel, atât a celor din țară cât și a celor aflați la mii de
kilometri, administrația comunei a realizat o platformă online care să înlesnească
transparența și comunicarea.Intenția este aceea de a realiza un parteneriat solid, durabil cu
efecte în bunăstarea fiecărui cetățean care să fie mândru că traiește sau provine dintr-un loc
cu istorie, tradiție și prosperitate.
Așadar, administrația comunei a investit în dezvoltarea serviciilor electronice, în scopul
îmbunătățirii vizibilității, al transparenței procesului administativ, creării de noi facilități și
oportunități, precum și pentru simplificarea relației dintre administrație și cetățeni prin
utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor.
De pe pagina web a localității: www.primariablajel.ro, persoanele interesate se pot informa
despre potențialul economic al Blăjelului, activitatea Consiliului local și a Primarului și de
asemenea pot primi informații utile cu privre la:
 manifestări economice
 manifestări cultural-artistice și sportive
 servicii publice
 impozite și taxe
 buget local
 valorificarea unor bunuri din domeniul public sau privat
 colaborări cu parteneri privați sau autorități publice.11
Tinerii reprezintă generația viitoare, astfel administrația comunei se străduiește să găsească
cele mai bune soluții pentru dezvoltarea durabilă a satului, astfel ca tinerii să aprecieze viața
rurală, dar în același timp să beneficieze de servicii de calitate încât să nu mai existe
discrepanțe foarte mari între mediul rural și mediul urban. Acest deziderat se poate realiza cu
ajutorul tehnologiilor, noile tehnologii ajutând la inteconectarea oamenilor, obținerea de
informații rapide, găsirea de soluții eficiente și cu cât mai puțin efort la probleme. Noile
11
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tehnologii ajută la creșterea vizibilității comunităților rurale, promovarea conservării
tradițiilor și a mediului rural, la dezvoltarea serviciilor turistice și atragerea turiștilor.
Satele inteligente sunt locuri în care comunitățile rurale iau inițiativa de a găsi soluții la
provocările cu care se confruntă. Digitalizarea poate fi o forță puternică pentru schimbare atât timp cât este adaptată la contextul rural și implementat cu implicarea comunităților
rurale în sine.

CAPITOLUL I.14. Cooperare și asociații
Asociaţiile şi fundaţiile nonprofit reprezintă unul dintre actorii societăţii civile care contribuie
la dezvoltarea economiei sociale. Aceste două forme de organizare sunt de natură privată,
voluntară şi autonomă, oferind servicii private sau cu caracter public tuturor persoanelor, în
orice domeniu de activitate.
Rolul ONG-urilor în sectorul public, dar şi în cel privat este determinat, în primul rând, de
mediul foarte dinamic în care apar nevoi sociale noi sau se deteriorează cele existente, fapt
ce necesită o adaptare rapidă a instituţiilor şi organizaţiilor direct implicate. La nivelul
instituțiilor publice acest lucru este mai dificil de realizat, în schimb ONG-urile pot răspunde
acestor noi provocări mult mai rapid şi eficient, prin mobilitatea şi expertiza deţinute. Mai
mult decât atât, ONG-urile pot identifica nevoi pe care instituţiile publice nu au reuşit să le
surprindă, ajutând astfel fie la dezvoltarea unor direcţii noi de acţiune la nivelul comunităţii,
fie la oferirea unor servicii complementare celor oferite de instituţiile publice (Opportunity
Associates România). În acest context, parteneriatul public – ONG ar trebui să fie vital,
existenţa şi buna derulare a activităţilor sale depinzând în primul rând de nivelul de încredere
reciprocă manifestat.12
Un rol important în dezvoltarea locală și dezvoltarea economiei sociale a comunei Blăjel îl au
cele trei asociații descrise în cele ce urmează:
1. Asociația „Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului”, cu sediul social în
localitatea Ațel, nr.76, jud.Sibiu, este un parteneriat public-privat care își asumă misiunea
dezvoltării teritoriului Podișul Mediașului, compus din 13 comune și orașul Dumbrăveni din
nordul județului Sibiu și 2 comune din județul Mureș. Aceasta a fost înființată în noiembrie
2007, la inițiativa unui grup format din 33 de membri publici și privați, care și-au asumat
misiunea dezvoltării teritoriului Podișul Mediașului.
Comuna Blăjel face parte din Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului, alături de alte 12
comune din județul Sibiu și județul Mureș: Șeica Mică, Micăsasa, Axente Sever, Valea Viilor,
Moșna, Brateiu, Ațel, Hoghilag, Alma, Dîrlos, Bazna, Târnava (jud. Sibiu) și Viișoara și Zagăr
(jud. Mureș) și alături de orașul Dumbrăveni.
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Studiul „rolul organizaţiilor şi bune practici în cadrul economiei sociale” - Carmen Aruştei, Irina Teodora
Manolescu, Angelica-Nicoleta Neculăesei

Asociația a implementat Strategia pentru Dezvoltarea Teritoriului Podișul Mediașului, în
perioada 2012-2015, facilitând implementarea unui număr de 56 de proiecte, iar în prezent
continuă implementarea măsurilor de dezvoltare a zonei prin strategia de dezvoltare a
teritoriului 2016 -2020.
Grupul de Acțiune Locală oferă cadrul oportun pentru obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă. Accesarea finanțării nerambursabile în cadrul măsurilor de finanțare ale GAL Podișul
Mediașului, contribuie deopotrivă la Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale, Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de
întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă și nu în ultimul rând la dezvoltarea
locală în zonele rurale.13
2. Asociația „Crescătorilor de taurine Blăjel” joacă un rol important în dezvoltarea
interesului general al localnicilor pentru creșterea taurinelor pentru producția de lapte și
carne, realizarea de activități în interesul general al fermierilor și în interesul nepatrimonial al
membrilor săi.
3. Asociația culturală „Cununa Blăjelului” are de asemenea un rol important pentru
comunitatea locală, în ceea ce privește dezvoltarea și păstratea identității culturale a comunei
Blăjel, precum și în dezvoltarea de programe pentru atragerea copiilor și tinerilor la activitățile
culturale (muzică, dansuri, expoziții de artă populară).
În ceea ce privește implicarea și cooperarea autorității locale cu alte entități de interes,
amintim asociațiile de dezvoltare intracomunitare
1.
2.

3.
4.

5.
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A.D.I. „Apa Târnava Mare” Mediaş având ca domeniu de activitate infrastructura de apă
şi canalizare;
A.D.I. „ECO” Sibiu, având ca domeniu de activitate salubritatea. Misiunea asociației
vizează dezvoltarea comunității județului Sibiu cu un efect important asupra calității
vieții cetățenilor sibieni, precum și asupra mediului înconjurător.
A.D.I. „ECO-SAL” Mediaș - având ca domeniu de activitate salubritatea.
Din anul 2020 comuna Blăjel a aderat la A.D.I. ”CIBINIUM” pentru organizarea și
exercitarea în comun a funției de urbanism. Scopul acordului de cooperare este de a
facilita asigurarea organizării și funcționării activității de urbanism pentru entitățile
publice care au organizat acest serviciu și nu au încă angajat pe funcția de arhitect șef.
Și la A.D.I. NORDTRANS Mediaș - din cadrul asociației fac parte 14 comune din județul
Sibiu, având ca sop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea,
monitorizare și gestionarea în comun a Serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre,
precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes
zonal sau regional, destinate înnființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a

www.galpm.ro

sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza Strategiei de dezvoltare a
acestuia.
Aceste asociații de dezvoltare intercomunitară au ca scop principal furnizarea/prestarea în
comun a serviciilor comunitare de utilități publice și înființarea, modernizarea și/sau
dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente.
Așadar, autoritatea publică locală este deschisă colaborărilor cu asociaţiile şi fundaţiile
nonprofit și urmărește, în continuare, implicarea în activitățile asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară, considerând că această abordare este cea mai înțeleaptă pentru dezvoltarea
locală în viitor.

CAPITOLUL I.15. Urbanism și cadastru
Momentan, la nivelul comunei Blăjel nu există funcționar public angajat pe structura
compartimentului urbanism (post vacant), această activitate se derulează actual în regim de
prestări servicii.
În perioada 2017 – 2019, prin Compartiment urbanism au fost emise 65 Certificate de
urbanism, ele vizând branșări la rețelele de utilități publice, extinderi de construcții, construire
anexe gospodărești, modernizare străzi, operațiuni notariale, 15 autorizații de construire
pentru case și anexe gospodărești precum și pentru continuarea lucrărilor la extinderea
rețelei de apă, 25 certificate de edificare a construcției precum și un aviz de oportunitate
pentru realizarea unui plan urbanistic zonal.
Tabel 14 Documentații de urbanism emise
Documentații emise

2017

2018

Certificate de urbanism

18

34

2019
13

Autorizații de construire
8
4
3
Certificate de edificate a
0
12
13
construcției
Aviz oportunitate PUZ
0
1
0
Evoluția descendentă privind eliberarea documentelor de urbanism contribuie la dezvoltare
lentă a comunității locale, repedezentând încă o dovadă a depopulării și îmbătrânirii
populației cu care se confruntă zona rurală.

40
34

nr. documentatii emise

35
30
25
20

18

15
10

5

13

12

13

8
4
0

1

0

3
0

0
Anul 2017

Anul 2018

Certificate de urbanism

Autorizații de construire

Certificate de edificate a construcției

Aviz oportunitate PUZ

Anul 2019

Grafic nr. 17 Evoluția numărului documentațiilor de urbanism eliberate
În ceea ce privește urbanismul comunei Blăjel, o prioritate o constituie finalizarea Planului
Urbanistic General, documentația fiind depusă pentru avizare.
Un alt aspect important îl reprezintă faptul că unitatea administrativ teritorială beneficiază de
finanțare în cadrul programului Înregistrare Sistematică de Cadastru și Carte Funciară derulat
prin ANCPI, în sumă totală de 155.000 lei, sumă în care sunt cuprinse 19 sectoare cadastrale.
Reușita acestui program, în paralel cu derularea unor contracte de servicii topografice și
cadastrale (parcelare, intabulare, aerofotograme) care cumuleaza 32.863,46 lei, ar putea
conduce la reglementarea situației juridice a terenurilor care au făcut obiectul legilor fondului
funciar.
De asemenea, autoritatea publică locală face constant demersuri pentru intabularea
imobilelor de importanță pentru comunicare, care nu sunt încă intabulate sau evidențiate în
domeniul public.

PARTEA II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
2021 – 2027
CAPITOLUL II.1. Viziunea 2027
Plecând de la analiza teritorială privind starea actuală, analiza punctelor tari dar mai ales a
punctelor slabe care trebuie îmbunătățite, s-a stabilit viziunea comunei Blăjel pentru anul
2027:

În 2027, Comuna Blăjel, este un teritoriu rural atractiv
pentru tineri, cu infrastructură modernă, economie
diversificată, orientată spre dezvoltare durabilă și
adaptată noilor tehnologii
Această viziune asigură menținerea echilibrului între pilonii principali ai dezvoltării durabile
locale: dezvoltarea socială, dezvoltarea economică și protejarea mediului înonjurător.
Comuna Blăjel își propune să asigure comunității locale un nivel de trai ridicat, într-un mediu
adecvat formării, muncii și petrecerii timpului liber.
Așadar, în viziunea reprezentantilor autorităţii publice locale Comuna Blăjel va deveni o
comună prosperă şi durabilă până în anul 2027, care:








va îmbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea accesului
la utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea de noi locuri
de muncă, oferind un teritoriu rural atractiv pentru tineri. Se urmărește
combaterea fenomenului de depopulare prin atragere tinerilor în mediul rural prin
oferirea unor condiții cât mai adecvate și mai apropiate de mediul urban în ceea
ce privește infrastructura de transport, accesul la utilități și telecomunicații, spații
verzi și de recreere, servicii publice și dezvoltare economică
va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură,
industrie, servicii, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creşterea
gradului de pregătire a resurselor umane din comună;
va sprijini dezvoltarea sectorului educațional de la nivel local, prin îmbunătățirea
condițiilor de derulare a procesului educațional, prin implementarea unor măsuri
concrete privind prevenirea şi combaterea abandonului școlar şi promovarea
conceptului de învăţare continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale
şi de vârstă să participe şi să se identifice cu comunitatea;
va sprijinii și va dezvolta activitățile de cooperare, oferind oportunităţi pentru
intervenţia sectorului privat în operaţiunile comunei, fie sub forma investiţiilor




directe, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri
precum și prin bune practici și schimburi de experiență relevante ;
va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, garantând
protecția factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor naturale locale;
va sprijini dezvoltarea tehnologică și digitalizarea.

CAPITOLUL II.2. Obiective strategice
Ținând cont de prioritățile Uniunii Europene în perioada 2021-2027, Comuna Blăjel, își
construiește măsurile și portofoliul de proiecte astfel încât că contribuie la acestea:
Obiectivele Politicii Agricole Comune pentru perioada 2021 – 2027:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reechilibrarea lanțului alimentar
Combaterea schimbărilor climatice
Managementul durabil al resurselor
Conservarea peisajelor și a biodiversității
Sprijinirea reînoirii generaționale
Dezvoltarea zonelor rurale
Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor
Venituri echitabile pentru fermieri
Creșterea competitivității

Obiectivele Politicii de Coeziune pentru perioada 2021 – 2027:
1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea
schimbărilor climatice
3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și
sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii
sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare
conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut asupra
digitalizării și economiei circulare.
Transformarea digitală este elementul-cheie care va permite deblocarea potențialului de
creștere în Europa. Prin intermediul unor programe specifice și prin acordarea unui sprijin
financiar direcționat, viitorul buget pe termen lung al UE va contribui la reducerea decalajului
referitor la investițiile UE în sectorul digital, inclusiv în zonele îndepărtate și rurale. Viitorul

buget va oferi soluții la provocările digitale care se referă, printre altele, la inteligența
artificială, promovarea competențelor digitale, actele medicale personalizate, realizate cu
ajutorul unor supercalculatoare, sau la capacitatea de a pregăti UE împotriva atacurilor
cibernetice și a criminalității informatice.
În cadrul obiectivului „O Europă mai conectată”, Fondul european de dezvoltare regională și
Fondul de coeziune susțin crearea de rețele și de sisteme regionale care să promoveze
transportul sustenabil, rețelele energetice inteligente, orașele inteligente și accesul digital de
mare viteză.
În ceea ce privește economia circulară, acesta începe să capete tot mai multă vizibilitate și
atenția cuvenită. Economia circulară este o economie care produce zero deșeuri. Așadar,
prezenta strategie include cele mai bune măsuri pentru dezvoltarea durabilă a comunității,
aplicând principiile Politicii Agricole Comune, Politicii de coeziune și ale altor politici europene
dar și naționale și contribuind la obiectivele acestora prin măsurile propuse.
În scopul asigurării coerenței și conformității , în identificarea obiectivelor și a proiectelor
propuse s-au avut în vedere:
-

corespondența cu planurile și strategiile la nivel comunitar și național precum:
- Strategia Națională pentru Dezoltare Durabilă a României
- Strategia de Dezvoltare teritorială a României
- Planul de Amenajare a Teritoriului Național
- Strategia de dezvoltare Regională

