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Stimaţi cetăţeni  
ai comunei Sânzieni,
Primăria şi Consiliul local Sânzieni  au iniţiat realizarea 
unei strategii de dezvoltare locală care să fie în sprijinul 
comunităţii noastre.

Deciziile care se vor lua nu trebuie să fie întîmplătoare, ci 
ele trebuie să pornească de la resursele şi nevoile de dez-
voltare ale comunei.

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

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

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

Dintre toate resursele pentru dezvoltare ale comunei 
noastre, oamenii sunt cei mai importanţi şi prin ei, prin 
dumneavoastră, o să ne creăm şanse pentru a prospera.

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

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

 � Activării ideilor şi forţelor locale 

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

 � Creării şi asigurării locurilor de muncă

 � Păstrării şi protecţiei fundamentelor naturale ale vieţii, şi 
prin 

 � Promovarea identităţii culturale. 

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

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

Stabilirea priorităţilor de dezvoltare fundamentate pe 
baza unei analize socio-economice facilitează eforturile 
comunităţii de a accesa finanţări guvernamentale sau eu-
ropene. Strategia de dezvoltare este un document care 

pregăteşte comunitatea să anticipeze aceste oportunităţi şi 
să fie pregătită pentru realizarea de parteneriate.

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

Integrarea a adus cu sine reglementări în organizarea 
activităţilor din comunitate şi pe de altă parte oportuniţăţi 
de finanţare a proiectelor de infrastructură, dezvoltare 
instituţională, îmbunătăţirea căilor de comunicare, mediu, 
infrastructură socială şi educaţională, etc. În perspectiva 
accesării Fondurilor Structurale de la Uniunea Europeană 
se impune ca o condiţie creşterea eficienţei actului admini-
strativ prin planificarea acţiunilor şi prin structurarea obiec-
tivelor propuse în proiecte.
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I. Situaţia de pornire 1. Localizare în context  
microregional
Comuna Sânzieni este aşezată geografic în partea de nord-
est a judeţului Covasna, în depresiunea Tîrgu Secuiesc 
(în partea sa nordică), la poalele munţilor Bodoc, în valea 
pârâului Casin. Comuna se află la o distanţă de 4 Km de 
municipiul Tîrgu Secuiesc şi la 35 Km distanţă de municipiul 
Sfîntu Gheorghe, centrul administrativ şi politic al judeţului 
Covasna. Satele care alcătuiesc această comună sunt Sân-
zieni cu 2.797 de locuitori (în anul 2002), Casinu Mic cu 293 
de locuitori (în anul 2002), Petriceni cu 986 de locuitori (în 
anul 2002) şi Valea Seacă cu 628 de locuitori (în anul 2002). 
Populaţia totală a comunei raportată în anul 2007 era de 
4.650 de locuitori. Suprafaţa totală a comunei conform da-
telor Institutului Naţional de Statistică este de 9.670 ha iar 
densitatea populaţiei este de 48,09 persoane per km2. 

Centrul de comună, satul Sânzieni este situat în Valea Casi-
nului, pe drumul naţional DN11 la o distanţă de 5 Km de mu-
nicipiul Tîrgu Secuiesc şi 40 de Km de municipiul reşedinţă 
de judeţ Sfîntu Gheorghe. 

În anul 1251 localitatea Sânzieni era cunoscută sub denumi-
rea de “Castron Zenth Lellech” iar apoi în anul 1332 apare 
sub numele de “Sancto spirito” ca şi comunitate religioasă 
separată. Numele localităţii provine de la biserica din sat 
care a fost dedicată Sfântului Duh. Localitatea Casinu Mic, 
deşi a fost locuită încă din epoca Bronzului, este atestată 
documentar pentru prima dată în anul 1567, având denumi-
rea de “Kyskazon”. Prima atestare documentară a localităţii 
Petriceni datează din anul 1332, când se numea “Pusulvik”. 
În trecut aşezarea era situată mai la sud de actualul am-
plasament, în valea pârâului Céklás. Denumirea actuală 
o are din anul 1905 datorită faptului că numele anterior în 
maghiară putea fi interpretat în sens peiorativ. Localitatea 
Valea Seacă este descrisă pentru prima dată în anul 1311, 
având denumirea de „Terra Zarazpatak”. 

Întrun cadru mai larg, la alcătuirea geologică a zonei co-
munei Sânzieni iau parte formaţiuni aparţinând Cretacicului, 
Paleogenului, Pliocenului şi Cuaternarului (Pleistocenului 
superior şi Holocenului).

Depozitele pliocene sunt formate în principal din marne, 
marno-argile, argile, argile-nisipoase, nisipuri, cărbuni (li-
gnit), reprezentând depozite lacustre. Pleistocenul este 
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alcătuit din principal dintr-o serie de argile gălbui, cu interva-
le nisipoase, respectiv nisipuri argiloase. Holocenul este re-
prezentat prin depozitele deluvial-proluviale, constituite din 
nisipuri şi formaţiuni loessoide, alcătuind partea superioară 
a piemonturilor.

Tectonica: Depozitele cretacice şi paleogene sunt cutate, 
faliate şi încălecate în timpul paroxismelor orogenice austric 
şi laramic.

Schiţa geologică a perimetrului Sânzieni
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2. Analiză structurală pe baza facto-
rilor socio-culturali şi calitativi

2.1 Evoluţia populaţiei

În anul 2007, populaţia comunei Sânzieni număra 4.650 
locuitori, din care 2.300 femei, reprezentând 49,5% din to-
tal populaţie. În perioada 1990–1996 populaţia comunei 
a scăzut într-un ritm lent, pentru ca ulterior din anul 1997 
populaţia să crească constant până în anul 2001. Acest fapt 
se explică prin mişcarea inversă a procesului de migraţie 
dinspre mediul urban spre mediul rural, proces întâlnit la 
nivel naţional. Acest fapt este explicat prin retrocedarea 
proprietăţilor şi de recesiunea economică din anii ′90 care 
a afectat în special oraşele monoindustriale. Întoarcerea în 
mediul rural a fost o alternativă la şomaj. 

Diferenţa importantă între populaţia localităţii în anul 2001 
şi 2002 se explică prin corectarea datelor demografice la 
Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2002. 

După anul 2002 populaţia a scăzut continu şi lent de la 
4.676 de locuitori la 4.650 în anul 2007. Analiza ponderii 
femeilor în total populaţie arată existenţa unui echilibru între 
numărul femeilor şi cel al bărbaţilor. După anul 2002 ponde-
rea s-a menţinut în jurul unei medii de 49,3% femei din total 
populaţie.

În intervalul 1990–1998, numărul persoanelor decedate a fost 
constant mai mare decât cel al născuţilor vii, populaţia înre-
gistrând astfel deficit natural (spor natural negativ). Această 
situaţie se explică prin ponderea importantă a persoanelor 
în vârstă pe de o parte şi ponderea scăzută a populaţiei la 
vârsta fertilă, pe de altă parte. Pe lângă consecinţele structu-
rii pe grupe de vârstă, modernizarea comportamentului de-
mografic prin reducerea numărului de copii pe care o familie 
decide să îi aibă reprezintă o altă cauză a deficitului demo-
grafic. După anul 1999, rata natalităţii a crescut  faţă de rata 
mortalităţii, înregistrându-se deficit natural între 2002-2004.

Evoluţia mişcării migratorii a populaţiei în/din comuna 
Sânzieni, variaţii ale ratei migraţiei: între anii 1990–1993 
numărul plecărilor a fost mai mare decât cel al stabilirilor 
în comparaţie cu perioada 1995–2001 când s-a înregistrat 
spor migrator pozitiv.

Figura 1 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna 2008
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Populaţia totală - la 1. VII. (stabilă)
Anul Total Total femei %
1990 4.846 2.315 47,8
1991 4.798 2.296 47,9
1992 4.848 2.359 48,7
1993 4.786 2.326 48,6
1994 4.823 2.363 49,0
1995 4.757 2.325 48,9
1996 4.738 2.314 48,8
1997 4.768 2.362 49,5
1998 4.798 2.381 49,6
1999 4.801 2.380 49,6
2000 4.849 2.411 49,7
2001 4.866 2.422 49,8
2002 4.676 2.303 49,3
2003 4.669 2.297 49,2
2004 4.625 2.288 49,5
2005 4.669 2.312 49,5
2006 4.686 2.322 49,6
2007 4.650 2.300 49,5

Tabel 1 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna 2008

Structura pe grupe de vârstă poate fi analizată între anii 
2002 şi 2007. Dacă numărul populaţiei a rămas stabil în 
acest interval, numărul şi respectiv ponderea grupelor de 
vârstă în total populaţie s-a modificat diferit pe grupe cinci-
nale de vârstă. Analizând grupele de vârstă, grupele 10-14 
ani şi 40-59 ani, acestea au scăzut cel mai mult numeric în 
comparaţie cu grupele 0-4 ani, 15-19 ani, 20-39 ani, 60-79 
şi peste 80 ani care au crescut numeric.

Piramida vârstelor reprezintă imaginea populaţiei din punct 
de vedere a structurii pe grupe de vârstă la momentul 2007. 
Piramida arată modificările dramatice după anul 1990, res-
pective reducerea drastică a numărului născuţilor vii, care în 
anul 2007 aveau 15 ani, dar şi creşterea uşoară a numărului 
de născuţi după anul 1995. Se observă de asemenea o 
creştere a ponderii persoanelor cu vârsta peste 70 ani, ceea 
ce arată începutul procesului de îmbătrânire al populaţiei 
comunei Sânzieni.
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Populaţia stabilă la 1 iulie 2002 şi 2007
2002 2007 2007/2002

 Absolut Ponde-
re (%)

Absolut Ponde-
re (%)

Absolut  %

Total 4.676 100 4.669 100 -7 99,9
din care:     
0 - 4 247 5,3 272 5,8 25 110,1
5 - 9 228 4,9 218 4,7 -10 95,6
10 -14 336 7,2 228 4,9 -108 67,9
15 - 19 365 7,8 392 8,4 27 107,4
20 - 39 1.368 29,3 1.456 31,2 88 106,4
40 - 59 1.136 24,3 1.077 23,1 -59 94,8
60 - 79 839 17,9 866 18,5 27 103,2
>80 157 3,4 160 3,4 3 101,9

Tabel 2 / Sursa: : Oficiul Judeţean de Statistică Covasna   

La recensământul populaţiei din anul 2002, structura etnică 
a populaţiei arăta o populaţie majoritar de etnie maghiară, 
respectiv 99,3% faţă de 74% maghiari în judeţul Covasna 
şi 12% maghiari la nivel naţional. Restul grupelor etnice se 
află sub 1%.

Observaţie: Numărul rromilor care s-au declarat pe sine la 
recesământul populaţiei din anul 2002 ca aparţinând aceste 
etnii este de 2 persoane. Numărul real al acestora este esti-
mat la aproximativ 700 de locuitori de etnie rromă la nivelul 
comunei Sânzieni.

Structura etnică a populaţiei în 2002
Absolut Pondere în %

Total populaţie 2.937 100.0
din care
Români 28 1
Maghiari 2.905 98.9
Rromi 2 0.1
Alte etnii 2 0.1

Tabel 3 /  Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna

Din punct de vedere a apartenenţei religioase, cei mai mulţi 
locuitori ai comunei sunt romano-catolici, 97,5%. Alte confe-
siuni prezente sunt reformaţii cu 1,1% şi ortodocşii cu 0.6%. 
Comuna Sânzieni se situează într-o zonă numită de local-
nici „Pământul Sfânt” datorită forţei religiei romano-catolice, 
care sa păstrat aici şi după reforma bisericii. Religiozitatea 
comunităţii din satele aparţinătoare, ani de zile a fost pu-

Figura 5 / Sursa: Primăria comunei Poian
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ternic susţinută de existenţa ordinului călugăresc al Fran-
ciscanilor din satul Estelnic şi de locul de pelerinaj de pe 
muntele Perkő.

Populaţia după apartenenţa religioasă în anul 2002
 Absolut Pondere (%)
Total populaţie 4.682 100
din care:
Romano-catolică 4.566 97,5
Ortodoxă 26 0,6
Reformată 52 1,1
Alte religii/Nedeclarat 38 0,8

Tabel 4 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna 2002

Analiza nivelului de instruire al populaţiei este foarte 
importantă pentru a cunoaşte resursele umane din comună. 
La recensământul populaţiei din anul 2002, cea mai mare 
parte din populaţie absolvise învăţământul gimnazial şi liceal, 
respectiv 68%. O pondere importantă a populaţiei absolvise 
doar învăţământul primar - 21% iar 9% din total populaţie nu 
absolvise nici o formă de învăţământ. Doar o mică parte a 

populaţiei comunei a absolvit o formă de învăţământ superi-
or, respectiv 1% (30 persoane).

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

 Absolut Pondere în %
Total 4.202 100
din care:
Învăţământ superior 30 0.7
Învăţământ postliceal 
şi de maiştri

42 1.0

Învăţământ secundar 2.866 68.2
Învăţământ primar 869 20.7
Fără şcoală absolvită 395 9.4

Tabel 5 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna
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2.2 Locuinţe

Atât la nivel judeţean cât şi la nivel local în ultimii 16 ani se 
remarcă o îmbunătăţire continuă a fondului de locuinţe şi a 
condiţiilor de locuit. Faţă de anul 1991 numărul clădirilor a 
crescut cu 157. În anii `90 se remarcă o creştere minoră a 
numărului de locuinţe iar după anul 2000 această creşterea 
fiind ceva mai accentuată.

