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1. SINTEZĂ COORDONATORULUI 

Una dintre cele mai importante valori vizibile ale democraţiei este autonomia decizională a 

comunităţilor locale în dezvoltarea locală. Problemele comunitare ale unei comunităţi pot fi observate 

cel mai bine pe loc şi pot fi rezolvate pe plan local. Însă, este important ca resursele locale să fie 

utilizate în cel mai eficient mod posibil, iar comunitatea locală să găsească un consens în drumul spre 

viitorul viabil al localităţii. Planificarea, ca proces şi rezultat are un dublu beneficiu pentru comunitatea 

locală: pe de parte asigură spaţiu pentru armonizarea punctelor de vedere, pentru rezolvarea 

consenzuală a problemelor, pe de altă parte arată direcţia spre utilizarea concentată a resurselor în 

favoarea comunităţii locale. În zilele noastre planificarea este foarte importantă, atunci când 

majoritatea resurselor pentru dezvoltare vin în planul local din afară,  prin programele Uniunii 

Europene sau a Guvernului României. Posibilitatea atragerii de fonduri UE reprezintă cea mai mare 

motivaţie pentru comunităţile locale în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală, care deşi are 

o logică inversă, este benefică pentru comunităţile locale din România, care înainte nu erau obişnuite ca 

cineva de afară să se implice în formarea şi dezvoltarea localiţăţii şi spaţiului acesteia. 

Printre politicile de dezvoltare a Uniunii Europene principiul subsidiarităţii a câştigat treptat un 

spaţiu din ce în ce mai mare, ceea ce înseamnă dezvoltarea şi extinderea abordării LEADER mai ales în 

dezvoltarea programelor de planificare şi dezvoltare a teritoriilor rurale. Principiile abordării (strategii 

locale de dezvoltare bazate pe teritorii, elaborarea şi implementarea strategiilor bottom-up, 

parteneriatul dintre sfera publică şi cea privată, stimularea inovaţiei, măsuri trans-sectoriale integrate, 

şi construcţia de reţele ) şi metodolgia planificării bazate pe participare până astăzi s-au scurs şi în bara 

de instrumente de dezvoltare a spaţiilor urbane, sub denumirea de Dezvoltare Locală Bazată pe 

Comunitate. Abordarea pune mare accent pe implicarea comunităţilor locale, pe perspectiva integrată 

şi colaborarea în reţea, care sunt capabile să aducă la suprafaţă soluţii locale inovative. Toate acestea 

servesc prioritatea de creştere a eficienţei care stă la baza Strategiei Europa 2020. Planificarea 

strategiei așadar reprezintă şi întărirea comunităţii, prin faptul că în centrul ei stă o imagine de viitor 

reală şi susţinută de societate. Din cauza premiselor istorice ale regimului de stat este important, ca 

planificarea teritorială să fie urmată de conştientizare cât mai largă, pentru ca, comunităţile să nu 

aştepte din afară soluţii la rezolvarea problemelor lor. 

Pe parcursul planificării am urmat principalele principii ale participării publice, implicând actorii de 

bază, care şi în perioada de implementare vor trebiu să-şi asume roluri importante. Această 

perspectivă apare şi în obiectivele şi în monitorizarea și evaluarea implementării strategiei  

În primăvara anului 2014 strategia de dezvoltare a comunei Zăbala a fost realizată cu scopul, 

neascuns, de a reprezenta baza pentru proiectele perioadei dintre anii 2014-2020. Scopul strategiei 
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este astfel, să se elaboreze şi să se depună proiecte de finanţare atât la nivelul localităţii, cât şi la nivel 

de societate şi individual, care să asigure utilizarea eficientă a resurselor şi să se întărească reciproc. De 

aceea în cadrul planificării, toate grupurile sociale şi economice au fost implicate, problemele şi 

exigenţele acestora apar printre obiective şi printre măsurile strategice. 

Analizând factorii de competivitate a comunei, am ajuns la concluzia, conform căreia Zăbala se 

confruntă cu probleme asemănătoare cu alte localităţi din zonă, însă posibilităţile sale sunt mai bune 

decât. Problema primordială este lipsa infrastructurii reţelei de apă şi canalizare, care reprezintă un 

dezavantaj şi faţă de localităţile din zonă, situația fiind critică mai ales în satele care aparţin de comuna 

Zăbala. Calitatea drumurilor necesită la fel intervenții de modernizare și dezvoltare, proporția 

drumurilor asfaltate este mică, şi nici pentru dezvoltarea drumurilor forestiere şi agricole nu au fost 

alocate resursele necesare. Există neajunsuri şi în ceea ce priveşte infrastructura comunicaţiilor 

(telefonie mobilă, internet), care în privinţa turismului reprezintă un dezavantaj din perspectiva 

competitivității.  

Economia comunei este caracterizată de dependenţa prea mare de agricultură, care deocamdată nu 

reprezintă o sursă de venit satisfăcătoare pentru mase, este necesară modernizarea, transformarea ei. 

La momentul actual sunt puţine locuri de muncă, rata întreprinderilor se situează sub medie, de aceea 

o parte importantă a populaţiei de sex masculin este obligată să accepte munci ocazionale, sau să 

practice în agricultura de subzistenţă, iar tinerii pleacă în străinătate pentru muncă sezonală. 

Posibilităţile femeilor sunt un pic mai bune, ele au posibilitatea de a se angaja la firmele din industria 

de prelucrare şi în turism, respectiv în sistemul medical din regiune. Rezolvarea ar sta în dezvoltarea 

spiritului antreprenorial şi în sprijinirea întreprinderilor noi.   

Din punct de vedere demografic, populaţia poate fi caracterizată de îmbătrânire lentă, care duce la 

probleme sociale grave (dependenţă). Spiritul comunitar se devalorifică din ce în ce mai mult, iar astfel 

identitatea comunitară a localităţii va dispărea. Toate acestea apar în scăderea numărului de 

evenimente culturale şi comunitare şi în lipsa dezvoltării în comun a localităţii. Pentru stoparea acestui 

proces există iniţiative, iar acestea trebuie sprijinite. 

Sistemul de obiective ale strategiei se integrează în rezolvarea problemelor mai importante 

identificate şi formulează obiectivele realizabile până în anul 2020. Realizarea obiectivelor face posibilă 

dezvoltarea echilibrată a comunei pe toate domeniile calităţii de viaţă: 

• Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei locale, creşterea atractivităţii localităţii 

• Comunitate locală solidară, puternică în identitatea ei, care îşi respectă în mod adecvat 

patrimoniul cultural 
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• Integrarea comunei în economia regiunii printr-un sistem de producţie şi de servicii locale 

competitive 

• Întreţinerea şi punerea în valoare a mediului construit şi natural 

• Implicarea resurselor neutilizate în procesele de creare de valori locale 

În formularea obiectivelor şi în sistemul priorităţilor şi măsurilor care servesc implementarea, 

modelul care se construieşte de jos se arată cel mai viabil. În multe domenii construcţia legăturilor 

dintre membrii comunităţii, crearea posibilităţilor de comunicare şi învăţare este primul pas spre 

gestionarea eficientă a resurselor. Terenul de dezvoltare a comunei Zăbala poate fi caracterizat astfel: 

conectarea şi concentrarea eficientă a iniţiativelor izolate şi a resurselor abandonate și atragerea de 

surse de finanțare destinate investițiilor și transferului de cunoștințe.  

Sarcina nu este nicidecum una uşoară. Pentru lansarea comunei pe o cale de dezvoltare viabilă, este 

nevoie de adoptarea mentalității strategice și a principiului bunei guvernări de către administrația 

locală. În acelaşi timp, este nevoie de transformarea sistemului de valori a comunităţii, recunoaşterea 

faptului că, punerea intereselor individuale după cele ale comunităţii poate fi sursa mulţumirii comune, 

acţionând în comun şi beneficiile individuale sunt mai mari. Pentru sfârşit este important ca 

orientându-se spre sistemul de politici de dezvoltare actuale, localitatea să beneficieze de cât mai multe 

posibilităţi de atragere de fonduri, având însă în vedere exigenţele reale, evitând investiţiile, care pe 

termen lung nu pot fi durabile.  
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2. METODOLOGIA APLICATĂ 

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

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

scopurilor propuse, în special aici, încearcă să pună în mișcare resursele locale. Totodată acest lucru 

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

competențele locale. Toate acestea aduc după sine un șir de întrebări metodologice. Cum pot fi evaluate 

în mod  eficient exigențele locale? Cum să fie concepute obiectivele de dezvoltare și sarcinile privind 

îndeplinirea obiectivelor? Cum putem valorifica resursele intelectuale locale în cursul procesului de 

planificare? etc. sunt numai câteva dintre întrebările mai importante, la care, pe baza diferitelor poziții 

metodologice, se pot da răspunsuri diferite.  

În cursul elaborării strategiei de dezvoltare a localității Zăbala am urmat  abordarea planificării 

comunitare și am ales din bara ei de instrumente.  Lista beneficiilor asigurate de planificarea 

comunitară este una cât se poate de lungă, dintre acestea trebuie evidențiate următoarele: 

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

procesul de proiectare 

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

locale, îmbogățind-o în conținut 

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

în viitor la nivel individual și organizațional. 

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

următoare, cea de executare.   

• Poate lua seamă despre existenta unor conflicte sociale latente, respectiv poate genera noi 

consensuri în legătură cu câte o problemă. 

Elementul central al planificării comunitare este principiul participării sociale, conform căreia 

trebuie asigurată tuturor grupurilor sociale interesate și vizate posibilitatea de participare la procesul 

de proiectare. Nici din punctul de vedere al rezultatelor proiectării, nici din cel al gradului de impunere 

a beneficiilor de mai sus nu-i totuna ce fel de metode de participare se pun în aplicare. În cursul 

elaborării strategiei de dezvoltare a localității Zăbala  am aplicat următoarele tehnici de participare: 

• Realizarea de întrevederi amănunțite neformalizate: am luat legătura cu liderii de opinii 

locali (agenți economici și agricoli, reprezentanți ai Bisericilor, angajați ai instituțiilor de 

învățământ, reprezentanți ai organizațiilor culturale, angajați ai administrației locale etc) 

grupându-i pe domenii de specialitate, folosind un ghid de interviu neformalizat care 
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conținea întrebări specifice domeniului respectiv și întrebări care se refereau în general la 

comunitatea locală.       

• Organizarea de foruri: organizarea unui forum cu participare deschisă, unde după o 

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

pornit o discuție și o serie de propuneri împreună cu reprezentanții locuitorilor centrate pe 

patru teme 

• Coordonarea grupurilor focus: tehnica de grup a fost aplicată în cadrul așa numitului atelier 

al viitorului, unde, în condiții dirijate, scopul a fost proiectarea și formularea stării dorite, 

care urma să fie atinsă prin strategie. În cea de-a doua parte a coordonării a avut loc o 

discuție creativă, plină de idei, în cadrul căreia s-a format lista proiectelor de dezvoltare 

relevante. 

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

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

îmbunătățire venite fie personal, fie prin telefon sau email, scrisoare sau în alt format, pe 

care mai apoi le-a prelucrat. Executantul a informat în mai multe rânduri administrația 

locală și locuitorii în legătură cu procesul de proiectare, și despre situația atunci actuală.  

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

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

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

Pe lângă coordonarea tehnicilor de participare, printre sarcinile grupului de specialiști care a 

elaborat strategia s-a aflat și ordonarea și prelucrarea datelor din evidențele locale și de la diferitele 

instituții județene (ORC, APIA, APDRP, Direcția Generală a Finanțelor Publice, AJOFM etc.), precum și 

cunoașterea pe bază de experiență a terenului. În scopul cunoașterii terenului au avut loc de mai multe 

ori vizite pe teren, în cadrul cărora, pe lângă colectarea informațiilor pe bază de date concrete, am 

încercat să ne concentrăm și asupra diferitelor impresii, experiențe și sentimente. Toate acestea le-am 

rezumat în primul capitol al strategiei, având titlul „Analiza situației”. Din punct de vedere tematic, 

capitolul care evaluează situația se construiește de-a lungul a trei dimensiuni, astfel am analizat în 

cadrul unor subcapitole independente condițiile de mediu ale comunei, caracteristicile vieții 

comunitare locale și principalele caracteristici ale proceselor economice.  După toate acestea, grupate 

tematic în tabelul SWOT, am evidențiat acei factori locali precum și acele condiții externe, la care am 

fost atenți și în timpul formulării obiectivelor și priorităților care reprezintă drumul spre imaginea de 

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

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

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

2014-2020, am pus accent și pe conformitatea cu obiectivele de dezvoltare naționale și județene. 

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

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

formulate de reglementările comune referitoare ale Parlamentului și Consiliului European (COM 

2011/618 FINAL 2).  

Planul de acțiune formulat sub formă de obiective și măsuri prezentat în capitolul Strategie 

converge cu Imaginea de viitor. Între acestea pot fi descoperite mai multe puncte de legătură, măsurile 

– prin prisma „localitatea, ca un sistem holistica” – au fost prelucrate construindu-se unele pe altele, 

sprijinindu-se, mărind în acest fel eficienta intervențiilor și sinergia efectului așteptat. În cadrul 

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

intervenții.  

Deși considerăm ca fiind prea simplistă și cu orizontul prea îngustat abordarea, conform căreia 

strategia de dezvoltare este în primul rând instrumentul pentru colectarea de resurse, însă este clar că 

acest rol a crescut foarte mult odată cu extinderea spre România a politicii de dezvoltare și finanțare a 

Uniunii Europene. Tocmai de aceea am elaborat strategia de dezvoltare a comunei Zăbala luând în 

considerare previziunile politicilor de susținere pe următorii șapte ani. Posibilele surse de finanțare 

legate de unele măsuri/proiecte  sunt prezentate în capitolul Harta surselor de finanțare. 
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3. ANALIZA MEDIULUI 

Având în vedere faptul că problemele generale de nivel macro, cum ar fi creșterea cererii de resurse 

naturale, degradarea sistematică a biodiversității, presiunea mare asupra principalelor ecosisteme, 

creșterea consumului de energie  sunt prezente și în România, dar pot fi identificate și la nivel micro, în 

cazul comunelor și satelor din judele României, pe parcursul elaborării strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Zăbala pe perioada 2014-2020 trebuie să tratăm cu o importanță deosebită importanță 

domeniul mediului, ca unul din cei trei piloni ai dezvoltării durabile. 

Astfel în cadrul prezentului capitol, destinat integral pilonului de mediu vom dezbate domenii 

precum așezarea geografică, condițiile de climă și sol, caracteristici urbanistice, gestionarea deșeurilor, 

valori și resurse naturale, etc. 

Pe parcursul prezentării comunei din perspectiva mediului vom face referiri și la situația și 

obiectivele și măsurile legate de domeniul mediului întreprinse în strategia de dezvoltare a comunei 

Zăbala pentru perioada 2007-2013. 

3.1. Așezarea geografică a comunei Zăbala 

Comuna Zăbala este situată în zona de est a județului Covasna, care se află în partea centrală a 

României, ocupând complexul depresionar al Brașovului împreună cu zonele estice ale Brașovului. 

Zăbala se așeză la poalele munților Ținutului Trei Scaune, în fostul scaun Orbai, în Depresiunea 

Târgului Secuiesc sau Depresiunea Brețcului, depresiune care este traversată de Râul Negru și afluenții 

săi, la nord având o altitudine de 600, la sud de 550 metri, și se întinde pe p lungime de 35 de km spre 

nord și 15-20 km spre vest.  

Comuna Zăbala este alcătuită din satele Zăbala (la o altitudine de 571 m), Surcea (536 m altitudine) 

Peteni (550 m altitudine) Tămașfalău (541 m altitudine) și Pava.  

Satele care formează comuna se așeză de-a lungul pâraielor Pava, Orbai, Zăbala, Gyepu, Bakara, 

acestea fiind afluențe Râului Negru.  

Comuna se află la o distanță de 14 km de orașul Tg. Secuiesc, la 5 km de orașul Covasna, la 38 km de 

municipiul Sfântu Gheorghe, la 62 de km de municipiul Brașov și la 82 de km de la orașul Târgu Ocna 

din județul Bacău. 

La nord se învecinează cu comunele Ghelința și Cătălina, la sud cu comuna Brateș și orașul Covasna, 

la est cu județul Vrancea la sud-vest cu comunele Moacșa și Boroșneu Mare. 

Având în vedere altitudinea la care se situează comuna, condițiile de climă și sol, Zăbala a fost 

trecută pe lista unităților administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată, fiind încadrată pe 
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baza criteriului: prezența la o altitudine medie între 400 și 600 m, care determină condiții climatice 

dificile, a unor pante medii de peste 15%, care fac imposibilă mecanizarea sau necesită utilizarea unor 

echipamente specifice costisitoare, prin Ordinul nr. 355 din 10 mai 2007, privind aprobarea criteriilor 

de încadrare, delimitării și listei unităților administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată. 

3.2.  Condiții de climă și sol 

Comuna Zăbala beneficiază de clima temperat continentală, caracteristică zonei depresionare din 

interiorul zonei de curbură a Carpaților, cu mase relativ umede, cu veri călduroase și ierni geroase, 

temperaturile medii anuale variază între 7-9 grade, iarna coborând sub -10 grade, vara temperaturile 

medii fiind cuprinse între 15-18 grade. Cantitatea medie a precipitațiilor anuale este în jur de 560 mm, 

în zonă bate vântul Nemira cu o viteză medie de 3m/s, uneori ajungând și la valoarea de 6m/s.  

3.3. Caracteristici urbanistice 

În cele ce urmează, vom trece în revistă caracteristicile urbanistice ale comunei Zăbala și a satelor 

care formează  comuna. Acesta activitate este justificată de faptul că urbanismul vizează sistematizarea 

rațională a comunei, teritoriilor, mijloacelor de comunicație, cu scopul de a realiza cele mai bune 

condiții de viață pentru colectivitatea locală. Astfel sfera de cuprindere a urbanismului este întregul 

teritoriu, construit și neconstruit, construibil și neconstruibil, iar scopul său este favorizarea bunăstării 

comunității prin perfecționarea structurilor.  

Pe graficul de mai jos putem observa că teritoriul total al comunei Zăbala este de 12.579 hectare, din 

care 6681 teren agricol, și 5240 hectare pădure și suprafețe acoperite cu vegetație forestieră.  Curțile și 

construcțiile se ridică la valoarea de 389 hectare, apele la 124 hectare, drumurile și căile ferate se 

așează pe o suprafață de 134 hectare, terenul neproductiv al comunei Zăbala fiind de 11 hectare. 
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Numărul total al străzilor din comună este 22, lungimea acestora fiind de 355 de km.  În ultima 

perioadă (în perioada 2007-2013) s-au depus eforturi importante pentru asfaltarea, reabilitarea 

infrastructurii rutiere a comunei și a satelor care formează comuna Zăbala. Printre aceste activități se 

numără introducerea activităților de reabilitare a infrastructurii pe lista priorităților din Strategia de 

Dezvoltare a comunei Zăbala pe perioada 2007-2013, elaborarea documentațiilor tehnice și elaborarea 

și depunerea unor proiecte de finanțare în scopul atragerii de fonduri pentru realizarea intervențiilor 

de dezvoltare a infrastructurii. În urma acestor activități s-a reușit accesarea fondurilor necesare 

asfaltării unor porțiuni de drumuri, în centrul comunei și drumul de legătură cu localitatea Tamașfalău. 

Construirea drumului în localitatea Tamașfalău a fost imperios necesară, deoarece în această 

localitatea funcționează o uzină de prelucrare a lemnului care are 48 de angajați, majoritatea acestora 

fiind din satele Surcea și Tamașfalău. 

Localitatea Zăbala este conectată la rețeaua rutieră națională prin DJ121, aceasta fiind artera 

principală a localității la care se leagă străzile principale și drumurile comunale DC7, DC8, DC 10, cât și 

străzile secundare. Rețeaua stradală a comunei Zăbala este alcătuită din DJ 121, DC7, DC8, DC10, strada 

principală, străzile principale împietrite, străzi secundare. 