-

corespondența cu programele și strategiile regionale, județene și locale:
- Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru
- Strategia de dezvoltarea a Județului Sibiu
- Strategia GAL Podișul Mediașului
- Planul de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a comunei Blăjel

Plecând de la viziunea comunității locale pentru 2027, s-au conturat următoarele obiective
strategice în concordanță cu planurile și strategiile la nivel comunitar și național și asigurând
corespondența cu programele și strategiile regionale, județene și locale astfel:
Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea accesibilității
concomitent cu creșterea siguranței de deplasare din comuna Blăjel
Obiectivul strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale
Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la
sistemul educațional și sprijin pentru formare și învățare pe tot parcursul vieții
Obiectivul strategic nr. 4 - Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul
Obiectivul strategic nr. 5 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și
diversificat care să asigure securitatea alimentară

Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale
Obiectivul strategic nr. 7 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport
Obiectivul strategic nr. 8 – Dezvoltare tehnologică și digitalizare
Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității instituționale
Obiectivul strategic nr. 10 - Dezvoltarea cooperării și asocierii

CAPITOLUL II. 3. Măsuri privind dezvoltarea locală pentru perioada
2021 – 2027 și analiza SWOT
Analiza SWOT este instrumentul cel mai renumit pentru verificarea și analiza poziției
strategice de ansamblu a afacerii și a mediului său. Scopul cheie al acesteia este de a identifica
strategiile care vor crea un model specific de dezvoltare, care va alinia cel mai bine resursele
și capacitățile la cerințele din comunitate. Cu alte cuvinte, aceasta este fundamentală pentru
evaluarea potențialului intern și a limitelor, oportunităților și amenințărilor posibile din
mediul extern. Această analiză este esențială deoarece aduce o contribuție importantă asupra
identificării măsurilor ulterioare în procesul de planificare în vederea atingerii obiectivelor
strategiei de dezvoltare locală.
Analiza SWOT grupează informațiile în două categorii principale:
 Factori interni – punctele tari și punctele slabe
 Factori externi - oportunități și amenințări provenite din mediul extern
Punctele tari și punctele slabe sunt elemente interne asupra cărora există un control direct,
în timp ce oportunitățile și amenințările vin din mediul exterior și pot influența pozitiv sau
negativ activitatea aparatului administrativ.
Acest instrument reflectă o imagine de ansamblu astfel încât punctele tari și oportunitățile să
poată fi valorificate pe de o parte și pe de altă parte punctele slabe și amenințările să poată fi
diminuate sau chiar eliminate.

CADRU NATURAL
PUNCTE TARI






Relief variat
Climat temperat
Zonă cu risc seismic moderată – clasa VII
Risc scăzut la inundații
Apropierea față de Muncipiul Mediaș, fapt ce
favorizează dezvoltarea economică
 Cadru natural relativ variat
 Arii naturale protejate „Natura 2000”: „Dealul
furcilor” şi „Movilele de la Păucea”
OPORTUNITĂȚI
 Accesarea de fonduri de investiții numeroase
pentru dezvoltarea teritoriului, datorită
faptului că zona este cuprinsă în Grupul de
Acțiune Locală „Microregiunea Hârtibaciu”
 Posibilitatea accesării fondurilor structurale și
de coeziune în perioada 2021 – 2027 în
scopul protejării mediului și al cadrului
natural
 Existenţa în interiorul intravilanului a unor
terenuri propice pentru mărirea fondului de
locuit sau clădiri sociale;

PUNCTE SLABE
 Slaba promovare a resurselor naturale şi a
avantajelor oferite investitorilor români şi
străini;
 Fenomene meteorologice deosebite,
datorate modificărilor climatice;

AMENINȚĂRI
 Devin mai frecvente și mai intense
condițiile meteorologice extreme care
conduc la riscuri de genul inundațiilor și a
secetei
 Degradarea albiilor pâraielor, alunecări de
teren;
 Despăduriri, utilizarea nejudicioasă a
fondului forestier şi a păşunilor
 Degradarea mediului natural datorită
iresponsabilității populației și al gradului
redus de colectare/valorificare al
deșeurilor

DEMOGRAFIE – RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
 Forţa de muncă disponibilă
 Infracţionalitate redusă
 Repartiție echilibrată între sexe
(51% bărbați, și 49% femei)
 Forţă de muncă disponibilă,calificată

OPORTUNITĂȚI
 Dezvoltarea infrastrcturii rutiere și a
utilităților tehnico-ediclitare pentru
creșterea calității vieții
 Îmbunătățirea serviciilor publice pentru
reducerea disparitărților între mediul
urban și rural
 Atragerea investitorilor și/sau
promovarea antreprenoriatului rural
 Diversificarea activităților economice
rurale
 Facilitarea şi favorizarea înfiinţării şi
dezvoltării de societăţi comerciale de
către tineri.
 Existența programelor de finanțare din
fonduri structurale privind dezvoltarea
capacității umane

PUNCTE SLABE





Migrarea forței de muncă
Scăderea natalității
Valori negative ale sporului migrator
Fenomen de depopulare accentuat
(0,87% scădere medie anuală)
 Îmbătrânirea populației
 Spor natural negativ (-6 în anul 2018)
 Reducerea numărului anual de căsătorii (-7%)
AMENINȚĂRI
 Reducerea numărului locurilor de muncă și
creșterea somajului
 Recesiune economică
 Crize generate de epidemii sau pandemii
 Pierderea tradiţiilor şi a valorilor culturale,
(risc crescut pentru minorităţi)
 Abandonul şcolar în condiţiile inrăutăţirii
nivelului de trai şi a creşterii excluziunii
sociale,
 Creşterea raportului de dependenţă a
vârstnicilor faţă de fondurile sociale;
 Ponderea populaţiei inactive este în creştere,
generalizată la nivel naţional şi regional
(pensionări, dificultăţi de angajare pentru
tineri);
 Declinul demografic preconizat pentru
Regiunea Centru până în 2050 şi eventualele
consecinţe negative la nivel local.

INFRASTRUCTURĂ
PUNCTE TARI
 Acces facil în toate satele comunei Blăjel
(mijlocul comunei Blăjel trece DN 14A în
direcția Mediaș-Iernut)
 Apropierea de Municipiul Mediaș ce
facilitează conectivitatea cu zona rurală Blăjel
 Rețea de distribuție a gazelor naturale
 Rețea de telefonie fixă și mobilă cu acoperire
pe întreg teritoriul comunei
 Conexiune la internet care acoperă aproape
tot teritoriul UAT
 Bibliotecă comunală și școlară
 Distanță redusă față de Aeroport: 45,9 km
până la Aeroportul Internațional Transilvania
și 72,9 până la Aeroportul Internațional Sibiu
 Drum de exploatație agricolă asfaltat pe o
distanță de aprox. 6 km
 Iluminat public modernizat în totalitate –
lămpi cu LED
 Proiect privind modernizarea infrastructurii
rutiere din comuna Blăjel în curs de finanțare
prin Compania Națională de Investiții
 Extindere rețea de canalizare în comuna Blăjel
pe cca 1 km (deservirea a 44 de gospodării)
 Întocmire documentații tehnice privind
sistemul de alimentare cu apă și canalizare în
localitățile Păucea și Romanești
 Întocmire documentații tehnice în vederea
construirii a două capele mortuare în satele
Blăjel și Păucea
OPORTUNITĂȚI
 Accesarea programelor europene pentru
asfaltarea drumurilor din comună
 Accesarea programelor europene pentru
extinderea rețelei de canalizare și apă
potabilă
 Existența Programului Operațional Regional,
prin care se dezvoltă infrastructura, crescând
astfel gradul de accesibilizare și atractivitatea
teritoriului

PUNCTE SLABE
 Lipsa sistemului de alimentare cu apă în
satul Romanești
 Lipsa pistelor de biciclete special amenajate
 Existența drumurilor agricole neamenajate
parțial
 Poduri și podețe a căror structură necesită
reabilitare
 Lipsa trotuarelor în unele zone
 Infrastructură verde insuficient dezvoltată
 Existența unor spații publice degradate și
neutilizate

AMENINȚĂRI
 Calamități naturale – pericol de inundații,
care pot degrada infrastructura
 Schimbările climatice reprezintă o
amenințare pentru cadrul natural:
temperaturile cresc, tiparele precipitațiilor
se schimbă fapt ce contribuie la distrugerea
infrastructurii
 Costul ridicat al documentațiilor
preliminare și necesitatea cofinanțării

 Existența unor programe guvernamentale în
vederea dezvoltării infrastructurii
 Existența Master Planului pentru Sectorul
Apă și Apă Uzată la nivel de județ;
 Existența Asociațiilor de Dezvoltare
Intracomunitare;
 Posibilitatea realizării de parteneriate publicprivate în vederea dezvoltării infrastructurii
din comună;






proiectelor poate împiedica accesarea
fondurilor europene
Surse financiare insuficiente pentru
susținerea proiectelor de modernizare a
infrastructurii;
Instabilitate legislativă și monetară;
Instabilitate politică;
Criza economică și financiară la nivel
național și internațional;

ECONOMIE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Aşezare relativ bună a comunei în cadrul
judeţului şi a ţării, cu conexiuni rutiere ;
 Diversitate etnică, religioasă şi culturală,
suport pentru afaceri în turism
 Existența unei societăți de producție care
oferă locuri de muncă mai numeroase
pentru localnici
 Accesul populaţiei la tehnologia
informaţiei şi serviciile de comunicaţii
care conectează societatea rurală la
progresele globale, facilitând o mai bună
participare la dezvoltarea economică;

OPORTUNITĂȚI

 Abandon școlar ridicat, conduce la efecte
negative pe termen lung în economie
 Infrastructură fizică degradată
 Promovare insuficientă a teritoriului local
pentru atragerea investitorilor
 Măsuri insuficiente pentru susținerea
ateprenoriatului local
 Lipsa promovării conceptului de economie
circulară
 Migrarea populației, în special a celor
calificați către mediul uraban sau chiar în
străinătate
 Sector de producție insuficient dezvoltat
(91,67% servicii, 8,33% producție)

AMENINȚĂRI

 Atragerea unor noi investitori în comună
 Existența și posibilitatea accesării
programelor de finanțare nerambursabilă
din Fonduri Europene pentru dezvoltarea
activității sau susținerea
antreprenoriatului
 Programe guvernamentale în derulare de
susținere a sectorului IMM
 Posibilitatea dezvoltării sectorului turistic
 Dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare
care să conecteze producătorii și
consumatorii, inclusiv să asigure o
legătură mai bună între mediul rural și
urban;
 Posibilitatea realizării de parteneriate
public-private între agenții economici și
Primărie

 Politică nefavorabilă dezvoltării afacerilor
(taxe și impozite numeroase).
 Cadrul legislativ instabil
 Interes redus al investitorilor pentru
demararea de afaceri în comună, datorită
lipsei pieței de desfacere
 Lipsa măsurilor de reținere a populației
tinere în mediul rural
 Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte
negative asupra pieței muncii și economiei
locale
 Criza economică
 Migrația forței de muncă specializată și
calificată spre mediul urban sau spre alte țări
 Creșterea ratei inflației și ratei șomajului
conduce la scăderea puterii de cumpărare a
produselor și serviciilor în rândul populației.
 Crize economice

EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Construirea unei grădinițe cu 3 grupe în
localitatea Blăjel – proiect în curs de
finanțare prin Compania Națională de
Investiții
 Activitatea didactică desfășurată în cele 2
grădinițe (Blăjel și Păucea)
 Existența a 2 școli cuprinzând învățământul
primar și gimnazial, în localitățile Blăjel și
Păucea
 Întocmirea
documentației
tehnicoeconomice privind reabilitarea școlilor
gimnaziale din satele Blăjel și Păucea
 Siguranța oferită elevilor și cadrelor
didactice prin sistemul de supraveghere
audio –video (Șc. Gim. Blăjel)
 Infrastructura educațională racordată la
utilități:
apă
curentă,
canalizare,
electricitate, gaz
 Investiții privind construirea unei săli de
sport în satul Blăjel, investiție derulată prin
CNI
 Teren de sport sintetic în localitatea Blăjel
(în curs de execuție )
 Întocmire documențatie tehnică teren de
sport sintetic în localitatea Păucea
OPORTUNITĂȚI
 Accesarea fondurilor europene
nerambursabile pentru îmbunătățirea
infrastructurii și a programelor școlare
 Existența programelor guvernamentale ce
sprijină copiii din mediul rural cu rezultate
deosebite la învățătură
 Dezvoltarea parteneriatelor public-private
în procesul educațional și a formării
profesionale
 Posibilitatea preluării și adaptării
metodelor de bună practică din țările
Uniunii Europene cu privire la activitățile
didactice
 Posibilitatea participării elevilor și/sau a
cadrelor didactice în schimburi de
experiență internaționale

 Infrastructură precară a Școlii gimnaziale
Blăjel
 Sală de sport improprie activității specifice –
Școala Gimnazială Blăjel
 Starea tehnică precară a Școlii Gimnaziale
Păucea
 Interesul pentru educația preșcolară este
destul de scăzut. Din totalul copiilor de vârstă
oficială corespunzătoare învățământului
preșcolar sunt înscriși în ciclul de învățământ
preșcolar 64,29% în anul școlar 2017 – 2018 și
56,52% în anul școlar 2018 – 2019
 Abandon școlar ridicat
 Navetismul cadrelor didactice
 Lipsa unei grădinițe cu program prelungit
 Lipsa unei baze materiale moderne și
adaptată noilor tendințe educaționale

AMENINȚĂRI
 Scăderea populației școlare datorită
declinului natalității
 Cadrul legislativ instabil
 Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele
didactice tinere
 Comasarea claselor școlare datorită scăderii
numărului de elevi
 Riscuri generate de epidemii sau pandemii
 Creșterea analfabetismului funcțional

MEDIU
PUNCTE TARI
 Cadrul natural relativ variat
 Arii naturale protejate „Dealul furcilor”
şi „Movilele de la Păucea”, obiective
evidenţiate în proiectul Naţional „Natura
2000”
 Habitate de interes comunitar
 Colectarea selectivă este realizată în
pubele special destinate colectării
selective
 Interesul crescut al administrației locale
de a păstra un mediu curat pentru
cetățeni, prin investiții anuale majorate
de la an la an
 Creșterea gradului de valorificare al
deșeurilor colectate (7% din cantitatea
deșeurilor colectate în 2019 comapariv
cu 3,3% în 2018)
 Campanii de promovare și informare
privind colectarea selectivă
 Acțiunile „Let`s do it România” și alte
concursuri prin care se colectează
deșeuri, având ca scop promovarea
protejării mediului
 Reducerea plății serviciului de
salubritate a persoanelor care vor
ajunge să colecteze pe toate cele patru
fracţii şi vor composta deşeurile
biodegradabile
 Spații verzi amenajate (plantarea a
peste 400 de arbori și arbuști)
 Implicarea elevilor în acțiunile de
colectare selectivă a gunoiului
 Documentație tehnică realizată pentru
ralizarea investiției de regularizare a
pârâurilor ce traversează comuna Blăjel