Totalul raportat la anul 2006 în comună este de 1.900 de 
locuinţe, toate în proprietate privată. Nu există locuinţe în 
proprietate publică.
 

Locuinţe  
existente

Suprafaţa locuibilă

Ani Total - număr Total  mp mp per 
locuinţă

mp per 
persoană

1991 1.743 54.000 31,0 11,3
1992 1.745 54.000 30,9 11,1
1993 1.746 54.000 30,9 11,3
1994 1.746 54.000 30,9 11,2
1995 1.754 54.499 31,1 11,5
1996 1.756 54.667 31,1 11,5
1997 1.770 56.039 31,7 11,8
1998 1.780 56.745 31,9 11,8
1999 1.785 57.336 32,1 11,9
2000 1.814 60.284 33,2 12,4
2001 1.873 73.082 39,0 15,0
2002 1.888 74.310 39,4 15,9
2003 1.884 74.216 39,4 15,9
2004 1.890 74.874 39,6 16,2
2005 1.899 75.716 39,9 16,2
2006 1.900 75.985 40,0 16,2

Tabel 6 / Sursa: Primăria comunei Sânzieni

Ce se poate observa din tabelul cu numărul 6 este o mărire 
a suprafeţei de locuit dar nu şi o creştere corespunzătoare 
a numărului de locuinţe. Problema primordială este faptul că 
aceste clădiri existente sunt strâns construite pe suprafeţe 
intravilane foarte mici. În marea majoritate a cazurilor exis-
tente, localnicii au etajat şi mansardat clădirile existente, 
creând în acest fel locuinţe noi pentru familile tinere. Astfel, 
suprafaţa locuibilă a fost mărită nu însă şi numărul clădirilor.

Creşterea suprafeţei  locuibile între anii 2000–2001 are 
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la bază  măsurătorile făcute în 18 martie 2002. Evoluţia 
suprafeţei se  poate explica prin faptul că măsurătorile făcute 
în martie 2002 asupra anilor anteriori au fost mai exacte 
decât cele precedente, rezultând astfel această creştere.

Majoritatea locuinţelor nu sunt dotate cu toalete, deoarece 
nu există încă sistem de canalizare funcţional. Acesta este 
acum în curs de realizare. În prezent aprovizionarea cu apă 
se face din fântâni, apa potabilă fiind de proastă calitate. Din 
totalul de 1.900 de gospodării raportate la anul 2006, 99% 
dintre acestea sunt racordate la reţeaua electrică.

Locuinţe cu instalaţii şi dependinţe la Recensământul  
Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2002

 Absolut Pondere în %
Total 1.888 100
Locuinţe dotate cu instalaţii şi dependinţe în interor 
Instalaţie de alimentare cu apă 514 27,2
Instalaţie de alimentare cu apă 
caldă

241 12,8

Instalaţie de canalizare 514 27,2
Instalaţie electrică 1.730 91,6
Încălzire centrală 38 2,0
Bucătărie/chicinetă 1.388 73,5
Baie (cu cadă şi/sau duş) 480 25,4
Closet cu apă 382 20,2
Locuinţe dotate cu instalaţii şi dependinţe în afara locuinţei
Instalaţie de alimentare cu apă 506 26,8
Instalaţie de alimentare cu apă 
caldă

1 0,1

Bucătărie/chicinetă 203 10,8
Baie (cu cadă şi/sau duş) 4 0,2
Closet cu apă 64 3,4

Tabel 7 / Sursa: Primăria comunei Sânzieni

De la recensământul populaţiei din anul 2002 reiese că mai 
mult de un sfert al numărului locuiţelor sunt conectate la 
reţeaua de apă potabilă şi canalizare. Aproximativ o jumătate 
dintre acestea au şi apă caldă. Majoritatea locuinţelor sunt 
racordate la instalaţia electrică, dar sistemul de încalzi-
re centrală lipseşte. Cele mai multe locuinţe au bucătarie, 
puţine însă au baie cu cadă şi/sau duş iar doar câteva au 
closet cu apă în interior.

2.3 Forţa de muncă

Structura populaţiei active şi inactive la Recensământul Populaţiei din 2002

Sânzieni Populaţia totală
Populaţia activă Populaţia 

inactivăTotal Ocupată Total şomeri
Total 4.682 1.507 1.156 351 3.175
din care:
Femei 2.315 582 520 62 1.733
Pondere femei  % 49,4 38,6 45,0 17,7 54,6

Tabel 8 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna 2002

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

 Total Pondere 
%

Femei

Populaţia Ocupată 1.156 100,0 520
din care:
Agricultură, Silvicultură şi 
Piscicultură

343 29,7 25

Industria extractivă 4 0,3 0
Industria prelucrătoare 495 42,8 329
Energia electrică şi termică; gaze 
şi apă

11 1,0 2

Construcţii 21 1,8 1
Comerţ 69 6,0 51
Hoteluri şi restaurante 12 1,0 8
Transport şi depozitare 9 0,8 0
Poştă şi telecomunicaţii 9 0,8 8
Activităţi financiare, bancare şi de 
asigurări

1 0,1 1

Tranzacţii, activităţi de servicii 7 0,6 3
Administraţie publică 64 5,5 15
Învăţământ 55 4,8 43
Sănătate 41 3,5 27
Alte activităţi 15 1,3 7

Tabel 9 /  Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna 2002

Datele înregistrate la recensământul populaţiei din anul 
2002 arată o pondere de 32% populaţie activă, din care 77% 
este ocupată şi 23% este în căutarea unui loc de muncă. 
68% din populaţia comunei Sânzieni este inactivă (elevi, 
studenţi, pensionari, persoane casnice, persoane aflate în 
întreţinere, etc.). Pe piaţa muncii, femeile sunt ocupate în 
aceeaşi măsură ca şi bărbaţii (49%). Din numărul total al 
şomerilor în 2002, doar 18% erau femei.

Datorită schimbării majore a situaţiei economice după 
recensământul populaţiei din anul 2002 în sensul revigorării 
economiei locale şi creşterii mobilităţii internaţionale pen-
tru căutarea unui loc de muncă, considerăm că nu putem 
generaliza situaţia ocupării din anul 2002 asupra perioadei 
recente.

Structura populaţiei ocupate pe ramuri ale economiei 
naţionale arată că cea mai mare parte a populaţiei era 
ocupată în industrie 43% iar în agricultură 30%. Comuna 
Sânzieni este favorizată de apropierea sa faţă de oraşul Tîr-
gu-Secuiesc şi de o mare accesibilitate datorită traversării 
sale de către drumul naţional DN 11B. În domeniul activităţilor 
comerciale este implicată 6% din populaţia comunei iar 1% 
din populaţie activează în domeniul turismului. În sectorul 
bugetar–administraţie, sănătate şi învăţământ lucrează o 
parte importantă a populaţiei, în total 14%.

Analiza persoanelor ocupate după domeniul de activitate 
arată că cea mai mare parte a populaţiei este ocupată în 
sectorul secundar – industrie şi construcţii, 46%. Aproxima-
tiv 1/3 din populaţia ocupată lucrează în sectorul principal 
– agricultură, silvicultură şi piscicultură şi 1/4 lucrează în 
sectorul terţiar - servicii. În viitor se poate anticipa modifica-
rea acestui raport prin creşterea importanţei şi diversificării 
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sectorului terţiar (turism, transport, comerţ etc.) şi datorită 
reducerii prin tehnologizare a numărului persoanelor ocupa-
te în agricultură. Datorită procesului de tehnologizare al ag-
riculturii, numărul persoanelor angrenate în acest domeniu 
va scădea. 

Din punct de vedere al structurii pe sexe, populaţia ocupată 
este echilibrată: 45% sunt femei şi 55% sunt bărbaţi. Cele 
mai multe persoane ocupate au statut de salariat, 74%, ur-
mate fiind de persoanele care lucrează pe cont propriu sau 
în gospodăria proprie, aproximativ 25%. În anul 2002 în co-
muna Sânzieni au fost înregistraţi 8 întreprinzători privaţi, 
din care majoritatea erau femei, fapt benefic pentru econo-
mia locală.

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

Sânzieni Salariat (angajat) Patron, întreprin-
zător privat

Lucrător pe cont 
propriu

Membru al unei 
societăţi agricole

Lucrător famili-
al în gospodărie 

proprie
Alte situaţii

Total 1.156 852 8 177 0 113 6
Bărbaţi 636 361 3 167 0 101 4
Femei 520 491 5 10 0 12 2

Tabel 10 / Sursa: Oficiul Judeţean de Statistică Covasna 2002

Numărul locurilor de muncă din comuna Sânzi-
eni în anul 2006

Anul 2006
Număr total mediu salariaţi 244
Agricultură 1
Industrie 100
Construcţii 48
Alimentar -
Comerţ 13
Administraţie publică 11
Învăţământ 54
Transport şi poştă 2
Sănătate asistenţă socială 2
Servicii -

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

Marea majoritate a localnicilor trăiesc din singura lor sursă 
de venit – gospodăria proprie. Fărâmiţarea terenurilor agri-
cole determină practicarea unei agriculturi neperforman-
te. Câştigurile din activităţile agricole nu sunt atractive iar 
investiţiile sunt prea mari pentru a fi rentabile. În plus pro-
dusele agro-alimentare din import, cu preţuri scăzute, fac 
concurenţă produselor autohtone.

Suprafeţe agricole pe categorii de terenuri
 1990 1995 2000 2005 2006 2006/1990
 abs % abs %
Suprafaţa agricolă - Ha 6.511 6.312 6.594 4.589 4.589 100,0 -1.922 -29,5
Suprafaţa arabilă - Ha 3.159 2.955 3.414 848 848 18,5 -2.311 -73,2
Suprafaţa – livezi pomicole - Ha 8 1 35 0 0 0,0 -8 -100,0
Suprafaţa - păşuni - Ha 1.845 1.896 1.896 1.908 1.908 41,6 63 3,4
Suprafaţa - fâneţe - Ha 1.499 1.460 1.249 1.833 1.833 39,9 334 22,3

Tabel 12 / Sursa: Registrul agricol al comunei Poian 2007

Suprafaţa cea mai mare din totalul suprafeţelor agricole o 
reprezintă păşunile (42%) şi fâneţele (40%). Acest lucru se 
datorează faptului că, comuna Sânzieni se situează într-o 
zonă muntoasă unde există suprafeţe de terenuri arabile 
mai mici. 

Se observă tendinţa de descreştere a terenurilor arabile de-
oarece între anii 1994–1998 cultivarea cartofului şi preţul de 
piaţă al cartofului a motivat localnicii să cultive acest produs 
la nesfârşit, dar agricultura monoculturală a dus la conta-
minarea pământului agricol datorită folosirii îngrăşămintelor 
chimice. Astfel agricultorii au fost nevoiţi să cultive şi alte 
culturi în vederea îmbunătăţirii pământului.

Ca rezultat s-au mărit parcelele destinate cultivării grâului 
şi a orzului, iar parcelele care au fost păşuni înainte de anii 
1993–1994 şi erau în apropierea terenurilor agricole au fost 
transformate în suprafeţe arabile. Apoi datorită rezultatelor 
slabe obţinute în perioada anilor 2003–2007 privind cultiva-
rea cartofului, aceste terenuri au fost transformate din par-
cele arabile în fâneţe sau păşuni.
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Ponderea principalelor culturi din totalul suprafeţei arabile
 

1990 1995 2000 2003
Modificare 
1990-2003

abs % abs %
Suprafaţa agricolă după modul de 
folosinţă - Ha 6.511 6.312 6.594 6.594 100,0 83 1,3

Suprafaţa arabilă - Ha 3.159 2.955 3.414 3.414 51,8 255 8,1
Grâu şi secară 952 630 650 1050 15,9 98 10,3
Porumb 0 15 0 15 0,2 15
Cartofi 989 1250 1948 1425 21,6 436 44,1
Sfeclă de zahăr 155 160 35 135 2,0 -20 -12,9
Legume 44 90 59 70 1,1 26 59,1

Tabel 13  / Sursa: Registrul agricol al comunei Sânzieni 2006

În comuna Sânzieni culturile ce au fost lucrate cel mai mult 
în anul 2003, sunt culturile de cartofi, 1425 Ha, iar cel mai 
puţin lucrate sunt cele de porumb, 15 Ha. Pe lânga acestea 
sau mai cultivat grâul, secara, legumele şi sfecla de zahăr.

Efectivul de animale în perioada 1990 – 2003

1990 1995 2000 2003
Modificare 
1990–2003

abs %
Bovine 1.969 1.002 669 590 -1379 -70,0
Porcine 2.686 3.000 1.554 2.315 -371 -13,8
Ovine 7.120 8.124 5.195 6.400 -720 -10,1
Pasari 14.200 7.400 8.500 19.000 4.800 33,8

Tabel 14 / Sursa: Registrul agricol al comunei Sânzieni 2006

Comuna întruneşte condiţii naturale bune pentru practica-
rea zootehniei. Cheltuielile în acest domeniu sunt ridicate, 
iar unele dintre efectivele de animale descresc în continuu. 
Majoritatea crescătorii de animale practică o zootehnie 
necompetitivă.