Rețeaua stradală a localității Surcea este alcătuită din DJ 121D, DC10, DC13, străzi principale, străzi 

secundare.  Rețeaua stradală a localității Tamașfalău este alcătuită din DC 10, DC 13, străzi principale și 

secundare. Rețeaua stradală a localității Peteni este alcătuită din DJ 121D, DC8, străzi principale și 

secundare. 

Lungimea totală a drumurilor comunale este de 26 de km, din aceasta Administrația Publică Locală 

a reușit asfaltarea a 7 km. Lungimea totală a drumurilor de câmp este de 67,5 km, a celor forestiere 

fiind de 12,5. În momentul realizării activităților de teren necesare elaborării strategiei de dezvoltare s-

a aflat în curs evaluarea unui proiect de finanțare depus de Consiliul Local în cadrul cererii de proiecte 

a GAL Asociația Angustia, privind construirea drumurilor de câmp. Prin acest proiect se dorește 

construirea, reamenajarea drumurilor de câmp, soluționându-se astfel una din principalele probleme 

ale agricultorilor din Zăbala, starea proastă a drumurilor de câmp. 

În momentul elaborării strategiei de dezvoltare a comunei Zăbala pe perioada 2014-2020, au fost în 

vigoare 6 Planuri Urbanistice Zonale: Parc fotovoltaic Zăbala – Comuna Zăbala, zonă de locuințe și 

anexe gospodărești, comuna Zăbala, Județul Covasna, Fermă Vaci Lapte Rusandu SRL, Adăpost pentru 

Suine – Benchi prod, Zăbala, Adăpost pentru Suine Triotro, Surcea, Zonă Turistică, Agrement și Sport, 

Zăbala. 
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În tabelul de mai jos am cuprins datele referitoare la casele, gospodăriile din localitățile care 

alcătuiesc comuna Zăbala, și accesul acestora la infrastructura utilitară.  

Tabelul 1.Accesul locuințelor din localitățile comunei Zăbala la infrastructura utilitară 

 Zăbala Tamașfalău Surcea Peteni 

Numărul caselor 1334 239 268 95 

Numărul gospodăriilor 1174 198 225 56 

Numărul gospodăriilor 
racordate la rețeaua de 
canalizare 

0 0 0 0 

Numărul gospodăriilor 
racordate la rețeaua de apă 0 0 0 0 

Numărul caselor nelocuite 160 41 43 39 

Sursa: evidențele Primăriei locale, redactare proprie 

Cele mai multe case și gospodării sunt în localitatea Zăbala, urmată de localitatea Surcea, 

Tamașfalău și Peteni. Una dintre cele mai importante lacune la nivel local atât din punctul de vedere al 

bunăstării, calității vieții localnicilor, cât și din punctul de vedere al protecției mediului și naturii este 

reprezentată de lipsa rețelei de apă și canalizare.  

Marea  majoritate a gospodăriilor comunale rezolvă în mod individual alimentarea cu apă potabilă 

(fântâni) și canalizarea, aceste soluții nu sunt tocmai optime, pe termen lung pot avea un efect deosebit 

de negativ asupra mediului și asupra pânzei freatice. De exemplu, în localitatea Tamașfalău, din 

informațiile culese pe teren a reieșit că în majoritatea cazurilor apa din fântânile gospodăriilor nu este 

de bună calitate, prima pânză freatică fiind contaminată. Tot în această localitate, lipsa rețelei de apă 

potabilă poate avea pe termen scurt și efecte economice, deoarece întreprinderea de prelucrare a 

lemnului, cu capital danez riscă să nu obțină avizele de funcționare din pricina lipsei rețelei de apă. 

Acest fapt, în cazul angajaților din localitățile Tamașfalău și Surcea ar conduce la pierderea locurilor de 

muncă. Tot în această parte a comunei, întreprinderile agricole ar necesita racordarea la rețeaua de apă 

(în special gospodarii cu mai multe zeci de bovine). În anul 2012 Administrația Publică Locală a 

demarat lucrările la sistemul de canalizare și a stației de epurare în localitatea Zăbala, până în 

momentul de față s-a construit conducta principală, însă, așa cum a reieșit și din tabelul de mai sus nici 

o gospodărie nu este racordată actualmente la această rețea. Trebuie să menționăm faptul că lucrările 

au fost sistate din pricina lipsei de fonduri, însă la nivelul Consiliului Local se depun eforturi majore 

pentru identificarea fondurilor necesare finalizării lucrărilor.  
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În cadrul forumurilor organizate, și din discuțiile purtate cu conducerea locală a reieșit faptul că 

există inițiative potrivit cărora în afară de sistemul de canalizare și stația de epurare din localitatea 

Zăbala, să se depună proiecte de finanțare care să vizeze construirea rețelei de apă potabilă și a 

sistemului de canalizare în satele adiacente. În partea strategică a prezentului document se va dezbate 

pe larg calea de urmat pentru ca aceste inițiative să fie duse la bun sfârșit prin depunerea și 

implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă în noua perioadă de programare a Uniunii 

Europene, 2014-2020. 

3.4. Gestionarea deșeurilor 

Pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor menajere din comuna Zăbala, s-a încheiat 

un contract de servicii cu firma de specialitate Tega SRL, gunoiul fiind transportat o dată la o 

săptămână, la depozitul de gunoi din Sf. Gheorghe, iar taxa este plătită de gospodării, cuantumul 

acesteia fiind de 5 RON/lună. 

Din informațiile culese pe teren a reieșit faptul că, la nivelul comunei există probleme de mentalitate 

în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și atitudinea ecologică, o proporție importantă a populației 

locale nu a conștientizat încă importanța protecției mediului și a naturii, iar din acest motiv deșeurile 

sunt evacuate pe străzile comunale, în albia pâraielor, și pe câmp.  

Instituțiile locale de învățământ și organizațiile neguvernamentale organizează periodic activități de 

curățire a albiilor pâraielor și a străzilor, însă pentru a îmbunătăți peisajul comunei, pentru a contribui 

la popularizarea atitudinii ecologice și a importanței protecției mediului se necesită lansarea unor 

programe de conștientizare începând de la o vârstă fragedă, însă și pentru populația matură din 

comună.  

Comuna Zăbala este una dintre acele unități administrativ teritoriale din mediul rural al județului 

Covasna în care există un număr mare de întreprinderi mici și mijlocii (vezi analiza detaliată în cadrul 

capitolului destinat prezentării vieții economice din comună). Din punct de vedere economico-social 

această situație este deosebit de favorabilă, însă pe termen mediu și lung trebuie să se acorde o atenție 

sporită activităților întreprinderilor locale și în ceea ce privește protecția mediului și naturii (dat fiind 

faptul că în comună printre altele, funcționează ferme de porci, întreprinderi agricole, întreprindere de 

prelucrare a lemnului) iar noul Plan Urbanistic General ar trebui să ofere soluții pentru desemnarea 

unei zone industriale în care aceste întreprinderi și-ar putea transfera activitățile în condiții optime. 

Desemnarea zonei trebuie să se realizeze prin consensul conducerii locale și al mediului de afaceri 

local. 
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În ceea ce privește peisajul, imaginea comunei și a localităților adiacente putem spune că acesta și-a 

păstrat caracteristicile satelor arhaice din regiunea Trei Scaune, o îmbinații deosebită a resurselor 

naturale cu patrimoniul construit. Însă din pricina faptului că practicile bine cunoscute ale globalizării 

și modernizării și-au pus amprenta și în această zonă, se necesită elaborarea și aprobarea, mai apoi 

implementarea unui plan de conservare și ocrotire a imaginii satelor, pentru stoparea sau diminuarea 

degradării imaginii tradiționale al acestora.  

În comună există inițiative în acest sens, prin colaborarea proprietarilor Castelului Mikes și a 

Consiliului Local Zăbala s-a elaborat un plan de ocrotire și conservare a imaginii arhaice a comunei 

Zăbala. Prevederile acestui plan vor trebui luate în considerare și de noul Plan Urbanistic General, iar 

Consiliul Local și Organizațiile locale prin elaborarea și implementarea proiectelor de finanțare în acest 

domeniu vor avea sarcina de a contribui la îndeplinirea prevederilor Planului. 

În cadrul subcapitolului 2.5 am făcut o prezentare de ansamblu a patrimoniului construit, al 

principalelor elemente ale vieții culturale din comuna Zăbala. O abordare holistică a vieții economice, 

sociale și al laturii de mediu atrage după sine și importanța prezentării valorilor și resurselor naturale 

existente și accesibile la nivelul comunei, care ulterior vor fi abordate și în partea strategică a 

prezentului document. 

3.5. Valori naturale 

Una dintre principalele atracții turistice ale comunei Zăbala este zona Csipkes, care pe vremuri era 

renumită pentru activitățile privind organizarea taberelor pentru copii (cu o capacitate de 130 de 

locuri). În momentul de față din pricina unor aspecte de natură administrativă  nu se organizează 

tabere pentru copii, dar în viitor infrastructura existentă trebuie să fie valorificată în acest sens, 

deoarece aceasta reprezintă o resursă importantă a comunei Zăbala, ce poate fi valorificată eficient în 

turism. De-a lungul anilor, în zona Csipkes s-au construit numeroase case de vacanță, zona fiind un loc 

ideal pentru petrecerea timpului liber, datorită frumuseții peisajului în care este situată. Din inițiativa 

Consiliului Local în această zonă s-au amenajat spații pentru petrecerea timpului liber, localnicii și 

turiștii beneficiază de locuri special amenajate pentru foc, scenă în aer liber, teren de fotbal, filegorie, 

fiind un loc ideal de petrecere a timpului liber în natură. Mediul este favorabil organizării excursiilor de 

cunoaștere a naturii, dar aceste locuri merită vizitate pentru frumusețea peisajului, pentru încurajarea 

activității turistice în această zonă s-au înființat singurele pensiuni turistice funcționale din comuna 

Zăbala. Tabără este un punct de plecare pentru iubitorii de natură care vor să escaladeze vârfurile 

Lăcăuți și Goru. Trebuie să scoatem în evidență importanța menținerii curățeniei în această zonă, din 

păcate gunoaiele aruncate poluează vizual și au un efect nefavorabil asupra mediului și al calității apei 

pâraielor din zonă. 
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Din subsolul localităților componente ale comunei Zăbala izvorăsc izvoare de apă și apă minerală ce 

reprezintă resurse importante ce pot fi valorificate în domeniul turismului. Printre izvoarele de apă 

minerală se regăsesc: izvorul Fortyogo (sat Peteni) izvorul Nagy borviz (sat Peteni), izvorul Varhelyine 

Ujkutja (sat Peteni), izvorul de apă minerală Pava, izvorul de apă minerală Tamașfalău.  

În satul Peteni există o bună inițiativă privind valorificarea acestor izvoare, fiind amenajat un 

complex turistic, care printre facilități și servicii băi terapeutice cu apă minerală și saună, fiind un loc 

ideal de petrecere a timpului liber și tratament. 

În comună mai există următoarele izvoare de apă: izvorul Gyárpusztai, izvorul fântâna Basa, izvorul 

fântâna Rece, izvorul Kecskerágó, izvorul Aratás kútja.  

Tot în cadrul resurselor naturale ce pot fi valorificate în turism trebuie amintite și cele trei heleștee 

existente în comună, heleșteul din Zăbala (proprietate privată, 30.000 m²), heleșteul din Surcea 

(proprietate privată, 25.000 m²) și heleșteul de pe proprietatea Mikes (proprietate privată. 35.000 m²) 

Una dintre cele mai bine valorificate resurse turistice din comuna Zăbala este Castelul Mikes, care se 

situează în mijlocul unui parc dendrologic amenajat în stil englezesc, în care cei interesați sunt 

întâmpinați de alei, lac, pâraie și cascade, fiind un loc ideal pentru turiștii care vor să îmbine turismul 

cultural cu cel natural. Despre valoarea culturală și turistică a acestui edificiu am discutat pe larg în 

capitolele destinate patrimoniului cultural, aici dorim să scoatem în evidență valoarea naturală a 

parcului dendrologic, care se întinde pe 34 de hectare de pădure, dintre care două sunt ocupate de 

lacul din interiorul parcului.  

Comuna Zăbala face parte din două Arii Naturale Protejate, Natura2000, situl ROSCI0208 Putna – 

Vrancea, importanța căruia este dată de habitatele forestiere compacte care ocupă aproximativ 80% 

din suprafață și de speciile de floră și faună endemice și de interes comunitar. Dintre acestea se 

remarcă cele trei specii de carnivore mari (lup, râs și urs), care sunt prezente aici cu populații aflate 

într-o stare bună de conservare și pentru care situl reprezintă una dintre cele mai importante zone 

nucleu la nivel european. Este de menționat prezență aici a 15 tipuri de habitate de interes comunitar, 

dintre care trei sunt prioritare pentru conservare. Situl se suprapune peste Parcul Natural Putna 

Vrancea și include patru rezervații naturale. 

Situl este traversat de două drumuri naționale, DN2D (Focșani-Târgu Secuiesc) și DN2L (Lepșa-

Soveja), accesul în sit făcându-se direct din ele sau de pe drumuri forestiere. 

Abandonarea practicii de cosire a fânețelor, dar și supra pășunarea anumitor zone din sit conduc la 

degradarea habitatelor prin schimbarea compoziției floristice. 
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Cel de-al doilea sit Natura 2000 din care comuna Zăbala face parte este situl ROSPA0088 Munții 

Vrancei care cuprinde păduri compacte de molid, fag și de amestec, cu puține pajiști naturale și semi-

naturale, în care trăiesc peste 110 specii de păsări. Dintre acestea, 13 sunt specii de interes comunitar 

pentru conservare, opt dintre ele fiind chiar amenințate la nivelul Uniunii Europene, având prezente în 

acest sit efective populaționale foarte mari: cocoșul de munte, huhurezul mare, minuniţa, ciuvica, 

ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea de munte și muscarul mic. Numărul mare de exemplare din patru 

specii de ciocănitori și trei de răpitoare de noapte scoate în evidentă un mod de gospodărire al 

pădurilor din sit care oferă habitate optime acestor specii, toate necesitând un număr apreciabil de 

arbori uscați sau în curs de uscare lăsați în pădure, din care să se hrănească sau în care să cuibărească. 

Toate speciile protejate au perechi cuibăritoare în acest sit, marea  lor majoritate fiind sedentare. 

Actualmente, în comuna Zăbala nu există probleme acute în ceea ce privește protecția mediului și a 

naturii, însă pe termen mediu și lung acest domeniu trebuie să primească o atenție deosebită, deoarece 

în cazul în care nu se vor soluționa problemele legate de sistemul de apă și canalizare, depozitarea 

deșeurilor, întreținerea spațiilor publice acestea își vor pune amprenta pe starea de mediu a comunei, 

periclitându-se astfel realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii, în 

conformitate cu principiile Strategiei Europa 2020.   

3.6. Pilonul de mediu în Strategia de Dezvoltare a comunei Zăbala pe perioada 2008-2013 

În cele ce urmează vom face o sinteză a Strategiei de Dezvoltare a comunei Zăbala pe perioada 

2007-2013, din perspectiva pilonului de mediu. Comuna Zăbala a fost printre primele unități 

administrativ-teritoriale care a recunoscut importanța elaborării și implementării unei strategii de 

dezvoltare locală. Din acest motiv conducerea locală a elaborat strategia integrată, iar pentru o cât mai 

bună fundamentare a strategiei care vizează perioada 2014-2020 trebuie să facem o recapitulare a 

priorităților, obiectivelor și măsurilor din perioada anterioară, în scopul ca acestea să fie cuprinse în 

noul document strategic, în cazul în care implementarea lor nu s-a finalizat. 

Prima direcție de dezvoltare a strategiei 2008-2013 vizează dezvoltarea infrastructurii utilitare  și 

cuprinde măsuri precum: 

• Asigurarea  accesului populației la utilitățile publice 

• Modernizarea infrastructurii de drumuri 

• Management eficient de gestionare a deșeurilor 

• Reamenajarea centrului civic al comunei 

• Modernizarea infrastructurii școlare 

• Modernizarea infrastructurii medicale 
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• Modernizarea infrastructurii administrative 

Prin implementarea măsurilor susmenționate s-au așteptat următoarele rezultate: 

• Confortul sporit al populației 

• Mobilitatea crescută a proiectului 

• Condiții optime de circulație 

• Condiții de igiena și confort în unitățile școlare 

• Accesul facil al locuitorilor la serviciile de sănătate 

• Îmbunătățirea condițiilor de mediu 

• Scăderea riscului izolării comunei în timpul zăpezilor abundente 

Măsura asigurarea  accesului populației la utilitățile publice cuprinde următoarele proiecte: 

• Introducerea sistemului de canalizare în satul Zăbala 

• Extinderea rețelei de apă curentă și canalizare către satele Tamașfalău și Surcea 

• Extinderea rețelei de apă potabilă către satul Peteni 

• Extinderea rețelei de canalizare 

• Extinderea rețelei de alimentare cu gaz 

• Investiții în sisteme de producere și furnizare a energiei din surse regenerabile 

Măsura modernizarea infrastructurii de drumuri cuprinde următoarele proiecte 

• Asfaltarea străzilor interioare 

• Extinderea rețelei de drumuri comunale 

• Reabilitarea podurilor și podețelor 

• Reabilitarea drumurilor forestiere 

• Înființarea unui drum de biciclete pe ruta Zăbala-Covasna 

Măsura management eficient de gestionare a deșeurilor cuprinde următoarele proiecte 

• Investiții în stații de transfer pentru deșeuri și dotarea cu echipamente de gestionare a 

deșeurilor împreună cu ADI 

Măsura reamenajarea centrului civic al comunei cuprinde următoarele proiecte 

• Amenajare spații verzi 

• Amenajare alei 

• Amenajare spații de joacă pentru copii 

• Amenajare de terenuri de sport 
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Și în cadrul direcției de dezvoltare 2 – Dezvoltarea serviciilor și a turismului se regăsesc priorități și 

măsuri importante din perspectiva pilonului de mediu, printre acestea numărându-se: 

• Reactualizarea PUG 

• Dezvoltarea turismului de weekend și scurtă durată 

• Realizarea drumului apelor minerale 

Având în vedere faptul că majoritatea priorităților și măsurilor de intervenție cuprinse în strategia 

de dezvoltare valabilă pe perioada 2008-2013 sunt actuale și în momentul de față, acestea trebuie să 

fie incluse în prioritățile și măsurile de dezvoltare ale strategiei cu orizontul 2020, în scopul ca ele să fie 

implementate până la finalizarea noii perioade de programare a Uniunii europene. 
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4. VIAȚA COMUNITARĂ-CULTURALĂ 

În ceea ce privește esența proiectării strategiei, acesta indică sistemul cel mai optim de exploatare a 

resurselor. Tocmai de aceea merită o atenție mai deosebită omul și comunitatea, ca fiind cei mai 

importanți purtători de resurse. Următoarele capitole prezintă o imagine asupra resurselor care au o 

anumită legătură cu comunitatea locală. Pornind de la identificarea proceselor demografice, și atingând 

mai multe teme legate de acesta, ajungem la exercițiul valorificării producțiilor comunitar-culturale.  

4.1. Procese demografice 

Analiza proceselor demografice se bazează în primul rând pe analiza proceselor numerice. O sarcină 

mult mai grea, dar nu mai puțin importantă este captivarea schimbărilor calitative produse în viața 

locuitorilor, precum și aspectele care pot fi mai greu cuantificate, calificate.  Asta deoarece de multe ori 

în spatele unor fenomene demografice se află aceste schimbări calitative intervenite în mediul socio-

cultural și economic.  

Abordând din perspectiva cunoștințelor numerice în primul rând trebuie să prezentăm situația 

numărului de locuitori. La momentul Recensământului, în anul 2011, numărul stabil de locuitori ai 

comunei a fost de 4,597 de persoane. 72,3% dintre ei locuiau în reședința comunei, iar restul de 27,7% 

în satele Tamașfalău, Surcea și Pava. Privind tendințele din ultimii douăzeci de ani, conform datelor 

furnizate de către Institutul de Statistică observăm că, comuna este caracterizată de un număr stabil de 

locuitori, chiar în creștere, lucru important, deoarece capacitatea de menținere a numărului de 

locuitori este unul dintre cei mai importanți factori în ceea ce privește competivitatea comunelor.  