OPORTUNITĂȚI
 Implementarea legislației privind
protecția mediului

PUNCTE SLABE
 Grad redus de reciclare
 Creșterea costurilor aferente serviciului
de salubrizare datotrită sancțiunilor
impuse unității
 Ingnoranța populației cu privire la
colectarea selectivă, a depozitării
deșeurilor în locuri special amenajate și
în general a protecției mediului
 Producția/utilizarea foarte slabă a
enerigei regenerabile
 Numărul ridicat al fermelor de mici
dimensiuni care gestionează inadecvat
deșeurile rezultate din activitățile
agricole
 Utilizarea redusă a sistemelor de
avertizare sau protecție împotriva
efectelor climatice adverse
 Lipsa promovării și cunoașterii
conceptului de economie circulară
 Suprafața redusă a culturilor ecologice

AMENINȚĂRI
 Datorită încălzirii globale devin mai
frecvente și mai intense condițiile

 Posibilități de amenajare a platformelor
de gunoi
 Implicarea comunității în acțiunile de
colectare selectivă a gunoiului
 Intervențiile prevăzute prin Politica
Agricolă Comună care pot avea un
impact pozitiv asupra atenuării și
adaptării schimbărilor climatice (energii
durabile, economie circulară)
 Accesarea fondurilor europene pentru
agricultura ecologică și alte practici
prietenoase cu mediul care să conducă
la reducerea Gazeolor cu efect de seră
 Creșterea interesului consumatorilor
față de produsele obținute în agricultura
ecologică și prin intermediul altor
practici agricole prietenoase cu mediul
 Existența unor game variate de surse de
energie regenerabilă la prețuri
acceptabile ce pot fi utilizate
 Utilizarea intrumentelor de gestionare a
riscurilor

meteorologice extreme care conduc la
riscuri de genul inundațiilor și a secetei

 Alunecările de teren
 Factorul antropic care poate contribi la
distrugerea ariilor naturale protejate
 Diminuarea surselor de apă potabilă
 Scăderea suprafețelor cultivate conform
practicilor agricole ecologice și creșterea
impactului negativ asupra mediului ca
rezultat al intensivizării agriculturii
 Creșterea emisiilor de GES, ca urmare a
creșterii numărului de animale din
gospodăriilor individuale și a numărului
redus de facilități și echipamente de
gestionare a gunoilui de grajd
 Presiuni antropice ridicate asupra
resurselor de apă și sol pe suprafețele
agricole și forestiere
 Abandonul acrivităților agricole, cu
influențe negative în conservarea
biodiversității

AGRICULTURĂ
PUNCTE TARI
 Comună cu profil agrar
 Drum agricol de exploatație asfaltat prin
FEADR – Măsura 125A (finalizat în 2015)
 Potențial pomicol, viticol și zootehnic
mare
 Condiţii propice dezvoltării sectoarelor
zootehnic şi de cultură, terenul agricol
ocupând 72,27% din teritoriul
administrativ al comunei Blăjel.
 Terenurile arabile au o pondere de
68,42%, restul fiind ocupate de 13,70%
păşune, 16,63% fâneţe, 0,88 % vii şi
0,38% livezi
 Dezvoltarea fermelor locale prin
accesarea fondurilor europene
 Existența societăților cu activități
productive
 Diversitate biologică prin suprafețe
agricole semnificative cu Înaltă Valoare
Naturală (HNV) ce contribuie la
conservarea biodiversității.

OPORTUNITĂȚI
 Investiții privind dezvoltarea unie piete
agroalimentare locale
 Tendință de creștere a sectorului de
produse ecologice;
 Creșterea interesului consumatorilor
pentru alimentele naturale și sănătoase
 Demersuri legislative pentru sprijinirea
zonelor montane

PUNCTE SLABE
 Grad redus de asociere a proprietarilor
agricoli
 Nu există rețele de achiziționare a
produselor agricole și animalelor
 Slaba utilizare a soiurilor și raselor
autohtone, adaptate la condițiilor locale
 Utilizarea practicilor agricole
convenționale
 Acces redus la sistemul de creditare
pentru sectorul agricol, pentru inițiative
de afaceri în mediul rural
 Interesul scăzut al tinerilor pentru
practicarea agriculturii
 Structuri și sisteme slab dezvoltate
pentru transferul de cunoștințe,
consiliere, consultanță și inovare
 Acces redus la terenurile agricole cauzat
de prețurile ridicate
 Dotări tehnice deficitare și insuficiente în
silvicultură
 Lipsa digitalizării în agricultură
 Partneriat-public privat slab dezvoltat
 Reticiența agricultorilor de a se organiza
în structuri asociative cu rol economic
 Lipsa pieței de defacere pentru unele
produse precum și prețuri de vânzare
scăzute datorate lipsei de asociere,
 Cultivarea terenurilor agricole în
proporție de peste 95%
AMENINȚĂRI
 Îmbătrânirea forței de muncă în
agricultură și depopulare
 Prezența animalelor sălbatice – urși,
cerbi, mistreți care distrug culturile
 Degradarea solurilor
 Cadrul legislativ instabil;
 Slaba informare a agricultorilor cu
privire la normele europene;

 Înființarea de forme asociative cu rol
economic și cooperarea între fermieri
 Creșterea valorii nete adaugate la
nivelul femelor zootehnice și mixte
 Existența fondurilor europene ce pot fi
absorbite în vederea impulsionării
afacerilor în agricultură ex. Programul
Național de Dezvoltare Rurală / Planul
Național Strategic
 Adaptarea cerințelor de formare,
cercetare / consultanță în raport cu
nevoile fermierilor

 Creșterea numărului de fenomene
climatice extreme și a intesității
acestora
 Răspândirea bolilor contagioase severe
în rândul animalelor și păsărilor (ex.
pesta porcină, gripa aviară etc)
 Reticența fermierilor în utlizarea noilor
tehnologii
 Adâncirea disparităților dintre zonele
rurale și urbane din perspectiva calității
vieții

SISTEMUL DE SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
PUNCTE TARI
 Existența unui punct faramceutic ce
deservește locuitorii comunei
 Un cabinet medical de famile funcțional
 Funcționarea unui cabinet medical
stomatologic
 Spații dotate și modernizate pentru
cabinetul de medicină de familie și
anexele aferente prin proiectul de
reabilitare a Dispensarului uman din
satul Păucea, prin programul Programul
Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
 Întocmirea documentației tehnice
privind modernizarea dispensarului
medical din localitatea Blăjel
 Compartimentul de asistență socială,
care are rolul de a informa, îndruma și
consilia persoanele în probleme sociale
 Reducerea numărului subvențiilor
acordate
 Elaborarea anuală a Planului de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale
 Rata zero de marginalizare
 Colaborări, parteneriate și acțiuni
comune cu organizații din țară sau
străinătate
OPORTUNITĂȚI
 Dezvoltarea antreprenoriatului social în
vederea creării mai multor unități
protejate în mediul rural pentru
scăderea gradului de dependență al
persoanelor defavorizate social
 Accesul la finanţare nerambursabilă
externă prin derularea de proiecte în
vederea dezvoltării/diversificării
serviciilor sociale
 Dezvoltarea de parteneriate care să
favorizeze dezvoltarea de servicii de
calitate;
 Promovarea voluntariatului;

PUNCTE SLABE
 Lipsa unor puncte sanitare moderne
 Număr redus al personalului medical
 Infrastructură socială slab dezvoltată lipsa centrelor de zi / noapte pentru
derularea activităților sociale sau
medico-sociale.
 Servicii specializate insuficient
dezvoltate pentru acoperirea tuturor
nevoilor sociale din comună (copii
delincvenți, mame minore, gravide
aflate în situații de risc, adulții/copii
marginalizați social, victime ale violenţei
în familie, etc.)
 Demotivarea resurselor umane din
cauza sistemului de salarizare
subfinantat
 Insuficientă cunoaştere a drepturilor şi a
serviciilor existente la nivelul
comunităţii;

AMENINȚĂRI
 Slaba receptivitate a pacienților la
programele naționale de sănătate
 Creșterea numărului bolnavilor cronici
 Creșterea numărului de îmbolnăviri
datorate factorilor de mediu
 Politici neadecvate nevoilor reale;
 Creşterea nevoii sociale care poate
conduce la supraîncărcarea
personalului;
 Restrângerea/încetarea activităţii ONG
– urilor furnizoare de servicii sociale din
lipsa resurselor financiare;

 Contractarea/externalizarea de servicii
sociale;
 Existenţa de programe de formare a
personalului în colaborare cu specialişti
din ţară şi străinătate;
 Consultanţă din partea unor
specialişti/organisme internaţionale;
 Existența universității cu profil sociouman în județul Sibiu;
 Existența legislației pentru acordarea de
finanțare, subvenționare, cofinanțare
din partea administrației locale și
centrale pentru serviciile sociale

ADMINISTRAȚIE ȘI SERVICII PUBLICE
PUNCTE TARI
 Mediu de lucru organizat și disciplinat;
 Experiența, disponibilitatea și
determinarea personalului pentru
modernizarea și eficientizarea
administrației publice;
 Existența și aplicarea regulamentului de
organizare și funcționare;
 Adaptabilitatea personalului la legislația
în continuă schimbare;
 Experiență în gestionarea programelor
cu finanțare externă;
 Transparența decizională: toate
hotărârile Consiliului Local Blăjel sunt
publicate și pot fi consultate pe site-ul
instituției unde sunt publicate și alte
anunțuri de interes public
 Servicii publice diversificate
 Simplificarea relației dintre
administrație și cetățeni prin utilizarea
tehnologiilor informației și
comunicațiilor
 Întocmirea documentației tehnicoeconomice privind modernizarea
sediului administrativ al Primăriei Blăjel
OPORTUNITĂȚI
 Parteneriatul între instituțiile publice și
societatea civilă pentru dezvoltarea
serviciilor publice;
 Realizarea de către UAT a unor studii în
vederea identificării nevoilor și
așteptărilor cetățenilor față de serviciile
oferite de acestea;
 Exercitarea de către societatea civilă a
dreptului de a fi implicată activ în luarea
deciziilor de către autoritățile publice
locale;
 Existența programelor și proiectelor
privind reforma administrației;
 Existența programelor de finanțare
pentru digitalizarea serviciilor publice

PUNCTE SLABE
 Lipsa indicatorilor și criteriilor de
evaluare;
 Personal insuficient în comparație cu
sarcinile atribuite;
 Fonduri insuficiente pentru formare
profesională;
 Concentrarea pe rezolvarea unor
activități nerelevante mari
consumatoare de timp;
 Dezvoltarea redusă a sistemelor
informatice, unele depășite moral;
 Lipsa unui sistem de management al
documentelor capabil să furnizeze
informații complexe în timp real;
 Utilizarea relativ scăzută a tehnologiilor
avansate;

AMENINȚĂRI
 Neimplicarea tuturor actorilor;
 Servicii neadaptate la nevoile/
așteptările cetățenilor;
 Instabilitate legislativă;

TURISMUL ȘI POTENȚIALUL TURISTIC
PUNCTE TARI
 Acces facil datorită legăturilor de
transport
 Zonă pitorească şi încărcată de istorie şi
tradiţii
 Posibilități de vânătoare
 Apropiere de stațiunea balneară Bazna cunoscută pentru valoarea curativă a
izvoarelor minerale
 Apropierea de Municipiul Mediaș
 Campingul „Două Lumi” – punct de
atracție al turiștilor străini
 Agropensiune de 2 margarete – 15 locuri
de cazare
 Obiective turistice ce fac parte din situl
Natura 2000 - „Dealul furcilor” şi
„Movilele de la Păucea”
 Unități ce cult cu o imporanță valorică
mare
 Asociații culturale: Cununa Blăjelului
 Rute accesibile pentru drumeții sau
ciclism
 Trasee moto
 Distanță redusă față de
aeroporturiCompetiții regionale și
naționale de ciclism de tip MontainBike
OPORTUNITĂȚI
 Accesarea programelor de finanțare
naționale, fonduri europene sau a
fondurilor norvegiene care sprijină
dezvoltarea activităților de turism
 Fructificarea potențialului de activități
recreaționale (sporturi extreme,
echitație, înot, etc)
 Dezvoltarea serviciilor de divertisment și
agrement
 Realizarea de parteneriate externe și
interne de colaborare în domeniul
turismului

PUNCTE SLABE
 Infrastructură turistică slab dezvoltată
 Lipsa unei strategii de dezvoltare a
turismului local
 Pregătire profesională redusă;
 Accesul la servicii de sănătate scăzută;
 Turism de tip tranzit;
 Perceptia slabă a unei „dezvoltarii
durabile” a turismului și implicit a
importanței protecției mediului și a
patrimoniului cultural-istoric și
arhitectural specific;
 Fonduri alocate pentru promovarea
turismului neacoperitoare, insuficiente
și subdimensionate;

AMENINȚĂRI
 Instabilitate legislativă
 Resurse financiare limitate pentru
dezvoltarea infrastructurii turistice
 Lipsa întabulării terenurilor
 Distrugerea cadru natural;
 Intensificarea traficului ;
 Nerespectarea principiilor „dezvoltarii
durabile”
 Constrangeri financiare;

 Măsuri pentru atragerea operatorilor
economici de a activa în domeniul
turismului
 Acțiuni comune de promovare a
turismului – cu comunele învecinate
 Înființarea de pensiuni agroturistice
 Introducerea sistemului de management
al calității și în turismul rural

CULTURĂ, SPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI RECREAȚIONALE
PUNCTE TARI
 În comuna Blăjel funcționează două
cămine culturale: Blăjel și Păucea
 Întocmirea documentației tehnice
pentru reabilitarea și modernizarea
căminelor culturale din localitățile Blăjel
și Păucea
 Asociația culturală „Cununa Blăjelului”
contribuie la conservarea și păstrarea
obiceiurilor
 Desfășurarea unor evenimente sportive:
Competiții regionale și naționale de
ciclism de tip MontainBike, crosuri etc

OPORTUNITĂȚI
 Posibilitatea programelor de finanțare
naționale, fonduri europene sau a
fondurilor norvegiene care sprijină
dezvoltarea activităților culturale și
sportive
 Informatizarea bibliotecilor și a
serviciilor oferite de acestea.
 Conștientizarea interesului sectorului
privat pentru implicarea în restaurarea
și conservarea patrimoniului cultural
 Crearea de parteneriate cu instituții de
învățământ din Uniunea Europeană în
vederea schimbului de experiență;
 Accesarea granturilor SEE și Norvegiene
pentru dezvoltarea culturală