În ceea ce priveşte activitatea veterinară, pe teritoriul comu-
nei există un singur cabinet veterinar cu un medic veterinar 
şi doi asistenţi veterinari. 

Fostul complex C.A.P. a fost desfinţat iar clădirile au fost 
cumpărate de către localnici. Acestea sunt folosite şi în pre-
zent pentru depozitarea produselor agricole (cartofi şi cere-
ale). 
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2.5 Industrie şi IMM-uri

Domeniul industriei este dominat de prelucrarea lemnului şi 
al produselor agricole, iar mare parte a locuitorilor satului 
(mai ales femeile) lucrează în industria uşoară în cadrul fabri-
cilor de textile din zonă. Potenţialul economic se bazează pe 
agricultură, în special pe cultivarea cartofului şi a păioaselor. 
La nivelul comunei exista 8 asociaţii familiale care se ocupă 
de cultivarea şi comercializarea produselor agricole. Tot aici 
funcţionează 3 mori pentru cereale, 3 brutării, un gater pen-
tru prelucrarea lemnului, un şantier al D.J.D.P. Covasna, ca-
riera de piatră şi 25 de unităţi comerciale.

În comuna Sânzieni mai există ateliere mesteşugăreşti, însă 
localnici practică această îndeletnicire mai mult ca o pasi-
une.

2.6 Comerţ, gastronomie, servicii

Dacă luăm în considerare faptul că, comuna Sânzieni are 
în prezent o populaţie de aproximativ 4.700 de locuitori, din  
punct de vedere al servicilor existente comuna este bine 
situată iar apropierea de oraşul Tîrgu Secuiesc este în avan-
tajul localnicilor. În comună există 25 de unităţi comerciale. 
Din punct de vedere al unităţilor comerciale în satul Sânzieni 
există:

 � 9 magazine mixte 

 � 4 magazine alimentare

 � 2 magazine cu produse industriale

 � 1 asociaţie familială  

Tot în satul Sânzieni mai există un restaurant şi 4 baruri. În 
satul Petriceni există 2 baruri, în satul Valea-Seacă 2 baruri 
iar la Casinu Mic 1 bar. Deasemea în comuna Sânzieni îşi 
desfăşoară activitatea în diferite domenii 39 de persoane 
fizice autorizate. Pentru produse sau servicii mai comple-
xe locuitorii comunei  trebuie să se deplaseze la Tîrgu Se-
cuiesc.

Din punct de vedere al prestărilor de servicii, în satul Sânzi-
eni există o bancă, filială CEC, un oficu poştal 2 frizerii iar la 
capătul satului, spre ieşirea către Poian, există şi un atelier 
de reparaţii auto.
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2.7 Turism

Relieful variat, preponderent muntos creează posibilităţi re-
marcabile pentru practicarea drumeţiei şi a turismului mon-
tan. Pădurile întinse şi fondul cinegetic bogat oferă posibilităţi 
unice pentru practicarea turismului de vânătoare. La nivelul 
comunei există resurse naturale, fizice şi culturale care pot 
crea baza dezvoltării turismului. 

Punctele principale de atracţie sunt: peisajele turistice fru-
moase ale comunei, flora şi fauna deosebită, aerul curat al 
pădurilor aparţinătoare. Toate acestea oferă multe posibilităţi 
de odihnă şi recreere pentru cei interesaţi. Pe plan turistic 
trebuie dezvoltat agroturismul prin crearea posibilităţiilor şi 
structurilor de cazare.   

În comuna Sânzieni potenţialul turistic este reprezentat într-
o mare măsură de monumentele istorice. Biserica romano-
catolică din Sânzieni a fost construită în anul 1401, fiind 
înconjurată de o fortificaţie cu turnuri (3 turnuri rotunde şi 
unul rectangular). Poarta fortificaţiei se află pe partea de 
vest şi este apărată de un turn cu patru colţuri. Intrarea din-
spre vest, uşa dinspre sud şi uşa sacristiei au fost construite 
în stil gotic. La fel şi ferestrele. Biserica fortificată nu este 
deschisă permanent. Turişti o pot vizita ocazional. 

Dealul „Perko“ are o înălţime de 719 m cu o vedere 
panoramică asupra Bazinului Trei Scaune.

Ruina castelului „Tarnóczy“ se află la poalele dealului Perko, 
la vest de biserica catolică. Aceasta era locuită iniţial de fa-
milia Kalnoky. În anul 1860 se afla deja în ruină. 

Muzeul din satul Casinu Mic care păstrează obiecte religioa-
se vechi precum şi izvorul de apă minerală din acelaşi sat 
reprezintă alte obiective turistice importante pentru comuna 
Sânzieni.

2.8 Sistemul de sănătate şi social

În comuna Sânzieni există infrastura socială şi medicală de 
bază. Aici există un cabinet medical de familie cu 2 medici 
şi 2 asistenţi medicali şi un cabinet de stomatologie cu 1 
medic stomatolog. Clădirea dispensarului a fost construită 
în anii `70 iar recent a fost renovată şi modernizată. Azilul 
de bătrâni „Sf. Clara” are o capacitate de îngrijire pentru 18 
persoane. Personalul îngrijitor este format din 7 persoane. 
Clădirea azilului de bătrâni corespunde normelor europene 
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de funcţionare. Un alt serviciu social prezent la nivelul comunei 
este  „serviciul de îngrijire la domiciliu” administrat de fundaţia 
CARITAS. Personalul activ este format din două asistente.

2.9 Educaţie

În satele comunei Sânzieni există şi funcţionează 
învăţământul preşcolar şi şcolar. Activitatea de învăţământ 
se desfăşoară cu sprijinul a 42 de cadre didactice în cadrul 
celor 8 unităţi de învăţământ. Aceste unităţi de învăţământ 
sunt alcătuie din 4 grădiniţe şi 4 şcoli.

 � Şcoala generală cu clasele I–VIII “Opra Benedek” în 
satul Valea Seacă

 �  Şcoala generală cu clasele I–VIII “Apor Istvan” în satul 
Sânzieni

 � Şcoala generală cu clasele I–VIII în satul Petriceni 

Şcolile generale din Sânzieni, Valea Seacă şi Petriceni sunt 
dotate cu punct sanitar şi centrale termice. Clădirile acestor 
unităţi de învăţământ se află în stare bună, sunt dotate cu 
geamuri termopan, văruite, modernizate şi bine dotate din 
punct de vedere al materialelor didactice, inclusiv calcula-
toare performante.

Numărul elevilor şi personalul din învăţământ

Unităţi de învăţământ Numărul 
elevilor

Numărul 
cadrelor 
didactice

Personal 
administ-

rativ
Şcoala Generală „Apor Istvan” 
din Sânzieni 199 15 7

Grădiniţa din Sânzieni 101 4 1
Şcoala Generală din Petriceni 90 12 1
Grădiniţa din Petriceni 36 2 1
Şcoala Generală „Opra  Bene-
dek” din Valea Seacă 46 6 1

Grădiniţa din Valea Seacă 19 1
Şcoala Primară din Casinu Mic 7 1 1
Grădiniţa din Casinu Mic 16 1
Total 514 42 12

Tabel 15 / Sursa: Primăria comunei Sânzieni 

În satul Sânzieni mai există şi o bibliotecă dotată cu un 
fond de carte accesibil tuturor copiilor şi elevilor. Această 
bibliotecă funcţionează în aceaşi clădire cu primăria.
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2.10 Patrimoniul cultural şi arhitectural

Comuna Sânzieni este locuită din cele mai vechi timpuri. 
Pe teritoriul comunei arheologii au scos la lumină ceramică 
vopsită ce datează din perioada neoliticului, aparţinând 
culturii din Ariuşd, rămăşiţe ale epocii de fier şi de bronz 
precum şi din perioada goţilor. Pe dealul Perko, deasupra 
satului Sânzieni s-a descoperit un imens aşezământ cu o 
fortăreaţă din epoca de bronz. Tot aici se presepune că a 
existat o cetate regală. În Petriceni şi în Valea Seacă există 
urme ale unor biserici vechi. Este de menţionat şi faptul că 
partea vestică a satului Sânzieni, precum şi satele Petrice-
ni şi Valea Seacă au fost locuite de pecenegi. Localităţile 
ce formează actuala comună au aparţinut familiei nobile 
Apor din Turia. Documentele istorice amintesc de atacurile 
tătarilor care, năvălind prin pasul Oituz în anul 1241 au pus-
tiit satele din vecinătate. 

În fiecare sat al comunei Sânzieni – Sânzieni, Petriceni, 
Valea-Seacă şi Casinu Mic – există câte un cămin cultural. 
Căminul cultural din satul Sânzieni este situat într-o clădire 
aflată în stare bună, bine dotată şi frumos amenajată cu 
centrală termică, cu punct sanitar, cu scenă de 120 mp şi 
cu o bucătărie pentru gătit. Sala de mese are o capacita-
te de 350 persoane iar fără mese capacitatea sălii este de 
600–700 de persoane. Starea clădirii căminului cultural din 
satul Petriceni este satisfăcătoare. Acesta are o capacitate 
de 120 de persoane şi deţine şi o bucătărie. Căminul cultu-
ral din satul Valea Seacă este amplasat într-o clădire aflată 
în stare bună de funcţionare, cu o scenă de 20 mp, are o 
capacitate de 200 de persoane şi este dotat cu bucătărie. 
În satul Casinu Mic locaţia căminului este satisfăcătoare. 
Acesta este dotat cu o scenă de 18 mp, bucătărie de gătit şi 
are ocapacitate pentru 220 de persoane. 

Muzeul satului din Casinul Mic este amenajat într-o casă 
ţărănească renovată şi bine dotată cu obiecte etnografice ce 
provin din secolele anterioare. 

Comuna Sânzieni are un ansamblu folcloric format din două 
trupe: Formaţia de tineri „PERKO” şi formaţia pentru copii 
„BORSIKA”. Formaţia de dans folcloric activează începând 
din anul 1976. 

Anual, pe data de 20 august, are loc bâlciul şi pelerinajul de 
la „Perko“ la capela „Sf. Ştefan“, organizat de către biserica 
romano-catolică din Sânzieni.
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La nivelul comunei Sânzieni, pe parcursul întregului an, sunt 
organizate şi desfăşurate diverse evenimente şi manifestări 
culturale. Dintre acestea amintim:

 � În luna ianuarie  are loc - ” Hramul Bisericesc” în satul 
Casinu Mic;

 � În luna februarie are loc – aniversare celor căsătoriţi 
(căsătorii de aur şi argint la 50 de ani, respectiv la 25 de 
ani). Carnavalul primăverii este organizat de către an-
samblul popular Perko şi de formaţia de tineret de dans 
popular „Borsika”;

 � În luna martie au loc – evenimente culturale prilejuite de 
sărbătoarea Paştelui organizate de către ansamblul fol-
cloric Perko la nivelul comunei Sânzieni. Tot cu această 
ocazie mai sunt organizate dansuri populare, petrecere 
şi bal; 

 � În luna mai are loc – „Hramul Bisericesc” în satul Sân-
zieni şi sărbătoarea de primă împărtăşanie la biserica 
romano-catolică; 

 � În luna august are loc - „Hramul Bisericesc” în satul Va-
lea Seacă şi zilele culturale ale comunei Sânzieni. Tot în 
această perioadă mai sunt organizate diverse evenimen-
te culturale şi sportive;

 � Întâlnirea de dans popular ”Trei Scaune” organizat de 
către grupul de dans folcloric Perko;

 � Pe data de 25 decembrie sunt organizate evenimente 
culturale cu ocazia sărbătorii Crăciunului organizate de 
către ansamblul folcloric Perko. Aceste manifestări se ţin 
în cadrul căminului cultural din satul Sânzieni.  

Pe culmea dealului „Perko“ se află capela „Sf. Ştefan“ 
construită în secolul al XIII-lea şi apoi reconstruită în anul 
1886. Uşa capelei este cioplită din piatră în stilul renascen-
tist din anul 1686.

2.11 Sport

La nivelul comunei Sânzieni există 2 terenuri de sport, o 
echipă de fotbal (această echipă joacă în divizia D). Asociaţia 
de fotbal Perko funcţionează aici începând din anii 1950 şi 
are două echipe: una de tineret şi una de adulţi care joacă 
în campionatul judeţean unde ocupă mai tot timpul unul din 
locurile fruntaşe cu rezultate bune. 
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2.12 Administraţie

Sediul primăriei se află în satul Sânzieni. Administraţia co-
munei este reprezentată prin consiliul local şi primărie. Con-
siliul local numără în prezent 11 consilieri. Clădirea primăriei 
a fost construită în anii 1850–1852 şi a fost renovată şi 
modernizată în anii precedenţi. Extinderea clădirii s-a rea-
lizat în anul 2002, iar renovarea totală a cesteia în perioa-
da 2005–2007. Mobilierului din diferite birouri ale primăriei 
a fost schimbat în anul 2008. Personalul administrativ este 
format din 15 persoane dintre care: primar, viceprimar, se-
cretariat, contabilitate, biroul agricol, arhitectură, serviciul 
social şi bibliotecă–arhivă.