Grafic nr. 3. Evoluția numărului de copii, de locuitori apți de muncă și bătrâni  în comuna Zăbala între 1992-2002  

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS 
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Analizând structura populației divizată pe grupe de vârstă, pe lângă  rata stagnantă la circa 16% din 

populație a populației mai bătrâne de 65 de ani, se poate observa o creștere continuă a populației de 

vârstă activă. În anul 1990 această populație a însemnat 60,6% din totalul populatei comunei, în anul 

2012 această rată a crescut la 66,8%. Acest lucru se leagă pe de o parte de procesele demografice din 

anii trecuți – mai ales de procesele demografice socialiste, pe de altă parte, un rol important are aici și 

scăderea numărului de copii de la schimbarea regimului trecut încoace, după cum arată și graficul de 

mai sus. Scăderea de 7% a populației cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani înseamnă în cadrul totalului de 

populație o scădere efectivă de 315 persoane (27,2%) în 22 de ani (1990-2012). După calculele noastre 

(trend lineal, R²=0,8061), dacă această tendință continuă până la sfârșitul perioadei de valabilitate a 

strategiei comparativ cu valoarea din 2012 numărul de copii va scădea cu încă 158, iar numărul total la 

687. Acest lucru este important de accentuat, pentru că în satele care aparțin de comună întâlnim și 

acum în sistemul de învățământ clase simultane și există pericolul ca acest lucru să ducă în viitor chiar 

la închiderea unităților de învățământ.  

În spatele scăderii numărului de copii se află în mod evident scăderea numărului de nașteri. 

Scăderea conceperii de copii este accentuată mai ales în zonele care se găsesc la periferia comunei. Cu 

ocazia vizitelor pe teren, în urma discuțiilor avute cu preoții și pastorii am aflat că anul trecut numărul 

botezurilor în satele Tamașfalău și  Surcea a fost de numai  patru. Și acestui fapt i se datorează că 

schimbările apărute în structura de vârsta arată o direcție lentă dar hotărâtă spre îmbătrânirea 

populației. În următorul grafic am ales câțiva indicatori demografic, cu ajutorul cărora procesele 

demografice locale devin sesizabile într-un context mai larg.  

Grafic nr. 4.  Indicatori de natalitate și mortalitate în Zăbala, în zonele rurale ale județului Covasna și în județ 
(miime). 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS 
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Pe baza graficului de mai sus putem trage două concluzii importante. Pe de o parte se poate vedea că 

în ceea ce privește numărul de nașteri raportat la 1000 de persoane, cu excepția a câțiva ani, în această 

comună numărul este mai mic atât față de media județeană, cât și față de zonele rurale din județ. În 

această privință se pot distinge două perioade. Pe de o parte se poate observa o creștere cu mișcări 

oscilante, lente dar tendențioase, care atinge apogeul în datele din anul 2004 (natalitate de 16,33 la 

mie), iar apoi această perioadă este urmată de o scădere la început bruscă, apoi moderată.  

Celălalt fenomen asupra căruia este important să atragem atenția este faptul că indicele de 

mortalitate, cu excepția a doi ani (dintre care anul 2004 amintit mai sus) se situează stabil peste 

numărul de nașteri. Pe lângă aceste date, atât în cazul județului, cât și în cazul zonelor rurale din județ 

imaginea este mult mai accentuată. Iar în ceea ce privește evoluția indicelor, acesta se situează peste 

valorile medii ale județului, în jurul valorilor caracteristice zonelor rurale din județul Covasna.  

În privința căsătoriilor, anul 2007 a fost cel mai prolific, când rata căsătoriilor s-a aflat peste rata 

medie județeană și a atins 11,31 la mie (în total 56 de căsătorii), însă în perioada care a urmat se poate 

observa din nou o scădere în numărul căsătoriilor. În paralel putem observa o creștere a numărului de 

divorțuri, care atinge apogeul în anul 2009 considerat punctul adânc al crizei economice, când la 10 

căsătorii s-au raportat 4,4 divorțuri.  

Deși, fără îndoială este prezent în comună, conform statisticilor oficiale fenomenul migrației 

influențează în mică măsură evoluția numărului populației. Numărul persoanelor care se mută definitiv 

din comună între anii 1994 și 2004 este de 6 persoane, pe când numărul celor care se mută aici este de 

2 persoane, față de acesta balanța de modificări a șederilor temporare între 1990 și 2012 este mai 

semnificativă: -192 de persoane. Dacă mai adăugăm faptul că sporul natural în perioada analizată este 

de -382 de persoane, atunci prin prisma statisticilor oficiale nu putem face decât să privim apatic spre 

tendința de creștere a populației prezentată de către Institutul de Statistică. Cel mai probabil răspunsul 

trebuie căutat nu în procesele statistice ci în cele reale. Pe de o parte se poate presupune că o parte din 

migrație nu apare în statisticile oficiale, pe de altă parte evidența locală nu urmărește în timp real 

migrațiile. 

Cu ajutorul indicelor de dependență prezentate în graficul de mai jos se regăsește o imagine în 

ansamblu, asemănătoare cu situația județeană, în legătură cu măsura împovăririi sociale și economice 

suportate de către populația activă.  
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Tabelul 2. 

Indice Zona 1990 2000 2008 2012 

Dependență pers. 

tinere 

Județul 

Covasna 

n.a. 0.284808526 0.237571257 0.242073968 

Zăbala 0.398214899 0.308221319 0.24992454 0.256215888 

Dependența pers. 

vârstnice 

Județul 

Covasna 

n.a. 0.173369407 0.194666205 0.205593309 

Zăbala 0.253003776 0.250390747 0.239360097 0.241358399 

Dependență totală 

Județul 

Covasna 

n.a. 0.458177933 0.432237462 0.447667277 

Zăbala 0.651218675 0.558612066 0.489284636 0.497574287 

Dependență 

economică 

Județul 

Covasna 

2.924595743 4.471101629 4.37679909 4.972020749 

Zăbala n.a. 20.26829268 37.37878788 32.92666667 

Sursa: calcul propriu 

Analizând datele celor patru ani aleși este clar că anul 2008 a reprezentat anul schimbării de trend 

atât în cazul comunei cât și în cel al județului. Până la acea dată indicele de dependență demografică 

arată o tendință de scădere, ca apoi să fim iarăși martorii unei creșteri. Datele dependenței economice 

arată o situație socială și economică mult mai gravă, care este multiplul valorii județene. Aici se poate 

observa și efectul crizei economice, se vede cum drept rezultat al posibilităților reduse de angajare în 

2008 un angajat are în întreținere 37! de persoane. Din păcate patru ani mai târziu această rată este tot 

una mare, aproape de șapte ori cât valoarea județeană. Vom vorbi mai pe larg despre procesele de 

ocupare a forței de muncă și piața muncii în capitolul economie. 

4.2. Situația învățământului local 

Învățământul și sprijinirea învățământului de către edilii locali are un trecut însemnat în comuna 

Zăbala. Încă din secolul XVI. au funcționat aici școli catolice și reformate, iar colegiile renumite din 

Ardeal au fost vizitate de mai mulți elevi locali în scopul învățării mai departe. În secolul XIX, drept 

rezultat al insistențelor edililor locali învățământul confesional a fost comasat, astfel prin comasarea 

școlilor catolice cu cele reformate s-a înființat școala comunală. 
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La nivel comunal în zilele noastre de la grădiniță până la clasa a 8-a atât în limba maghiară cât și în 

limba română există formă de învățământ. Pe teritoriul comunei funcționează șase grădinițe, trei în 

centrul comunei, una în Tamașfalău, una în Surcea și una în Peteni.  

Din punct de vedere zonal învățământul primar, clasele 1-4, este bine reprezentat în diferitele sate 

ale comunei, pentru că, în afară de satul Pava, care se situează relativ aproape de centrul localității, în 

fiecare sat există școală primară. Deși cu numai opt elevi, dar funcționează școală primară în Peteni și 

cu un efectiv de treizeci de elevi funcționează școala din Surcea. În Tamașfalău, în Gimnaziul Thury 

Gergely se desfășoară educație elementară, unde elevii din satele învecinate (Surcea, Peteni) sunt 

transportați de un autobuz școlar de 16 de persoane. În Școala Generală Deák Béla situată în centrul 

comunal învață în momentul actual 47 de elevi, pe când numărul elevilor Gimnaziului nr. 1 Zăbala 

ajunge la 250. Liceenii preferă liceele aflate în orașele Covasna și Târgu-Secuiesc.  

Personalul didactic este alcătuit din 9 educatoare, 15 învățătoare care se ocupă de educația primară 

și 26 de profesori gimnaziali. Personalul de conducere a învățământului local ne-a întărit temerile, 

conform cărora scăderea numărului de copii (școlari, de grădiniță) va reprezenta o problemă în 

menținerea instituțiilor de învățământ.  Probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este întărită de 

cazurile – deocamdată izolate – când părinții își înscriu copiii în școlile din orașele vecine. În acest sens 

ar fi importantă începerea unei discuții cu părinții, în consecința cărora aceștia să conștientizeze 

beneficiile educației locale atât pentru elevi, cât și pentru părinți, dar și pentru instituțiile de 

învățământ.  

În ceea ce privește starea infrastructurii educației locale avem o imagine destul de variată. Starea și 

dotarea școlii recent renovate din Zăbala depășește instituțiile de învățământ din satele care aparțin 

comunei. În școala din Tamașfalău de exemplu nu este rezolvată problema încălzirii centrale, însă 

lucrări generale de reparații ar fi justificate și în școlile din Surcea și Pava, cum ar fi lucrări de izolație, 

schimbarea geamurilor, reparații de acoperiș, toalete etc.  

În privința resurselor alocabile pentru funcționare și dezvoltare, în sensul legii, instituțiile de 

învățământ sunt într-o situație vulnerabilă față de administrațiile locale de care aparțin. Ar diminua 

într-o oarecare măsură această stare de dependență, dacă școlile ar putea desfășura ei înșiși activități 

de colectare de fonduri. În acest sens întâlnim un caz care merită amintit, în cazul școlii din Tamașfalău, 

unde datorită unei legături olandeze ocazional se pot rezolva mici, dar pentru școală semnificative 

probleme de întreținere, de exemplu renovarea claselor. Văd lumina soarelui și mici lucrări de 

renovare și investiții datorită muncii comunitare, de exemplu din materialul lemnos pus la dispoziție 

de către Primărie, oameni inimoși au făcut gard și o poartă pentru școală.  
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Putem întâlni inițiative de sprijinire a educației din partea cultelor religioase nu numai în diferitele 

capitole ale istoriei locale ci și în zilele noastre. În Surcea de exemplu, în una dintre camerele locuinței 

de serviciu a vicarului sunt organizate activități extrașcolare, după-amiezi, când copiii își fac acolo 

temele pentru acasă. Și școlile din Tamașfalău și Zăbala, prin includerea elevilor, își asumă un rol 

important în organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale și de păstrare a tradițiilor locale. 

Conform părerilor locale programele școlilor populare din afara sistemului școlar ar fi binevenite și 

primite cu plăcere mai ales în zonele periferice ale comunei. În Surcea este planificată începerea unei 

astfel de mișcări, unde conform proiectului școala populară și-ar asuma un rol important atât în 

renașterea vieții culturale locale, cât și în dezvoltarea comunității.  

4.3. Spații, evenimente și personaje culturale și comunitare   

În primul rând trebuie să menționăm faptul că în urma vizitelor noastre pe teren am constatat că, 

populația comunei este o comunitate locală delimitată. În paralel această delimitare este prezentă de-a 

lungul a mai multor dimensiuni, dar se poate observa mai ales în: 

• Delimitarea structurală a așezărilor, unde unele zone cultivă și fac să funcționeze identități 

marcante la nivel zonal. Acest fapt are explicații și motive istorice. 

• Delimitarea etnică: între etniile maghiare, române și rome în mod relativ interacțiunea este 

foarte mică 

Nu numai pentru cineva din afară este vizibilă fărâmițarea comunității locale (identitate, etnie, 

politică etc). Această problemă precum și exigența referitoare la dezvoltarea comunității locale a fost 

formulată și de către localnici în cadrul forurilor locale organizate. 

Poate cele mai importante locații ale evenimentelor culturale și comunitare locale sunt căminele 

culturale. La nivelul comunei nu mai puțin de cinci cămine culturale oferă posibilitatea organizării 

programelor culturale și comunitare. Cel mai mare este căminul cultural din Zăbala cu o capacitate de 

250 de locuri. Folosită drept cămin cultural Curia Thury din Tamașfalău, care poate găzdui mai mult de 

200 de persoane a fost recumpărată de către Consiliul Local în patrimoniul comunei cu zece ani în 

urmă. Prin muncă în folosul comunității au fost realizate reparații interioare în această impozantă 

clădire cu un trecut mare, însă în lipsa unei lucrări de conservare temeinice consistența ei s-ar avaria 

mai mult. Tot în anii care au trecut a fost renovat interiorul căminului cultural din Surcea din resurse 

locale și județene, s-a construit și o toaletă. 

Trebuie amintite și spațiile publice, care pot favoriza dar în același timp pot și împiedica 

desfășurarea vieții comunitare. În momentul de față sunt puține locuri publice amenajate care să 

susțină desfășurarea vieții comunitare. În unele zone ale comunei s-au făcut mici lucrări de amenajare 
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de parcuri, amenajări de spatii verzi, locuri de joacă etc. Există de asemenea un plan de amenajare a 

spațiului public realizat de către Universitatea Szent Istvan, care are drept scop reconstrucția centrului, 

oferindu-i funcționalitate și din punct de vedere comunitar. 

Singura pată de culoare culturală a așezării este Muzeul Etnografic Ceangăiesc înființat de către 

Pozsony Ferenc, care în cadrul unei expoziții valoroase, permanente (unelte populare de folosință, 

îmbrăcăminte etc.) oferă o imagine asupra vieții tradiționale, asupra locuințelor tradiționale, cultura 

materială și arta populară tradițională a ceangăilor din Moldova. În același timp muzeul oferă o 

incursiune în unele capitole ale istoriei comunității, iar obiectele de amenajări interioare adunate la 

etajul muzeului, care erau folosite de către familiile de burghezi și aristocrați ne oferă o incursiune în 

viața de toate zilele a diferitelor clase sociale. Sarcinile de menținere, funcționare și dezvoltare a 

instituției sunt asigurate de Asociația Pro Moșeam, înființată în anul 2004. 

Tot în scopul sprijinirii vieții culturale și pentru cultivare s-a înființat Asociația Economica-Culturală 

Basa Tamás, care în urmă cu zece ani a solicitat înființarea unui centru informatic, care să funcționeze 

ca locație comunitară. În viața mișcărilor civile locale anul 2011 a fost unul de referință, căci atunci s-au 

înființat Asociația Gyöngyharmat din Zăbala și Asociația Pro Zăbala, care se ocupă printre altele de 

conservarea tradițiilor, organizarea de tabere de dans populare etc. Ne dă încredere faptul că, în timpul 

vizitelor pe teren mai mulți localnici și-au exprimat dorința,  și planurile de a înființa noi organizații 

civile, organizații economice; mai ales în Tamașfalău și Surcea am întâlnit mugurii auto-organizării, 

care se bazează pe structurile comunitare funcționale. 

Printre instituțiile culturale trebuie amintită biblioteca comunală Zăbala, care zilnic își așteaptă 

cititorii copii și adulți, și unde internetul este accesibil pe cinci calculatoare. Rețeaua de învățământ 

prezentată mai înainte, împreună cu evenimentele (sărbători școlare și comunitare, prelegeri, 

comemorări etc.) care se organizează  în jurul ei ocupă un loc important în organizarea și diversificarea 

vieții culturale locale. Ghidați de cadrele didactice, elevii concurează în cadrul concursurilor de cântece 

populare și alte evenimente școlare, în același timp prin participarea lor contribuie și la salvarea de 

valori, în Tamașfalău de exemplu, prin includerea elevilor s-a strâns un considerabil material de istorie 

locală. Personaje importante ale organizării vieții culturale și comunitare sunt Bisericile locale, care 

prin evenimentele lor de cult și lumești proprii (întâlnirea corurilor, balul recoltei, zilele cultelor) 

îmbogățesc oferta culturală locală. Pe lângă acesta îndeamnă și conduc renovarea și menajarea 

bisericilor, care reprezintă pârți ale patrimoniului construit, totodată, împreună cu administrația locală 

își asumă rolul și în construirea  de capele mortuare indispensabile pentru comunitatea locală. 

Printre organizatorii semnificativi ai vieții culturale și comunitare locale trebuie amintită familia 

Mikes, care în mod constant își asuma organizarea și sprijinirea în mod regulat începând de la tabere 
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de creație teatrale și până la expoziții, concerte, dar și evenimente comunitare (Ziua Familiilor 

Secuiești), chiar și formări profesionale. 

Pe lista evenimentelor comunitare și culturale apar baluri organizate cu diferite ocazii, zilele satului, 

ziua ceangăiască, târguri, sărbători religioase și comemorări legate de sărbători naționale, precum și 

tabără de dans popular internațional. Organizarea taberei de dans popular este îndeplinită de Asociația 

Gyöngyharmat. Sarcina păstrării de tradiții legate de dansurile și cântecele populare sunt  asumate de 

mai multe asociații locale, fără personalitate juridică. De exemplu astfel de asociații sunt Grupul de 

Dans Gyöngyharmat, corul de bărbați alcătuit din 30 de persoane din Tamașfalău, precum și grupurile 

de dans Izvorașul și Datina, care sunt menite să păstreze elemente de dans popular românesc. În viața 

locuitorilor de etnie română cel mai important eveniment comunitar este festivitatea de ziua Sfântului 

Ilie organizat în fiecare an la Gyárpuszta.  

4.4. Sistemul social și medical 

Prezenta serviciilor sociale și medicale, accesibilitatea acestora au o importanță crucială din punctul 

de vedere al calității vieții locale. Existența, respectiv nivelul serviciilor medicale locale devine din ce în 

ce mai importantă odată cu îmbătrânirea populației. Datorită situării ei, comuna Zăbala dispune de 

condiții favorabile din punctul de vedere al accesibilității serviciilor care au drept scop tratarea 

problemelor medicale cauzate de vârsta înaintată, deoarece orașul Covasna, care în acest sens dispune 

de o paletă largă de servicii, se situează la numai 5 minute de centrul comunal. La o distanță de un sfert 

de oră se află orașul Târgu-Secuiesc, unde în cadrul spitalului municipal funcționează cinci secții, nouă 

specializări și activează în jur de 30 de cadre medicale. 

În ceea ce privește sistemul medical local, acesta este compus din două cabinete medicale de familie, 

o farmacie și un cabinet stomatologic. Serviciile locale se concentrează în centrul comunal, toate 

cabinetele se găsesc aici. În cabinetele medicilor de familie pacienții sunt așteptați de un medic local, de 

un medic de familie care face naveta din Ghelința, respectiv câte două asistente medicale, în fiecare zi, 

respectiv trei zile pe săptămână. Asistența stomatologică este asigurată de către un medic stomatolog 

din Covasna, de 2 ori pe săptămână. În cazul urgențelor medicale ambulanțele sosesc de la spitalele de 

urgență în termen de 15 de minute.  