PUNCTE SLABE
 Căminele culturale sunt într-o stare
avansată de degradare
 Lipsa dotărilor pentru căminele culturale
constituie un impediment în
desfășurarea unor activitiăți mai
complexe
 Infrastructura sportivă este slab
dezvoltată și nu oferă diversitate
 Populația de vârstă a doua prezintă tot
mai puțin interes pentru activitățile
sportive și culturale
 Număr redus de facilități culturale
(cinematograf, muzeu etc)
 Biblioteca tradițională este din ce în ce
mai puțin utilizată
 Suprafețele de spații verzi insuficiente
 Implicare slabă a mediului de afaceri în
promovarea culturii
 Zone cu potențial de petrecre a timpului
liber
 Facilități reduse special dedicate
tineretului sau turiștilor
 Număr redus al al manifestărilor cu
scop caritabil
AMENINȚĂRI
 Discrepanțe între domeniul cultural și
nevoile, respectiv interesele comunității,
pierderea relevanței actului cultural
pentru comunitate;
 Fonduri limitate pentru dezvoltarea
infrastructurii culturale și sportive

Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde 10 direcții stratetegice, fiecare dintre acestea
grupând un număr obiective strategice și măsuri specifice:
DIRECȚIA STRATEGICĂ 1 - DEZVOLTARE RURALĂ SPRIJINIREA AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII

Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea accesibilității
concomitent cu creșterea siguranței de deplasare din comuna Blăjel
Măsura 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport și comunicații
Măsura 1.2. Modernizarea și extinderea structurii tehnico-edilitare
Măsura 1.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii agricole

DIRECȚIA STRATEGICĂ 2 - DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Obiectivul strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale
Măsura 2.1. Atragerea de noi investitori
Măsura 2.2. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor
Măsura 2.3. Măsuri pentru suținerea și dezvoltarea activităților economice
Măsura 2.4. Creșterea competitivității prin inovare, digitalizare și dezvoltare
economică
Măsura 2.5. Valorificarea durabilă a resurselor naturale ale comunei în vederea
creșterii atractivității și competitivității sectoarelor economice principale

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3 - DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ

Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la
sistemul educațional și sprijin pentru formare și învățarea pe tot parcursul vieții
Măsura 3.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și asigurarea unui proces de
învățare modern adaptat cerințelor pieței
Măsura 3.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor şi cadrelor
didactice pentru fiecare nivel educaţional
Măsura 3.3. Creșterea competenţelor digitale ale elevilor prin dezvoltarea
infrastructurii și dotărilor specifice
Măsura 3.4. Creşterea accesului la serviciile de educaţie şi formare profesională
pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile
Măsura 3.5. Creşterea participării și îmbunătățirea ofertei pentru formarea
profesională continuă (centre comunitare pentru învăţare permanentă)

Măsura 3.6. Modernizarea și îmbunătățirea accesului la infrastructura sportivă
educațională

DIRECȚIA STRATEGICĂ 4 - PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CREȘTEREA EFICIENȚEI
ENERGETICE, STIMULAREA UTILIZĂRII SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE

Obiectivul strategic nr. 4 - Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul
Măsura 4.1. Investiții ce promovează infrastructura verde
Măsura 4.2. Investiții în asigurarea/îmbunătățirea unor sisteme de iluminat public
performant și eficient energetic
Măsura 4.3. Modernizarea gestionării deşeurilor
Măsura 4.4. Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi
Măsura 4.5. Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea eficienței energetice
a clădirilor
Măsura 4.6. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
Măsura 4.7. Creșterea eficienței utilizării resurselor materiale și sprijinirea tranziției
către economia circulară
Măsura 4.8. Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice,
prevenirea riscurilor naturale

DIRECȚIA STRATEGICĂ 5 - DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ȘI SPRIJINIREA

AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII
Obiectivul strategic nr. 5 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și
diversificat care să asigure securitatea alimentară
Măsura 5.1. Susținerea modernizării sectorului agricol
Măsura 5.2. Sprjin pentru dezvoltarea formelor asociative cu scop economic
Măsura 5.3. Înființarea/ dezvoltarea/ modernizarea și dotarea infrastructurii de
valorificare a produselor locale
Măsura 5.4. Sprijin pentru desfacerea produselor locale

DIRECȚIA STRATEGICĂ 6 - DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE

Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale
Măsura 6.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate

Măsura 6.2. Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale (centre
de zi, centre rezidențiale, centre multifuncționale)
Măsura 6.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea
dezvoltării comunitare
Măsura 6.4. Asigurarea condițiilor de locuire temporară pentru persoanele
vulnerabile
Măsura 6.5. Susținerea formării profesionale a personalului din domeniul asistenței
sociale
Măsura 6.6. Facilitarea integrării socio-economice a persoanelor vulnerabile și a
comunităților marginalizate
Măsura 6.7. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale integrate
Măsura 6.8. Creşterea accesului la servicii medicale de bază pentru persoanele
vulnerabile și comunităţile marginalizate
Măsura 6.9. Diminuarea efectelor negative ale îmbătrânirii demografice (ex.
programe de îngrijire la domiciliu, cabinete medicale mobile)

DIRECȚIA STRATEGICĂ 7 – DEZVOLTARE TURISTICĂ , CULTURALĂ ȘI SPORTIVĂ

Obiectivul strategic nr. 7 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport
Măsura 7.1. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
și dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare
Măsura 7.2. Punerea în valoare a identității culturale locale prin acțiuni specifice de
promovare, informare și cooperare
Măsura 7.3. Îmbunătățirea infrastructurii de turism
Măsura 7.4. Dezvoltarea de infrastructuri rurale, regenerare spații publice
Măsura 7.5. Dezvoltarea de infrastructurii de agrement
Măsura 7.6. Îmbunătățirea accesibilității zonelor turistice (accesibilitate rutieră,
transport public, piste pentru biciclete etc)
Măsura 7.7. Spijinirea inițiativelor sportive
Măsura
7.8.
Promovarea
activităților
dezvoltarea/reabilitarea/dotarea infrastrcuturilor sportive

DIRECȚIA STRATEGICĂ 8 – ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII

Obiectivul strategic nr. 8 – Dezvoltare tehnologică și digitalizare

sportive

prin

Măsura 8.1. Creearea unei strategii Smart Village
Măsura 8.2. Digitalizarea serviciilor publice la nivel local
Măsura 8.3. Creșterea capacității administrației publice locale de management
integrat al resurselor culturale și naturale ale comunei, inclusiv prin implementarea
de soluții inovative
Măsura 8.4. Conţinut electronic relevant pentru dezvoltarea turismului rural
Măsura 8.5. Promovarea competenţelor digitale în afara sistemelor de învăţământ
oficiale, în rândul agricultorilor, al administratorilor silvici şi al întreprinderilor
rurale

DIRECȚIA STRATEGICĂ 9 – SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR CETĂȚENILOR

Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității insituționale
Măsura 9.1. Dezvoltarea resurselor umane
Măsura 9.2. Dezvoltarea serviciilor de e-administraţie
Măsura 9.3. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice locale
Măsura 9.4.Modernizarea administrației locale în vederea creșterii accesului
populației la servicii publice
Măsura 9.5. Promovarea unui mod de lucru transparent, pozitiv și participativ al
guvernării locale pentru îndeplinirea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală
a comunei
Măsura 9.6. Dezvoltarea, modernizarea și diversificarea serviciilor publice pentru
cetățeni

DIRECȚIA STRATEGICĂ 10 – COOPERARE

Obiectivul strategic nr. 10 - Dezvoltarea cooperării și asocierii
Măsura 10.1. Încurajarea și promovarea parteneriatului public-privat
Măsura 10.2. Încurajarea schimburilor de experiență și bune practici

Obiective și activități propuse
Denumire
investiţie

Potențiale
surse de
finanțare

Termen
estimativ de
implementare

Obiectiv
Strategic

Stadiu

Nr. crt.

CAPITOLUL II.4. Portofoliul de proiecte

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 1 - DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE BAZĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA
ACCESIBILITĂȚII CONCOMITENT CU CREȘTEREA SIGURANȚEI DE DEPLASARE DIN COMUNA
BLĂJEL
1. Îmbunătățirea
Obiective:
Bugetul
2021 infrastructurii
local /
2027
- creșterea siguranței de deplasare a
locuitorilor pe drumurile locale
rutiere în
Bugetul
- îmbunătățirea condițiilor de
comuna Blăjel
de Stat/
accesibilitate;
Fonduri
- dezvoltarea economico-socială a
Europene
comunei.
Activități:
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-reabilitare și asfaltare
-amenajarea trotuarelor aferente
drumului reabilitat
-amenajarea șanțurilor și podețelor
-montare parapeți de siguranță
-montare indicatoare rutiere
-alte lucrări necesare conform expertizei
tehnice

3.

Reabilitare și
construire
poduri, podețe
și punți
pietonale în
comuna Blăjel

Obiective:
- creșterea siguranței de deplasare a
locuitorilor
- îmbunătățirea condițiilor de
accesibilitate;
- dezvoltarea economico-socială a
comunei.
Activități:
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-reabilitare și asfaltare
-amenajarea trotuarelor
-amenajarea șanțurilor și podețelor
-montare parapeți de siguranță
-montare indicatoare rutiere
- alte lucrări necesare conform expertizei
tehnice
Modernizarea și Obiective:
reabilitarea
-îmbunătățirea gradului de acces la
drumurilor
terenurile agricole
agricole din
- dezvoltarea agriculturii locale
Comuna Blăjel
Activități:
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-reabilitare și pietruire/ asfaltare drumuri
agricole
-amenajare șanțuri pe lungimea
drumurilor
-semnalizare corespunzătoare cu
indicatoare

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Termen
estimativ de
implementare

Stadiu

Denumire
investiţie

2021 2027

Idee de proiect

Obiective și activități propuse

Potențiale
surse de
finanțare

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Nr. crt.
2.

Obiectiv
Strategic

6.

Refacerea
şanţurilor de
scurgere și a
trotuarelor de-a
lungul
drumurilor
aferente
comunei Blăjel
Realizarea
sistemului de
alimentare cu
apă în satul
Romanești

Extinderea
rețelei de apă
potabilă în satul
Blăjel

Obiective:
-îmbunătățirea condițiilor de trai pentru
populația rurală
Activități:
- realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
- decolmatarea șanțurilor
- execuţii de şanţuri noi unde este cazul
Obiective:
-îmbunătăţirea calității apei distribuite cât
și a rețelei de alimentare existente;
- îmbunătățirea condițiilor de trai pentru
populația rurală
- facilitarea accesului tuturor locuitorilor
din comuna Blăjel la utilități;
Activități:
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-asigurarea condițiilor tehnice pentru
posibilitatea racordării populației la
rețeaua de canalizare;
- realizarea sistemului de alimentare cu
apă potabilă pe domeniul public din satul
Romanești
Obiective:
- îmbunătățirea condițiilor de trai pentru
populația rurală
- facilitarea accesului tuturor locuitorilor
din comuna Blăjel la utilități;
Activități:
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-asigurarea condițiilor tehnice pentru
posibilitatea racordării populației la
rețeaua de canalizare;
- extinderea rețelei de apă potabilă în
satul Blăjel în zona Tudor Vladimirescu

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Termen
estimativ de
implementare

Stadiu
Idee de proiect

Denumire
investiţie

2021 2027

2021 2027

Idee de proiect

5.

Obiective și activități propuse

Potențiale
surse de
finanțare

2021 2027

Idee de proiect

Nr. crt.
4.

Obiectiv
Strategic

Denumire
investiţie

Idee de proiect
Idee de proiect

Regularizare
cursuril or de
apă din comuna
Blăjel și îndiguri

2021 2027

Idee de proiect

Obiective:
Bugetul
- combaterea inundațiilor în comuna Blăjel local /
Activități:
Bugetul
-realizarea documentațiilor tehnicode Stat/
economice
Fonduri
-realizarea lucrărilor necesare pentru
Europene
regularizare/ decolmatae și /sau îndiguri
ale cursurilor de apă ce tranzitează
comuna
OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 2 - DEZVOLTAREA ECHILIBRATĂ A ECONOMIEI LOCALE
Promovarea
Obiective:
Bugetul
comunei în
îmbunătățirea nivelului de trai din comuna local /
mediul de
Blăjel
Bugetul
afaceri pentru
Activități:
de Stat/
8.
atragerea
- facilitarea accesului la utilități pentru
Fonduri
investitorilor
operatorii economici
Europene
- campanii de promovare
- acodrarea de facilități
Promovarea
Obiective:
Bugetul
programelor
Dezvoltarea economiei locale
local /
guvernamentale Activități:
Bugetul
și/sau europene - campanii de informare și promovare a
de Stat/
9. pentru
programelor guvernamentale și/sau
Fonduri
stimularea
europene pentru stimularea înființării sau Europene
înființării sau
modernizării întreprinderilor
modernizării
întreprinderilor
7.

Termen
estimativ de
implementare

Obiective și activități propuse

Potențiale
surse de
finanțare

Stadiu

Nr. crt.

Obiectiv
Strategic

2021 2027

2021 2027

Denumire
investiţie

Idee de proiect

Idee de proiect

Obiective:
Bugetul
2021 Diversificarea activităților economice în
local /
2027
comuna Blăjel
Bugetul
Promovarea antreprenoriatului prin
de Stat/
înființare, dezvoltare si operaționalizare
Fonduri
10.
incubatoare și acceleratoare de afaceri
Europene
Activități:
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-înființare, dezvoltare si operaționalizare
incubatoare și acceleratoare de afaceri
Competitivitate Obiective:
Bugetul
2021 prin inovare,
Fructificarea avantajelor digitalizării, în
local /
2027
digitalizare și
beneficiul cetățenilor și al companiilor
Bugetul
dezvoltare
Activități:
de Stat/
11.
economică
-campanii de informare și promovare a
Fonduri
programelor guvernamentale și/sau
Europene
europene pentru stimularea înființării sau
modernizării întreprinderilor
OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 3 - REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR, ÎMBUNĂTĂȚIREA
ACCESULUI LA SISTEMUL EDUCAȚIONAL ȘI SPRIJIN PENTRU FORMARE ȘI ÎNVĂȚAREA PE TOT
PARCURSUL VIEȚII
Bugetul
2021 Obiective:- îmbunătățirea accesului la
Construire
infrastructura educațională
local /
2023
-asigurarea unui sistem educațional
Gradiniță cu 3
Bugetul
calitativ pentru reducerea discrepanțelor
grupe în satul
de Stat/
între mediul rural și mediul urban
Blăjel
Fonduri
Activități
Europene
12.
- realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
- realizarea achizițiilor specifice: servicii,
lucrări
- construirea noii infrastructuri
- achizționarea și punerea în funcțiune a
dotărilor specifice

Studiu de fezabilitate

Susținerea
culturii
antreprenoriale
în rândul
populației

Termen
estimativ de
implementare

Obiective și activități propuse

Potențiale
surse de
finanțare

Stadiu

Nr. crt.