Postul de poliţie rurală este amplasat tot în satul Sânzieni. 
Clădirea a fost construită în anul 1975 şi a beneficiat de mici 
renovări în cursul anilor. Personalul este alcătuit din: 1 şef 
de poliţie şi 3 poliţişti. 

Comuna beneficiază şi de un serviciu de intervenţie pentru 
situaţii de urgenţă – există o echipă de pompieri voluntari 
pentru situaţii de urgenţă iar echipamentul de PSI se află 
într-o stare satisfăcătoare.

2.13 Infrastructura de transport şi de 
telecomunicaţii

Localitatea Sânzieni beneficiază de următoarele categorii 
de drumuri:

 � Drum naţional pe o lungime de 20 Km în stare bună

 � Drum judeţean pe o lungime de 3 Km

 � Drum comunal pe o lungime de 6 Km

 � Drumul forestier pe o lungime de 39 Km

Drumul principal este asfaltat iar străzile laterale nu sunt as-
faltate.

Prin comuna Sânzieni există cursă regulată de autobuz, de 
6 ori pe zi, pe traseul Tîrgu Secuiesc – Mereni şi retur. Calea 
ferată trece la 200 de metri de comună iar gara se află la 
1 Km distanţă de comună. Din punct de vedere infrastruc-
tural comuna este bine situată între DN 11 şi calea ferată. 
În comună mai există reţea de televiziune prin cablu, reţea 
de internet şi acoperire bună a semnalelor GSM, necesare 
funcţionării reţelelor de telefonie mobilă.
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Starea drumurilor din comuna Sânzieni
Categoria 
de drum

În lucru Necesită 
reparaţii 
minore 

(plombări)

Necesită 
reparaţii 
majore

Stadiu de 
proiect

DN 11 x
DJ 1353 x
DC 547 x

Tabel 16 / Sursa: Primăria comunei Sânzieni

2.14 Alimentarea cu apă şi epurarea apelor 
menajere

Reţeaua de alimentare cu apă potabilă a fost construită în 
localitate Sânzieni în anul 2006. Această reţea de alimenta-
re cu apă potabilă nu există însă şi în satele aparţinătoare. 
Tot aici se află în curs de proiect, realizarea unei staţii de 
epurare corespunzătoare conform normelor europene. Sis-
temul de canalizare al comunei se află la fel în stadiu de 
proiect. 

2.15 Alimentarea cu energie

În comuna Sânzieni există o reţea de electricitate construită 
în anii 1963–1966, reţea ce a beneficiat de reparaţii capitale 
în anul 2005. Aproape toţi cei 4.700 de locuitori beneficiază 
de alimentare cu energie electrică. Lungimea totală a reţelei 
de electricitate este de 43,13 Km. Locuitorii comunei sunt 
racordaţi la reţeaua electrică în proporţie de 99%. Iluminatul 
public este bine organizat pe tot teritoriul comunei. Iluminat 
stradal funcţionează vara între orele 22:00 şi 5:00 şi iarna 
între orele 18:00 şi 07:00.

Odată cu construcţia reţelei de gaz în anii 2002–2004 a fost 
rezolvată şi problema alimentării cu gaze naturale. Datorită 
preţului mare a gazului metan, localnicii sunt nevoiţi să 
folosescă şi alte surse de energie. Din acest punct de vede-
re, 95% din totalul locuinţelor sunt încălzite cu lemne.

2.16 Depozitarea deşeurilor

Pe teritoriul comunei, pe lângă drumul dintre Tîrgu Se-
cuiesc şi Sânzieni, se află halde de deşeuri pentru depozi-
tare. Transportul deşeurilor se realizează cu o autospecială. 
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Această activitate este bine organizată. 

Gestionarea necontrolată a deşeurilor poate produce pol-
uarea mediului înconjurător prin:

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

 � posibilă poluare a pânzei freatice prin infiltrarea 
substanţelor periculoase în apa subterană;

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

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

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

 � disconfort ambiental.  
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2.17 Mediu

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

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

Principalele resurse naturale ale judeţului Covasna sunt: 
pădurile, apele minerale, zăcămintele de lignit, andezit, 
argilă, nisip şi petrol. 

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

Calitatea apelor de suprafaţă se încadrează (Normativul 
1146/2002, revizuit în 2004) în general în clasa a II-a şi a 
III-a. În general substanţele organice prezintă valori mai ridi-
cate în perioada de vară şi toamnă, acest fapt datorându-se 
în mare parte precipitaţiilor căzute în bazinul hidrografic al 
râului Olt care antrenează prin scurgerile de suprafaţă sus-
pensii şi materii organice. 

Comuna Sânzieni este una dintre cele mai afectate comune 
din judeţul Covasna din punct de vedere al concentraţiei de 
nitraţi. Acest lucru se datorează lipsei îngrăşămintelor na-
turale şi datorită folosirii îngrăşămintelor chimice pline de 
această subsanţă. Din această cauză poate fi observată in-

festarea apelor de suprafaţă cu  nitraţi şi nitriţi.

Se constată probleme pe perioada viiturilor, când datorită 
precipitaţiilor şi concentrării scurgerilor la nivel microbazi-
nal, apele antrenează în deplasarea lor cantităţi însemnate 
de deşeuri, substanţe rezultate din degradările organice şi 
nu în ultimul rând substanţe rezultate ca urmare a aplicării 
tratamentelor culturilor agricole cu îngrăşăminte chimice şi 
pesticide.

Pot exista cazuri izolate de poluare care se datorează 
unei exploatări necorespunzătoare a echipamentelor exis-
tente în activităţile economice, dar în aceeaşi măsură şi a 
incapacităţii unităţilor cu pondere însemnată în poluare, de 
a efectua retehnologizările necesare.

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

Astfel, în condiţiile hidrometeorologice precizate anterior, 
putem considera sectoarele de râu din avalul evacuărilor 
staţiilor de epurare Tîrgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Întor-
sura Buzaului, Sf.Gheorghe, Leţ ca zone sensibile.

Valorile de poluare al aerului sunt ridicate din cauza pulbe-
rilor în suspensie dar numai în zonele, unde traficul este 
mai intens şi în localităţile, unde partea carosabilă nu este 
întreţinută. 

Trebuie menţionat faptul că prin dezvoltarea spaţiului aerian 
a României în anul 2001 s-a înfiinţat un traseu aerian nou 
care trece pe deasupra comunei Sânzieni şi afectează în 
mod negativ calitatea aerului.

Arii naturale protejate şi monumente ale naturii: Prin Hotarâ-
rea 39/2001, Consiliul Judeţean Covasna a pus sub protecţie 
provizorie un număr de 34 rezervaţii printre care se află şi 
Dealul Perko, rezervaţie naturală cu o suprafaţă de 350 Ha 
localizat în aria comunelor Sânzieni şi Poian. (Sursa: Plan local 
de acţiune pentru protecţia mediului – judeţul Covasna – 2006)
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3. Documente de planificare
La nivel judeţean şi regional există o serie de planuri şi stra-
tegii care îşi propun să dezvolte o serie de obiective de inte-
res judeţean şi regional prin intermediul a diverse proiecte. 
Din acest punct de vedere este foarte important ca Strategia 
de Dezvoltare Locală a comunei Sânzieni să ţină cont de 
obiectivele, priorităţile de dezvoltare, de proiectele sau de 
ideile de proiect prevăzute în cadrul documentelor strategi-
ce de la nivel judeţean şi regional tocmai pentru ca ceea ce 
Consiliul Local şi Primăria Sânzieni îşi propun ca şi viitoare 
proiecte de dezvoltare să nu fie în conflict direct cu cele de 
la nivel judeţean sau regional. În continuare prezentăm în 
cadrul acestui subcapitol extrase din documentele strate-
gice de la nivel judeţean şi regional, extrase ce vor putea 
fi utilizate de către administraţia publică locală cu privire la 
proiectele pe care aceasta doreşte să le realizeze în viitor.

Mediu – Plan local de acţiune pentru 
protecţia mediului – judeţul Covasna – 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Derularea lucrărilor de reabilitare/dezvoltare a siste-
melor de alimentare cu apă 
Responsabili de implementare: Consiliul Judeţean, 
Consilii Locale 

Termen: 2011 
Sursă de finanţare: FC/SP/AS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Elaborarea planurilor de intervenţie în caz de urgenţă 
Responsabili de implementare: Inspectorat pt. Situaţii 
de Urgenţă, Consilii Locale, SGA 
Termen: 2009 
Sursă de finanţare: buget de stat

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

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

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

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

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

 � Selecţie de voluntari

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

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

 � Monitorizarea familiilor aflate în situaţie de risc

 � Alcătuirea echipei de specialişti pentru evalua-
rea cazurilor

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

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

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

1. Acordarea de sprijin de specialitate pentru înfiinţarea 
de Centre de zi în colaborare cu Consiliile Locale
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Turism – Strategia de dezvoltarea a turismu-
lui în judeţului Covasna

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

Scopul centrelor: a da şi a primi informaţii

Domenii de activitate: 

 � Turism – centru de vizitare

 � Organizarea protecţiei mediului

 � În slujba comunităţii

Sarcini: 

 � Colectarea informaţiilor din localitate

 � Actualizarea informaţiilor

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

 � Asigurarea serviciilor de bază în caz de urgenţă 
medicală 

 � Coordonarea programelor (instituţii, consiliu 
local, ONG)

 � Efectuarea unor sondaje simple referitoare la 
calitatea serviciilor 

 � Program permanent cu publicul 

Angajaţi: 

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

Locaţie: 

 � Cele existente sau locaţii noi

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

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

1. Infrastructura de transport

Drumuri comunale

• Asigurarea de fonduri pentru întreţinerea drumuri-
lor;

• Pietruirea tuturor drumurilor comunale;

• Asfaltarea drumurilor comunale;

• Întreţinerea şanţurilor din mediul rural.

Poduri şi podeţe

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

• Întocmirea proiectelor tehnice pentru consolidarea 
şi repararea podurilor

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

• Efectuarea lucrărilor de decolmatare podeţe sau 
înlocuirea a lor acolo unde nu este posibilă decol-
matarea

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

Transportul public de persoane

• Renovarea autogărilor

• Amenajarea staţiilor

• Reînnoirea parcului de autobuze

• Asigurarea de trasee pentru întreaga populaţie

Reţeaua de căi ferate

• Construirea unor pasaje supraterane peste calea 
ferată

• Modernizarea barierelor manuale prin instalarea 
unor bariere automate

• Presemnalizări şi semnalizări ale trecerilor de cale 

ferată moderne

Transportul greu

• Reabilitarea drumurilor, mărind capacitatea portantă 
a acestora

• Realizarea căilor de tip centură

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

2. Infrastructura de utilităţi şi servicii publice

Alimentare cu apă, canalizări şi staţii de epurare

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

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

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

Alimentare cu gaze naturale

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

3. Infrastructura de telecomunicaţii

• Mărirea capacităţii de transport de date internet

• Extinderea capacităţii reţelelor

4. Gestionarea deşeurilor

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

 � facilităţi de colectare selectivă a deşeurilor me-
najere;



Pagina 27 

Strategia comunei Sânzieni 2008 – 2020

 � autovehicule (autogunoiere, buldozere, 
încărcătoare, camion cu sistem de măturare 
stradală, compactoare, etc);

 � închiderea tuturor depozitelor neconforme cu 
normele UE;

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

 � staţii de transfer pentru aglomerările mai mari;

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

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

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

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

 � extinderea zonelor deservite de serviciile de 
salubritate;

 � extinderea colectării selective.