Referitor la starea de sănătate a populației, deși la nivel comunal nu ne-au stat la dispoziție date, 

datele anilor trecuți au arătat o lentă îmbunătățire a stării de sănătate. Potrivit indicelui de mortalitate 

structurat pe categorii, bolile respiratorii sunt considerate cele mai frecvente boli. Paralel cu acesta 

scade numărul bolilor contagioase. În ceea ce privește frecvența bolilor canceroase pe următorul grafic 

putem urmării datele referitoare furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Covasna.  
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Grafic nr.5. Evoluția numărului de boli canceroase în raport cu situația națională (la 100.000 de locuitori) 

 

Sursa: http://www.dspcovasna.ro/hu/morbiditas 

Se poate vedea că valorile județene se situează deasupra valorilor naționale, între anii 2000 și 2008 

bolile canceroase au afectat mai mulți oameni în județul Covasna decât la nivel național. Ameliorarea 

acestei diferențe, scăderea mortalității se poate observa din anul 2007. În ceea ce privește structurarea 

teritorială se poate observa că zona orașului Covasna, unde se situează și Zăbala, la sfârșitul deceniului 

a produs al doilea cel mai bun rezultat. În 2008 din o mie de locuitori au fost diagnosticați cu cancer 

mai puțin de 2,5, pe când cu câțiva ani mai devreme numărul a fost de 3,5/1000 de locuitori.  
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Grafic nr. 6. Distribuția noilor îmbolnăviri calculat pe o mie de persoane pe teritoriul județului 

 

Sursa: http://www.dspcovasna.ro/hu/morbiditas 

Stilul de viață sănătos presupune viață activă, mișcare regulată. Localnicii dispuși să facă mișcare au 

la dispoziție în principiu trei terenuri de sport într-o stare nu tocmai favorabilă, iar terenul din Surcea 

face obiectul unei dispute de proprietate, prin urmare acesta nu poate fi folosit. Cea mai importantă 

unitate a infrastructurii sportive locale este sala de sport construită în anul 2011 prin programul 

național de sprijinire cu acest scop. În interesul reorganizării vieții sportive locale este planificată și 

repornirea echipei de fotbal al comunei.  

Sistemul de îngrijire socială dezvoltat acum a înlocuit și în comuna Zăbala practicarea îngrijirii 

comunitare de altădată. Personajele cele mai importante vizate de această problemă sunt 

administrațiile locale, instituțiile publice care funcționează cu sprijinul administrațiilor locale, 

bisericile și serviciile, organizațiile civile care își desfășoară activitatea pe plan social.  

În comună cea mai importantă instituție care desfășoară activitate socială este Caritas, aceasta 

asigură îngrijire la domiciliu și asistenta socială pentru localnicii nevoiaşi. Din partea organizaţiei două 

persoane calificate îngrijesc nevoiaşii aflaţi în evidenţele sistemului, ei dispun în clădirea primăriei de 

birou propriu. În paralel, la Surcea se înfiinţează un serviciu social într-o parte a clădirii care găzduieşte 

grădiniţa.  

În momentul de faţă Primăria distribuie ajutor social pentru 64 de persoane din comună. Aceste 

persoane îngrijesc spațiile publice din localitate, și îndeplinesc alte sarcini comunitare. Numărul 
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familiilor cu venituri mici, care beneficiază de  ajutor social familial este de 78. Administrația locală și 

organizația Caritas își amintește de cei nevoiaşi cu un eveniment local simbolic, de exemplu cu ocazia 

zilei internaționale a bolnavilor și-a arătat respectul faţă de bolnavi, vârstnici și nevoiaşi cu un mic 

eveniment organizat în holul Primăriei. Printre proiectele Primăriei se numără și cel referitor la 

înființarea unui cămin de bătrâni pentru acele persoane vârstnice, a căror îngrijire ar fi mai potrivită și 

mai rezonabilă într-un cadru instituțional.  

4.5. Patrimoniul construit și spiritual, cultural 

În cercul de concepte relativ larg ale patrimoniului spiritual, cultural se regăsesc deopotrivă 

obiectele spirituale și fizice care definesc identitatea locală și culturală, momentele istorico-culturale 

locale, tradițiile și obiceiurile locale și elementele obiective ale patrimoniului construit. Nu dorim 

inventarierea tuturor acestor elemente, căci acest lucru ar depăși cadrul prezentului document, în 

schimb vom parcurge pe scurt resursele mai importante și modalitățile de valorificare a acestora din 

punctul de vedere al strategiei.  Domeniul care se ocupă de valorificarea resurselor amintite, cu 

„convertirea în produs” folosește o abordare  relativ nouă asupra bogăției culturii. În sensul 

paradigmei, convertirea în produs trebuie să se realizeze în așa fel încât să fie în acord cu identitatea 

comunității locale și pe cât se poate bunul cultural în cauză să nu se devalorizeze în urma vânzării. 

Particularitatea abordării este și faptul că în sistemul de valorificare pot fi clasificate și elemente care 

nu ar fi trecute în această categorie de comunitatea locală (din cauza caracterului cotidian), și pe care 

nici definiția valorii culturale „tradiționale” nu le  acoperă în toate cazurile.  

Deși nu am efectuat o cercetare referitor la acest lucru, dar considerăm, că în rândul motivelor care 

definesc identitatea locală și culturală, în afară de elementele etnice și istorice pot fi descoperite și 

multe elemente de istorie locală. Considerăm că familiile de nobili, de conți și memoriile și 

evenimentele care au legătură cu aceștia, precum și patrimoniul cultural realizat de ei trăiesc și astăzi 

organic în identitatea comunităților (mai ales la nivel de sate). Acestea pot însă la fel de bine să și 

dispară dacă nu se ocrotește patrimoniul spiritual (amintiri, memorii, povesti, anecdote etc.) și 

construit (curii, clădiri). Din păcate, în acest sens deja ne situăm pe ultimele sute de metri, centimetri. 

Problemele de proprietate, atitudinea proprietarilor, lipsa de fonduri au dus la situația în care dintre 

cele patru curii impozante, astăzi numai castelul Mikes și curia Thury (Banyai) sunt în stare de vizitare, 

curia Rakosi din Surcea și mai ales curia Hadnagy sunt aproape ruine (din păcate curia Basa, construită 

în stil renascentist a pierit în secolul XIX). Valorificarea culturală economică a castelului Mikes ar putea 

fi un exemplu bun de urmat și în zonă. Turismul de aici este un bun exemplu pentru cum poate fi 

armonizată exigența turistică modernă cu salvarea valorilor istorico-culturale.   
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În rândul patrimoniului construit trebuie să amintim și biserica fortificată reformată construită în 

secolul XVI., precum și bisericile catolice și ortodoxe construite în secolul XIX. Elementele arhitecturii 

populare tradiționale sunt păstrate astăzi de casele vechi, considerate astăzi fără valoare (numărul 

acestora este relativ semnificativ), din păcate construcțiile moderne au rupt orice legătură cu formele 

și materialele, cu definirea spațiilor care au caracterizat arhitectura tradițională. 

Din punctul de vedere al economiei culturale poate fi considerată o resursă tradiția mersului cu 

sania de Paște. Această tradiție particulară este de fapt un eveniment comunitar, când bărbații 

îmbrăcați în straie populare, își exprimă respectul faţă de doamnele din comună și le stropesc cu apă, 

șirul evenimentelor fiind încheiat cu un bal. Valorificarea în economia culturală a obiceiul considerat 

unic în zonă – păstrarea și moștenirea mai departe a acestui obicei este în sine o realizare culturală 

însemnată, și care a reprezentat tema mai multor filme documentare -  se mai lasă așteptată.     

Printre resursele neutilizate în prezent se numără și meșteșugurile populare încă folosite și astăzi 

(sculptura în lemn, fierăritul etc.), personalitățile reprezentative ale comunității și evenimentele 

istorice (venirea tătarilor, răpirea de fete ale Mikeşilor etc.) care se leagă de această zonă. Aici trebuie 

să amintim că administrația locală are printre planuri înființarea unui loc de expoziții în centrul de 

informare turistică, construit recent, unde plănuiesc înființarea unei case de atelier. Acest loc, 

împreună cu muzeul ceangăiesc și casa etnografică secuiască ar putea funcțional ca un nou loc de 

valorificare a resurselor culturale.   
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5. SITUAŢIE ŞI PROCESE ECONOMICE 

5.1. Context economic-geografic şi resurse 

Centrul economic al județului Covasna se găseşte în oraşul reşedinţă de judeţ Sfântu-Gheorghe, care 

are o deschidere spre sud şi aparţine de zona de influenţă a Braşovului şi în mod relativ pot fi atinse 

uşor pieţele din sudul Ardealului, precum şi pieţele de dincolo de Carpaţi. Poziţia de lider a oraşului 

reşedinţă de judeţ nu este ameninţată de economiile de importanţă locală, care se construiesc în jurul 

micilor oraşe, care poartă asupra lor efectele tranziţiei structurale. Acestea sunt de cele mai multe ori 

centre de industrie uşoară mici, cu angajaţi având un nivel scăzut de pregătire. Comuna Zăbala se 

găseşte lângă două astfel de centre (Târgu-Secuies şi Covasna), însă pentru forţa de muncă locală şi 

oraşul reşedinţă de judeţ se află la o distanţă accesibilă (pe drum public 39 km, 39 de minute, cu trenul 

51 de minute). 

Accesibilitatea comunei Zăbala este satisfăcătoare, se poate ajunge acolo atât pe drum public, cât şi 

pe calea ferată. O nouă posibilitate economică pentru judeţul Covasna înseamnă faptul că, conform 

obiectivelor noii strategii guvernamentale de dezvoltare a autostrăzilor (3 decembrie 2013) reţeaua 

centrală, care va traversa toată ţara şi care va fi construită până în anul 2018, va trece şi prin judeţul 

Covasna, paralel cu drumul E574 de acum, legând Braşovul de Bacău. Conform proiectului, una dintre 

intrările pe autostradă va fi la numai 10 km de Zăbala.  

În judeţul Covasna nu există aeroport internaţional, iar dintre judeţule vecine numai în Bacău (121 

de km, 2 ore de mers cu maşina) este un aeroport care asigură trafic internaţional (cu legături spre 

Irlanda, Anglia, Franţa, Belgia, Italia şi Turcia). Aeroportul din capitală, care asigură legătură de trafic şi 

peste ocean se află la 212 km de Zăbala, ceea ce înseamnă un drum cu maşina de aproximativ 3 ore. 

Aproximativ la aceeaşi distanţă se găseşte şi aeroportul internaţional din Târgu-Mureş. Aeroportul de 

la Sibiu, care asigură legătură mai ales cu Germania se află la 2 ore şi 45 minute distanţă (aproximativ 

200 km), iar cel din Cluj-Napoca la aproape 300 km (un drum cu maşina de 4 ore şi jumătate).  

Accesibilitatea aeriană ar putea fi dezvoltată de aeroportul care se construieşte lângă Braşov (65 de 

km, 1 oră de mers cu maşina), a cărei dată de finalizare încă este nesigură, din cauza faptului că nu 

beneficiază de sprijin la nivel de stat.  

Judeţul Covasna beneficiază de legături feroviare slabe (densitatea căilor ferate este de 31 de 

km/1000 km², faţă de nivelul naţional unde este de 46 de km/1000 km²), însă din acest punct de 

vedere comuna Zăbala se află într-o situaţie mai bună decât multe alte comune din judeţ, pentru că are 

staţie, gară. Prin oraşul reşedinţă de judeţ, Sfântu-Gheorghe trece o linie de trafic redus dinspre nord-

sud, cu o singură linie, iar Zăbala se conectează la acesta printr-o linie neelectricizată, pe care la 
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momentul actual zilnic de patru ori trece câte un tren (unul dintre acestea circulă până la Braşov, unde 

există posibilitatea de a accesa trenurile internaţionale).  

Comuna Zăbala, încadrată în economia judeţeană, beneficiază de caracteristicile principale adecvate 

ale acesteia. Comuna beneficiază de condiţii asemănătoare cu media zonei, deoarece cele mai multe 

comune se situează în depresiunea Trei Scaune, la poalele munţilor, iar terenurile arabile se întind pe 

câmpurile bazinului. Deci având în vedere condiţiile naturale, economia comunei se poate sprijinii pe 

mai multe resurse naturale: pe teritoriul comunei se găsesc atât zone împădurite, cât şi păşuni, fâneţe 

şi terenuri arabile. Analizând la nivelul satelor care formează comuna aceste condiţii se delimitează un 

pic mai mult în spaţiu: satele Tamaşfalău şi Surcea deţin mai puţin teren împădurit, marea majoritate a 

terenurilor valorificate din punct de vedere agricol sunt terenuri arabile.  

Resursa umană a comunei evoluează asemănător mediei pe judeţ, nu este prezentă într-o mai mare 

măsură forţa de muncă cu o înaltă calificare în nici un domeniu economic. În același timp efectul 

micilor oraşe din apropiere se face simţit şi aici (sistemul medical, turism). 

În cele ce urmează vom analiza, cum sunt valorificate resursele despre care am vorbit mai înainte, şi 

ce tip de activitate de producere şi de furnizare de servicii este caracteristică economiei din comună. La 

sfârşitul capitolului vom face referiri și la posibilitatea folosirii de resurse ascunse pe baza trendurilor 

naţionale.  

5.2. Resurse naturale şi utilizarea lor 

Conform cunoştinţelor de până acum comuna Zăbala nu beneficiază de resurse subterane care pot fi 

exstrase, astfel utilizarea resurselor naturale se limitează la agricultură şi exploatarea pădurilor 

precum şi la valorificarea turistică. 

5.2.1.  Teritorii utilizabile în agricultură şi utilizarea lor în momentul de faţă 

Analiza de mai jos a activităţilor agricole se bazează pe recensământul agricol efectuat în anul 2010. 

Zăbala are în total 6534 de hectare de terenuri utilizate în scop agricol, ceea ce înseamnă un teritoriu 

mai mare decât media  (3868,68 hectare) comunelor din judeţ.  Exploatarea terenurilor utilizabile este 

mai bună, decât media comunelor din judeţ (98,6%, respectiv 81,29%), media terenurilor neexploatate 

din punct de vedere agricol fiind mică (0,11%). În ceea ce priveşte titlurile de proprietate: media 

propretăţilor date în chirie este mai mare decât media judeţeană (în loc de 19% este de 34%), faţă de 

acesta media terenurilor lucrate de către proprietari este mai scăzută (în loc de 73% este de 60%). 

Potrivit caracteristicilor judeţene, marea majoritate a terenurilor folosite în agricultură (98,28%) 

sunt lucrate drept ca terenuri arabile şi păşuni, precum şi ca fâneţe. 46% (3019,19 de hectare) din 

terenuri sunt utilizate ca terenuri arabile, ceea ce este mai mult decât media judeţeană (în medie 36% 
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1414 hectare), terenurile arabile sunt lucrate mai mult de către chiriaşi (54%), decât de către 

proprietari (44,53%). 

Grafic nr. 7. Terenuri utilizate în scop agricol, exploatarea lor, 2010 RGA  

 

Sursă: Redactare proprie pe baza datelor recensământului din anul 2010 

Dimensiunea proprietăţilor din comună este asemănătoare cu valorile caracteristice în judeţ, însă 

proprietăţile mai mari de 100 de hectare cultivă în medie mai puţin din terenurile agricole, decât pe 

plan judeţean (37,74% în comună şi 48,28% pe plan judeţean). Proprietăţile mijlocii (între 10 şi 100 de 

hectare) cultivă 32,01% la nivel comunal şi 20,61 % la nivel judeţean din terenurile agricole. Rata 

proprietăţilor mai mici de 10 hectare este de 30,25%, la nivel comunal respectiv 31,11% pe plan 

judeţean.  

Conform datelor din 2010, 65,25%, adică 1969,99 hectare din terenul arabil se cultivă cereale (rata 

la nivel judeţean este de 47,3%). Dintre cereale, pe cea mai mare parte a terenurilor se cultivă grâu 

(69,56%), în afară de asta terenurile arabile din comuna Zăbala sunt ocupate de ovăz (8,93%), porumb 

(8,32%), secară (5,99) şi orz (5,66%). Cele mai caracteristice plante furajere care ocupă terenurile 

arabile sunt leguminoasele uscate (36,83%), furajele verzi (35,33%) şi porumbul (5,67%), potrivit 

specificităţii judeţene. Plantele calificate drept industriale sunt cultivate pe o suprafață de numai 0,84 

de hectare (majoritatea este rapiţă – 3 firme se ocupă cu cultivarea ei). Nici pomicultura nu este 

caracteristică acestei comune (numai 4 firme se ocupă de pomicultură, pe 0,83 hectare). Tabelul de mai 

jos sintetizează terenurile ocupate de cele mai importante plante cultivate şi rata acestora în totalul 

terenurilor arabile, în comună şi în judeţ, pe baza datelor din anul 2010. 

Arabil Grădină Pășuni și fânețe Culture permanente Teren neutilizat
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Tabelul 3. Plante cultivate şi rata lor din terenul arabil  

Hecta
re 

Cereale 
Plante 

furajere 
Cartofi 

Sfeclă de 
zahăr 

Plante 
industriale 

În 
repaus 

Altele 

Zăbala  1969,99 228,19 703,43 60,24 0,84 47,05 9,45 

Rata din 
terenul 
arabil 

65,25% 7,56% 23,30% 2,00% 0,03% 1,56% 0,31% 

Judeţul 
Covasna  

21680,13 11606,11 13987,86 3858,84 507,37 4160,83 1185,56 

Rata din 
terenul 
arabil 

47,30% 17,33% 20,88% 5,76% 0,76% 6,21% 1,77% 

Sursa: Redactare proprie pe baza datelor recensământului agricol din anul 2010 

Conform datelor din 2010 în Zăbala funcţionează în total 1435 de ferme agricole (media din 

comunele din judeţ este de 830), dintre acestea 1099 beneficiază de teren şi şeptel, 290 numai de 

teren, iar în 46 de ferme se ţin numai animale. Dimensiunea medie a fermelor care utilizează şi teren 

agricol este de 4,7 hectare, ceea ce întăreşte datele care se referă la fărămițarea terenurilor de care am 

vorbit mai sus şi la numărul fermelor care cultivă terenuri extraordinar de mici (pe plan judeţean 

situaţia este şi mai rea, 4,53 de hectare/o exploataţie). 93% dintre ferme cultivă pământuri proprietate 

proprie. 

Tabelul de mai jos ilustrează excelent numărul prea mare a fermelor minuscule, din care rezultă 

evoluţia numărului de ferme pe baza dimensiunii terenului cultivat. 54% dintre ferme cultivă sub 1 

hectar de pământ, media celor care cultivă peste 10 hectare este de numai 6,05%. Din tabelul de mai 

jos reiese şi faptul că acest lucru nu este un specific comunal, ci este caracteristic întregului judeţ.  

Tabelul 4. Numărul fermelor pe baza dimensiunii terenului cultivat, 2010 

Hectare sub 0,1 0,1-1 1-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-
100 

Peste 
100 

Zăbala 196 554 464 91 41 16 11 9 7 

14,11% 39,88% 33,41% 6,55% 2,95% 1,15% 0,79% 0,65% 0,50% 

Județul 
Covasna 

3739 15118 15694 3212 1147 305 194 167 188 

9,40% 38,02% 39,47% 8,08% 2,88% 0,77% 0,49% 0,42% 0,47% 

Sursă: Redactare proprie pe baza recensământului agricol din anul 2010 

Fermele minuscule în număr atât de mare reprezintă agricultură în scop de subzistenţă sau pentru 

suplimentarea veniturilor familiale, din care nu ajunge pe piaţă marfă. În tabelul de mai jos prezentăm 

ratele terenurilor de cultură potrivit dimensiunilor fermelor amintite mai sus. Îmbinând datele celor 

două tabele am indicat şi media dimensiunii unei proprietăţi în categoriile de dimensiuni date. Din asta 

reiese foarte bine că, fărămițarea este caracteristică categoriilor sub 1 hectar, cele 84 de firme care 
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cultivă mai mult de 10 hectare împart 68% din totalul terenurilor. 37,7% din terenuri este ocupată de 7 

ferme mari. Datele comunei nu arată mari deviaţii nici în acest sens de la mediile judeţene, deci şi în 

aşezările învecinate am găsi fenomene asemănătoare.  