Obiectiv
Strategic

Modernizare,
reabilitare
Școala
Gimnazială
13.
Blăjel

Modernizare,
reabilitare
Școala
Gimnazială
14.
Păucea

Obiective:
-reducerea abandonului școlar
-îmbunătățitrea procesului educațional
prin reabilitarea și modernizarea
infrastructurii din localitatea Blăjel
Activități
- realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
- realizarea achizițiilor specifice: servicii,
lucrări
- lucrări de modernizare și reabilitare
conform expertizei tehnice și a proiectului
tehnic
- dotarea noii infrastrcuturi
Obiective:
-reducerea abandonului școlar
-îmbunătățitrea procesului educațional
prin reabilitarea și modernizarea
infrastructurii din localitatea Păucea
Activități
- realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
- realizarea achizițiilor specifice: servicii,
lucrări
- lucrări de modernizare și reabilitare
conform expertizei tehnice și a proiectului
tehnic
- dotarea noii infrastrcuturi

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Termen
estimativ de
implementare

Stadiu

Denumire
investiţie

2021 2027

Studiu de fezabilitate

Obiective și activități propuse

Potențiale
surse de
finanțare

2021 2027

Studiu de fezabilitate

Nr. crt.

Obiectiv
Strategic

Construire și
dotare sală
sport școlară
15.

Înființarea/dezv
oltarea
infrastructurii
pentru educația
non - formală
16.

Transport
specializat
pentru școlari și
preșcolari
17.

Obiective:
-promovarea sportului în rândul tinerilor
Activități:
- identificarea terenului
- realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
- realizarea achizițiilor specifice: servicii,
lucrări
- construire sală de sport
- dotarea noii infrastrcuturi
Obiective:
-realizarea unui proces educational optim
dezvoltării armonioase a personalității
copiilor
Activități:
- realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-achiziționarea de dotări specifice pentru
educația non-formală
-susținerea programelor de învăţare prin
acţiune, învăţarea de la egali şi activitatăți
de voluntariat
Obiective:
-îmbunătățirea accesului la infrastructura
școlară și preșcolară și reducerea
abandonului școlar
Activități:
Achiziție mjloc de transport specializat
pentru transportul școlarilor și
preșcolarilor din satele apaținătoare
comunei

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Termen
estimativ de
implementare

Stadiu
Studiu de fezabilitate

Denumire
investiţie

2021 2027

2021 2027

Idee de proiect

Obiective și activități propuse

Potențiale
surse de
finanțare

2021 2027

Idee de proiect

Nr. crt.

Obiectiv
Strategic

Înființarea unui
centru
comunitar
pentru învăţare
permanentă
18.

Obiective:
-îmbunătățirea accesul ui la educație
pentru adulții dezavantajați
Activități:
- realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
- achiziționarea de dotări specifice
- realizarea achizițiilor specifice: servicii,
lucrări
- susținerea programelor de învăţare
pentru învățare permanentă

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Termen
estimativ de
implementare

Denumire
investiţie

Stadiu

Obiective și activități propuse

Potențiale
surse de
finanțare

2021 2027

Idee de proiect

Nr. crt.

Obiectiv
Strategic

Idee de proiect

Idee de proiect

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 4 - DEZVOLTAREA UNEI COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL
Dezvoltarea
Obiective:
Bugetul
2021 transportului
-creșterea atractabilității zonei montane
local /
2027
nemotorizat,
prin promovarea cicloturismului;
Bugetul
prin crearea de
-promovarea transportului nemotorizat
de Stat/
piste de biciclete Activități:
Fonduri
19.
-realizarea documentațiilor tehnicoEuropene
economice
-amenajare piste de bicilete
-semnalizare corespunzătoare cu
indicatoare
acțiuni de informare și promovare
Intervenții
Obiectiv:
Bugetul
2021 asupra spațiilor -revitalizarea mediului rural
local /
2027
degradate,
-reducerea gradului de poluare
Bugetul
inclusiv
-regenerearea terenurilor dezafactate
de Stat/
reintroducerea
Activități:
Fonduri
în circuitul rural - realizarea documentațiilor tehnicoEuropene
20. al construcțiilor
economice
și terenurilor
-identificarea terenurilor dezafactate
neutilizate
-identificarea celor mai bune măsuri
privind regenerarea terenurilor
dezafactate
- implementarea măsurilor privind
regenerearea terenurilor dezafactate

Infrastructură
de alimentare
verde

21.

Creșterea
eficienței
energetice în
clădirile publice

22.

Obiective:
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră în transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de
vedere energetic
Activități:
- realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-ahiziționare și montare staţii de
reîncărcare pentru vehicule electrice în
special în zonele tranzitate de turiști
Obiective:
Creșterea eficienței energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și sistemele
de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari.
Activități:
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-îmbunatatirea izolatiei termice a
anvelopei cladirii, șarpantelor și
invelitoarelor, inclusiv măsuri de
consolidare a acesteia,
-înlocuirea corpurilor de iluminat
-implementarea sistemelor de
management al functionarii consumurilor
energetice
-Alte măsuri conform expertizei

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Termen
estimativ de
implementare

Stadiu

Denumire
investiţie

2021 2027

Idee de proiect

Obiective și activități propuse

Potențiale
surse de
finanțare

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Nr. crt.

Obiectiv
Strategic

Obiective:
Reducerea consumului de energie și a
cheltuielilor anuale de întreținere cu
iluminatul public stradal ale autorităților
publice locale prin modernizarea și
eficientizarea sistemelor de iluminat
public stradal
Activități:
- realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-montare corpuri noi de iluminat
-înlocuirea sistemelor de iluminat public
cu incandescență cu iluminat prin
utilizarea unor lămpi cu eficienta
energetică ridicată, durata mare de viață
și asigurarea confortului corespunzător,
inclusiv prin reabilitarea instalațiilor
electrice – stâlpi, rețele
- extinderea sistemului public de iluminat

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Îmbunătățirea
sistemului de
colectare al
deșeurilor

Obiective:
Reducerea poluării creșterea calității vieții
Activități:
-implementarea un sistem de colectare a
deşeurilor comunitare prin montarea unor
containere de gunoi subterane în special
în zona turistică
-montarea coșuri de gunoi stradale
-campanii de informare și promovare
privind colectarea selective a deșeurilor

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

23.

24.

2021 2027

Idee de proiect

Modernizarea
sistemului public
de iluminat și
extinderea
acestuia unde
este cazul

Termen
estimativ de
implementare

Denumire
investiţie

Stadiu

Obiective și activități propuse

Potențiale
surse de
finanțare

2021 2027

Idee de proiect

Nr. crt.

Obiectiv
Strategic

Promovarea și
dezvoltarea
economiei
circulare

25.

Măsuri de
adaptare la
schimbările
26. climatice

Obiective:
- promovarea unui model de producție și
consum care implică partajarea,
reutilizarea, repararea, renovarea și
reciclarea materialelor și produselor
existente cât mai mult posibil.
-extinderea ciclului de viață al produselor
Activități:
-promovarea conceptului de economie
circulară
-adaptarea modelului de economie
circulară în ceea ce privește serviciile
publice

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Obiective:
-reducerea pe termen lung a efectelor
provocate de schimbările climatice
Activități:
-măsuri specifice pentru adaptare la
schimbările climatice

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Termen
estimativ de
implementare

Stadiu

Denumire
investiţie

2021 2027

Idee de proiect

Obiective și activități propuse

Potențiale
surse de
finanțare

Idee de proiect

Nr. crt.

Obiectiv
Strategic

2021 2027

Idee de proiect

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 5 - PROMOVAREA UNUI SECTOR AGRICOL INTELIGENT, REZILIENT
ȘI DIVERSIFICAT CARE SĂ ASIGURE SECURITATEA ALIMENTARĂ
Bugetul
2021 Înființarea/dezv Obiective:
oltarea/moderni -creșterea gradului de consum al
local /
2027
zarea și dotarea produselor locale
Bugetul
infrastructurii de -stimularea economiei locale
de Stat/
27. valorificare a
Activități:
Fonduri
produselor
- măsuri pentru
Europene
locale
înființarea/dezvoltarea/modernizarea și
dotarea infrastructurii de valorificare a
produselor locale

Construirea unei
piețe acoperite
în zona centrală
pentru
desfacerea
28.
produselor
locale

Încurajarea
înființării și
funcționării
administrative a
grupurilor de
producători și a
altor forme
asociative cu
scop economic
29.

Obiective:
-creșterea gradului de consum al
produselor locale
-creșterea pieței de desfacere prin sprjinul
operatorilor economici
Activități:
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-execuția de lucrări privind amenajarea
pieței
Obiective:
-adaptarea producției și a produselor
producătorilor care sunt membri ai
acestor grupuri la cerințele pieței;
-introducerea în comun a produselor pe
piață,
-stabilirea unor norme comune privind
informarea asupra producției, acordând o
atenție deosebită recoltării și
disponibilității;
-realizarea unor activități care pot fi
desfășurate de către grupurile de
producători și a altor forme asociative cu
scop economic
Activități:
-campanii de informare privind
importanța înființării și funcționării
administrative a grupurilor de
producători,
-alte măsuri specifice pentru susținerea
asocierii și funcționării grupurilor de
producători

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Termen
estimativ de
implementare

Stadiu

Denumire
investiţie

2021 2027

Idee de proiect

Obiective și activități propuse

Potențiale
surse de
finanțare

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Nr. crt.

Obiectiv
Strategic

Idee de proiect

2021 2027

Idee de proiect

2021 2027

2021 2027

Idee de proiect

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 6 - DEZVOLTAREA SERVICIILOR SANITARE ȘI SOCIALE
Bugetul
Construire
Obiective:
capelă mortuară -respectarea de către locuitorii comunei a local /
în satele Blăjel și normelor europene ce interzic păstrarea
Bugetul
Păucea
decedatului în locuință pe perioada celor
de Stat/
trei zile de la deces la înmormântare;
Fonduri
-respectarea normelor de igienă, ecologice Europene
și de sănătate publică;
-îmbunătățirea relației dintre biserică și
comunitate.
30.
Activități:
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-execuția lucrării (construcție de capelă
mortuară în satele Blăjle și Păucea)
-racordarea capelelor mortuare la
utilitățile de bază;
-dotarea corespunzătoare a capelelor
mortuare;
Construire
Obiective:
Bugetul
dispensar
-creșterea gradului de acces la servicii
local /
medical uman
medicale moderne și performante
Bugetul
în localitatea
Activități:
de Stat/
Blăjel
-realizarea documentațiilor tehnicoFonduri
31.
economice
Europene
-lucrări de modernizare și reparații
conform expertizei tehnice
-dotarea dispensarului cu echipamente
specifice.
Înființare/reabili Obiective
Bugetul
tare/modernizar -creșterea accesului la infrastructura
local /
e centru medical socială
Bugetul
de permanență - îmbunătățirea serviciilor sociale
de Stat/
Activități
Fonduri
32.
-identificarea grupului ținră
Europene
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-lucrări specifice pentru
înființare/reabilitare/modernizare centru
medical de permanență

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Obiective
- creșterea accesului la infrastructura
socială
- îmbunătățirea serviciilor sociale
Activități
-identificarea grupului țintă
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-lucrări specifice pentru înființarea,
dezvoltarea sau extinderea/
diversificarea/ modernizarea serviciilor de
suport existente destinate persoanelor din
grupuri vulnerabile bazate pe nevoile
specifice ale acestora
Obiective
-creșterea accesului la infrastructura
sanitată și socială
-îmbunătățirea serviciilor sociale
Activități
-identificarea grupului țintă
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-lucrări specifice pentru înființarea,
dezvoltarea furnizării de servicii
sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în
cadrul centrelor comunitare integrate
(medico-sociale)

2021 2027

Idee de proiect

Înființarea,
dezvoltarea sau
extinderea/
diversificarea/
modernizarea
serviciilor de
suport existente
33.
destinate
persoanelor din
grupuri
vulnerabile
bazate pe
nevoile specifice
ale acestora
Sprijinirea
dezvoltării/furni
zării de servicii
sociale/furnizare
a de servicii,
inclusiv în cadrul
34. centrelor
comunitare
integrate
(medico-sociale)

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Obiective
-îmbunătățirea serviciilor sociale
Activități
-implementarea unor măsuri de sprijin în
conformitate cu prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare precum:
- atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri
aflate în domeniul public al
unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, în scopul desfăşurării
35.
activităţilor pentru care le-a fost acordată
marca socială; • sprijin, în promovarea
produselor realizate şi/sau furnizate,
serviciilor prestate ori lucrărilor executate
în comunitate, precum şi în identificarea
unor pieţe de desfacere a acestora; •
sprijin în promovarea turismului şi
activităţilor conexe acestuia, prin
valorificarea patrimoniului istoric şi
cultural local; • scutiri de taxe acordate în
conformitate cu prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare etc
Înființarea/const Obiective
ruirea/moderniz - creșterea accesului la infrastructura
area și/sau
socială
dotarea
- îmbunătățirea serviciilor sociale
infrastructurii
Activități
36.
sociale destinate -realizarea documentațiilor tehnicoserviciilor
economice
sociale de tip
-lucrări specifice pentru înființarea/
nerezidențial construirea/ modernizarea și /sau dotarea
centre de zi
unui centru de zi în Comuna Blăjel

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Sprijinirea și
dezvoltarea
întreprinderilor
sociale

Înființarea/const
ruirea/moderniz
area și/sau
dotarea centre
unui centru
39. multifucnțional

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Obiective
-creșterea accesului la infrastructura
socială
-îmbunătățirea serviciilor sociale
Activități
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-lucrări specifice pentru
înființarea/construirea/modernizarea
și/sau dotarea centrului multifuncțional

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Obiective
- creșterea accesului la infrastructura
socială
- îmbunătățirea serviciilor sociale
Activități
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-lucrări specifice pentru înființarea/
construirea/ modernizarea și /sau dotarea
unui rezidețial în Comuna Blăjel
Înființarea/const Obiective
ruirea/moderniz -creșterea accesului la infrastructura
area și/sau
socială
dotarea centre
-îmbunătățirea serviciilor sociale
şi/sau unităţi de Activități
îngrijire la
-realizarea documentațiilor tehnico38.
domiciliu;
economice
-lucrări specifice pentru
înființarea/construirea/modernizarea
și/sau dotarea centre şi/sau unităţi de
îngrijire la domiciliu

2021 2027

Idee de proiect

Înființarea/const
ruirea/moderniz
area și/sau
dotarea
infrastructurii
37.
sociale destinate
serviciilor
sociale de tip
rezidențial

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Modernizarea și
extinderea
sistemului de
siguranță și
supraveghere
video

Obiective:
-creșterea nivelului de siguranță al
populației
Activități:
-modernizarea și extinderea sistemului de
siguranță și supraveghere video în scopul
asigurării ordinii și liniștii publice și a
prevenirii și sancționării furturilor și a altor
ilegalități
-campanii de promovare privind măsurile
de siguranță ale cetățenilor

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

41.