5. Mediul social şi cultural

Tineret

 � Întărirea organizaţiilor de tineret existente

 � Înfiinţarea de noi asociaţii/ organizaţii

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

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

 � Perfecţionarea liderilor asociaţiilor în vederea 
dialogului eficient cu terţii

 � Organizarea de mese rotunde, întâlniri ale 

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

 � Creşterea ofertei de locuri de muncă pentru 
tineri

 � Atragerea tinerilor în administraţie

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

 � Creşterea fondului locativ social

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

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

Cultură

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

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

 � Protecţia valorilor culturale moştenite, şi stimu-
larea dezvoltării

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

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

1. Dezvoltarea infrastructurii locale

Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
de transport

 � Creşterea fondului locativ social

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

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

Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de 
protecţie a mediului

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

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

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

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

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
educaţionale, sociale şi de sănătate

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

 � Amenajarea de unităţi sanitare şi veterinare

 � Construirea, extinderea, modernizarea şi dota-
rea şcolilor

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

2. Dezvoltarea turismului

2.1. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural

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

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

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

2.2. Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei 
turistice;

 � Investiţii turistice care promovează bucătăria 
tradiţională specifică zonei

 � Iniţiative de valorificare turistică a resurselor 
locale

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

 � Crearea de mărci şi branduri turistice locale

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

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

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

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

3. Dezvoltare rurală

3.1. Creşterea competitivităţi sectoarelor agro-alimentar 
şi forestier

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

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

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

şi a schimbărilor climatice

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

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

 � Îmbunătăţirea accesibilităţii la exploataţiile agri-
cole şi forestiere

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

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

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

 � Crearea de activităţi non-agricole şi dezvoltarea 
întreprinderilor

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

 ○ investiţii in dezvoltarea agroturismului

 � Încurajarea activităţilor turistice

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

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

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

 ○ amenajarea obiectivelor naturale de interes 
turistic

 � Crearea şi modernizarea infrastructurii rurale

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

alimentare cu gaz, etc

 � Amenajarea spaţiilor de interes public ale 
localităţilor

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

 ○ reabilitarea/amenajarea bibliotecilor, 
căminelor culturale, etc

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

POPULAŢIE

Puncte Tari Puncte Slabe
 � se observă o dezvoltare 

a comunei prin apariţia 
numeroaselor gospodării 
şi datorită procesului de 
migrare a orăşenilor spre 
sate 

 �  terenuri destinate pentru 
parcuri industriale 

 � terenuri destinate pentru 
investitorii interesaţi în 
domeniul agricol  

 � forţă de muncă 
numeroasă dar nefolosită

 � terenuri şi grădini dispo-
nibile pentru construcţii 

 � apropierea de oraşul 
Tîrgu Secuiesc

 � populaţia activă este mai 
mare decât cea inactivă

 � tendiinţa de dezvoltare a 
comunei prin construirea 
de noi locuinţe    

 � rata natalităţii arată o 
tendiinţă de descreştere 
faţă de rata mortalităţi, 
care din păcate este în 
creştere

 � sporul natural arată 
tendiinţa de descreştere

 � lipsa locurilor de muncă 
necesită migrarea local-
nicilor la muncile sezo-
niere din occident

 � fabricile din zonă, 
micşorează capacitate 
de producţie – ca urmare 
creşte numărul şomerilor 

 � lipsa de investiţii

Oportunităţi Riscuri
 � posibilitate de a crea 

noi locuri de muncă 
în vederea reducerii 
numărului de şomeri

 � dezvoltarea agroturis-
mului, posibilităţi pentru 
dezvoltarea turismului 

 � parcurile industria-
le poluează mediul 
înconjurător

 � lipsa locurilor de 
muncă duce la migraţia 
populaţiei, a localnicilor

ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

Puncte Tari Puncte Slabe
 � nivelul investiţiilor este 

în curs de creştere mai 
ales la nivelul asociaţiilor 
familiale

 � posibilitatea creării de 
noi locuri de muncă 

 � creşterea numărului de 
investitori în domeniul 
agricol

 �  distanţa apropiată de 
oraşului Tîrgu Secuiesc 
şi traversarea comunei 
de către a DN 11 poate 
reprezenta un interes pri-
mordial pentru investitori

 � creşterea şomajului şi a 
forţei de muncă neutili-
zate

 � marea majoritate a 
populaţiei active face 
naveta spre fabricile din 
zonă 

 � Estelnic, Tîrgu-Secuiesc.

 � transportul muncitorilor 
spre locurile de muncă 
îl asigură o singură 
firmă, nefiind concurenţă 
preţurile biletelor de 
călătorie sunt mari

Oportunităţi Riscuri
 � posibilitate de investiţii, 

terenuri oferite pentru 
parcuri industriale 

 � migraţia populaţiei 
din cauza descreşterii 
numărului locurilor de 
muncă
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AGRICULTURĂ

Puncte Tari Puncte Slabe
 � terenurile arabile oferă 

posibilitate pentru cul-
tivare diferitelor tipuri 
de legume şi plantarea 
puieţilor de pomi fructifer

 � fiind o zonă de cultiva-
re a cartofului, marea 
majoritate a localnicilor 
se ocupă  cu cultivarea 
acestui produs

 � fermele agricole pun în 
aplicare proiecte de dez-
voltare şi modernizare

 � oferta largă de resurse 
naturale şi de vegetaţie 
forestieră încurajează 
dezvoltarea de activităţi  
cu un profil agricol divers 

 � predominanţa pădurilor 
şi a fîneţelor dă posibili-
tatea creşterii de animale

 � gradul mare de 
fărâmiţare a terenuri-
lor agricole determină 
practicarea unei agricul-
turi neperformente

 � folosirea îngrăşămintelor 
în mare cantitate la cul-
tivarea cartofului a dus 
la infestarea solului cu 
nitraţi şi nitriţi

 � câştigurile din activităţile 
agricole nu sunt atractive 

 � produsele agro-alimen-
tare din import, cu preţuri 
scăzute, fac concurenţă 
produselor autohtone

 � marea majoritate a local-
nicilor agricultori pleacă 
în occident pentru a de-
rula o muncă sezonieră

 � activităţile economice cu 
profil agricol sunt insufici-
ent diversificate şi depind 
aproape exclusiv de 
agricultură

Oportunitati Riscuri
 � creşte interesul 

asociaţiilor cu profil agri-
col şi a agricultorilor faţă 
de finanţările neramburs-
abile, pentru dezvoltarea, 
modernizarea asociaţiilor 
şi a fermelor agriole 

 � prin programele de 
finanţare nerambursabilă 
se observă o tendiinţă de 
dezvoltare a asciaţiilor cu 
activităţi agricole

 � fenomenul de globalizare 
va influenţa negativ acti-
vitatea agricolă zonală

 � prin scăderea preţurilor 
la produsele agro-ali-
mentare şi lipsa centrelor 
de vânzare-cumpărare 
influenţează negativ ag-
ricultura şi poate duce la 
distrugerea acesteia

TURISM  
 
Puncte Tari Puncte Slabe
 � comuna este situată la 

poalele dealului Perkö 
şi pe malul râului Casin, 
ceea ce oferă un peisaj 
turistic formidabil şi o 
panoramă excelentă de 
pe deal 

 � posibilitatea dezvoltării 
agroturismului

 � comuna oferă multe 
puncte de atracţie pen-
tru vizitatori: ruinele 
cetăţii Tarnoczy, bise-
rica romano-catolică 
din Sînzieni construită 
în anul 1401, muzeul 
satului din Casinu Mic, 
izvorul de apă minerală 
din Casinu Mic, moara 
din Valea Seacă şi cape-
la Sf. Ştefan de pe dealul 
Perkö

 � flora şi fauna deosebită, 
aerul curat şi nepoluat al 
pădrilor din zonă, apro-
pierea de popasul  turis-
tic din Cătruşa 

 � organizarea de eveni-
mente culturale pe totă 
durata anului

 � grup de dans folcloric 
activ de 30 de ani 

 � faţă de posibilităţile turis-
tice, există prea puţine 
pensiuni  pentru cazarea 
turiştilor

 � agroturismul se dezvoltă 
prea lent

 � lipsa investiţiilor pe plan 
turistic

 � lipsa de interactivitatea şi 
cunoaşterea insuficientă 
a posibilităţilor turistice

 �  lipsa interesului 
populaţiei faţă de eveni-
mentele culturale autenti-
ce 

 � lipsa de informare pe 
plan local şi pe plan 
judeţean a posibilităţilor 
turistice către interesul 
turiştilor şi a investitorilor 
din acest domeniu 

 � lipsa ocrotirii folclorului

Oportunităţi Riscuri
 � existenţa unor locuinţe 

cu camere nefolosite 
care ar putea fi destinate 
dezvoltării agroturismului

 � înştiinţarea şi formarea 
localnicilor care doresc 
să se ocupe de turism

 � s-ar putea organiza 
festivale naţionale şi 
internaţionale de dans 
popular

 � lipsa interesului localnici-
lor de a dezvolta turismul 
ca şi soluţie alternativă 
de creare a unor surse 
venit  

 � marea majoritate a 
localnicilor trăiesc din 
agricultură, 

 � slaba de informare a 
localnicilor privind sur-
sele alternative de venit 
alternative
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ECHIPAREA TERITORIULUI

Puncte Tari Puncte Slabe
 � prin comună trece DN 

11 oferind o posibilitate 
bună de legătură traficu-
lui rutier

 � întreaga localitate este 
alimantată cu energie 
electrică, toată reţeaua 
de electricitate a fost 
reînnoită în 2006 

 � a fost construită reţeaua 
de gaze naturale între 
anii 2002-2006 

 � în anul 2007 a fost 
construită reţeaua de 
apă potabilă a satului 
Sânzieni

 � canalizarea este în 
curs de proiect  şi va fi 
finalizată

 � este rezolvată pe 
plan local problema 
depozitării deşeurilor 
în haldă la nivel local şi 
transportul deşeurilor cu 
autospecială de transport 
deşeuri                                   

 � prin reconstruirea DN 11 
s-a mărit traficul rutier 
prin comună creând 
multe probleme pentru 
locuitorii lângă drumul 
naţional

 � numai satul Sânzieni are 
reţea de gaze naturale 
şi reţea de apă potabilă, 
satele aparţinătoare nea-
vând aceste priorităţi.

 � preţul gazului natural 
fiind prea mare, marea 
majoritate a localnicilor 
folosesc lemne pentru 
încălzirea locuinţelor. 
Acest mod de încălzire 
duce la tăierea pădurilor 
în cantitate prea mare .

Oportunităţi Riscuri
 � dezvoltarea infrastructurii 

utilitare, va ridica comu-
na la un alt nivel de dez-
voltare, observându-se 
în felul acesta un proces 
de migrare ale persoan-
leor de la oraş spre sate, 
semn al creşterii nivelului 
de viaţă

 � prea puţine proiecte vor 
putea fi câştigate pentru 
comunele şi satele mici 
şi mijlocii, deoarece nu 
este timp suficient pen-
tru întocmirea cererii de 
finanţare şi a SF-urilor

MEDIU

Puncte Tari Puncte Slabe
 �  comuna are multe păduri 

în împrejurime, biodiver-
sitatea florei şi a faunei 
este un punct atractiv, 
aerul curat, izvoarele 
de apă minerală, râurile 
curate şi limpezi, peisajul 
unic şi panorama de pe 
dealul Perkö oferă posi-
bilitate de odihnă pentru 
turişti

 � comuna deţine hal-
de pentru colectarea 
deşeurilor

 � colectarea deşeurilor 
este foarte bine 
organizată la nivel de 
comună

 � prin dezvoltarea spaţiului 
aerian a României în 
anul 2001 s-a înfiinţat un 
traseu aerian nou care 
trece exact pe deasupra 
localităţii Sânzieni şi care 
poluează aerul

 � comuna este o zonă 
deosebit de bună pentru 
cultivarea cartofului şi a 
legumelor 

 � lipsa îngrăşămintelor 
naturale a condus la 
folosirea îngrăşămintelor 
chimice pline de nitraţi

 � apa de suprafaţă este 
infestată de nitraţi şi nitriţi 
în urma folosirii conti-
nuee a îngrăşămintelor 
chimice 

Oportunităţi Riscuri
 � elaborarea mai multor 

proiecte privind protecţia 
mediului, ocrotirea 
pădurilor prin micşorarea  
procesului de exploatare 
a pădurilor

 � cultivarea diferitelor 
culturi pe terenurile 
agricole care nu necesită 
îngrăşăminte chimice

 � introducerea biocultu-
rii diferitelor legume şi 
fructe

 � folosirea nelimitată 
şi necontrolată de 
îngrăşăminte chimice 
poate duce la urmări 
ecologice

 � din agricultură trebu-
ie eliminată folosirea 
inconştientă a insectici-
delor şi ierbicidelor
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INFRASTRUCTURA SOCIALĂ, DE SĂNĂTATE, DE 
EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI SPORT

Puncte Tari Puncte Slabe
 � la infrastructura socială putem 

aminti existenţa azilului de bătrâni 
care este conform normelor şi 
standardelor europene din punct 
de vedere al funcţionării ,dotării şi 
funcţionalităţii acestuia

 � din punct de vedere al educaţiei 
putem vorbi despre existenţa unui 
sitem educaţional performant 

 � şcolile sunt foarte bine dotate cu 
echipamente hardware şi soft-
ware dar şi cu diferite materiale 
educaţionale

 � se observă tendinţa de creştere a 
natalităţii în ultimii ani 

 � apropiera oraşului Tîrgu Secuiesc 
unde se află un spital bine dotat 

 � cabinetul medical de familie aflat 
în comună cu medici specialişti 
aigură o rezolvare foarte bună a 
problemelor de sănătate ale locui-
torilor 

 � anual sunt organizate foarte multe 
evenimente culturale datorită 
ansamblului foolcloric Perko, 
ansamblu ce desfăşoară o acti-
vitate culturală fără întrerupere 
începând din anii `70

 � există o echipă de fotbal la nivel 
de comună cu rezultate foarte 
bune în campionatul judeţean 

 � s-a reuşit construirea unei săli 
de gimnastică performantă prin 
finanţare europeană în anul 2007

 � populaţia minoritară (rromii) 
trăiesc într-un mod nesatisfăcător, 
neavând condiţii de igienă 
elementară

 � mulţi tineri care termină studiile în 
cadrul universităţi sau a unor şcoli 
de învăţământ superior nu găsesc 
loc de muncă

 � lipsa cadrelor didactice speciali-
zate

 � necesitatea renovării cabinetului 
medical şi dotarea acestuia cu 
echipamente performante pen-
tru o mai bună desfăşurare a 
activităţii

 � sprijinul acordat pentru 
funcţionarea ansamblului folclo-
ric nu este foarte substanţial în 
comparaţie cu munca desăvârşită 
pe care aceşti tineri ambiţioşi o 
prestează