Tabelu 5. Terenul ocupat de către ferme potrivit dimensiunii terenurilor, 2010 

Hectare sub 0,1 0,1-10 10-20 20-30 30-50 50-100 Peste 

100 

Zăbala 9,2 1995,49 626,82 377,64 451,3 665,48 2501,18 
0,14% 30,11% 9,46% 5,70% 6,81% 10,04% 37,74% 

Dimensiunea 
medie a 
proprietăţii 

0,05 1,80 15,29 23,60 41,03 73,94 357,31 

Județul 
Covasna 

172,75 69378,87 17734,93 8259,48 8166,61 11914,28 107936,1 

0,08% 31,03% 7,93% 3,69% 3,65% 5,33% 48,28% 
Dimensiunea 
medie a 
proprietăţii 

0,05 2,04 15,46 27,08 42,10 71,34 574,13 

Sursă: Redactare proprie pe baza recensământului agricol din anul 2010 

Numărul total de animale este rezumat în tabelul de mai jos, şi reiese, ce specii de animale sunt 

crescute şi câte ferme se ocupă de creşterea unei specii date. Analizând separat speciile de animale 

reiese şi faptul că, în anul 2010 nu au existat ferme în care să se crească mai mult de 100 de bovine, 

42% dintre bovine (jumătate din bovinele de lapte) se găsesc la proprietarii, care ţin mai puţin de 10 

bovine. 37% dintre porci se află la familii care ţin 1-2 entităţi, în 2010 nu a existat o fermă cu un număr 

mai mare de 50 de porci în comună. Creşterea de păsări de curte este caracteristică tot pentru micile 

ferme, o singură gospodărie a crescut mai mult de 100 de găini.  

Tabelul 6. Număr de animale şi ferme de animale 

 
Bovine Oi Capre Porci Păsări Cai Iepuri 

Familii de 
albine 

Număr de 
animale 

850 7189 271 1973 12543 414 410 295 

Număr de 
ferme 

180 308 37 742 988 310 100 8 

Sursă: Redactare proprie pe baza recensământului agricol din anul 2010 

 

În legătură cu nivelul tehnologic al producţiei, pe baza datelor care reies din recensământ putem 

constata următoarele. Pentru cele 1435 de ferme care funcţionează în Zăbala s-au numărat 628 de 

utilaje agricole aflate în proprietate proprie, ceea ce înseamnă că o singură fermă are la dispoziţie 0,43 

de utilaje (tractoare 0,12). Nu avem date despre mărimea fermelor care folosesc aceste utilaje, dar se 
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poate presupune, că fermele care deţin mai puţin de 5 hectare de teren nu sunt utilate aproape deloc. 

Acest fapt reiese şi din datele din anul 2010, care arată utilizarea de utilaje, şi unde se vede un număr şi 

mai mic, decât numărul utilajelor aflate în proprietate proprie (putem trage concluzia, că unele ferme 

mai mari au mai multe utilaje în dotare). Alte informaţii în legătură cu tehnologia reprezintă şi faptul că 

pe teritoriul comunei nu există teren care să fie cultivat prin stropire, ceea ce la rândul său limitează şi 

el cultivarea.  

Un mod de cultivare care creşte valoarea culturii o reprezintă cultura ecologică. În 2010 numai 0,1 

hectare din terenul unei singure ferme s-a aflat în proces de ecologizare.  

În 2010 majoritatea fermelor funcţionau fără a avea statut de personalitate juridică, sub formă de 

ferme individuale, iar 8 ferme aveau statut de persoană fizică autorizată, de întreprindere individuală, 

sau întreprindere familială. În comună funcţionează două asociaţii agricole şi şapte societăţi.  

Agricultura are un rol important şi în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă. În anul 2010, 2549 

de persoane se ocupau cu agricultură (1379 de bărbaţi şi 1170 de femei), ceea ce înseamnă 56% din 

populaţia comunei. Marea majoritate (94%) a conducătorilor fermelor care nu beneficiază de statutul 

de persoană juridică nu au nici o instruire în doemniul agriculturii, iar cei care deţin vreun document, 

acesta înseamnă numai o calificare de bază (numai conducătorii a 13 de ferme au avut o calificare 

completă). În cazul conducătorilor fermelor care deţin statutul de persoană juridică situaţia este 

contrară, 60% dintre ei au diplomă de agricol. Ratele dintre genuri este ilustrată foarte bine de faptul 

că la fermele cu personalitate juridică o singură fermă este condusă de o femeie.  

Din datelor statistice se vede şi faptul că cei care lucrează în agricultură sunt persoanele mai în 

vârstă (60% sunt peste 45 de ani), tinerii aleg în număr scăzut să lucreze în acest domeniu.  

Este ştiu faptul că după aderarea la Uniunea Europeană, prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală fermierii, întreprinzătorii rurali şi comunele sunt îndreptăţite să ceară sprijin pe suprafaţă şi au 

acces la proiectele de finanţare pentru dezvoltarea fermelor şi pentru dezvoltarea infrastructurii 

rurale. Sprijin pe suprafaţă pot primi toate persoanele fizice şi juridice care cultivă mai mult de un 

hectar de teren (în cazul exploataţiilor care sunt compuse din parcele mai mari de 0,3 hectare). Deci în 

principiu în Zăbala 6349 de hectare de teren (terenuri arabile, păşuni, fâneţe) aparţinând de 639 de 

ferme sunt îndreptăţite să primească acest tip de sprijin, care în afară de acestea mai are şi alte condiţii 

de îndeplinit. Ajutorul pe suprafaţă primit pe un hectar de teren a crescut de la an la an şi din anul 2007 

a evoluat astfel: 
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Tabelul 7. Evoluţia ajutorului pe suprafaţă pe un hectar de teren 

An 
Plata unică pe 
suprafaţă - SAPS 

Plăţi naţionale 
complementare 

– PNDC 

Plăţi 
complementare 

pentru zone 
montane 

defavorizate 

 Euro/hectar Euro/hectar Euro/hectar 

2009 71,12 44,64 50 
2010 80,36 50,64 50 
2011 100,65 32,42 107 
2012 119,66 35 107 
2013 139,17 21 107 

 Sursa: Redactare proprie pe baza datelor APIA Covasna 

Pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală tot terenul agricol al comunei Zăbala se 

încadrează în categoria de zonă montană defavorizată. Deci teoretic pe baza terenurilor fermierii pot 

beneficia de toate cele trei forme de sprijin acordat.  

Graficul de mai jos arată evoluţia plăţilor pe suprafaţă în realitate potrivit datelor agenţiei de plăţi în 

dezvoltare rurală. 

Grafic nr. 8. Evoluţia plăţii sprijinului pe suprafaţă între anii 2008-2012 

 

Sursa: Redactare proprie potrivit datelor APDRP  

 (http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2030&lang=RO) 

Pe grafic se văd plăţile efectuate, pe ani. Solicitarea sprijinului pe suprafaţă trebuie încurajată şi 

popularizată pentru a atrage cât mai multe fonduri. Însumând cele de mai sus se poate observa că în 

comuna Zăbala satele Tamaşfalău şi Surcea sunt cele în care în ultimii 10 ani printre activităţile 

economice agricultura este primordială şi aici se poate observa  un proces de concentrare a terenurilor. 

Acest lucru aduce după sine atât extinderea gospodăriilor, cât şi creşterea numărului de şomeri. Astăzi, 
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pe lângă câteva ferme mijlocii, mare parte din pământuri este cultivată (sau se ţin animale) de câteva 

firme locale mari şi de firme care vin din afară.  

Şi în contextul surselor de finanţare dezordinea care se poate observa în cazul titlurilor de 

proprietate reprezintă o mare problemă, precum şi starea proastă a drumurilor de câmpie şi 

organizarea defectuoasă în valorificarea agricolă. Modelul de producție a marilor producători urmează 

modalităţile bazate pe industrializare şi îngrăşăminte chimice şi vedem absenţa caracterului individual, 

de protejare a mediului şi caracterul local. 

5.2.2.  Gospodărirea pădurilor 

Pe lângă terenurile cultivabile comuna dispune şi de un fond forestier însemnat, care reprezintă o 

resursă importantă pentru comună. 33% din cele 5497,72 de hectare (3% din pădurile judeţului) de 

pădure se află în proprietate privată, 40% este proprietatea proprietăţii comune (2207,8 hectare), 11% 

este proprietate publică (583,28 hectare), 9% se află în proprietatea administraţiei publice locale (487 

hectare) şi 7% este proprietate a bisericii (387,92 hectare). Speciile de arbori caracteristice sunt bradul 

(pinul, bradul argintiu, molidul), fagul, carpenul, ulmul, stejarul. Șase composesorate gestionează 

pădurile celor 950 de propretari mici de păduri din comună, dintre acestea cea mai mare este 

Composesoratul Konya, care anual exploatează în jur de 1800 m³ de lemn de pe 814 de hectare, 

producând astfel un profit de 400.000 de lei, plătind proprietarilor anual un divident de 800 lei/hectar. 

Proprietarii privaţi de păduri sunt asociaţi în două societăţi: una dintre ele funcţionează în Pava şi una 

în Zăbala. Lemnul exploatat din pădurile administraţiei publice locale (487 de hectare) reprezintă 

pentru comună o importantă sursă de completare  a veniturilor, primăria primeşte anual aproximativ 

150.000 de lei din vânzarea lemnului. Cu respectarea strictă a planului de exploatație, şi având mereu 

în atenţie durabilitatea, gospodărirea vegetației forestiere ar putea deveni o sursă importantă de venit 

pentru comună, utilizând și deşeurile lemnoase; prin producerea de energie bazată pe biomasă s-ar 

putea rezolva furnizarea de energie electrică a clădirilor publice (din media de 10 tone/hectar de 

deşeuri şi reziduri lemnoase anual s-ar putea produce cel puţin 2000kgOE/ha energie netă). – sursă –: 

http://www.zmva.hu/cikk/aktualis/1025 (2014.04.23.) 

5.2.3.  Turism 

Valorificarea economică a resurselor naturale şi culturale din comună ar putea fi realizată în mod 

integrat prin turism. Aşa cum arătăm în capitolul privind viața culturală locală, pe lângă resursele 

naturale, comuna Zăbala dispune de câteva valori culturale (Muzeul Etnografic Ceangăiesc, tabără de 

dans popular, tradiţii, obiceiuri populare, patrimoniul construit, meşteşuguri locale), care ar putea fi 

valorificate ca produse turistice, respectiv care ar putea fi folosite ca elemente în construirea unei 

mărci turistice unitare.  
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Profilul turistic al judeţului Covasna este definit de turismul balneo-climateric, turismul cultural, 

turismul rural precum şi turismul activ, aproape de natură.  

În mod tradiţional, de mai multe decenii în judeţul Covasna turiştii sunt atraşi de staţiunile balneare, 

care se construiesc pe patrimoniul foarte bogat şi variat de surse de apă minerală. În momentul de faţă 

acest tip de turism se desfăşoară în cadrul staţiunilor balneare dotate de stat şi se concentrează mai 

ales în jurul oraşului Covasna. Se poate afirma că un număr relativ mare de turişti vin în zonă, însă 

turiştii din ţară care vin în scop medicinal cu bilete de vacanţă folosesc foarte puţine servicii, decât 

celelalte tipuri de turişti, astfel, deşi numărul lor este mare, efectul asupra economiei locale este scăzut.  

Din păcate celelalte staţiuni aflate în diferitele locuri ale judeţului au ajuns în stare destul de 

degradată, pot servi numai comunitatea locală, sau chiar au dispărut de tot. Dezvoltarea acestora ar 

putea fi una dintre cele mai promiţătoare posibilităţi turistice pe  fondul reputaţiei turismului balneo-

climateric din jurul oraşului Covasna. Astfel de staţiuni şi centre de tratament se mai găsesc în judeţ la 

Malnaş-Băi (nefolosit – în renovare), Uzunca-Băi (ruinat), Şugaş-Băi şi Olteni (acestea două au fost 

renovate de curând), Vâlcele (renovat), respectiv Băile Balvanyos  în partea de nord a județului 

(ruinat), Băile Fortyógó (trebuie renovat), Hătuica (renovat) şi Mărtănuş. Aici poate fi enumerată şi 

staţiunea de apă minerală şi sauna Fortyógó, care funcţionează în satul Peteu, şi care aparţine de 

comuna Zăbala şi se află în administraţia administraţiei publice locale. Dezvoltarea în continuare a 

infrastructurii şi de servicii, precum şi marketingul unitar şi managementul coordonat a staţiunilor 

este încă o problemă care aşteaptă să fie rezolvată.  

Valorile culturale ale judeţului se pot aştepta deocamdată numai la interesul turistilor sosiţi din 

Ungaria. Asemenea valori, fără să le enumerăm pe toate, sunt Muzeul Naţional Secuiesc, subunităţile 

sale (Cernat, Baraolt, Zăbala, Târgu-Secuiesc) teatrele din Sfântu-Gheorghe şi Târgu-Secuiesc, precum 

şi grupul de dans popular al Ţinutului Trei Scaune, locaţiile evenimentelor istorice. Aici putem enumera 

şi locul de naştere şi locurile unde au activat personalităţi importante ale istoriei maghiare (de exemplu 

Zágoni Mikes Kelemen, Körösi Csoma Sándor, Bölöni Farkas Sándor, Benedek Elek, Gábor Áron, Cetz 

János), precum şi clădirile istorice din Sfântu-Gheorghe şi Târgu Secuies, clădirile tradiţionale din unele 

sate.  

Comuna Zăbala se află în situaţie benefică, pentru că dispune de resurse în toate domeniile culturale 

enumerate mai sus: în sat funcţionează Muzeul Etnografic Ceangăiesc, comuna dispune de un 

patrimoniu construit extrem de valoros (ex. Castelul Mikes, Curia Thúry-Bányai în Tamaşfalău, biserica 

fortificată reformată etc.), iar familiile care provin de aici au jucat de multe ori un rol important în 

istoria Ardealului. În momentul de faţă folosirea acestui patrimoniu este destul de aleatoriu, prea puţin 

planificat. Sunt organizate programe unice şi periodice, însă lipseşte o gestionare sistematică a 
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atracţiilor turistice, dezvoltarea unui pachet de servicii de mai multe zile şi management pentru 

atragerea şi ţinerea turiştilor în zonă. Castelul Mikes oferă posibilitate de cazare şi programe pentru un 

grup ţintă mai bogat, iar planurile de dezvoltare tind spre extinderea către turismul de afaceri. Pe lângă 

toate acestea se arată o deschidere spre prezentarea castelului şi publicului larg, însă pentru acest 

lucru ar fi necesară o colaborare cu administraţia publică locală a comunei, ceea ce poate fi rezolvată 

prin dezvoltarea treptată a serviciilor biroului turistic înfiinţat.  

La momentul actual pe plan judeţean turismul cultural generează venit economic scăzut, 

sezonalitatea accentuată (numai vara), grupul ţintă relativ îngust şi timpul scurt petrecut aici (o oră-

două) reprezintă adevăratele probleme. Toate acestea pot fi rezolvate prin organizare, dezvoltarea 

programelor şi activităţi de marketing.  

Județul Covasna este ideal pentru practicarea turismului rural şi turismului ecologic, datorită 

aşezării muntoase plăcute şi a mediului natural extins. Practicarea turismului ecologic şi a turismului 

rural este posibilă aproape în toate aşezările rurale, şi în comuna Zăbala. Dominaţia turismului rural și 

ecologic se vede şi din faptul că 71% din posibilităţile de cazare şi 48% din capacitatea de cazare din 

judeţ este dată de pensiunile caracteristice turismului local şi pensiunile agroturistice, de tabere, 

campinguri, case din lemn (la nivel naţional această rată este de 59%, respectiv 30%). Conform datelor 

site-ului turistic al judeţului Covasna, există următoarele posibilităţi pentru petrecerea timpului liber: 

plimbări în natură, ture, călărie, vânătoare, pescuit. Aparţin de profilul turistic al judeţului turele de 

munte, drumeţiile (ex. drumul Nemere), posibilităţile de practicare a sportului extrem (mountain bike, 

rafting), în general cu o infrastructură sărac construită şi informaţii la care accesul este greoi.  

La nivel de micro-regiune şi de comună în multe locuri sunt accesibile şi serviciile obişnuite ale 

turismului rural (cazare, mâncare tradiţională, plimbări cu căruţa etc.). Cele mai importante valori 

naturale sunt Lacul Sfânta Ana şi Tinovul Mohoş (care se află în judeţul Harghita, dar sunt accesibile 

din judeţul Covasna), Csomád-Bálványos (loc de tratament, mofete, mocirlă), Lacul Besenyo, 

Mestecănişul de la Reci şi Tinovul de la Comandău. În Zăbala pot fi amintite în această categorie 

traseele turistice (două trasee cu dificultate medie), locurile de odihnă construite pentru a servi pentru 

odihnă şi recreare (Gyárpuszta), tabăra de tineret Csipkés.  

Deşi la momentul actual turismului din judeţ nu îi este caracteristică organizarea de evenimente 

legate de afaceri (se limitează la câteva hoteluri din Covasna şi Bálványos), totuşi considerăm acest 

aspect important pentru că, la momentul actual câteva firme şi instituţii din ţară profită de aceste 

servicii, iar odată cu ameliorarea accesibilităţii va însemna un potenţial pentru economia judeţului care 

merită dezvoltat. Zăbala se aliniază la acest tip de servicii prin serviciile oferite de Castelul Mikes, care 
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pe termen lung va însemna un potenţial pentru începerea de afaceri care să ofere servicii 

complementare.  

Cele enumerate mai sus caracterizează imaginea în ansamblu a turismului din judeţul Covasna şi 

comuna Zăbala, despre care putem spune că deocamdată posibilităţile sunt în număr mai mare faţă de 

valorile reale bine organizate şi exploatate. Din cauza lipsei infrastructurii de exemplu condiţiile care în 

principiu ar sta la dispoziţia turismului de iarnă sunt neexploatate în totalitate (în Zăbala construirea 

pârtiei de schii este sistată din cauza lipsei de fonduri).  

Se poate afirma şi faptul că prin turismul balneo-climateric judeţul ar putea fi dezvoltat ca destinaţie 

principală, la care s-ar adăuga celelalte posibilităţi de petrecere a timpului liber. Însă deocamdată 

celelalte forme de turism sunt marginale, cu caracter complementar şi se luptă cu lipsa 

managementului unitar.  

Pe baza datelor statistice putem estima importanţa sectorului turistic asupra economiei, prin cota 

pe care o are în ocuparea forţei de muncă. Conform acestuia sectorul ospitalier oferă loc de muncă 

numai pentru 2,01% din forţa de muncă a judeţului (1700 de persoane), faţă de cele 2,44% a Regiunii 

Centrale (în judeţul Braşov este de 3,62%).  

În continuare dorim să ilustrăm turismul din județ şi din comună prin prisma datelor statistice.  

În ultimii zece ani în medie 63 de mii de turişti au sosit în judeţ, astfel judeţul se află pe ultimul loc în 

regiune în ceea ce priveşte sosirea de turişti, cu o cota parte de 4,8%, deci se poate afirma că pe plan 

regional turismul judeţului este aproape insignifiant. Judeţul Braşov de exemplu realizează un flux 

anual de zece ori mai mare. Despre dominaţia judeţului şi a oraşului Braşov în turismul regiunii 

vorbesc şi datele conform cărora în 2012 44% din turiştii sosiţi au fost înregistraţi în judeţul Braşov, 

iar în oraşul Braşov au sosit mai mulţi turişti (359750) decât în oricare oraş din celelalte judeţe. În 

Zăbala, deşi se vede o creştere treptată, cele 954 de sosiri de turişti încă nu demonstrează un grad 

ridicat de atractivitate a serviciilor şi atracţiilor turistice.  

În ultimul an (2012) în judeţul Covasna 87% din turiştii veniţi au fost din ţară (după cum am văzut 

la nivel naţional acesta a fost de 78%), 67% din totalul de turişti a fost cazat în hoteluri. Bate în ochi, 

dar cunoscând zona nu e surprinzător faptul că, în rândul turiştilor veniţi din străinătate sunt mai 

populare pensiunile şi oportunități de cazare locale (dacă numai 19% din turiştii veniţi din ţară se 

cazează la astfel de unităţi, la cei veniţi din străinătate această rată este de 41,02%). Fără nici o îndoială 

marea majoritate a acestora sunt turiştii nostalgici la care am făcut referiri mai înainte, veniţi din 

Ungaria (ei caută mai degrabă legătura directă cu localnicii), astfel din aceste date putem estima şi 
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numărul lor în ultimul an, care deci însumează 40% din numărul de turişti străini înregistraţi, 

aproximativ 4000 de persoane în 2012.  