2021 2027

Idee de proiect

Obiective
-creșterea accesului la infrastructura
socială
-îmbunătățirea serviciilor sociale
Activități
-realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
-lucrări specifice pentru înființare
/modernizare centre de preparare şi
distribuire a hranei pentru persoane în risc
de sărăciei în Comuna Blăjel

2021 2027

Idee de proiect

Înființare
/modernizare
centre de
preparare şi
distribuire a
hranei pentru
40.
persoane în risc
de sărăciei

Idee de proiect

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 7 - TERITORIU LOCAL ATRACTIV PENTRU TURISM, CULTURĂ ȘI
SPORT
Realizarea unor Obiective:
Bugetul
2021 panouri
-accesibilizare obiectivelor turistice din
local /
2027
indicatoare în
comuna Blăjel
Bugetul
vederea
Activități:
de Stat/
42. accesibilizării
-realizarea documentațiilor tehnicoFonduri
obiectivelor
economice
Europene
turistice locale
-realizarea unor panouri indicatoare
-montarea panourilor în locuri cu
vizibilitate

Promovarea
turistică a
comunei Blăjel
45.

Construire/modernizare centru
sportiv

46.

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Idee de proiect

2021 2027

Idee de proiect

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

2021 2027

Idee de proiect

44.

Amenajare piste
pentru
practicarea
cicloturismului

Obiective:
-creșterea atractivității comunei Blăjel
-dezvoltarea și diversificarea produselor
turistice
-susținerea economiei locale
-punerea în valoare a obiectivelor turistice
din comuna Blăjel și a patrimoniului
natural
Activități:
Realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
Marcare trasee turistice
Amenajare / reabilitare obiective turistice
Obiective:
Punerea în valoare a obiectivelor turistice
din comuna Blăjel și a patrimoniului
natural
Activități:
Realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
Amenajarea traseelor de bicilete
Obiective:
Punerea în valoare a obiectivelor turistice
din comuna Blăjel și a patrimoniului
natural
Creșterea numărului de turiști care
tranzitează comuna
Activități:
Elaborarea de materiale de informare și
promovare turistică
Obiective:
Îmbunătățirea infrastructurii recreative
Diversificarea activităților sportive din
comună;
Crearea unui punct de atracție modern
pentru locuitorii comunei,
Activități:
Realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
Realizarea procedurilor de achiziții pentru
servicii și lucrări
Amenajare spațiu pentru executarea
construcțiilor;
Construcție vestiare și alte anexe

2021 2027

Idee de proiect

Amenajare /
reabilitare
obiective
turistice și
marcare de
43. trasee turistice
tematice,

Promovarea
valorilor etno folclorice în
comunitatea
49. locală prin
achiziționarea
de dotări
specifice

Dezvoltarea
activităților
culturale și
artistice din
50. comuna Blăjel

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Idee de proiect

2021 2027

2021 2027

Idee de proiect

48.

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Amenajarea
pieței centrale
din localitatea
Blăjel și zone de
promenadă

Obiective:
Îmbunătățirea infrastructurii sportive
Diversificarea activităților sportive din
comună;
Crearea unui punct de atracție modern
pentru locuitorii comunei,
Activități:
Realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
Realizarea procedurilor de achiziții pentru
servicii și lucrări
Amenajare spațiu pentru executarea
construcțiilor;
Obiective:
Creșterea calității vieții
Îmbunătățirea aspectului zonei rurale din
centrul localității
Activități:
Realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
Realizarea procedurilor de achiziții pentru
servicii și lucrări
Amenajare parcare pentru autobuze,
toalete pentru turiști, spații verzi, pavaj
etc
Obiective
Creșterea calității vieții
Conservarea și promovararea tradițiilor
locale
Activități
Realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
Actiziționarea de dotări specifice pentru
organizațiile locale care au ca scop
principal promovarea valorilor etno folclorice
Obiective
Îmbunătățirea serviciilor culturale
Diversificarea activtiăților recreaționale și
culturale pentru populația rurală
Reducerea discrepanțelor rural-urban
Activități
Realizarea de parteneriate APL-ONG
Sprjin pentru organizarea
evenimentelor/activităților culturale
Identificarea unor surse de finațare

2021 2027

Idee de proiect

Construirea unui
teren sintetic
multisport cu
nocturnă în
localitatea
47. Păucea

Amenajare
centru comunal

52.

Punerea în
valoare a
patrimoniului
cultural
53. imaterial local

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

51.

Obiective:
Îmbunătățirea graduluid de atracție
teritoriului rural
Oferirea unor servicii de calitate
cetățenilor
Reducerea disrepanțelor între mediul
rural și cel urban
Activități:
Realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
Realizarea procedurilor de achiziții pentru
servicii și lucrări
Amenajare parcuri
Dotarea cu mobilier stradal: bănci, coșuri
de gunoi ș.a.
Plantarea de pomi la aliniamentele
stradale etc
Obiective:
Creearea unui centru local mai atractiv
pentru cetățeni și turșiti
Oferirea unor servicii de calitate
cetățenilor
Reducerea disrepanțelor între mediul
rural și cel urban
Activități:
Realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
Realizarea procedurilor de achiziții pentru
servicii și lucrări
Amenajare zonă de promenadă
Amenajare spații verzi
Obiective:
Conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural
Punerea în valoare a identității culturale
locale
Activități:
Elaborarea de studii și cercetări despre
patrimoniul imaterial local
Reconstituirea unor tradiții și obiceiurilor
locale

2021 2027

Idee de proiect

Dezvoltarea
infrastructurii de
recreere și
agrement

Idee de proiect

2021 2027

Idee de proiect

Idee de proiect

2021 2027

2021 2027

Idee de proiect

2021 2027

2021 2027

Idee de proiect

Obiective
Sprijinirea
Bugetul
Dezvoltarea
economică
a
comunității
întreprinzătorilocal /
locale
lor privaţi în
Bugetul
Creșterea calității vieții
54. deschiderea de
de Stat/
Dezvoltarea turistică a Comunei Blăjel
afaceri în
Fonduri
Activități:
domeniul
Europene
Sprijin pentru întreprinzătorii privaţi în
turistic
deschiderea de afaceri în domeniul turistic
OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 8 – DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DIGITALIZARE
Creearea unei
Obiective:
Bugetul
strategii Smart
Dezvoltarea potențialului local, uman, de
local /
Village
mediu și economic
Bugetul
Revitalizarea și îmbunătățirea serviciilor
de Stat/
publice de bază
Fonduri
55.
Îmbunătățirea condițiilor de viață
Europene
Dezvoltarea competențelor digitale și
sprijinirea educației la distanță
Activități:
Realizarea strategiei Smart Village
Dezvoltarea
Obiective:
Bugetul
serviciilor de eSuținerea digitalizării în benficiul
local /
administraţie
cetățenilor
Bugetul
56.
Activități:
de Stat/
Decoltarea sistemului on-line implementat Fonduri
prin digitalizatea unor noi servicii
Europene
Dezvoltarea de
Obiective:
Bugetul
aplicatii mobile
Dezvoltarea turistică a zonei Blăjel
local /
pentru
Creșterea gradului de promovare al
Bugetul
promovarea
obiectivelor turisitce locale
de Stat/
57. turistică a
Activități:
Fonduri
comunei Blăjel
Proiectarea aplicației mobile
Europene
Dezvoltarea aplicației
Testarea și punerea în producție a
acesteia
Acces gratuit la
Obiective:
Bugetul
WI-FI în spațiile Promovarea accesului gratuit la Wi-Fi în
local /
publice din
spații publice precum parcurile, piețele și
Bugetul
comuna Blăjel
clădirile publice
de Stat/
Activități:
Fonduri
58.
Realizarea documentației tehnicoEuropene
economice
Achiziționarea echipamentelor
Monjarul și punerea în funcțiune a
sistemului WI-FI

59.

Obiective:
Creșterea gradului de utilizare al
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor
Susținerea conectivității
Activități:
Implementare de măsuri pentru
stimularea dezvoltării tehnologiei
informațiilor și comunicațiilor

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Digitalizare
locală

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 9 – CREȘTEREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE

Modernizare,
reabilitare sediu
administrativ
Primăria Blăjel

61.

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Obiective:
Îmbunătățirea accesului la serviciile
publice de bază pentru populația rurală
Activități
Realizarea documentațiilor tehnicoeconomice
Realizarea procedurilor de achiziții pentru
servicii și lucrări
Lucrări de modernizare și reabilitare sediu
administrativ Primăria Blăjel
Achizitionarea si punerea in functiune a
unor dotari specifice

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Obiective:
Creșterea performanței la locul de muncă
Creșterea gradului de mulțumire al
cetățenilor privind interacțiunea cu
funcționarii publici
Activități:
Participarea personalului la cursuri de
formare și perfecționare a resurselor
umane din administrația publică
Încurajarea schimburilor de experiență
Încurajarea utilirăzii bunelor practici din
domeniu
Alte măsuri specifice care să conducă la
îndeplinirea obiectivelor

2021

Idee de proiect

Dezvoltarea
resurselor
umane din
cadrul
aparatului de
specialitate al
Unității
60. administrativ
teritoriale

Bugetul
Obiective:
Îmbunătățirea accesului la serviciile
local /
publice de bază pentru populația rurală,
Bugetul
respectiv achizitionarea de utilaje și
de Stat/
echipamente pentru serviciul public de
Fonduri
administrare a domeniului public, inclusiv Europene
pentru situațiile de urgență
Activități:
Achiziționarea de echipamente
specializate pentru activtiățile de
întreținere al domeniului public
Achiziționarea de echipamente
specializate pentru activitățile pentru
situații de urgență
Bugetul
Lucrări de
Obiective: Extinderea geografică a
cadastru și Carte sistemului de înregistrare a proprietăților
local /
funciară în
în cadastru și cartea
Bugetul
comuna Blăjel
Funciară
de Stat/
Activități:
Fonduri
64.
-înregistrări gratuite a imobilelor în
Europene
sistemul integrat de cadastru şi carte
funciară, eliberarea certificatelor pentru
înscrierea în cartea funciară a posesorilor
ca proprietate şi, după caz, a dezbaterilor
succesorale
OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 10 - DEZVOLTAREA COOPERĂRII ȘI ASOCIERII
Obiective:
Bugetul
Inițierea unui
parteneriat între Creșterea gradului de cooperare
local /
ONG și
Consolidarea relațiilor public-private prin
Bugetul
Autoritatea
parteneriate și susținerea activității ONG- de Stat/
Publică Locală
urilor
Fonduri
65.
pentru
Activități:
Europene
rezolvarea
Inițierea unui parteneriat între ONG și
problemelor
Autoritatea Publică Locală pentru
sanitare și
rezolvarea problemelor sanitare și sociale
sociale

Idee de proiect

2021 2027

2021 2027

Idee de proiect

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

2021 2027

Idee de proiect

Achiziționarea
de utilaje,
echipamente
pentru serviciile
publice locale și
serviciul
63. Voluntar pentru
Situații de
Urgență

Obiective:
Îmbunătățirea accesului la serviciile
publice de bază pentru populația rurală
Activități:
Cursuri pentru angajații compartimentelor
de specialitate pentru îmbunătățirea
activității
Participarea la conferințe și seminarii
Schimburi de experiență etc.

2021 2027

Idee de proiect

Dezvoltarea,
modernizarea și
diversificarea
serviciilor
62. publice

Centru
comunitar/de
resurse/multifu
ncțional
67.

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Bugetul
local /
Bugetul
de Stat/
Fonduri
Europene

Idee de proiect

Obiective:
Creșterea gradului de cooperare
Îmbunărățirea procesului administrativ
local
Activități:
Inițierea demersurilor de înfrățire cu
localități - Schimburi de experiență pe
diverse teme cu localități din alte state
Obiective:
Susținerea cooperării și asocierea
Consolidarea relațiilor public-private prin
parteneriate și susținerea activității ONGurilor
Activități:
Construire/reabilitare/amenajare/dotare
clădire – centru comunitar sau de resurse
pentru servicii medicale /incubator de
afaceri/ONG-uri, în funcție de necesitățile
locale care vor fi indentificate

2021 2027

2021 2027

Idee de proiect

Schimburi
culturale și
acțiuni de
colaborare cu
66.
alte localități

CAPITOLUL II.5. Potențiale surse de finanțare
Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu există resurse
financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care există în mod tradițional
o nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilitățile (de exemplu, infrastructură
activități cu caracter social etc).
Astfel pot fi acordate finanțări pentru infratructură, educație, cultură, protecția mediului,
cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională, drepturi civile și
cetățenești, digitalizare, dezvoltare economică și socială etc.
Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, pentru perioada 2021 –
2027, identificăm următoarele tipuri de finanțări:
a) Fonduri Structurale si de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei obiective ale
Politicii de Coeziune UE;
b) Fonduri de la bugetele naționale
c) Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finantatori (inclusiv
de la Uniunea Europeana):
- Guvernul României
- guvernele sau ambasadele unor state straine;
- instituții financiare internaționale (de ex.: BERD, Banca Mondială etc.);
- fundații sau alte organizații naționale sau internaționale
- companii (de ex.: Microsoft, Coca-Cola etc.);
- bănci active în România

2.5.1. Fonduri structurale și de coeziune

2.5.2. POLITICA DE COEZIUNE
Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5 obiective
principale stabilite pentru perioada 2021 – 2027, astfel:
1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea
schimbărilor climatice
3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și
sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii
sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare
conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut
asupra digitalizării și al economiei circulare.

POLITICA DE COEZIUNE, elemente de noutate pentru perioada 2021 – 2027
Plecând de la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind următorul cadru financiar
multianual pentru perioada 2021-2027, anexa D a Raportului de țară din 2019 privind
România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor
economice, prezintă punctele de vedere preliminare ale serviciilor Comisiei cu privire la
domeniile de investiții prioritare și la condițiile-cadru pentru aplicarea eficace a politicii de
coeziune în perioada 2021-2027. Aceste domenii de investiții prioritare au fost stabilite în
contextul mai amplu al blocajelor în materie de investiții, al nevoilor de investiții și al
disparităților regionale analizate în raport. Această anexă constituie baza unui dialog între
România și serviciile Comisiei în vederea programării fondurilor politicii de coeziune (Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social european Plus).
Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face descentralizat, prin 8
programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor de dezvoltare regională.
Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației.
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu va mai avea autoritatea de
management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 8 autorități de
management la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele Agenții de Dezvoltare
Regională (ADR), care în prezent au doar rol de organism intermediar, cu numai câteva
atribuții delegate de Ministerul Lucrărilor Publice, ar urma să devină autorități de
management ele însele.

Aceste 8 noi autorități de management ale viitoarelor Programe Operaționale Regionale mai
mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanțare pe care le vor
deschide și vor decide prioritățile de investiții care vor fi bugetate.

 POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ:

În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de Dezvoltare Rurală ar
urma să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare a apariției unui nou concept
al Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Planul Strategic Național.
Planul Strategic Național pentru perioada 2021 – 2027 cuprinde nouă obiective clare cu
accent pe măsuri care să combată schimbările climatice, să protejeze mediul și biodiversitate,
să creeze zone rurale mai dimamice.
Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agicole Comune pentru perioada 2021 – 2027
vizează:
1. Reechilibrarea lanțului alimentar
2. Combaterea schimbărilor climatice
3. Managementul durabil al resurselor
4. Conservarea peisajelor și a biodiversității
5. Sprijinirea reînoirii generaționale
6. Dezvoltarea zonelor rurale
7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor
8. Venituri echitabile pentru fermieri
9. Creșterea competitivității
Bugetul politicii agricole comune:
Pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde
Euro din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, respectiv 65% din buget, 363 mil.
Euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) reprezentând 2% din buget, iar 6,7
miliarde de Euro vor fi alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR), adică 33% din bugetul
alocat. În cele 33 de procente alocate Fondului European de Dezvoltare Rurală - FEADR sunt
cuprinse atât investiții ale mediului privat cât și investițiile Unităților administrativ
teritoriale locale, respectiv investiții publice.
De menționat este și faptul că din bugetul alocat FEADR, doar 5% va fi destinat măsurilor
LEADER!

Dezvoltar
e rurală
(FEADR)
33%

Măsurile
de
sprijinire
a pieței
(FEGA)
2%

Plăți
directe
65%

Atenția sporită către obiectivul
2
„Combaterea schimbărilor de mediu și
climă” este confirmată încă odată de
alocarea financiară propusă, respectiv,
din bugetul aprobat pentru FEADR , 35%
este adresat intervenții lor adresate
obiectivelor specifice de mediu și climă.

Propunerea financiară a Cadrului
Financiar Multianual de alocare pentru
România, pentru perioada 2021 - 2027 este de 30,60 miliarde euro, în creștere cu 8% față de
perioada 2014 - 2020, conform propunerii Comisiei Europene, distribuită la nivel de fond
astfel:





57% către Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR)
27% către Fondul Social European
15% către Fondul de Coeziune
1% către Cooperarea teritorială europeană (ETC )
ETC
1%

FEDR (Fondul
de Dezvoltare
Regională)
57%

FC (Fondul de
Coeziune)
15%
FSE (Fondul
Social
European)
27%

În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune pentru perioada 2021
– 2027, nouă tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat
descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale
țării:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Operațional Transport (POT)
Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
Programul Operațional Capital Uman (POCU)
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile pentru
Dezvoltare Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt Programe
Operațional Regionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va fi
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Transport, iar Ministerul
Fondurilor Europene va fi Autoritate de Management pentru celelalte șapte Programe
Operaționale menționate mai sus.
Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021 – 2027 vor fi
finanțate următoarele axe prioritare:
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă:
Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme
inteligente de energie, rețele si soluții de stocare
Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie
circulara
Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii
aerului şi decontaminare a siturilor poluate
Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea
riscurilor
2. Programul Operațional Transport (POT)
Axa Prioritară 1. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport
rutier
Axa Prioritară 2. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru
accesibilitate teritorială
Axa prioritară 3. îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport
pe calea ferată
Axa prioritară 4. îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată
Axa prioritară 5. îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a
transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov
Axa prioritară 6. îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în
fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată
Axa prioritară 7: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal
Axa prioritară 8: creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor
Axa prioritară 9: creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de
transport
Axa prioritară 10: asistență tehnică
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI

Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare
Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband
Axa prioritară 5. Instrumente financiare
Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative
4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale
Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în
regim ambulatoriu
Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al
morbidităţii
Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură
și servicii
A. Investiții prioritare în infrastructură
B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi
de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central şi local din
domeniul sănătății publice
C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de testare
a sângelui și/sau procesare a plasmei
Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical
Axa prioritară 7 . Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizare
metode moderne de investigare, intervenție, tratament
1. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării
grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională
Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare
profesională
Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței
muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional
și tehnic
Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
Axa prioritară 7.Antreprenoriat și economie socială
Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii

Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună
Educație/Ocupare)
2. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
Axa Prioritară 1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii (intervenții
adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4
Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5
Axa prioritară 3. Comunităti marginalizate
Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune
socială și ceilalți copii
Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice
Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile
Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate
3. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)
4. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart
Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate
Axa prioritară 5. O regiune accesibilă
Axa prioritară 6. O regiune educată
Axa prioritară 7. O regiune atractivă
Axa prioritară 8. Asistență tehnică
5. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)

2.5.3. Surse de finanțare din bugetele naționale
 PROGRAMELE FINANȚATE PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.
Compania Nationala de Investitii S.A.functioneaza in baza Ordonantei nr 25/2001 privind
infiintarea Companiei Nationale de Investitii CNI S.A cu modificarile si completarile
ulterioare.
Finanțator: Guvernul României
Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau social

Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui
obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar
Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației
publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice
recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în
baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului „Lucrări în
primă urgență
Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui
obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar:
1. Subprogramul „Săli de sport”
2. Subprogramul „Bazine de înot”
3. Subprogramul „Complexuri sportive”
4. Subprogramul „Așezăminte culturale”
5. Subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”
6. Subprogramul „Patinoare artificiale”
7. Subprogramul „Unități sanitare”
8. Subprogramul „Săli de cinema”
9. Subprogramul „Lucrări în primă urgență”
10. Subprogramul „Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone
defavorizate”
11. Subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”
12. Subprogramul „Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu
apă”
13. Subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în domeniul
construcțiilor”
 PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ - PNDL
Reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază
principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set
minim de servicii publice. Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal
pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea
regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi
socio-educativă.
Finanțator: Guvernul României
Programe de finanțare și solicitanți eligibili:


Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de
interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea
apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse
turistice - Hotărârea Guvernului nr. 577/1997;







Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;
Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor - Ordonanţa
Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit.
c);
Programul Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi
drumuri de interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010.

Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor
finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților publice
locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină un spațiu
construit eficient, în care toți locuitorii să aibe acces egal la resurse, să beneficieze de
creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul
acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune
teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de
dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu
finanțare europeană sau la care este imperios necesară finalizarea acestora pentru
respectarea unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene.
Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie
să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru
unul dintre următoarele domenii specifice:















sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi
gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli
postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;
unităţi sanitare;
drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau
drumuri publice din interiorul localităţilor;
poduri, podeţe sau punţi pietonale;
obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale
multifuncţionale, teatre;
platforme de gunoi;
pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;
modernizarea bazelor sportive;
sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi
a instituţiilor publice din subordinea acestora;
infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de
punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii

aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau
în administrarea acestora.
Finanţare
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate
anual în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale
ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.
În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de
specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MLPDA întocmeşte şi aprobă
prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu
obiectivele de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinaţia finanţării
cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare:
Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei, în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate cu destinaţia
finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, în termen de 30
de zile de la efectuarea transferurilor de sume.
MLPDA virează sumele alocate şi aprobate prin ordin de plată direct în conturile beneficiarilor.
 PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU
Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar
pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform
principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”.
Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al administrației
publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului.
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public
Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public
Beneficiari eligibili: Unităţile administrativteritoriale, organizate la nivel de comună, oraș sau
municipiu
Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu
Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de
iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, precum şi
achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului
luminos la nivelul întregului obiect de investiţii
Mai multe informații: https://www.afm.ro/

2.5.4. Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de coeziune,
în care autoritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri
Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice Locale nu se limitează doar la
cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune, existând și alte surse de
finanțare precum:
 GRANTURILE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) ȘI NORVEGIENE
Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei,
Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și
sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state
beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.
Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare
Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021
Domenii finanțate:













dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în
situații de risc, drepturile omului
energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică
dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM
sănătate publică
cercetare
patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală
justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen
afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității
educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri
dialog social și muncă decentă
cetățenie activă – societate civilă
mediu și schimbări climatice

Mai multe informații: https://www.eeagrants.ro/apeluri
 EUROPA CREATIVĂ - Subprogramul Cultură
Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și
audiovizualului.
Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând organizații
neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu.
Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția
Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează
toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații și
asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această finanțare.
Domenii finanțate: cultură și audiovizual

Mai multe informații: https://www.europa-creativa.eu/
 PROGRAMUL LIFE - instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru mediul
înconjurător și acțiuni în domeniul climei
Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România
Finanțator: Ministerul Mediului
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru perioada 20212027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din punct de
vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă la schimbările climatice –
inclusiv prin tranziția către o energie curată –, de a proteja mediul și de a mări nivelul de
calitate al acestuia și de a opri și a inversa declinul biodiversității. Prin programul LIFE au fost
cofinanțate, până în prezent, peste 4500 de proiecte.
Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/
 PROGRAMUL ROSENC de Eficiență Energetică în Iluminat (PREEI)

Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România
Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC Obiective: reducerea
consumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale
autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat public
stradal.
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea consumului de
energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale
autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat.
Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public stradal,
cu 50-70%.
Mai multe informații: www.rosenc.ro
 ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL
Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care operează la
nivel național de peste 10 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator public al ofertei
culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare și selecție.

Beneficiari eligibili: asociatiile, fundatiile, institutiile publice de cultura, persoanele fizice
autorizate, societatile comerciale care derulează activități culturale.
Finanțator: Ministerul Culturii
Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege,
gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor
culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale
internaționale ale României.
Domenii finanțate: acțiuni culturale și editoriale
Mai multe informații: www.afcn.ro

CAPITOLUL II.6. Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei
de dezvoltare locală
2.6.1. Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală
Identificarea, selectarea și dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei
(întocmirea fișelor de proiecte identificate, analiza și corelarea proiectelor identificate în
raport cu obiectivele sectoriale și strategice, precum și cu dezvoltarea teritorială, impactul
estimat al proiectelor) s-a realizat în vederea identificării celor mai bune soluții pentru
atingerea obiectivelor și priorităților locale propuse.
Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un document cu caracter normativ și prospectiv
care cuprinde o analiză reală a comunei atât din punct de vedere al situației existente cât și
din punct de vedere al oportunităților de dezvoltare.
Identificarea oportunităților de dezvoltare pentru Comuna Blăjel trebuie urmată de acțiuni
concrete pentru implementarea acțiunilor, dar și de monitorizarea implementării.
Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare depinde în mod fundamental de
capacitatea administrației locale, de a atrage fondurile necesare pentru a finanța acțiunile
selectate și de a gestiona fondurile de la bugetul local.
Absorbția fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acțiunilor, de
capacitatea instituțională de a iniția proiecte și de a lucra în parteneriat pentru atingerea
scopurilor strategice.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un
management și control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de
implementare și evaluare a rezultatelor obținute.
În vedere implementării Strategiei de Dezvoltare Locală se vor parcurge următorii pași:

Figură 1 Implementarea strategiei de dezvoltare locală

2.6.2. Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală
Monitorizarea evoluţiei implementării strategiei este în principiu o practică formală puţin
cunoscută şi asumată în mediul instituţional public. Monitorizarea strategiei va furniza
informaţia necesară evaluării iar pentru a putea monitoriza implementarea strategiei şi
pentru a aprecia performanţele ei în raport cu obiectivele stabilite, este necesară stabilirea
unui set de indicatori.
Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de către comisia
de monitorizare, care va evalua:





stadiul în care se află diversele acţiuni programate în cadrul strategiei;
revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul
timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor;
alte aspecte.

Se vor monitoriza activitățile, rezultatele și resursele strategiei astfel:

Monitorizare
activități

Monitorizare
rezultate

Monitorizare
resurse

•Se verifică realizarea calendarului de activități (durata previzionată și durata realizării)
•Se verifică atingerea rezultatelor intermediare pe diferite intervale de timp

•Se verifică progresul în atingerea indicatorilor prevăzuți

•Se vor monitoriza sursele de finanțare disponiblile și se vor identifica noi surse de
finanțare
•Se vor monitoriza cheltuielile realizate și încadrarea, măsura în care acestea respectă
procesul de planificare
•Se va monitoriza disponibilitatea resuselor umane pentru realizarea Strategiei

Tipuri de monitorizare

Consiliul Local va trebui să aibă în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Locală atunci când
se aprobă diferite documentații de urbanism sau alte documente strategice, astfel încât să se
asigure o corelare între acestea.

2.6.3. Evaluarea strategiei și analiza impactului
Evaluarea este aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizând
informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de
implementare a Strategiei şi eficienţei acesteia.
Evaluarea va fi realizată de către aceeaşi echipă care realizează şi activitatea de monitorizarea
Strategiei. Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va conţine
situaţia indicatorilor de evaluare.
În urma monitorizării și evaluării Strategiei se poate recomanda revizuirea acesteia conform
noilor priorități identificate.

Evaluarea va fi realizată de către aceeaşi echipă care realizează şi activitatea de monitorizarea
Strategiei. Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va conţine
situaţia indicatorilor de evaluare. În urma monitorizării și evaluării Strategiei se poate
recomanda revizuirea acesteia conform noilor priorități.
Procesul de evaluare va fi realizat în baza următoarelor criterii:

Efectivitatea

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

Cauzalitatea

• Care au fost factorii care au contribuit sau au afectat
implementarea proiectului?
• În ce măsură ipotezele formulate s-au verificat?
• Ce alți factori de risc nu au fost luați în considerare?

Eficiența
Sustenabilitatea
Relevanța

Rezultate secundare

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

• Se verifică relevanța măsurătorilor din documentul de
politică pentru un proces viitor, țînând cont de modificările
apărute în perioada de implementare?
• Care sunt consecințele neprevăzute (pozitive și negative)
apărute pe perioada implementării?
• Cum pot fi valorificate sau eliminate acestea?

Figura 1 Criterii pentru evaluarea politicii

O evaluare a impactului strategiei se va face la sfârșitul perioadei de programare, respectiv în
anul 2027, când se vor putea compara rezultatele înregistrate la sfârșitul perioadei față de
perioada de bază, anul 2020. Evaluarea va aprecia, în egală măsură performanța – realizarea
obiectivelor propuse și procesul – modul în care au fost atinse obiectivele strategice.
Abaterile constatate vor impune luarea unor măsuri de corecție agreate de comun acord prin
contractele de finanțare semnate între părți.