Oportunităţi Riscuri
 � utilizarea forţei de muncă existen-

te dar neocupate (în special rromi) 
de la nivelul comunei Sânzieni 

 � utilizarea potenţialului propriu 
(tineret, amsanblu folcloric, tradiţii, 
cultură, etc.) în vederea stbilirii de 
noi contacte şi parteneriate cu alte 
comune din alte state europene 
în vederea elaborării, dezvoltării 
şi implementării de proiecte euro-
pene

 � sprijinirea şi diversificarea 
activităţilor sportive la nivel de 
comună pentru tineret

 � problema rromilor este o problemă 
primordială deoarece marea 
majoritate a acestora sunt apţi de 
muncă însă aceasta nu este deloc 
folosită 

 � ajutoarele sociale sunt plătite 
degeaba deoarece nu se observă 
nici o dezvoltare în cadrul familiilor 
care beneficiază de aceste plăţi, 
excepţie fiind creştera numărului 
de persoane (creşterea natalităţii) 

 � o eventuală îmbătrânire a 
populaţiei comunei poate duce 
la o stagnare a vieţii culturale şi 
sportive 
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2. Dovada implicării actorilor locali 
în elaborarea strategiei
Firma MANCOM CENTRU SRL s-a lăsat ghidată de ideea 
că locuitorii comunei Sânzieni sunt cei mai familiarizaţi cu 
reuşitele şi problemele propriei lor dezvoltări. Elaborarea 
strategiei de dezvoltare locală a comunei Sânzieni s-a re-
alizat aşadar prin cooptarea şi luarea în considerare în cel 
mai înalt grad a cunoştinţelor, dorinţelor şi ideilor locale. În 
vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală,  domnul 
Molnar Barnabas a fost desemnat din partea primăriei ca şi 
colaborator şi partener local de contact. Alături de el au mai 
colaborat domnul Szabolcs Toth (partener de contact care 
a avut ca sarcină garantarea, la nivelul judeţului Covasna, 
a intenţiilor judeţului Covasna, a planificărilor şi proiectelor 
supraordonate ale judeţului, însă şi a feedback-ului dintre 
interesele comunei Sânzieni şi a judeţului Covasna), doam-
na Zsuzsa Varga, d-na Boglarka Vajda şi d-l Zoltan Mocsary 
(au elaborat în mod activ acele puncte care, din perspectiva 
planului de dezvoltare judeţean, a programului de acţiune 
în domeniul mediului, a strategiei judeţene pentru dezvolta-
rea turistică şi a altor documente, exercită o influenţă directă 
sau indirectă asupra dezvoltării viitoare a comunei Sânzieni 
şi asupra implementării Strategiei de Dezvoltare Locală). 

La începutul analizei, în comuna Sânzieni au fost distribu-
ite chestionare în vederea sondării opiniei locuitorilor ace-
stei comune privind situaţia actuală. Acesta acţiune a fost 
întreprinsă pentru a putea lua în considerare ideile oameni-
lor ce locuiesc şi trăiesc în acestă comună. Dintr-un total de 
70 chestionare au fost evaluate 38. Astfel a reieşit că locui-
torii comunei Sânzieni văd următoarele avantaje în comuna 
lor: 

Avantaje 

Teritoriul comunei este situată din punct de vedere turistic 
la poalele dealului Perko, oferind un peisaj admirabil pen-
tru turişti, o panoramă de pe întregul bazin de Trei Scaune. 
Totuşi în dezvoltarea turismului se observă o tendinţă de 
dezvoltare prea lentă, această problemă poate fi rezolvată 
prin crearea locurilor şi structurilor destinate cazării turiştilor.

Printre avantajele comunei putem enumera următoarele: În-
treaga infrastructură utilitară arată un avantaj deosebit faţă 
de comunele înconjurătoare;

• reţea de gaz natural existent recent construită;

• reţea de apă potabilă finalizată;

• reţea de canalizare în curs de proiect; 

• reţea de energie electrică reconstruită şi 
modernizată în anul 2006.

Se observă că aceste avantaje sunt o prioritate a orăşenilor, 
deoarece încet populaţia de la oraş migreză spre sat.

Valea pârâului Casin este un punct turistic extraordinar, dar 
nedezvoltată. Aici există condiţii optime pentru dezvoltarea 
pisciculturii.

Cele mai mari probleme privite din punctul de vedere al unei 
părţi nu neapărat reprezentative a localnicilor, constau în: 

 � Lipsa investitorilor străini şi naţionali pe plan turistic şi pe 
plan industial;

 � Lipsa paginilor web unde pot fi înregistrate comunele 
cu posibilităţile lor de infrastructură şi investiţii, legătura 
între investitori şi posibilităţile destinate investiţiilor;

 � Mentalitatea oamenilor, friica  faţă de dezvoltare, pasivi-
tatea oamenilor reprezintă mari probleme. 

În luna mai 2008 a fost predat primarului comunei Sânzie-
ni primul concept al strategiei de dezvoltare. Un al doilea 
concept a fost discutat în luna septembrie 2008 cu Consiliul 
Local din Sânzieni. Propunerile şi impulsurile au fost inte-
grate în versiunea finală, ideile şi celelalte propuneri fiind 
permanent integrate până la data de 30 decembrie 2008. 
Prin intermediul permanentelor contacte dintre Firma MAN-
COM CENTRU SRL şi domnul Molnar Barnabas în calitate 
de partener local de contact a existat posibilitatea ca Prima-
rul şi reprezentanţii locali să fie permanent informaţi asupra 
progresului strategiei de dezvoltare, putând astfel influenţa 
în mod corespunzător cursul de elaborare al acestei strate-
gii.

Valorificarea chestionarului pentru populaţie 
Sânzieni

1. Câte răspunsuri au venit la priorităţile:

• Reparaţii drumuri    - prioritate 19

• Realizare canalizarea   - prioritate   8

• Reparaţii şcoli   - prioritate   3

• Reabilitarea/realizare reţea de  
apă potabilă    – prioritate  0

• Dezvoltare reţea internet  – prioritate  2

• Dezvoltare reţea telefonie   – prioritate  2

• Altele     - prioritate   4

2. Ce fel de şanse de dezvoltare sunt enumerate cel mai 
des?

•  Dezvoltarea turismului (agroturismului)

•  Dezvoltarea infrastructurii

•  Crearea de noi locuri de muncă

•  Construirea parcurilor de locuinţe

•  Construirea centrelor de prelucrare a produselor 
agricole

3. Care au fost cel mai des enumerate cuvinte pentru 
descrierea comunei în anul 2050?

• Cooperare, înţelegere, dinamism

• Ordine publică

• Turism dezvoltat

• Comună curată, împodobită, înfloritoare

• Posibilităţi de alegere a locurilor de muncă

4. 4. Ce fel de propuneri de proiecte au fost sprijinite de 
către persoane?

• Crearea de noi locuri de muncă  - 36 persoane

• Construirea centrului de  
prelucrare a produselor agricole  - 15 persoane

• Dezvoltarea turismului   - 14 persoane

• Modernizarea agriculturii   -   5 persoane

• Dezvoltarea infrastructurii în  
satele aparţinătoare   -   4 persoane

5. Câte persoane sunt dispuse a se implice personal? 

Aproximativ 30 de pesone ar fi dispuse să se implice per-
sonal în diferite proiecte.
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III. Strategia de Dezvoltare 1. Metodică
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală se bazează 
pe instrumentele uzuale de planificare pentru dezvoltarea 
rurală integrată – regionalitate şi participare. Regionalita-
tea se referă la gândirea în manieră regională, la crearea 
circuitelor şi a structurilor regionale. Pe acestea sunt fun-
damentate coeziunea şi competitivitatea regiunii. Participa-
rea înseamnă cooptarea persoanelor şi grupurilor în diver-
sele faze ale unui proces decizional, pentru a-l influenţa în 
mod eficient. Astfel s-a ţinut cont de o înaltă transparenţă. 
O atenţie deosebită a revenit analizei concrete a situaţiei 
socio-economice actuale, analizei punctelor tari – punctelor 
slabe, precum şi cooptării populaţiei în elaborarea obiec-
tivelor şi a ideilor de proiecte. Strategia este rezultatul unui 
proces interactiv şi participativ, în care localnicii şi purtătorii 
de decizie au activat în mod integrativ. Necesarul real de 
decizie a fost adus în mod clar în prim-plan şi a constituit o 
parte componentă a procesului de comunicare. Ca rezultat 
s-a născut o strategie ce este în mod clar orientată către 
consens şi deschisă spre priorităţi modificate, precum şi faţă 
de adaptarea unor noi demersuri de dezvoltare. 

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

 � să îşi poată forma o opinie proprie

 � să îşi poată articula obiective de dezvoltare

 � să poată lua decizii

 � să poată modela activ schimbările viitoare

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

Prin consolidarea comunicării la nivel local şi prin activarea 

unei colaborări mai bune între autorităţile locale şi cetăţeni, 
se va îmbunătăţi durabilitatea proceselor de dezvoltare şi 
mulţumirea locuitorilor din spaţiului rural. Programul LEA-
DER al Uniunii Europene, Axa Prioritară 4 din PNDR se 
orientează explicit asupra acestui demers de planificare şi îl 
ridică pe acesta la rangul de principiu. Strategiile de dezvol-
tare locale şi regionale nu pot atinge succesul decât atunci 
când actorii locali şi grupurile locale de interese se implică la 
toate nivelele, şi când ele sunt cooptate activ în implementa-
rea programelor de acţiune şi a proiectelor.
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3. Proiecte de dezvoltare şi stabilirea 
priorităţilor 
Dezvoltarea infrastructurii este în general considerată 
a fi baza pentru continuarea progreselor în dezvoltarea 
integrală a comunei. Investiţiile în infrastructură reprezintă 
fără îndoială şi premisa pentru creşterea atractivităţii comu-
nei Sânzieni. Îmbunătăţirea legăturii dintre satul Sânzieni şi 
satele aparţinătoare va putea asigura în viitor o dezvolta-
re omogenă a acestora. De aceea este necesar şi pentru 
comuna Sânzieni să se extindă şi să fie dezvoltată în mod 
prioritar baza infrastructurala în toate domeniile – tehnic, so-
cial, economic şi de mediu. Acestui lucru îi revine cea mai 
înaltă prioritate. Astfel, crearea premiselor infrastructurale 
trebuie să se realizeze în mod sistematic şi într-o îmbinare 
constructivă bazată pe reciprocitate. Odată cu PUG şi cu 
strategia de dezvoltare locală este asigurată şi o utilizare 
eficientă a mijloacelor bugetare ale comunei, drept comple-
tare a mijloacelor publice de finanţare. 

Infrastructura tehnică: 
• canalizare cu staţie de epurare 

• reabilitare/modernizare drumuri 

• reabilitare clădiri şcolă, extindere/construcţii 

• transport local

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

spaţii de joacă pentru copii 

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

• bază sportivă etc.

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

• Agricultură

• Silvicultură 

• Turism 

2. Viziune directoare şi obiective de 
dezvoltare
Viziune directoare 
Comuna Sânzieni trebuie să devină o comună model din 
perspectiva dezvoltării agroturismului şi a turismului la ni-
vel de comună. Comuna Sânzieni va căuta activ  cu scopul 
de a identifica noi produse de nişă în domeniul agriculturii. 
Comuna va sprijinii biodiversitatea agriculturii prin cultivarea 
şi a altor culturi decât cele existente deoarece la momentul 
actual se cultivă numai două dintre ele în cantităţi mai mari, 
cartoful şi cereale, iar în procent mai mic sfecla de zahăr, 
legumele şi fructele. Viaţa socio-culturală a comunei se va 
îmbunătăţii datorită locurilor de muncă sigure din agricultura 
aflată în proces de transformare, datorită unei bune şi tole-
rante convieţuiri a minorităţilor şi datorită unei vieţi culturale 
active.  

Obiective generale de dezvoltare
 � Îmbunătăţirea infrastructurii tehnice ca premisă pen-

tru dezvoltarea proiectelor de investiţii (construcţia de 
străzi, canalizare şi staţie de epurare în localităţi etc.) 
prin finalizarea infrastructurii utilitare care este în curs de 
construcţie, sporul natural poate creşte, observându-se  
o migraţie a cetăţenilor de la oraş spre sate, reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor şi a străzilor comunale

 � Îmbunatăţirea vieţii socio-culturale prin modernizarea 
sau extinderea obiectelor de infrastructură socială (cen-
tru de cultură, dispensare, etc.) 

 � Îmbunătăţirea calitativă a convieţuirii locuitorilor din 
comuna Sânzieni cu diferite minorităţi etnice, prin reali-
zarea de proiecte integrative cu rromii (proiecte culturale 
comune, idei creative pentru atragerea cetăţenilor în 
viaţa socială a comunei etc.), construirea centrelor de 
vânzare cumpărare pentru produsele agricole si prelu-
carea acestora, construirea şi amenajarea noi spaţii 
verzi la intersecţiile străzilor

• În domeniul investiţiilor în economie 

Pe locul al treilea se înscriu proiecte în domeniul socio-cul-
tural. Succesiunea reprezintă şi o valorizare, din moment ce 
îmbunătăţirea factorilor forte de amplasament influenţează 
în mod direct dezvoltarea investiţiilor în economie şi, astfel, 
creearea de locuri de muncă precum şi viaţa socio-culturala 
a comunei. O creştere relevantă a atractivităţii comunei va 
fi obţinută abia ca rezultat al tuturor factorilor, cu epuizarea 
potenţialelor locale şi prin utilizarea creativităţii şi a forţei de 
înfăptuire umane. 