În 2012 în judeţul Covasna au sosit 79.135 de turişti (locul al 25-lea în topul judeţelor din ţară), în 

graficul de mai jos vedem divizarea lor pe localităţi.      

Grafic nr. 9. Numărul de turişti sosiţi în oraşele judeţului Covasna şi în localităţile regiunii Angustia 

 

Sursa: INSSE (www.insse.ro) 

Curiozitatea acestui grafic este faptul că în această ierarhie mai ales oraşele sunt pe primele locuri, 

însă în această zonă, localitatea Turia întrece mai multe oraşe (dintre care şi Târgu-Secuiesc, centrul 

micro-regiunii). Nu este de mirare că oraşul Covasna atrage 44,6% dintre turiştii sosiţi în zonă.  

Pe grafic apar acele comune ale zonei, care în anul 2012 au înregistrat sosiri de turişti. În total 

18.777 de vizitatori au venit în zona care înconjoară oraşul Târgu-Secuiesc (în afară de mun. Târgu-

Secuiesc 12.321 de turişti), 23% din sosirile în întreg judeţul, iar marea majoritate a acestora (80%) în 

municipiu şi în Turia.  În ceea ce priveşte Zăbala este favorabil faptul că dintre comunele din regiune 

ocupă locul al treilea în privinţa sosirilor de turişti.  
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Privind statistica sosirilor pe tipuri de cazare se formează o imagine şi mai clară despre regiune: în 

2012, 46% dintre turiştii sosiţi s-au cazat la cele trei hoteluri din regiune (una în Bálványos şi două în 

mun. Târgu-Secuiesc), alţi 14% s-au cazat în pensiunile din oraşul centru de regiune şi 15% în alte 

locuri de cazare din comuna Turia. Cei rămaşi s-au cazat în pensiunile agro-turistice din celelalte 

comune, cum ar fi în Zăbala, unde în 2012 trei sferturi dintre turiştii înregistraţi s-au cazat în cele trei 

pensiuni, iar un sfert în tabăra Csipkés. 

Sosirile se concentrează pe lunile de vară (iunie-august), ceea ce este caracteristic în general în 

regiune, atât în judeţ (36%), cât şi în micro-regiunea Angustia (37%) şi în Zăbala (50%), iarna nu se 

semnalează flux crescut.  

Potrivit celor mai noi date (2013) în Regiunea Centru sunt 1642, în judeţul Covasna 102, în regiunea 

Angustia 25 (împreună cu Târgu-Secuiesc 34) unități de cazare. În pensiunile din Zăbala pot fi cazate în 

acelaşi timp 40 de persoane, iar în tabăra Csipkés alte 100-120 de persoane. În micro-regiune, în mod 

evident, predomină pensiunile şi alte locuri de cazare rurale  (case de lemn, bungalouri, vile, locuri 

pentru tabere etc.). În judeţ numărul de paturi raportat la o unitate de cazare este în medie 41 de 

bucăţi, datorită prezenţei hotelurilor din oraşul Covasna. Această valoare este mai mare faţă de media 

regiunii (35), dar rămâne sub media naţională (50). În regiunea Angustia, fără să socotim hotelul din 

Bálványos cu o capacitate de 220 de locuri de cazare, sunt caracteristice unităţi mult mai mici (în medie 

19 locuri de cazare). În Zăbala, fără să socotim tabăra de tineret, această valoare este de 13 

locuri/unitate de cazare. În total în judeţul Covasna sunt 4254 locuri de cazare, iar în microregiune 602 

(împreună cu mun. Târgu-Secuiesc 848 de locuri). 

Ceea ce merită să fie amintit în legătură cu capacitatea de cazare, este ritmul extinderilor şi 

utilizarea capacităţii. În legătură cu extinderea trebuie amintit faptul că, deşi între 2002 şi 2012 în judeţ 

a crescut numărul unităţilor de primire cu 70%, capacitatea de cazare nu a crescut semnificativ (numai 

cu 274 de locuri, cu 7%). Ritmul extinderii, în afară de o regresie din 2007-2008, a fost echilibrat. În 

regiunea din jurul oraşului Târgu-Secuiesc se poate observă o tendinţă inversă, în zece ani numărul 

unităţilor de primire a crescut cu numai un sfert, însă numărul de locuri crescând cu două sferturi. 

Extinderea capacităţii se datorează fără îndoială pensiunilor agro-turistice construite din programele 

de dezvoltare rurală, surse de finanţare din partea Uniunii Europene. 

Trecând la utilizarea capacităţii analizăm în ultimul an – 2013 - lunile mai ocupate şi lunile mai 

liniştite, pe baza numărului de nopţi de cazare. Pe plan judeţean şi în regiunea Târgu-Secuiesc aceste 

luni au fost iulie şi ianuarie. Pe baza acestuia, în perioada de vârf utilizarea capacităţii de cazare 

funcţională pe plan judeţean a fost de 56%, iar în microregiune de 27%, în timp ce în ianuarie utilizarea 

a fost de 13%, respectiv 10%. În Zăbala unităţile de primire au fost cele mai pline în luna august (85% 
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din locuri au fost ocupate), însă între octombrie şi martie această valoare scade sub 25%. În anul 2012 

în total s-au înregistrat 2562 de nopţi de cazare, însă în anul 2013 numai 1373. Se pare deci că numărul 

posibilităţilor de cazare construite din judeţ şi din regiune fac faţă îndeajuns interesului de acum, însă 

trebuie să se pună mai mult accent pe creşterea atractivității (dezvoltarea de programe).  

Există încă un indicator, care merită analizat, ca să avem o imagine clară asupra celor mai 

importante caracteristici ale turismului din județ, din microregiunea Târgu-Secuiesc respectiv comuna 

Zăbala, şi anume, timpul pe care îl petrec în medie turiştii în zonă. Privind în sine şi comparând cu 

media regională şi naţională (2,2 respectiv 2,5 zile), datele judeţene (aproape 6 zile!) la prima vedere 

am putea fi optimişti. Însă pe baza celor descrise mai sus, avem marea bănuială că numărul ridicat se 

datorează „turiştilor” veniţi cu bilete de tratament şi vacanţă în oraşul Covasna. După ce analizăm 

valorile micro-regiunii şi a localităţilor legătura devine evidentă: în oraşul Covasna turiştii petrec în 

medie 10 zile, în celelalte zone ale județului, de ex. în microregiunea Angustia (de care aparţine şi 

Zăbala) este caracteristică perioada de 2-2,5 zile, medie la nivel de țară. Așadar, nu este deloc 

suprinzător faptul că 87% din nopţile de cazare din judeţ se înregistrează în hoteluri (77% în hoteluri 

din Covasna!), întărind astfel afirmaţia, conform căreia turismul judeţului Covasna se concentrează 

într-un singur loc, şi de fapt fără turismul balneo-climateric sprijinit de stat ar fi insignifiant.  

Ne-a mai rămas un singur grafic la sfârşitul analizei noastre, prezentarea distribuţiei sezoniere a 

nopţilor de cazare. 
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Grafic nr. 10. Distribuţia nopţilor de cazare în 2012, pe luni în judeţul Covasna,  

în regiunea Angustia şi în Zăbala 

 

Sursa: INSSE (www.insse.ro)  

Graficul nu arată nimic surprinzător, turismul din județ, la fel ca și cel din regiune este axată pe un 

singur sezon (la nivel regional numai Braşovul dispune de perioadă turistică de iarnă), perioada de vârf 

este în lunile iulie-august (30% din nopţile de cazare). În micro-regiunea Târgu-Secuiesc şi în comuna 

Zăbala distribuţia nopţilor de cazare e identică cu cea din judeţ, cu observația că la nivel de micro-

regiune se poate observa o creştere a activităţii de iarnă. Sectorul turistic din județ rămâne datoare cu 

utilizarea perioadei care cuprinde lunile de iarnă, mai ales sărbătorile de iarnă, care ademenesc cu mari 

câştiguri, deoarece nu a reuşit să dezvolte oferte atractice, „produse”, care să aducă turişti în zonă şi în 

acest sezon. 
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5.3. Situaţie şi procese în sectoarele economice 

5.3.1.  Structura economică a comunei şi a judeţului 

Despre rolul economic al agriculturii am prezentat o imagine amănunţită în capitolele anterioare.  

Graficul de mai jos arată că sectorul agrar are un rol important în ocuparea forţei de muncă din judeţul 

Covasna. Din păcate, nu avem date despre distribuţia pe localităţi, dar se presupune că în zonele rurale, 

aşa şi în Zăbala agricultura reprezentă cea mai importantă formă de ocupare a forţei de muncă. 

Grafic nr. 11. Media salariaților în județul Covasna pe sectoare economice, 2012 

 
Sursă: INSSE (www.insse.ro) 

Agricultura și silvicultura în momentul de față nu mai îndeplineşte un rol atât de însemnat în cifra 

de afaceri, pe plan regional numai 2,3% din cifra de afaceri provine din sectorul primar de agricultură, 

date judeţene nu ne stau la dispoziţie, dar mai mult ca sigur nu diferă foarte mult de această valoare. 

Următorul grafic arată cota parte a sectoarelor, în afara celui agrar, din cifra de afaceri. Industria 

extractivă este atât de insignifiantă, încât nici nu apare pe grafic, însă industria de prelucrare are o cotă 

parte de 30% din cifra de afaceri (în afara agriculturii).  
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Grafic nr. 12. Media cifrei de afaceri realizate în judeţul Covasna pe sectoare economice , 2012 

 
Sursa: INSSE (www.insse.ro) 

În ceea ce priveşte evoluţia cifrei de afaceri, după scăderea survenită odată cu venirea crizei 

economice din 2008, în anul 2010 a ajuns la punctul cel mai adânc, după care se poate observa o 

creştere treptată pe plan judeţean.  Forţa creşterii este dată de industria de prelucrare, a cărui nivel a 

depăşit deja nivelul din anul 2008, pe lângă acestea, deşi în medie mică, cifra de afaceri a sectorului IT a 

crescut în ultimii doi ani faţă de nivelul din 2008.  

5.3.2.  Situaţia şi procesele de pe piaţa muncii 

Majoritatea salariaților din comuna Zăbala îşi găseşte loc de muncă în unităţile de industrie 

prelucrătoare, care se găsesc în cele două oraşe din apropiere, respectiv locuri de muncă însemnate 

sunt oferite de instituţiile turistice şi medicinale din oraşul Covasna. Conform celor spuse de localnici, 

în zonă există o situaţie ciudată, dar generală, şi anume faptul că femeile care lucrează în industria de 

prelucrare (industria textilă), în industria hotelieră şi în instituţiile medicale, sunt cele care aduc 

venituri în familie, iar bărbaţii de cele mai multe ori acasă se ocupă de agricultura de subzistenţă.  În 

zonă bărbaţii nu au posibilitatea de a se angaja, un pas spre scimbare ar putea fi reprezentat de 

întărirea spiritului antreprenorial. Printre tineri întâlnim din ce în ce mai des practica muncii în 

străinătate (sezonieră), de cele mai multe ori aceste activități sunt cele care nu necesită calificare, în 

sezonul de vară. Este un model general faptul că pe timp de vară tinerii se află în străinătate, numai 

iarna stau în comună. Acest stil de viaţa poate duce la grave probleme sociale, de exemplu amânarea 

perioadei de întemeiere a unei familii.  
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Scăderea numărului de angajaţi poate fi observată şi pe baza datelor statitice. În Zăbala, faţă de anul 

2000 numărul celor care trăiau din salarii şi venituri salariale a scăzut cu aproape 40%, ceea ce întrece 

cu mult media de 16% a judeţului.  

Grafic nr. 13. Evoluţia numărului de angajaţi în judeţul Covasna şi în Zăbala, 2000-2012 

 

Sursa: INSSE (www.insse.ro) 

Pe baza datelor statistice ne stau la dispoziţie şi datele referitoare la numărul de şomeri, din care se 

poate calcula rata şomajului.  

Grafic nr. 14. Evoluţia ratei şomajului în Zăbala şi în judeţul Covasna între 2010-2012 

 

Sursa: INSSE (www.insse.ro)  

Pe graficul de mai sus se poate vedea, că media şomerilor calculată din populaţia cu vârstă activă se 

mişcă laolaltă cu valorile judeţene, şi că între anii 2010-2012 arată o tendinţă de scădere. Distribuţia 
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ratei şomajului pe genuri arată şi el fenomenul existent în comună şi descris mai devreme, şi anume 

rata de ocupare mai mare a femeilor.  

5.4. Structura şi activitatea antreprenorială 

Conform celor mai recente date ale Registrului Comerţului, în Zăbala au fost înscrise 94 de persoane 

juridice, dintre care 46 funcţionează, 13 şi-au suspendat temporar activitatea, 2 firme se află sub 

lichidare iar una a devenit incapabilă de plată, iar 32 sunt şterse din registru. Pe lângă acestea în 

comună au fost 135 de persoane fizice autorizate, de întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale 

înregistrate, dintre care la momentul actual funcţionează 66. Dacă le considerăm şi pe acestea 

întreprinderi, atunci în Zăbala pe 1000 de persoane sunt numai 24 de întreprinderi. În localitate nu 

există nici o organizaţie sau asociaţie de sprijin antreprenorial (în afară de asociaţia organizaţiilor 

agricole), dar pe baza densităţii întreprindeilor detaliate mai sus, acest lucru nici nu este deocamdată 

necesar. Însă ar fi necesar organizarea de activităţi de diseminare a cunoştinţelor antreprenoriale şi 

dezvoltarea spiritului antreprenorial.  Pe baza cifrei de afaceri din 2012 a întreprinderilor funcţionale 

din Zăbala se conturează următoarea structură economică.  

  Grafic nr. 15. Cifra de afaceri a întreprinderilor care funcţionează în Zăbala, 2012  

 

Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna 

 O importantă parte a câştigurilor industriei de prelucrare se datorează fabricii de paleţi din 

Tamaşfalău, care răspunde de aproape jumătate din cifra de afaceri realizate în comună. Un rol 
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important are de asemenea comerţul şi agricultura. Printre cei din urmă, în mod evident, apar numai 

acele gospodării care funcţionează sub o oarecare formă juridică, rolul agriculturii de subzistenţă se 

află în economisire, familiile nu trebuie să cumpere unele produse şi alimente, ele le produc. În comerţ 

cel mai mare câştig îl reprezintă vânzarea-cumpărarea de lemne şi materiale lemnoase, unde lider este 

gospodăria proprietăţii Mikes. După cum am mai amintit, şi cei mai importanţi angajatori sunt în 

domeniul industriei de prelucrare, în comerţ şi în agricultură. Este demn de amintit, că faţă de 

posibilităţile mult accentuate, utilizarea turismului nu joacă un rol mai mare în economia locală, faţă de 

nivelul judeţean.  

 În anul 2012 au fost angajaţi la întreprinderile locale 144 de persoane, ceea ce corespunde cu 

datele din anul anterior. În totalitate cifra de afaceri a  firmelor a crescut cu 18%, iar profitul cu 6%  

faţă de anul 2011, pe când au crescut şi pierderile, aproape de trei ori faţă de anul anterior. Datorită 

acestui fapt, pe nivel macro în sfera antreprenorială din Zăbala s-a produs un profit de numai 570 de 

mii de lei.  

 Reluând datele întreprinderilor ajungem la concluzia că firmele funcţionează bazându-se în 

primul rând pe resursele care provin din agricultură şi exploatarea forestieră, astfel dezvoltarea şi 

menţinerea depinde de posibilităţile acestor pieţe. Un lucru extrem de pozitiv este faptul că una dintre 

întreprinderile cu o dezvoltare dinamică şi cu o construcţie conştientă, care este firma care gestionează 

resursele Mikes, şi care îşi asumă răspunderea şi faţă de comunităţile locale şi se leagă pe termen lung 

de comună, nu ameninţă cu schimbarea locației.  

 Meşteşugurile şi cunoştinţele de specialitate (lucrarea lemnului, tâmplăria, sculptura în lemn, 

constructorii de sobe din faianţă etc.) care dispun de o anumită tradiţie şi care fac parte din profilul 

localităţii, reprezintă un potenţial, care comparativ cu potenţialul pe care îl are este neexploatat şi unde 

lipseşte abordarea inovativă, crearea conştientă de piaţă şi marketingul.  
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5.5. Atragerea de fonduri 

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală sprijină şi pe bază de proiecte fermierii şi 

întreprinzătorii, cererile de oferte au sprijinit dezvoltarea parcurilor de unelte ale fermelor, 

construirea de clădiri agricole, ajungerea pe piaţa de desfacere a produselor din agricultură, 

dezvoltarea infrastructurii rurale etc. Tabelul de mai jos ne arată în mod amănunţit numărul 

proiectelor câştigate şi sumele finanţărilor în Zăbala. În comparaţie cu nivelul judeţean, în ceea ce 

priveşte aproape toate ofertele, numărul de proiecte se află sub nivelul mediu, iar resursele cu scop 

comunitar care puteau fi folosite pentru dezvoltare au fost în totaliate neutilizate. În perioada care 

urmează va trebui să se pună un accent mai mare pe acest lucru, iar în strategia comunei este necesar 

să apară în mod accentuat modalitatea de informare a grupului ţintă. Asta pentru că în urma 

interviurilor cu liderii de opinie s-a formulat faptul că este greu să se ajungă la informaţiile care pot fi 

pe înţelesul tuturor, în timp util.  

   Tabelul 8.  Proiecte finanţate prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală în Zăbala, conform datelor 
din aprilie 2014 

Denumirea măsurii Proiecte în Zăbala 

Instalarea tinerilor fermieri 6 proiecte în valoare de 
152.000 euro  

Modernizarea exploataţiilor agricole 4 proiecte în valoare de  
1.878.210 euro  

Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 0 proiecte 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi silviculturii 

1 proiecte în valoare de  
1.500.000 euro  

Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a infrastructurii de 
prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor 

0 proiecte 

Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 2 proiecte în valoare de  
15.000 euro  

Înfiinţarea grupurilor de producători 0 proiecte 

Prima împădurire a terenurilor agricole 0 proiecte 

Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 0 proiecte 

Încurajarea activitatilor turistice 1 proiecte în valoare de  
64.873 euro  

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii 
rurale 

0 proiecte 

Sursa: Redactare proprie pe baza datelor  APDRP  

(http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2030&lang=RO) 
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5.6. Economia administrației publice locale și marketing local 

5.6.1.  Bugetul local 

Am analizat ratele bugetului comunei pe  baza bugetului încheiat pe anul 2012, şi pe baza 

planificărilor pentru 2013, 2014 

Tabelul 9. Veniturile din buget a comunei Zăbala 

Venituri (lei) 2012 rată 
Planificare 
2013  

rată 
Planificare 
2014  

rată 

În total 3979860 100% 3908000 100% 4134000 100% 

Venituri proprii 1395000 35% 1309000 33% 1423200 34% 

Venituri fiscale 3717860 93% 3750600 96% 4008000 97% 

Impozit pe venit 793000 20% 787100 20% 815000 20% 

Impozit pe clădiri 290100 7% 303000 8% 376200 9% 

TVA 2493760 63% 2504000 64% 2664800 64% 

Impozit pe vehicule 133000 3% 147600 4% 143000 3% 

Venituri non-fiscale 172000 4% -128590 -3% 80000 2% 

Ajutoare 90000 2% 95000 2% 46000 1% 

   Sursa: www.zabola.ro 

Structura de venituri a comunei este constantă, 93-97% din venituri este reprezentată de impozite, 

dintre care sumele primite din TVA. Veniturile care provin din activităţi agricole provin din închirierea 

păşunilor, care însumează un venit anual de 133-140.000 de lei. Aceste resurse au fost completate cu 

alte finanţări primite, şi au fost cheltuite pe activităţi agricole, precum şi pe amenajarea de cămine 

culturale şi activităţi sportive. 