2.6.4. Indicatori ai implementării strategiei
Colectarea și prelucrarea informațiilor de încredere, cuantificate și actualizate regulat,
agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabilă, va permite măsurarea performanțelor
în atingerea obiectivelor stabilite prin prezenta strategie și raportarea corectă asupra
rezultatelor.
Pentru realizarea evaluării corespunzătoare privind implementarea strategiei, se vor lua în
considerare următorii indicatori de evaluare:
Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea accesibilității
concomitent cu creșterea siguranței de deplasare din comuna Blăjel


Numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de apă potabilă ;



Numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de canalizare menajeră;



Asigurarea încălzirii locuinţei în perioadele reci;



Gradul de mulţumire al populaţiei privind starea utilităţilor;



Gradul de mulțumire al populației privind investițiile în infrastructura rutieră;



Gradul de acces al populaţiei la serviciile de cablu tv;



Gradul de acces al populaţiei la serviciile de internet;



Investiții realizate pentru modernizarea infrastructurii silvice

Obiectivul strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale


Evoluția numărului agenților economici din comună;



Domeniile de activitate ale agenților economici;



Gradul de diversificare al domeniilor de activitate ale operatorilor economici



Numărul unităților economice înmatriculate, lichidate/ dizolvate și radiate;



Numărul de angajați ai agenților economici;



Intenția agenților economici de a angaja personal;



Intenția agenților economici de a concedia personal;



Gradul de mulțumire al agenților economici cu privire la implicarea Primăriei
în dezvoltarea mediului de afaceri;



Proiecte propuse de agenții economici pentru dezvoltarea mediului de
afaceri;



Sprijinul oferit din partea angajaților Primăriei în rezolvarea problemelor
zilnice a agenților economici;



Numărul parteneriatelor public-privat între agenții economici și Primărie;

Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la
sistemul educațional și sprijin pentru formare și învățarea pe tot parcursul vieții


Evoluția populaţiei şcolare;



Gradul de promovabilitate;



Rata abndonului școlar;



Numărul persoanelor analfabete;



Numărul unităților școlare reabilitate/modernizate



Numărul laboratoarelor școlare, raportate la numărul de elevi



Săli de gimnastică și terenuri de sport



Evoluția personalului didactic pe niveluri de educaţie;



Gradul de mulţumire al populaţiei privind învăţământul şi educaţia;



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

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


Calitatea apei potabile din comună;



Gradul de mulțumire al populației privind poluarea;



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



Gradul de colectare selectivă a deșeurilor;



Evoluția surselor de poluare la nivelul comunei;



Investițiile în energia verde/ regenerabilă;



Reducerea gradului de poluare



Eficiența energetică



Numărul/suprafața spațiilor degradate /terenuri neutilizate



Investițiile realizate asupra spațiilor degradate, inclusiv reintroducerea în
circuitul rural al construcțiilor și terenurilor neutilizate

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


Suprafaţa de teren agricol deţinută de populaţia comunei;



Suprafaţa de teren agricol cultivată de populaţia comunei;



Principalele culturi agricole;



Asociaţii Agricole pe raza comunei;



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



Numărul agenților economici care activează în sectorul agricol



Numărul fermelor de semi-subzistență



Gradul de asociere

Obiectivul strategic nr. 6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale


Investiții realizate pentru modernizarea infrastructurii sanitare



Numărul medicilor de familie;



Personal sanitar mediu;



Persoane înregistrate în cadrul cabinetului medical individual;



Persoane bolnave înregistrate în cadrul cabinetului medical individual;



Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;



Persoane cu dizabilităţi;



Număr copii asistați social;



Număr adulți asistați social;



Număr vârstnici asistați social;



Persoane cu handicap;



Număr copii cu handicap;



Număr adulți cu handicap;



Copii aflaţi în plasament familial;



Familii cu risc social;



Familii fără venit;



Persoane cărora li se acordă venitul minim garantat;



Ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne



Familii beneficiare de alocaţia de susţinere a familiei;



Gradul de mulţumire al populaţiei privind sectorul medical;



Sprijinul acordat de Primărie şi Autorităţile Publice Locale grupurilor
defavorizate din comună;



Infrastructură socială nou creeată sau modernizată

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


Patrimoniul cultural;



Numărul evenimentelor culturale organizate în comună și numărul
participanților;



Infrastructura culturală;



Gradul de mulţumire al populaţiei privind cultura şi divertismentul;



Gradul de acces al populaţiei la manifestări culturale;



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



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



Gradul de mulţumire al populaţiei privind siguranţa publică;



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

Obiectivul strategic nr. 8 – Dezvoltare tehnologică și digitalizare


Tipul de servicii publice digitalizate



Numărul cetățenilor care utilizează soluțiile digitale



Gradul de mulțumire al cetățenilor cu privire la serviciile electronice

Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității insituționale



Investiții realizate pentru dezvoltarea capacităţiilor administrative și a
serviciilor publice

Obiectivul strategic nr. 10 - Dezvoltarea cooperării și asocierii


Numărul parteneriatelor public-private



Aderarea UAT la noi asociații de dezvoltare comunitară integrată



Numărul schimburilor de experiență



Gradul de colaborare cu alte țări europene

CAPITOLUL II.7. Consultare publică
Implicarea actorilor locali publici și privați și societatea civilă furnizează unui real și util
instrument de planificare în vederea dezvoltării durabile a comunei, aceștia fiind implicați în
etapele realizării strategiei prin realizarea sondajelor de opinie și participare în cadrul
dezbaterii publice on-line.
Pentru consultarea actorilor principali din comunitatea locală, s-au elaborat chestionare, ce
au fost distribuite atât în formă fizică cât și în formă electronică pe pagia web a primăriei.
Gradul de respondență a fost de 50%, respectiv un eșantion de 50 persoane și 2 agenți
economici.
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în
administratia publică, cu modificările și completările ulterioare, s-a decis realizarea on-line a
dezbaterii publice privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Blăjel, ținând
cont de starea de alertă națională generată de pandemia de Coronavirus COVID-19, precum
și de măsurile necesare de întreprins pentru păstrarea sănătății populației.
În perioada 26 August 2020 – 04 Septembrie 2020, proiectul strategiei de dezvoltare a fost
supus consultării publice. Dezbaterea publică s-a efectuat exclusiv on-line prin publicarea
documentelor pe pagina Web a primăriei și pe rețeaua de socializare Facebook. Propuneri,
sugestii și opinii cu valoare de recomandare s-au putut transmite prin următoarele modalități:




ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a Comunei
prin poștă pe adresa Primăriei Comunei
la sediul Primăriei Comunei.

Până la data de 04 Septembrie 2020, documentul a fost accesat de 863 de ori și nu au fost
formulate și transmise sugestii sau propuneri.
S-a efectuat sondarea unui eșantion de 50 de persoane, rezidenți ai comunei precum și un
număr de 2 agenți economici, pe baza acestui sondaj se pot trage următoarele concluzii:
În ceea ce privește infrastructura de transport, dintre respondenți
-

-

44,9% se declară nemulțumiți de starea trotuarelor din comună, la nivel de egalitate
sunt și persoanele care se declară mulțumite și foarte multumite de starea trotuarelor
(26,5% mulțumiți, 18,4% foarte mulțumiți)
51% sunt mulțumiți de starea drumurilor din comună în timp ce alți 40,8% sunt
nemulțumiți
60,4% dintre localnici se simt în siguranță pe străzile comunei

Referitor la infrastructura de utilități:
-

Din cei 50 de respondenți, puțin mai mult de jumătate beneficiază de sistemul de
alimentare cu apă potabilă și canalizare.

Cu privire la sistemul educațional:
- aprox.62% dintre respondenți nu cunosc situația școlilor și și grădinițelor din
comuna Blăjel cu privire la starea tehică a clădirilor și a dotărilor
- doar 8% din populație consideră că sălile de curs din școli sunt bine dotate și 10%
suțin că infrastructura se regăsește într-o stare bună
Sistemul sanitar:
- 83,3% dintre persoanele chestionate sunt de părere că proiectul „Modernizare
Dispensar Uman, loc. Păucea” implementat de autoritatea locală este foarte
necesar pentru comunitate, în timp de 12,5% nu știau de realizarea acestui proiect.
- construirea unui dispensar uman în localitatea Blăjel este considerată o necesitate
pentru 92% din respondenți
- insuficiența personalului personalului medical și al medicilor veterinari este
deasemenea susținută de peste 60% din respondenți
Turism
- turismul local nu este dezvoltat (95,8% dintre respondenți), și doar 18,4% din
respondenți sunt interesați să activeze în acest domeniu.
Sociale
-

societatea civilă consideră că cele mai vulnerabile grupuri care trebuie sprijinite
cu prioritate sunt persoanele cu dizabilități ( 67,3% dintre respondenți),
persoanele vârstince dependente (44,9% ) precum și copiii cu risc de abandon
școlar (32,7%).

Agricultură și dezvoltare rurală
- doar 6,1% dintre respondenți practică agricultura în scop comercial, iar gradul de
asociere este foarte redus: din cele 50 de răspunsuri furnizate nici o persoană a
nu face parte dintr-un grup de producători.
Economie
- societatea civilă dorește dezvoltarea cu prioritate a sectoriului de servicii, urmat
de sectorul non-agricol (meștesuguri, turism etc) și producție și pe ultimul loc
sectorul agricol.
Administrație
- majoritatea respondenților consideră faptul că instituția Primarului are capacitate
ridicată li foarte ridicată în ceea ce privește gestionarea proiectelor de dezvoltare.
- digitalizarea este considerată necesară în vederea dezvoltării rurale (71,4% dintre
respondenți)
- în opinia cetățenilor principalele probleme la nivel local sunt:
1. Îmbătrânirea populației și migrația tinerilor
2. Calitatea slabă a învățământului

3. Fenomenul de depopulare
4. Infratsructurii rutiere
5. Infrastructura de sport și recreere
Profilul persoanelor chestionate:
- Majoritatea persoanelor respondente sunt de etnie română (83,7%) , cu vârsta
cuprinsă între 36- 65 ani. Și peste 65 de ani, studii liceale și superioare și venituri
nete peste 3000 lei/familie.
- 78% din persoanele respondente sunt din Blăjel, 22% din satul Romanești

Agenți economici
-

Agenții economici chestionați dețin sediul și punctul de lucru în Blăjel, și activează în
sectorul serviciilor
Desfacerea produselor se realizează piața locală (50%) , dar și export (50%), iar
principalele surse de finanțare utilizate sunt fondurile proprii.
Principalele obstacole întâmpinate în dezvoltarea afacerilor sunt:
a) Lipsa interesului pentru voluntariat
b) Lipsa personalului calificat în zonă
c) Lipsa în zonă a materiilor prime
d) Strarea infrastructurii din zonă și alimentarea cu utilități

În ceea ce privește dezvoltarea locală, majoritatea operatorilor economici sunt de părere că
unitatea administrativ teritorială Blăjel se înscrie într-un grad mediu de dezvoltare.
Operatorii economici sunt mulțumiti de sprijinul pe care îl primesc din partea funcționarilor
publici locali,
În opinia operatorilor economici principalele probleme la nivel local sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rata ridicată a șomajului
fenomenul de îmbâtrânire a populației/migrația tinerilor
depopularea zonei rurale
calitatea slabă a învățământului
infrastructura rutieră și educațională deficitară
infrastructura recreativă și sportivă deficitară

Sănătatea și turismul sunt principalele sectoare de activitate care ar trebui dezvoltate cu
prioritate în comuna Blăjel.
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Anexa nr. 1 . Lista proiectelor realizate de comuna Blăjel în perioada 2012 - 2019
-

Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile:
Valoare
Sursă/sumă
Nr. Denumire investiţie
invesfinanţare
crt
tiţie
nerambursabilă
1.
Înființare ansamblu
77.148
62.240
folcloric „Coroniţa”,
comuna Blăjel,
jud.Sibiu
2.
Program asistenţă
62.384
47.310
socială tip „After
school”

Sursă/
sumă
Contract
Cofinanţare
finanţare
14.938 C322040873
400017

Data
finalizării
investiţiei
2012

12.074 C322040873
400017

2012

Proiecte în asociere sau cofinanţate de către Consiliul Judeţean Sibiu:
Contribuţie
Denumire
Valoare
Contribuţie
Contract
Nr.
Consiliul
investiţie
investiţie
Consiliul
finanţare /
crt.
Judeţean
Local
asociere
Sibiu
1.
DC 17 DJ 142 1.082.716.30
100%
A Păucea lei
Romăneşti
2.
DC 17A Blăjel
553.205.62 100%
(DN 14A) lei
Romăneşti
3
Reparație
522.576 100%
capitală DC
17 și DC 17A

Data
finalizării
investiţiei
2013

2013

2017

I.
-

-

-

PROIECTE DE INVESTIŢII AFLATE ÎN DERULARE:
Proiecte finanţate din fonduri proprii (peste 100.000 lei):
Nr.
Valoare
Sursă
Data
Denumire investiţie
crt.
investiţie
finanţare
finalizării
1.
Alimentare cu apă în comuna Blăjel
2.918.000 Buget local
2014
2.
Refacere PUG Blăjel
172.900 Buget local
2014
3.
Branşare alimentare cu apă în
486.000 Buget local
2014
comuna Blăjel
4.
Modernizare străzi în comuna Blăjel
193.439 Buget local
2014
5.
Eficientizare iluminat public
274.324 Buget local
2016
6.
614 branșamente apă
594.606 Buget local
2016
7.
Modernizare str. Morii
252.274 Buget local
2016
8.
Dotare Stație Tratare
200.274 Buget local
2017
9.
Reabilitare DC 17 Valea Lungă544.551 Buget Local
2020
Păucea
Proiecte finanţate prin fonduri guvernamentale:
Sursă
Nr.
Valoare
Data
Denumire investiţie
finanţare
Contract
crt
investiţie
finalizării
nerambursa
finanţare
.
investiţiei
bilă
1. Înfiinţare spaţii verzi
663.000 Ministerul
Nr.452/N/27.
2014
parcuri, sat Blăjel
mediului
07.2011
2. Bază sportivă
1.015.389 Guvernul
Nr.273/12.08.
2015
multifuncţională
Romaniei
2008
3. Alimentare cu apă
912.535,69 OUG
2966/27.10.2
2015localitatea Blăjel 28/2013
014
2016
extindere
Bugetul
local
4. Dotarea cu un microbuz
OUG
Iulie 2014
de 16+1 locuri pentru
12/2013
asigurarea transportului
şcolar
5. Extindere sistem
892.124 OG 28/
PNDL 2016
2018
alimentare cu apă
2013
6. Modernizare str.
561.775 PNDL
1330/06.03.2
2019
Câmpului și Lacului, loc.
018
Blăjel
7. Modernizare Dispensar
500.700 PNDL
1829/17.04.2
2020
Uman, loc. Păucea
018
8. Înregistrare sistematică
155.000 OCPI
25/03.04.201
Martie
cadastru general
8
2020
Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile:

4.

5.

809.318

195.007 C322040
8734000
17

5.621.121

4.373.300

1.247.821 C125A0
1117340
0005

E-Registru
Realizarea și
Implementarea
unui Sistem
Informatic
Integrat la
Nivelul Consiliului Judeţean
Sibiu şi UATurilor Partenere
pentru Gestionarea
Registrului
Agricol în
Format
Electronic”

6.299.930,2
1

POSCCE
6.160.564,40

2014

1.010.535

2014

1.385.984 C322040
8734000
17

2014

5.657.466

2015

3.

7.276.290

Alimentare cu
apă, satul
Păucea, comuna
Blăjel
Reţea canalizare
menajeră şi
staţie de
epurare în
satele Blăjel şi
Păucea
Modernizare şi
reabilitare
drumuri săteşti,
sat Blăjel
Modernizare
drumuri agricole
de exploataţie

C.J.S.:
1181/32
125.725,80 1/6.12.2
013

09.11. 2015

2.

2.269.278

Sursă/
Contract
sumă
finanCofinanţar
ţare
e (lei)
436.912 C322040
8734000
17

Valoare
investiţie
(lei)

Data
finalizării
investiţie

Nr. crt.
1.

Sursă/sumă
finanţare
nerambursabil
ă (lei)
1.481.466

Denumire
investiţie

Anexa 2. Anunț dezbatere publică