Proiecte socio-culturale:
• sprijinirea dezvoltării societăţii civile prin atragerea 

cetăţenilor în viaţa socială a comunei
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4. Încadrare şi efect asupra 
dezvoltării locale, judeţene şi regio-
nale
Strategia de dezvoltare locală a comunei Sânzieni ia în 
considerare instrumentele de planificare ale judeţului Co-
vasna precum şi documentele de la nivelul regional. Pro-
iectele de infrastructură se integrează desigur în planul de 
ansamblu al judeţului Covasna în vederea dezvoltării infra-
structurii (Planul Judeţean de Dezvoltare şi Planul Regional 
de Dezvoltare 2007–2013). În această ordine de idei tre-
buie să se ofere asigurări că odată cu reabilitarea atât a 
drumurilor judeţene căt şi a celor comunale sunt înlăturate 
pas cu pas discrepanţele calitative dintre ele, ajungându-se 
în felul acesta la un echilibru. O altă armonizare necesară 
constă în derularea, realizarea propriuzisă a proiectelor de 
infrastructură tehnică – canalizare, telecomunicaţii etc., în 
măsura în care ele sunt subterane – înainte ca lucrările de 
construcţie de drumuri şi străzi să încheie modernizarea in-
frastructurii tehnice în acest sens. 

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

Acest lucru vizează şi proiectele de turism. Propuneri-
le de proiecte vor trebui să utilizeze în viitor mult mai mult 
potenţialele turistice ale comunei Sânzieni. Cheia succesu-
lui ar putea fi o strânsă colaborare în acest sens şi cu comu-
nele învecinate. Din moment ce cu siguranţă turiştii nu vor 
vizita mai multe zile consecutive exclusiv comuna Sânzieni, 
proiectele turistice vor fi integrate, încă din faza dezvoltării 
lor, în strategia de dezvoltare turistică a judeţului Covas-
na. O dezvoltare comună a unor trasee turistice pentru mai 
multe comunel învecinate va prezenta un interes deosebit 
mai ales pentru iubitorii naturii sau pentru cei în căutare de 
linişte. Dezvoltare infrastructurii turistice de bază în respon-
sabilitate comună duce la o eficienţă mai mare şi la o eco-
nomisire de costuri inutile.

În lista de proiecte sunt conţinute idei în direcţia demersurilor 

cooperative în utilizarea suprafeţelor agricole (Planul pen-
tru Dezvoltarea Agriculturii Judeţului Covasna 2007-2013). 
Marketingul comun al produselor în această regiune în ju-
rul oraşului Tîrgu Secuiesc va rezulta în urma unei strânse 
colaborări dintre comunele învecinate. Numai în acest fel 
potenţialele şi punctele forte ale fiecărei comune vor putea 
să se completeze reciproc. Cooperarea şi colaborarea în 
domeniul agriculturii va fi deasemenea foarte importantă  
tocmai pentru a putea face faţă presiunii şi concurenţei din 
afară. 
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IV. Implementarea şi moni-
torizarea Strategiei Locale 
de Dezvoltare 
În tabelul anexat sunt prezentate priorităţile de dezvoltare a 
comunei Sânzieni până în anul 2020. Aceste priorităţi sunt 
la rândul lor dublate de măsuri. Prin intermediul proiectelor 
planificate, locuitorii comunei Sânzieni vor fi cooptaţi în mod 
direct în implementarea strategiei de dezvoltare locală. Im-
plementarea ar trebui controlată prin obiectivele specifice 
şi prin satisfacerea indicatorilor. În domeniile infrastructurii 
fizice (infrstructura tehnică, socială, de comunicaţii) şi în 
silvicultură, implementatorii de proiecte vor fi, în cele mai 
multe cazuri, comuna sau amenajările comunale. În dome-
niul proiectelor socio-culturale şi de investiţii, firme private, 
persoane sau asociaţii vor fi în acelaşi timp dezvoltatori de 
proiecte, solicitanţi şi realizatori. 

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

Priorităţi Măsuri Obiective specifice Proiecte Indicatori
1. 

Dezvolta-
rea infra-
structurii 
locale

1.1 

Infra-
structura 
tehnică

 � Acces îmbunătăţit spre co-
muna Sânzieni  prin reabili-
tarea şi modernizarea infra-
structurii de transport

 � Îmbunătăţirea condiţiilor de 
amplasament ale comunei 
Sânzieni

 � Îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă ale locuitorilor prin 
telecomunicaţii

 � Canalizare şi staţie de epu-
rare pentru localităţile comu-
nei Sânzieni

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

 � Îmbunătăţirea transportului 
local pentru municitori

 � Proiect privind îmbunătăţirea 
reţelei de telefonie mobilă 
si  Îmbunătăţirea  reţelei de 
internet

 � Marcarea şi instalarea de 
tăbliţe şi indicatoare care 
să atragă atenţia turiştilor 
şi a localnicilor asupra 
importanţei rezervaţiilor şi 
asupra sancţiunilor aferente

 � Numărul cetăţenilor 
racordaţi

 � Km de drum modernizaţi şi 
reabilitaţi

 � Km2 de spaţii de parcare 
nou create

 � Numărul utilizatorilor de 
internet si telefonie
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Priorităţi Măsuri Obiective specifice Proiecte Indicatori
1.2 

Infra-
structura 
socială

 � Îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă ale locuitorilor

 � Creşterea atractivităţii co-
munei, pentru a-i păstra pe 
locuitori pe teritoriul

 � reabilitarea şi modernizarea 
dispensarului

 � Reabilitare şi modernizare 
cabinetelor medical şi vete-
rinar

 � Teren de sport cu gazon arti-
ficial şi piscină de înnot

 � Modernizare infrastructură 
şcolară 

 � Proiecte pentru sală de 
sport, teren de fotbal, ci-
nema mobil, bibliotecă. 
Accesarea unui program în 
vedera realizării unei bib-
lioteci comunale dotată cu 
internet şi acesibilă tuturor 
locuitorilor.

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

 � Reconstruirea acoperişului 
clădirii primăriei şi a 
căminului cultural prin dez-
voltarea birourilor destinate 
administraţiei publice locale 
(de ex.birou de evidenţa 
populaţiei,etc)

 � Înfiinţarea unei teren de 
popice

 � Numărul cetăţenilor 
care profită de pe urma 
îmbunătăţirii serviciilor me-
dicale

 � Numărul de elevi care învaţă 
în şcoala modernizată

 � Km2 suprafaţă verde, 
numărul de copii

2. 
Investiţii

2.1

Agricul-
tură

 � Stimularea creşterii econo-
mice

 � Asigurarea veniturilor pe 
termen lung

 � Crearea de parteneriate cu 
comunele învecinate

 � Crearea unei producţii de 
nişă

 � Proiecte comune cu sate-
le vecine privind utlizarea 
potenţialului agricol

 � Îmbunătăţirea nivelului de 
viaţă prin crearea noilor 
locuri de muncă

 � Elaborarea mai multor proi-
ecte din fondul european 
pentru dezvoltare rurală

 � Proiect pilot privind cultiva-
rea şi a altor culturi

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

 � Mărimea microfermei, cifra 
de afaceri, locuri de muncă

 � Numărul investitorilor

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

Silvi-
cultură

 � Utilizarea condiţiilor naturale 
pentru obţinerea de venituri

 � Stimularea creşterii econo-
mice

 � Crearea, respectiv asigura-
rea locurilor de muncă

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

 � Dezvoltarea exploataţiei fo-
restiere şi ocrotirea mediului 
prin împădurirea păşunilor 
nefolosite, neexploatate

 � Crearea de proiecte privind 
utilizarea fondului forestier 
(fond cinegetic, exploatarea 
materialului lemnos)

 � Amenajarea drumurilor fo-
restiere

 � Numărul de locuri de muncă

 � Numărul de km de drumuri 
forestiere

 � Km2 suprafaţă împădurită

 � Numărul de proiecte peisa-
gistice

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

2.3

Turism

 � Dezvoltarea turismului

 � Creşterea ofertelor turistice

 � Crearea de locuri de muncă

 � Stimularea creşterii econo-
mice

 � Proiect privind utilizarea 
potenţialului cultural, folclo-
ric şi turistic

 � Plan şi proiect privind dez-
voltarea agroturismului

 � Includerea zonei în cir-
cuitul turistic, utilizarea 
potenţialului existent 
(biserică, etc.)

 � Crearea unui centru cultural 
şi de odihnă pentru copii 
în pădurea aparţinătoare a 
comunei la locul numit “Ver-
esviz”

 � Dezvoltarea turismului prin 
organizarea de programe 
culturale şi folclorice

 � Numarul de proiecte

 � Creşterea numărului de 
turşti

 � Număr forţă de muncă

 � Km de trasee turistice (în 
funcţie de tematică)

 � Câţi potenţiali turişti sunt 
aşteptaţi?

2.4

Economie

 � Stimularea creşterii econo-
mice

 � Obţinerea de venituri

 � Îmbunătăţirea nivelului de 
viaţă prin crearea noilor 
locuri de muncă

 � Construcţia unei centru 
comercial (supermarket) – 
este o propunere sprijinită 
de jumătatea dintre cei 
chestionaţi

 � Număr forţă de muncă
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Priorităţi Măsuri Obiective specifice Proiecte Indicatori
2.5

Mediu

 � Stimulare educaţiei oameni-
lor

 � Proiecte de formare şi 
calificare profesională a 
populaţiei pe tema pădurilor 
şi a mediului

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

 � Proiect educaţional privind 
biodiversitatea

 � Numar de persoane formate 
şi calificate

3.

Admini-
straţie

3.1

Îmbunăt-
ăţirea 
serviciilor 
cetăţe-
neşti

 � Îmbunătăţirea orientării 
administraţiei înspre 
dorinţele şi interesele 
cetăţenilor din comuna  Sân-
zieni

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

 � Modernizarea şi dotarea 
grupului de pompieri volun-
tari

 � Reconstruirea acoperişului 
clădirii primăriei şi a 
căminului cultural prin dez-
voltarea birourilor destinate 
administraţiei publice locale 
(de ex.birou de evidenţa 
populaţiei,etc)

 � Numărul de forţă de muncă

 � Numărul persoanelor trans-
portate

 � Numărul persoanelor care 
beneficiază de mai multă 
siguranţă (pompieri)
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V. Conceptul de finanţare  
al comunei 

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

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

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

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

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

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

Ele sunt prezentate în următorul plan de proiecte (cu 
excepţia noilor programe de finanţare sau a modificărilor din 
partea Ministerelor).



Pagina 42 

Strategia comunei Sânzieni 2008 – 2020

1. Plan de proiecte, structurat în 
funcţie de beneficiar, cadru de timp 
şi surse de finanţare

Domeniu Propunere de 
proiect

Beneficiar Perioada 
de rea-
lizare si 

stadiu de 
realizare

Stadiu Costuri totale Sursa de finanţare şi volum total

Infrastruc-
tură 

Canalizare şi 
staţie de epu-
rare pentru 
localităţile co-
munei Sânzieni 

Primăria 2009-
2010

5.300.000 Euro Buget de stat şi local, OG 
7/2006;

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

Moderniza-
re, reabilitare 
drumuri, în 
special drumu-
rile de legătură 
dintre satele 
aparţinătoare

Primăria 2009-
2010

Buget de stat şi local;

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

Îmbunătăţirea 
transportului 
local pentru 
municitori

Primăria 2009 Buget local;

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

Proiect privind 
îmbunătăţirea 
reţelei de tele-
fonie mobilă si  
îmbunătăţirea  
reţelei de inter-
net

Primăria 2009 Pentru telefonia mobilă, zona 
trebuie să fie inclusă într-un plan 
al operatorilor de profil. Serviciile 
de conectare şi difuzare internet 
în spatiul rural pot fi finantate 
prin intermediul micro-intreprin-
derilor, existente sau nou create, 
specializate pe acest tip de ser-
vicii.  PNDR, Măsura 312 „Sprijin 
pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-intreprinderi“
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Domeniu Propunere de 
proiect

Beneficiar Perioada 
de rea-
lizare si 

stadiu de 
realizare

Stadiu Costuri totale Sursa de finanţare şi volum total

Marcarea şi 
instalarea de 
tăbliţe şi indica-
toare care să 
atragă atenţia 
turiştilor şi a 
localnicilor asu-
pra importanţei 
rezervaţiilor 
şi asupra 
sancţiunilor 
aferente

Primăria 2009 Buget de stat şi local;

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

Teren de sport 
cu gazon arti-
ficial şi piscină 
de înnot

Primăria 2009 în curs de proi-
ect

Buget de stat şi local, OG 
7/2006;

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

Proiecte pentru 
sală de sport, 
teren de fotbal, 
cinema mo-
bil, bibliotecă. 
Accesarea unui 
program în 
vedera realizării 
unei bibliote-
ci comunale 
dotată cu inter-
net şi acesibilă 
tuturor locuito-
rilor.