Tabelul 10. Cheltuielile din bugetul comunei Zăbala 

Cheltuieli 2012 rată Planificare 
2013 

rată Planificare 
2014  

rata 

Cheltuieli totale 4288930 100% 4137000 100% 4134000 100% 

Cheltuieli de personal 2151310 50% 2425080 59% 2553450 62% 

Bunuri şi servicii 877410 20% 991930 24% 1345050 33% 

Proiecte 188870 4%       

Ajutoare sociale 261990 6% 195350 5% 185000 4% 

Costuri de capital 638960 15%    30000 1% 

Cheltuieli pentru dezvoltare    419990 10%    

Reţea de apă potabilă    59500 1%    

Reţea de canalizare    274890 7%    

Turism    79400 2%    

Servicii comunitare de bază 717770 17% 885170 21% 875000 21% 
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Ordine publică 73380 2% 75360 2% 79000 2% 

Social-cultural 2368210 55% 2369630 57% 2562760 62% 

Educaţie 1821900 42% 1930000 47% 2031000 49% 

Cultură, distracţie şi religie 186930 4% 130920 3% 180000 4% 

Biblioteca 27040 1% 35820 1% 21400 1% 

Cămine culturale 144890 3% 75100 2% 93160 2% 

Sport 15000 0% 20000 0% 65440 2% 

Asigurări sociale şi ajutoare 359380 8% 308710 7% 351760 9% 

Dezvoltarea serviciilor 
comunitare, mediu şi apă  

468440 11% 176400 4% 165000 4% 

Iluminare publică 163000 4% 100000 2% 165000 4% 

Colectarea gunoiului 15000 0%   0%   0% 

Tratarea apei menajere 290000 7% 76400 2%   0% 

Întreţinerea străzilor 467260 11% 210450 5% 380000 9% 

Turism 188870 4%   0% 66240 2% 

 Sursa: www.zabola.ro 

 În ceea ce priveşte cheltuielile, mai mult de jumătate din acestea o reprezintă cheltuielile de 

personal al instituţiilor. Cheltuielile pentru dezvoltare reprezintă numai 10% din buget, bani care sunt 

cheltuiţi pe construcţia infrastructurii de bază.  Din distribuirea cheltuielilor se poate vedea că 17,21% 

reprezintă asigurarea de servicii publice, iar cea mai mare sumă este dată de cheltuielile culturale, 

adică menţinerea instituţiilor de învăţământ (42-49%). Elemente importante sunt cheltuielile de 

funcţionare ale clădirilor aparţinând administraţiei publice locale (6 cămine culturale şi comunitare, 7 

clădiri de şcoli etc.). Un element nou în buget este activitatea turistică, care însumează cheltuielile 

necesare pentru funcţionarea biroului de informare turistică deschis dintr-un proiect finanţat de 

Uniunea Europeană.  

 În cei trei ani analizaţi cheltuielile depăşesc veniturile, posibilităţi de economisire s-ar putea 

găsi în economisirea energetică a iluminatului public şi a clădirilor publice, ceea ce s-ar putea realiza 

prin proiecte finanţate.  
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5.6.2.  Marketing 

 Marketingul posibilităţilor turistice şi de investiţii în localitate deocamdată nu este dezvoltat, 

însă în viitorul apropiat biroul de informare turistică înfiinţat de către administraţia publică locală prin 

finanţare de la Uniunea Europeană ar putea schimba acest lucru. Comuna dispune de un site 

(www.zabola.ro) bogat în conţinut, cu informaţii valoroase pentru turişti, care însă ar necesita o 

actualizare mult mai periodică pentru popularizarea programelor actuale. Dintre locurile de cazare 

castelul Mikes are o platformă web elegantă şi care face faţă tuturor exigenţelor (www.zabola.com). 

Datorită administraţiei publice locale şi a Asociaţiei Pro Zabola a fost realizat un DVD, care prezintă 

comuna şi s-au editat broşuri despre comună. Sarcina biroului turistic va fi actualizarea continuă a 

acestor materiale, dezvoltarea unei imagini unitare a comunei şi realizarea imaginii comunei Zăbala, ca 

atracţie turistică. Pe lângă acestea biroul va trebui să strângă la un loc şi să coordoneze evenimentele şi 

atracţiile locale, pentru ca acestea să fie gestioante împreună şi întărindu-se reciproc. Deci pe lângă 

asigurarea de servicii informative, biroul va avea rolul de organizare şi creştere a nivelului turismului. 

O resursă culturală, economică şi turistică importantă reprezintă şi localităţile înfrăţite cu comuna 

Zăbala (6 localităţi din Ungaria şi una din Elveţia), care prin experienţa lor ar putea ajuta Zăbala în 

dezvoltarea vieţii comunitare şi economice.  

5.7. Analiza competivităţii 

 În ultima parte a capitolului dedicat economiei am analizat într-un tabel situaţia comunei 

Zăbala în competiția dintre localităţile din zonă, indicând acele caracteristici, în privinţa cărora Zăbala 

se află în avantaj, respectiv în dezavantaj faţă de localităţile aflate în competiție. Zăbala se află în 

competiție în primul rând cu localităţile învecinate, ca habitat, ca ţintă turistică şi de investiţie. Având 

în vedere caracteristicile dimensiunilor analizate (interioară interioară, exterioară și care necesită 

schimbare)  în partea strategică descriem şi măsurile de dezvolatre necesare pentru o cât mai bună 

utilizare a avantajelor şi modalităţile de a ocoli dezavantajele.  
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Tabelul 11. Capacitatea competitivă a comunei Zăbala faţă de celelalte localităţi ale regiunii      

Capacitate Avantaje 
Caracter

istici 
generale 

Dezavant
aje 

Notă 

Poziţie x   
Accesibilitate bună prin mijloacele de 
transport în comun 

Structura economică   x Structură economică unilaterală 

Resurse naturale:     

Terenuri arabile x   Rata şi mărimea terenurilor arabile 

Păduri  x  Zone împădurite 

Resurse din subsol  x  În afară de apele minerale nu există 

Agricultură:     

Dimensiunea 
proprietăţilor 

x   Este concentrat în mod relativ 

Structura de culturi  x   

Organizare de piaţă de 
desfacere 

  x 
Nu există o apărare comună 

intereselor 

Produse locale   x 
Este caracteristică o producţie de tip 

industrial 

Creşterea de animale x   Mulţi crescători mari de animale 

Silvicultură  x  
Posibilităţi neutilizate (fructe de 

pădure, ciuperci etc.) 

Resurse umane  x  Slab calificat 

Spirit antreprenorial   x Densitatea slabă a întreprinderilor 

Resurse turistice:     

Patrimoniu construit x   Imagine sătească, castele, curii 

Unicitate culturală x   Muzeu etnografic 

Condiţii naturale   x  

Infrastructură turistică x   Tabere şi birou informaţional 

Sistemul instituţional   x funcţionarea nu este rezolvată 

Marketing   x Lipsa unei imagini unitare 

Competenţă instituţională  x  
Este necesară creşterea legăturilor 

comunitare şi a caracterului de servicii   

Infrastructură economică   x Nu există 

Zone potrivite pentru 
investiţii 

  x Utilizat numai în parte 

Investitori străini, 
întreprinderi 

x   Sunt prezenţe în mai multe domenii 
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6. ANALIZA SWOT  

Analiza SWOT este unul din instrumentele cele mai eficiente utilizat pentru analiza poziției 

strategice de ansamblu a unei unități administrativ teritoriale și al mediului acesteia. Analiza SWOT se 

bazează pe o analiză detaliată a situației în domeniile economie, societate și mediu, cei trei piloni ai 

dezvoltării durabile și are scopul de a identifica acele strategii pe baza cărora se vor alinia cel mai bine 

resursele și capacitățile dintr-o comună la cerințele mediului în care aceasta funcționează. Prin analiza 

SWOT putem evalua eficient potențialul intern, limitele, oportunitățile și amenințările din mediul 

extern.  Prin intermediul acestui instrument putem examina toți factorii interni și externi care 

influențează dezvoltarea, succesul comunei Zăbala. Astfel în tabelul de mai jos am făcut o analiză a 

punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor din cele trei mari domenii, economie, 

societate și mediu. Rezultatele astfel obținute ne vor ajuta la fundamentarea viziunii de viitor, a 

obiectivelor și priorităților de dezvoltare și vor sta la baza formulării măsurilor de intervenție în 

domeniile amintite.



 

Puncte Tari Puncte Slabe Oportunități Amenințări 

MEDIU 

• Existența izvoarelor de apă și apă 

minerală 

• Frumusețea peisajului natural 

• Existența terenurilor agricole de 

bună calitate 

• Starea bună a mediului 

• Inițiative locale privind 

dezvoltarea atitudinii ecologice 

• Existența resurselor naturale 

evidențiate (parcul dendrologic 

Mikes, apartenența comunei la 

arii naturale protejate 

Natura2000) ce pot fi valorificate 

în turism 

 

• Drumuri comunale și de câmp 

deteriorate 

• Lipsa sistemului de apă și 

canalizare 

• Contaminarea pânzei freatice 

din satul Tamașfalău 

• Mentalitatea populației locale 

cu privire la protecția mediului 

și atitudinea ecologică 

• Depozitarea necorespunzătoare 

a deșeurilor menajare (spații 

publice, albiile pâraielor, câmp, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dezvoltarea turismului aproape 

de natură 

• Valorificarea apelor minerale 

• Dezvoltarea de produse 

ecologice, bio 

• Atragerea de fonduri pentru 

dezvoltarea infrastructurii 

edilitare pe baza planurilor, 

documentațiilor și strategiilor 

existente 

 

 

 

 

  

 

• Efect de împovărare a mediului 

din pricina lipsei sistemului de 

canalizare și depozitarea 

nefavorabilă a deșeurilor 

• Contaminarea pânzei freatice 

• Degradarea spațiilor publice și 

a calității solului din pricina 

depozitării deșeurilor 

• Scăderea calității vieții 

populației din  

• Pricina lipsei accesului la 

serviciile de utilități publice 

• Amenajare teritorială haotică, 

în lipsa desemnării zonelor 

industriale 
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Puncte Tari Puncte Slabe Oportunități Amenințări 

SOCIETATE 

• Populaţie relativ stabilă 

• Educaţia locală are un trecut 
semnificativ 

• Educaţia de bază accesibilă în 
diferitele locaţii 

• Lucrări comunitare organizate 
la nivel de sate 

• Fiecare sat beneficiază de 
spaţiu cultural 

• Muzeul Etnografic Ceangăiesc, 
ca curiozitate culturală 

• Organizaţii civile active în 
domeniul culturii şi a păstrării 
tradiţiilor 

• Evenimente culturale de 
semnificaţie zonală/judeţeană 

• Familie de conţi locali 

• Evenimente culturale, tradiţii 
unice în toată comuna 

• Accesul uşor la serviciile 
medicale orăşeneşti, timp scurt 
de alertă 

• Istorie locală bogată, 
personalităţi celebre, memorii 

 

 

• Populaţie îmbătrânită 

• Scăderea continuă a numărului 

de copii 

• Migraţia, sold migraţional 

nefavorabil 

• Dependenţă demografică şi 

economică în creştere 

• Instituţii de învăţământ 

degradate în afară centrului 

comunal 

• Comunitate locală delimitată 

• Starea patrimoniului construit 

• Serviciile sanitare locale se 

concentrează în centrul 

comunei 

• Probleme de proprietate, ca 

surse de conflict 

 

 

• Conştientizarea părinţilor în 
privinţa susţinerii instituţiilor 
de învăţământ 

• Dezvoltarea condiţiilor de 
educaţie 

• Îmbunătăţirea capacităţii de a 
colecta resurse a şcolilor 

• Pornirea programelor în cadrul 
şcolilor populare 

• Activităţi de dezvoltare şi 
organizare a comunităţii 

• Amenajarea de locuri publice, 
locaţii comunitare care să 
sprijine interacţiunea 
comunitară 

• Colectare de resurse pentru 
apărarea, restaurarea 
patrimoniului construit 

• Sprijinirea asociaţiilor civile 
prin sistemul local de sprijinire 

• Dezvoltarea serviciilor de 
sănătate/wellness/recreaţie  

• Reorganizarea vieţii sportive 

 

• Ameninţarea demografică 

mărită a aşezărilor periferice 

• Pericolul la care sunt supuse 

instituţiile de învăţământ, mai 

ales în Tamaşfalău şi Surcea 

• Ruperea, atomizarea mai 

departe a comunităţii locale 

• Înrăutăţirea elementelor 

patrimoniului construit, care 

reprezintă o resursă culturală 

• În lipsa îngrijirii patrimoniului 

spiritual o serie întreagă de 

lucruri valoroase vor dispărea 

din memoria comunitară 
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Puncte Tari Puncte Slabe Oportunități Amenințări 

ECONOMIE 

• Așezare favorabilă, 

accesibilitate bună prin 

mijloacele de transport în 

comun 

• Existența terenurilor arabile de 

dimensiuni mari 

• Mulți crescători de animale 

• Imaginea satelor, conace, curii 

• Unicitate culturală, muzeul 

etnografic 

• Existența infrastructurii 

turistice – centru de informare, 

tabere, pensiuni 

• Condiții naturale avantajoase 

• Existența investitorilor străini, 

în mai multe domenii 

 

• Structură economică 

unilaterală 

• În afară de apele minerale, nu 

există resurse din subsol 

• Lipsa reprezentanței locale de 

interese în domeniul agricol 

• Tip de producție industrial 

• Resurse umane slab calificate 

• Lipsa unei imagini unitare 

• Infrastructură economică slab 

dezvoltată 

• Oportunitățile oferite de 

sectorul silvic, fructe de pădure, 

ciuperci 

• Oportunități de dezvoltare a 

activităților turistice 

• Creșterea legăturilor 

comunitare și a caracterului de 

servicii, dezvoltarea vieții 

comunitare 

• Valorificarea terenurilor libere 

pentru atragerea de noi 

investitori 

• Dezvoltarea ramurii agricole 

prin proiecte de finanțare 

• Înffințare de asociații agricole 

• Înființare de ONG-uri 

• Părăsirea comunei de către 

investitorii străini din pricina 

dezvoltării lente a serviciilor de 

utilități publice 

• Extinderea sărăciei în 

localitățile periferice ale 

comunei 

• Stagnarea turismului din orașul 

Covasna 



 

7. VIZIUNEA DE VIITOR 

Vectorul strategiei comunei Zăbala este definit de o imagine de viitor proiectată pe baza exigenţelor 

actuale şi care prinde esenţa condiţiilor dorite din viitor. Pentru a ajunge mai aproape de condiţiile 

dorite este nevoie de utilizarea resurselor conform priorităţilor formulate şi de îndeplinirea 

sistematică a sarcinilor formulate în măsuri/proiecte. În cazul unui sistem comunal acest lucru 

presupune o coordonare, în care toate elementele sistemului îşi „fac treaba” pe planul lor în aşa fel, 

încât contribuie şi la atingerea scopurilor comune, avantajoase pentru toată lumea. De aceea viziunea 

de viitor trebuie să poarte următoarele însemne: 

• să fie integrativ, dar în acelaşi timp atractiv şi plin de conţinut pentru indivizi/organizaţii 

• să dea îndrumări strategiilor individuale/organizaţionale, „să funcţioneze” ca punct de reper 

• să pună în prim plan profitul comunitar, bunăstarea publică faţă de reuşitele personale, dar 

în acelaşi timp să stimuleze crearea de valori individuale 

• să fie înconjurat de consens social şi să fie primit în cercul larg al comunităţii locale 

Imaginea de viitor a strategiei comunei Zăbala corespunde în totalitate criteriilor de mai sus, în 

acelaşi timp acesta nu este o propunere a specialiștilor „dictată din afară” comunităţii locale, ci mai 

degrabă viziunea proprie a comunităţii, care s-a conturat pe baza metodologiei planificării comunitare, 

prezentate mai înainte, şi la care grupul de specialişti a asistat numai. Viziunea poate fi privită şi ca o 

alegere de valori, deoarece acesta are rădăcini în sistemul de valori colectiv, creând armonia dintre 

acţiuni şi determinând direcţia unitară a acestora. 

Pe baza acestei imagini de viitor: 

Comuna Zăbala este o localitate, care îşi menţine populaţia, tinerilor le oferă o zonă de 

locuit atractiv şi posibilităţi economice, unde comunitatea locală gospodăreşte în mod 

înţelept patrimoniul cultural şi natural, satele care îl formează pot fi caracterizate prin 

colaborare eficientă, iar membrii comunităţii prin atenţia acordată  unul celuilalt.   

Unele elemente ale imaginii de viitor promit sarcini care depăşesc orizontul temporal (2020) al 

prezentei strategii. Totuși imaginea de viitor oferă o bază solidă pentru elaborarea sistemului de 

priorităţi a strategiei de faţă, şi pentru definirea sarcinilor pe termen scurt şi mediu. 

Menţinerea populaţiei astăzi încă reprezintă o provocare serioasă. În spatele pierderii populaţiei 

se află mai multe motive şi cauze sociale, economice, individuale etc. În îmbunătăţirea capacităţii de a 

menţine populaţia rolul administraţiei publice este importantă, dar pentru tratarea problemei trebuie 

să ne lărgim orizontul.  În cadrul identificării măsurilor prezentei strategii şi noi am demarat în acest 
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fel. Mai ales deoarece celelalte componente ale imaginii de viitor au o influenţă stimulatoare asupra 

forţei de menţinere a populaţiei din localitate.  

Comuna Zăbala devine o zonă atractivă de locuit, atunci când toată populaţia locală va avea acces 

uşor la serviciile medicale, sociale şi recreative de nivel înalt, respectiv la locuri de muncă bine plătite. 

Atunci, când aspectul comunei şi starea spaţiilor publice va corespunde exigenţelor estetice şi 

funcţionale ale comunităţii locale, când siguranţa publică şi relaţia dintre populaţie, administraţia 

publică şi alte organizaţii va fi foarte bună.  

Extinderea posibilităţilor economice locale poate fi realizată prin valorificarea durabilă la un 

nivel înalt de eficienţă a resurselor locale (acordând o atenţie deosebită agriculturii şi silviculturii), 

prin exploatarea privilegiilor (accesibilitate, piaţă de desfacere) oferite de situarea geo-economică 

favorabilă, prin stimularea spiritului antreprenorial şi prin atragerea raţională de fonduri. 

Dezvoltarea modului de gospodărire înţelept a patrimoniului cultural şi natural este în acelaşi 

timp o problemă practică şi de atitudine. Pe lângă conştientizarea socială a responsabilităţii date de 

ocrotirea patrimoniului, trebuie să se facă eforturi pentru impulsionarea iniţiativelor cu valoare de 

model în valorificarea durabilă. Comuna Zăbala dispune de un patrimoniu cultural bogat, dar pentru 

punerea ei în valoare va fi nevoie de deschidere mai mare, de colaborare şi de redefinirea ca resurse a 

elementelor patrimoniului.  

După părerea noastră colaborarea eficientă dintre satele care compun comuna ar putea elibera 

energii în plus, care ar da un nou impuls dezvoltării locale. Cooperarea va trebui să ia locul 

competitivităţii, iar politica locală va trebui să fie condusă de compensaţie şi de stimularea egalităţii. 

Dezvoltarea colaborării presupune utilizarea de instrumente politice, administrative precum şi altele.  

Solidaritatea comunitară, ca una dintre cele mai importante ţesuturi conjunctive a societăţii 

locale, astăzi are mare nevoie de îngrijire, întreţinere. Creşterea înţelegerii reciproce nu este 

importantă numai din punctul de vedere al sensibilităţii sociale şi al confortului comunitar. O 

comunitate locală funcţionabilă şi integrantă poate lupta cu succes împotriva provocărilor până atunci 

considerate de neînvins.  Nivelul solidarităţii poate fi sporit prin tehnici de dezvoltare a comunităţii, 

precum şi prin educaţie-conştientizare adecvată. 
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8. OBIECTIVE DE DEZVOLTARE 

Imaginea de viitor a strategiei aduce în prim plan acele stări sociale, economice şi de mediu, spre 

care comunitatea locale doreşte să se avanseze la momentul elaborării prezentei strategii. Prin această 

abordare conceptul de dezvoltare nu este altceva decât „distanţa” măsurată de la situaţia prezentă, o 

apropiere spre situaţia dorită. Această abordare devine realizabilă prin obiectivele de dezvoltare.  