2009 Teren de sport 
cu gazon artifi-
cial în curs de 
proiect

Buget de stat şi local, OG 
7/2006;

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

Beneficiar Perioada 
de rea-
lizare si 

stadiu de 
realizare

Stadiu Costuri totale Sursa de finanţare şi volum total

Modernizare 
infrastructură 
şcolară  

Primăria 2009-
2010

Buget de stat;

Modernizare şcoala generală, 
reabilitare clădiri şcoli: POR, 
Axa 3, Măsura 3.4. „Reabilita-
rea /modernizarea/ dezvolta-
rea şi echiparea infrastructurii 
preuniversitare, universitare şi 
a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă”. Persoa-
na de contact: Simona Stănica, 
consilier afaceri europene, 
Direcţia Gestionare Programe:

simona.stanica@mdlpl.ro;

Construire/reabilitare cladiri 
gradiniţe pot fi finanţate prin 
PNDR, Măsura 322, Comonenta 
B „Crearea şi dezvoltarea ser-
viciilor publice de bază pentru 
populaţia rurală”;

Reconstruirea 
acoperişului 
clădirii primăriei 
şi a căminului 
cultural prin 
dezvoltarea bi-
rourilor destina-
te administraţiei 
publice locale 
(de ex.birou 
de evidenţa 
populaţiei,etc)

Primăria

sau bene-
ficiar social 
(ONG, 
etc.)

2009 651.000 Euro Buget de stat şi local;

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

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

Beneficiar Perioada 
de rea-
lizare si 

stadiu de 
realizare

Stadiu Costuri totale Sursa de finanţare şi volum total

Crearea unui 
centru cultural 
şi de odihnă 
pentru copii 
în pădurea 
aparţinătoare 
a comunei la 
locul numit 
“Veresviz”

Primăria

sau bene-
ficiar social 
(ONG, 
etc.)

2011 Buget de stat şi local;

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

Modernizarea şi 
dotarea grupu-
lui de pompieri 
voluntari 

Primăria 2009 50.000 RON Buget de stat şi local;

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

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

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

Înfiinţarea unui 
teren de popice 

Primăria în curs de proi-
ect

671450 RON PNDR, Măsura 322, Comonenta 
B „Crearea şi dezvoltarea ser-
viciilor publice de bază pentru 
populaţia rurală”

Reabilitarea şi 
modernizarea 
dispensarului

Primăria 
sau benefi-
ciar privat

Buget de stat şi local;

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

Econo-
mie

Îmbunătăţirea 
nivelului de 
viaţă prin crea-
rea noilor locuri 
de muncă

Privat 2009-
2013

Depinde în proprietatea cui se 
află şi unde este înregistrată 
societatea, exemplu:  PNDR, 
Măsura 312 „Sprijin pentru 
crearea şi dezvoltarea de micro-
întreprinderi“;

POS Competetivitate



Pagina 46 

Strategia comunei Sânzieni 2008 – 2020

Domeniu Propunere de 
proiect

Beneficiar Perioada 
de rea-
lizare si 

stadiu de 
realizare

Stadiu Costuri totale Sursa de finanţare şi volum total

Turism Plan şi proiect 
de dezvoltare a 
agroturismului

Beneficiar 
privat sau 
asociaţie 
de promo-
vare

2009 - 
2011

PNDR, Măsura 313 „Încurajarea 
activităţilor turistice”;

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

Dezvoltarea 
turismului prin 
organizarea de 
programe cultu-
rale şi folclorice

Beneficiar 
privat sau 
asociaţie 
de promo-
vare

PNDR, Măsura 313 „Încurajarea 
activităţilor turistice”

Agricul-
tură si 
Piscicul-
tura

Elaborarea mai 
multor proiecte 
din fondul eu-
ropean pentru 
dezvoltare 
rurală

Benefici-
ar privat 
sau între-
prindere 
agricolă 
(Asociaţie)

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

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

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

PNDR, Măsura 142 „Înfiinţarea 
grupurilor de producători“

Silvicul-
tură 

Dezvoltarea 
exploataţiei 
forestiere 
şi ocrotirea 
mediului prin 
împădurirea 
păşunilor nefo-
losite, neexp-
loatate 

Benefici-
ar privat 
sau între-
prindere 
forrestiere 
(Asociaţie)

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

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

SF – Studiu de fesabilitate

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

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

Tel. 0267/351.829, 351.838

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

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

Persoană de contact: Pleşa Doina Ana

office@dadralba.ro

Tel. 0258/806.134, 835.342

Fax: 0258/835.341, 831.341

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

FAX: 0358-401655

Adresa postala: Alba Iulia 

Str.Nicolae Titulescu Nr.10 D

Electronic mail

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

Webmaster: it@oicentru.alba.rdsnet.ro

Semnalare nereguli: nereguli@oirposdrucentru.ro

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

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

site-ul www.mira.gov.ro

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

Webmaster: it@oicentru.alba.rdsnet.ro

Semnalare nereguli: nereguli@oirposdrucentru.ro

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

1. Reconstruirea acoperişului clădirii primăriei şi a 
căminului cultural prin dezvoltarea birourilor destinate 
administraţiei publice locale (de ex.birou de evidenţa 
populaţiei,etc)

2. Modernizare, reabilitare drumuri, în special drumurile 
de legătură dintre satele aparţinătoare

3. Canalizare şi staţie de epurare

4. Îmbunătăţirea nivelului de viaţă prin crearea noilor locu-
ri de muncă 

5. Proiect comune cu satele vecine privind asociaţiile 
agricole necesare în vederea valorificării produselor 
agricole 

6. Colectare, selectivă/valorificarea deşeurilor (rezolvat 
2008)

7. Amenajarea parcurilor, spaţiilor verzi, crearea de spaţii 
de joacă pentru copii

8. Proiecte privind îmbunătăţirea asistenţiei medicale per-
manente (rezolvat 2008)

9. Reabilitarea şcolii

10. Reabilitarea sistemului de încălzire al grădiniţei şi al 
şcolii 
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VI.  Anexe

 

Anexa 1

Exemplu 1

Titlul proiectului

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

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

• Asigurarea serviciilor şi asistenţă medicală 

Beneficiarii:

Consiliul Local şi Primăria

Asociaţii pentru asistenţă socială sau asistenţă 
medicală, persoanele vârstnice 

Rezultate aşteptate 

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

• Îmbunătăţirea situaţiei seniorilor

Surse de finantare:  PNDR Masura 322

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

Perioda de timp pentru implementare: maximum 36 luni

Monitorizarea şi evaluarea proiectului

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

• Rapoarte de evaluare privind  obţinerea rezultatelor 
previzionate 

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

Indicatori de evaluare a rezultatelor

• Numărul persoanelor vârstnice care beneficiază de 
serviciile centrului 

Exemplu 2

Titlul proiectului

„Încurajarea activităţilor turistice”
Obiectivele proiectului: 

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

• Dezvoltarea unui sistem electronic de rezervare 
pentru structurile turistice 

• Amenajarea de marcaje şi refugii turistice de inte-
res public 

• Înfinţarea şi amenjarea de trasee turistice tematice 
şi montane 

• Amplasarea de panouri informative 

• Amenajarea punctelor de colectare a gunoiului 
menajer 

• Realizarea de investiţii în construirea aleilor pentru 
plimbări 

• Construirea şi amenajarea de popasuri şi foişoare 

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

Beneficiarii: 

Turişti, furnizorii de servicii turistice, comunitatea locală

Rezultate aşteptate 

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

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

• Creşterea numărului de turişti în zonă 

• Creşterea numărului de activităţi recreaţionale 

• Creşterea numărului de activităţi sportive 

Surse de finantare:  PNDR măsura 313 

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

Perioda de timp pentru implementare: maxim 3 ani

Parteneri în proiect: ONG-uri, investitiori

Monitorizarea şi evaluarea proiectului

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

• Rapoarte de evaluare privind  obţinerea rezultatelor 
previzionate

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

Indicatori de evaluare a rezultatelor

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

• Existenţa sistemului electronic de rezervare pentru 
structurile turistice 

• Numărul materialelor şi acţiunilor de promovare 

• Numărul de marcaje şi refugii turistice amenajate 

• Numărul platformelor de campare construite şi 
amenajate 

• Numărul punctelor de colectare a gunoiului menajer 
amenajate 

• Numărul de popasuri şi foişoare construite şi 
amenajate 

• Creşterea numărului de turişti în zonă 

Exemplu 3

Titlul proiectului

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

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

Beneficiarii: 

Proprietarii/deţinătorii de terenuri agricole şi forestiere

Consiliul Local, Ocolul Silvic

Rezultate aşteptate 

• Ameliorarea accesului la exploataţiile agricole şi 
forestiere 

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

• Ameliorarea infrastructurii agricole şi forestiere în 
conformitate cu standardele comunitare 

Surse de finantare:  PNDR măsura 125

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

Perioda de timp pentru implementare: 

nu poate depăşi 5 ani de la data aprobării

Parteneri în proiect: 

Proprietarii de teren agricol şi forestier

Monitorizarea şi evaluarea proiectului

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

• Rapoarte de evaluare privind  obţinerea rezultatelor 
previzionate 

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

Indicatori de evaluare a rezultatelor

• Lungimea drumurilor de exploataţie construite 

• Numărul drumurilor de exploataţie construite 

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

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

Titlul proiectului

„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
educaţionale” 
Obiectivele proiectului: 

• Extinderea, consolidarea şi modernizarea clădirilor 
pentru învăţământul obligatoriu 

• Dotarea cu materiale didactice şi echipamente şcolare 

• Dezvoltarea reţelei informatice prin achiziţia de 
computere, echipamente periferice

• Software educaţional, introducerea internetului 

Beneficiarii: 

Populaţia şcolară

Rezultate aşteptate 

• Asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea 
actului educaţional

• Creşterea calităţii actului didactic 

• Creşterea performanţei şcolare a elevilor 

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

Surse de finantare:  POR măsura 3.4

Perioda de timp pentru implementare:  

Proiectele de investiţii trebuiesc finalizate
până în anul 2013

Monitorizarea şi evaluarea proiectului

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

• Rapoarte de evaluare privind  obţinerea rezultatelor 
previzionate 

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

Indicatori de evaluare a rezultatelor

• Numărul de unităţi şcolare reabilitate şi modernizate 

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

Exemplu 5

Titlul proiectului

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

• Modernizarea infrastructurii sportive existente în 
prezent 

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

• Construirea unui complex sportiv şi de agrement 

• Crearea unei culturi a sportului ca stil de viaţă 
sănătos 

Beneficiarii:

Comunitatea locală, investitorii în domeniu

Rezultate aşteptate 

• Creşterea gradului de accesibilitate a activităţilor 
sportive 

• Creşterea numărului de activităţi sportive 

• Creşterea numărului de activităţi recreaţionale 

• Creşterea numărului de evenimente şi manifestări 
sportive 

Surse de finantare:  

Atragerea de investitori pentru dezvoltarea bazei spor-
tive şi de

agrement a comunei 

Perioda de timp pentru implementare:  

Investiţii trebuiesc finalizate până în anul 2013

Monitorizarea şi evaluarea proiectului

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

• Rapoarte de evaluare privind  obţinerea rezultatelor 
previzionate 

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

Indicatori de evaluare a rezultatelor

• Numărul de terenuri de sport construite şi amenaja-
te 

• Numărul de evenimente şi manifestări sportive 
organizate 

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

• Creşterea numărului de acţiuni sportive şcolare 
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Anexa 2

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

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

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

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

î

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

î

100%

100%

80%

70%

Utilizatori�de terenuri�agricole

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

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

Investitii
activitãti�non-agricole

pentru�dezvoltarea�de
Membri gospodãriilor�agricolei50%

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

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

Fermieri
agenti�economici

,

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

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

Utilizatori�de terenuri�agricole

Îmbunãtãtirea�calitatii�vietii�in�mediul�rural

Gospodarirea�terenurilor�agricole�si�forestiere
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Anexa 3

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

LEADER

Cheltuieli�de�functionare
ale�G.A.L.

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

Max.�100%

Max.�80%

G�A�L. . .

Comunitãti�locale,
structuri�publice�si�private

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

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

Tip�de�ajutor Fonduri�publice�nerambursabile Beneficiari

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

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

i�modernizarea�unit t

i�silvice

Sprijin�pentru�fermele�de�semi subzistentã-

Investitii�pentru�modernizarea�infrastructurii
agricole si�silvice

Sprijin�pentru grupuri
de�producãtori

înfiintarea lor

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

preg

Max.�50%

1500�Euro/an/fermã

Max.�100�%

Fermieri��producãtori�agricoli,

Microinteprinderi silvic
Microinteprinderi��IMM agricol

din�sectorul
, din�sectorul

Ferme�de�semi-subzistentã

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

Grupuri�de�producãtori

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

n

100%

100%

Sprijin�pentru tineri
fermieri

instalarea lor
in�mediul�rural

Sprijin�pentru�pensionare anticipatãa

Servicii�de�consiliere�agricolã�si�silvicã

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

r

100%

100%

100%
maxim�1500Euro/an/fermã

Max.�60%

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

Proprietari�de�exploatati agricole,
muncitori�agricoli

i

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

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

Cresterea�competitivitatii�produselor�agricole�si�silvice
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