Obiectivele de dezvoltare pe termen mediu a comunei Zăbala organizează într-un sistem integrat 

gestionarea acelor probleme şi exploatarea acelor posibilităţi, care în urma identificării şi analizării 

situaţiei au ieşit la iveală. Pe baza obiectivelor direcţia dezvoltării va fi uşor planificabilă, iar domeniile, 

care merită o atenţie sporită, vor fi mai uşor identificate. Toate obiectivele arată spre viitor, şi pot fi 

interpretate ca fiind câte un plan al imaginii pluridimensionale a viitorului mai devreme descrise.   

Obiectivele se bazează în acelaşi timp pe exigenţele locale adunate în timpul vizitelor pe teren şi pe 

direcţiile de dezvoltare de nivel superior. În ceea ce priveşte mediul de planificare referitor, merită să 

acordăm o atenţie sporită politicii regionale a Uniunii Europene, precum şi propunerilor politicii de 

dezvoltare, care stimulează punerea în practică a acesteia.  Un sistem de obiective, care se află în 

armonie cu aceste politici, este importantă nu numai din punctul de vedere al coerenţei politicii de 

dezvoltare şi a armoniei dintre diferite niveluri teritoriale, ci şi din punctul de vedere al reuşitei 

strategiei şi a asigurării surselor de finanţare. Aceste obiective sunt următoarele:  

1. Ameliorarea calităţii vieţii populaţiei locale, creşterea atractivităţii comunei 

2. O comunitate locală solidară, puternică în identitatea ei, şi care îşi respectă în mod adecvat 

patrimoniul cultural 

3. Integrarea comunei în zona economică a regiunii, printr-un sistem de producţie locală şi de 

servicii locale 

4. Întreţinerea şi valorificarea mediului de viaţă şi mediului construit 

5. Integrarea resurselor nevalorificate în procesul de creare a valorilor locale 
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9. PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE  

Scopul priorităţilor de dezvoltare este dublă. Pe de o parte dintre temele şi domeniile care vor fi 

dezvoltate sunt accentuate acelea, cu ajutorul cărora decalajul dintre situaţia prezentă şi starea dorită 

să fie redus într-un mod cât mai eficient, pe de altă parte asigură baza pentru măsurile/proiectele de 

dezvoltare care au efect unul asupra celuilalt.  

Priorităţile stimulează alocarea de fonduri potrivite nu numai la nivelul administraţiei publice ci şi 

la nivelul întregii comune, capacitând multitudinea de resurse (materiale, umane, organizaţionale), 

sprijinind astfel realizarea strategiei. În acelaşi timp pentru funcţionarea anuală (programarea 

bugetară) a gospodăririi comunale, acestea dau o orientare pe un termen mai lung.  

Priorităţile strategiei de dezvoltare a comunei Zăbala sunt următoarele:  

• P1. Dezvoltarea infrastructurii şi îmbunătăţirea serviciilor comunale 

• P2. Relansarea economiei locale, stimularea spiritului antreprenorial 

• P3. Dezvoltarea valorificării durabile a patrimoniului şi a turismului 

• P4. Extinderea serviciilor sociale, dezvoltarea resurselor umane şi dezvoltarea 

comunităţii 

• P5. Administraţie publică locală care să ofere servicii, sprijinirea cooperării pe plan 

local şi regional 
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10. AXE PRIORITARE ȘI MĂSURI DE DEZVOLTARE 

10.1. Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de bază 

Infrastructura rutieră locală și sistemele de alimentare cu apă și canalizare primesc o importanță 

deosebită în strategia de dezvoltare a comunei Zăbala, ele fiind subliniate și de Planul Național de 

Dezvoltare Rurală, și alocându-se fonduri de aproximativ 1 miliard de euro pentru perioada 2014-

2020, prin măsura Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale. În lipsa intervențiilor în aceste 

domenii comunităților locale nu li se poate asigura condiții de sănătate, protecția mediului, 

accesibilitate optime, ceea ce duc la condiții de trai nefavorabile. Lipsa unei infrastructuri bine 

dezvoltate îngreunează și dezvoltarea economiei locale, funcționarea mediului de afaceri local și 

atragerea de noi investiții, toate acestea având efecte tot în domeniul nivelului de trai și al calității vieții 

populației locale.  

Măsura 1.1. Modernizarea infrastructurii rutiere 

Descriere: Pe parcursul activităților de teren am constatat că una dintre cele mai importante probleme 

la nivelul comunei constă în starea drumurilor comunale, care fac legătura între localitățile care 

formează comuna și cu localitățile din vecinătate, respectiv starea străzilor și a drumurilor vicinale. 

Acest fapt este subliniat și de concluziile analizei situației, care s-a bazat pe datele din evidențele locale 

și datele culese pe teren de la stakeholderii angrenați în procesul de elaborare a strategiei. În perioada 

dinaintea elaborării documentului strategic pentru perioada 2014-2020, s-au făcut intervenții de 

reabilitare-modernizare a anumitor porțiuni de drumuri, acestea în special s-au orientat spre 

localitatea Zăbala, dar trebuie menționat că a fost reabilitat și drumul din localitatea Tamașfalău. În 

perioada viitoare, pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea accesibilității în localitățile 

din comună și spre comunele învecinate, este necesar elaborarea și implementarea de proiecte prin 

care se vor moderniza/reabilita străzile și drumurile vicinale aparținând localităților din comuna 

Zăbala, respectiv drumurile care fac legătura între: 

• Localitatea Tamașfalău și localitatea Surcea 

• Localitatea Surcea și localitatea Peteni 

• Localitatea Zăbala și localitatea Peteni 

• Localitatea Surcea și orașul Covasna 

• Localitatea Surcea și localitatea Telechia 

• Localitatea Surcea și localitatea Dalnic 

• Localitatea Zăbala și localitatea Ghelința 

Măsura necesită implementarea următoarelor activități/proiecte: 
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• Utilaje și echipamente pentru întreținerea drumurilor și spațiilor publice: Înzestrarea 

serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei prin achiziționarea 

utilajelor și echipamentelor adecvate întreținerii și deszăpezirii rețelei publice de drumuri de 

interes local, a celor forestiere și de exploatare agricolă, precum și a spațiilor publice. 

Perioada de realizare:  Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din comuna Zăbala trebuie 

realizată în cei 7 ani, din perioada de programare 2014-2020. Pentru atingerea unei eficeințe maxime 

atât în ceea ce privește alocarea fondurilor, implementarea activităților, la nivelul consiliului local 

trebuie să se adopte un  plan, în baza căruia să se planifice perioadele în care vor fi reabilitate 

drumurile comunale. Este indicat ca planul să ia în considerare urgența intervențiilor, existența 

studiilor de fezabilitate, documentațiilor tehnice, proiectelor de finanțare depuse în perioada 

anterioară care nu au obținut finanțare, etc.  

Inițiator: Consiliul Local al Comunei Zăbala 

Parteneri:  Consiliile locale din comunele și orașele din vecinătate (Brateș, Ghelința, Dalnic, Covasna) 

Resurse necesare: implicarea unor operatori economici specializați în elaborarea documentațiilor 

tehnice, studiilor de fezabilitate și contractarea unor firme specializate în elaborarea și managementul 

proiectelor de finanțare  

Surse de finanțare:  

• PNDR 2014-2020 

• LEADER 

• Programul Național de Dezvoltare Locală - Obiectivul de investiții: drumuri publice 

clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, 

drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul 

localităţilor; 

• Bugetul local 

• Alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere se vor îmbunătăți 

condițiile locale și regionale de circulație, se va îmbunătăți accesibilitatea comunei și a satelor, 

contribuindu-se astfel la creșterea nivelului de traiu a populației locale. Totodată, măsura contribuie și 

la dezvoltarea mediului economic local, la creșterea atractivității comunei, putându-se astfel atrage 

investitori noi în comună.  



 

 

68 

 

Măsura 1.2. Modernizarea și întreținerea drumurilor forestiere și agricole 

Descriere:  Agricultorii locali, întreprinzătorii din domeniul agroicol au formulat ca o problemă acută 

starea actuală a drumurilor agricole și forestiere, acestea în numeroase cazuri fiind impracticabile. În 

aceste condiții accesul la terenurile arabile, pășuni și fânețe devine uneori imposibilă. Din analiza 

situației a reieșit că una dintre cele mai importante resurse, pe care se poate construi economia locală 

și viitorul familiilor din Zăbala este reprezentată de sectorul agricol și forestier. În scopul ca 

activitatățile în agricultură și silvicultură să se poată desfășura în condiții optime, cu o eficiență ridicată 

se necesită modernizarea și întreținerea permanentă a drumurilor agricole și forestiere.  

Perioada de realizare: Măsura trebuie realizată cât mai urgent, problemele fiind foarte actuale și 

acute. Cel târziu până în anul 2016 trebuie făcute intervențiile necesare de modernizare, iar 

întreținerea drumurilor va fi permanentă. 

Inițiator: Consiliul Local Zăbala 

Parteneri:  Composesoratele Konya, Kereszthavasa, Olves, Csokahaza, Jakabhavasa, Pojanka. 

Asociațiile proprietarilor de păduri private, întreprinzătorii agricoli, agricultori. 

Resurse necesare: Contractarea unui operator economic specializat în elaborarea și managementul 

proiectului, organizarea unor activități de clacă, asigurarea de utilaje și materiale de către Consiliul 

Local pentru activitățile de clacă prin care se pot reabilita drumuri agricole și forestiere caare nu sunt 

într-o stare avansată de degradare 

Surse de finanțare:  

• PNDR 2014-2020 

• LEADER 

• Bugetul Local  

• Bugetul Composesoratelor și al Asociațiilor proprietarilor de păduri private 

• Contribuția antreprenorilor agricoli 

• Alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Implementarea măsurii va conduce la modernizarea, reabilitarea drumurilor 

agricole și forestiere, îmbunătățindu-se astfel accesibilitatea terenurilor agricole și forestiere, 

activitățile de cultivare a plantelor și de silvicultură putând fi realizate în condiții optime. 

Măsura 1.3. Construirea și dezvoltarea sistemelor de apă și canalizare 

Descriere:  Sistemul de apă și canalizare, este un subiect sensibil la nivelul comunei Zăbala. Una dintre 

cele mai mari așteptări al populației locale este construirea sistemului de apă și canalizare și 
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racordarea gospodăriilor la acesta, atât în centrul comunal, cât și în localitățile adiacente. Cea mai acută 

problemă este semnalată în satele Tamașfalău și Surcea, deoarece în această zonă a comunei prima 

pânză freatică este contaminată, apa din fântânile gospodăriilor nefiind potabilă. Totodată, lipsa rețelei 

de canalizare pe termen mediu și lung va avea un efect deosebit de negativ asupra mediului. Așa cum 

am menționat în analiza situației, în perioada 2007-2013 s-au făcut demersuri pentru construirea 

sistemului de apă și canalizare, fiind construită conducta principală în satul Zăbala, însă până în 

momentul de față nicio gospodărie locală nu a avut șansa de a se racorda la acest sistem. În următoarea 

perioadă se necesită finalizarea lucrărilor la sistemul din Zăbala, racordarea gospodăriilor, iar ulterior 

sistemul trebuie să fie extins în fiecare sat din comună, pentru a asigura accesul întregii populații la 

sistemul de apă și canalizare. 

Perioada de realizare: Finalizarea sistemului în localitatea Zăbala, racordarea gospodăriilor 2016 

Extinderea sistemului în satele care formează comuna 2016-2020. 

Inițiator: Consiliul Local Zăbala 

Parteneri: Consiliul Județean Covasna 

Resurse necesare: Contractarea unui operator economic specializat în elaborarea și managementul 

proiectelor de finanțare, elaborarea documentațiilor tehnice, studiilor de fezabilitate pentru extinderea 

sistemului de apă și canalizare în satele comunei 

Surse de finanțare:  

• PNDR 2014-2020 

• LEADER 

• Bugetul Local  

• Programul Național de Dezvoltare Locală, obiectivele de investiții: sisteme de alimentare cu 

apă şi staţii de tratare a apei;  sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;  

• Programul Operațional Infrastructură Mare, Prioritatea: Protecția mediului și promovarea 

utilizării eficiente a resurselor 

• Alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Măsura vizează înlăturarea uneia dintre cele mai importante lacune la nivel local, 

lipsa sistemului de apă și canalizare, care pe lângă efectele sale negative asupra mediului, dăunează 

nivelului de trai și calității vieții populației locale. Prin realizarea măsurii populația locală va avea 

posibilitatea de a trăi în condiții optime, în conformitate cu exigențele secolului XXI. Nu în ultimul rând, 

sistemul de apă și canalizare are și efecte economice, deoarece sunt facilități prin care întreprinderile 
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existente se pot dezvolta sau își pot asigura funcționarea în bune condiții, iar alte întreprinderi pot fi 

înființate. (trebuie să ne gândim aici de ex. la fabrica de lemn din localitatea Tamașfalău, care în lipsa 

sistemului de apă riscă să nu obțină avizele PSI.) 

Măsura 1.4. Prevenirea și gestionarea deșeurilor 

Descriere: Deșeurile, ca materiale rezultate din activități umane sunt o sursă de poluare, depozitele de 

deșeuri, depozitarea necontrolată a deșeurilor poate duce la contaminarea solului, apei și aerului care 

pe termen mediu și lung pot avea efecte negative asupra sănătății publice. În comuna Zăbala deși există 

inițiative privind colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor în conformitate cu normele 

legislative în vigoare, există și practici inadecvate de depozitare a deșeurilor, astfel în multe cazuri 

deșeurile sunt transportate și depozitate pe terenurile agricole din comună, în spațiile publice. 

Conform informațiilor obținute pe parcursul activităților de teren am constatat că una dintre 

problemele principale ale gestionării deșeurilor, protecției mediului și naturii stă în mentalitatea 

populației față de aceste domenii. Astfel, pe lângă intervenții în infrastructura, colectarea și 

transportarea deșeurilor se necesită și o serie de activități prin care populația locală să fie educată 

despre importanța gestionării eficiente a deșeurilor. Un alt aspect de care trebuie să se țină cont în 

perioada 2014-2020 este că fiecare sat ce alcătuiește comuna trebuie să aibă posibilitatea de a 

beneficia de colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor. Este indicat ca deșeurile să se realizeze 

un sistem de colectare a deșeurilor în mod selectiv, acestea ulterior să poată fi reciclate, deoarece 

printr-o gestionare eficientă a deșeurilor se poate contribui la dezvoltarea economică, crearea de noi 

locuri de muncă și astfel pot fi economisite resurse importante, se pot economisi sume importante ce 

ar trebui alocate activităților de ecologizare, și nu în ultimul rând se poate preveni apariția unor 

probleme în ceea ce privește sănătatea publică. 

Perioada de realizare: Permanent în perioada 2014-2020 

Inițiator: Consiliul Local Zăbala 

Parteneri: Consiliul Județean Covasna, Instituțiile de învățământ locale, Organizații neguvernamentale 

Resurse necesare: Impicarea instituțiilor de învățământ și a ONG-urilor în activități de educare-

conștientizare, contractarea unui operator economic specializat în elaborarea și implementarea 

proiectelor de finanțare, extinderea activităților de gestionare a deșeurilor în satele care alcătuiesc 

Comuna Zăbala 

Surse de finanțare:  

• PNDR 2014-2020 

• LEADER 
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• Bugetul Local  

• Programul Național de Dezvoltare Locală, obiectivul de investiții: 

Realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;  

• Programul Operațional Infrastructură Mare, Prioritatea: Protecția mediului și promovarea 

utilizării eficiente a resurselor 

• Alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Comuna Zăbala va deveni o comună conștientă în ceea ce privește importanța 

gestionării eficiente, managementul integrat al deșeurilor, spațiile publice, terenurile agricole și astfel 

întreaga comună va fi curată, crescând astfel nivelul de trai, calitatea vieții și atractivitatea comunei. 

Fiecare localitate din comună va beneficia în mod egal de activitățile privind colectarea, transportarea, 

depozitarea și prelucrarea deșeurilor, iar prin activitățile de educare-conștientizare se va contribui la 

dezvoltarea spiritului civic. 

Măsura 1.5. Întreținerea, dezvoltarea rețelei de energie electrică 

Descriere:  Accesul populației și al instituțiilor publice, al întreprinderilor din comuna Zăbala la 

rețeaua de energie electrică este un domeniu evidențiat în ceea ce privește asigurarea bunăstării 

populației și al facilităților, mijloacelor eficiente de dezvoltare economică. La nivelul comunei Zăbala nu 

există probleme acute în ceea ce privește de alimentarea cu energie electrică, însă sistemul actual 

trebuie întreținut și dezvoltat permanent, pe teritoriul întregii comune, și în special în localitățile 

Tamașfalău și Peteni, trebuie să se asigure racordarea fiecărei gospodării la rețeaua de energie 

electrică.  

Un alt aspect de care trebuie să se țină cont în perioada 2014-2020 este că actualul sistem de iluminat 

public nu este unul economic, și necesită resurse importante din bugetul local pentru întreținere, astfel 

este indicat trecerea la un sistem de iluminat public economic în scopul ca resursele economisite astfel 

să poată fi alocate pentru intervenții din alte domenii. 

Perioada de realizare: Permanent în perioada 2014-2020 

Inițiator: Consiliul Local Zăbala 

Parteneri: Instituțiile de învățământ locale 

Resurse necesare: Identificarea celor mai eficiente sisteme de iluminat public, selectarea ofertelor 

celor mai avantajoase din punct de vedere economic, dezvoltarea de proiecte de finanțare prin 

intermediul unor operatori economici specializați în elaborarea și managementul proiectelor de 

finanțare. 
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Surse de finanțare:  

• PNDR 2014-2020 

• LEADER 

• Bugetul Local  

• Programul Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea: Sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, Obiectivul: Sprjinirea eficienței energetice și 

utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice, și în 

sectorul locuințelor, sisteme inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; 

investiții în iluminatul public, inclusiv ambiental;  

• Alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

 

Rezultate scontate: În comuna Zăbala fiecare gospodărie, instituție publică și întreprindere va fi 

racordată la sistemul de energie electrică, se va moderniza și extinde actualul sistem. Prin 

implementarea măsurii vor scădea cheltuielile de întreținere a sistemului de iluminat public putând fi 

economisite resurse importante ce vor putea fi utilizate pentru investiții în diferite domenii. 

Măsura 1.6. Dezvoltarea Infrastructurii TIC 

Descriere: Printre obiectivele Uniunii Europene în domeniul Tehnologiilor Informațiilor și 

Comunicațiilor apare: Până în anul 2013 acces în bandă largă pentru toți, până în 2020 accesul tuturor 

la viteze mult mai mari (30 Mbps sau mai mari) și până în 2020 50% sau mai multe din gospodăriile 

casnice au cunexiuni cu > 100 Mbps. Și comuna Zăbala trebuie să țină cont de aceste obiective și să 

realizeze investiții în dezvoltarea infrastructurii TIC, în scopul ca gospodăriile, instituțiile publice și 

mediul de afaceri local să poată beneficia de infrastructura TIC, atât în ceea ce privește accesul la 

internet pe bandă largă, cât și acoperiarea rețelelor de telefonie mobilă 3G și 4G.  

Tot de acest domeniu se leagă și dezvoltarea unor proiecte de e-guvernare, e-comerț, aplicații 

inteligente pentru turismul rural, astfel în perioada 2014-2020 atenția Consiliului Local trebuie să se 

orienteze și asupra acestui domeniu în lipsa căruia economia locală, turismul nu se pot dezvolta în 

condiții optime. 

Perioada de realizare: Permanent în perioada 2014-2020 

Inițiator: Consiliul Local Zăbala 

Parteneri: Instituțiile de învățământ locale, mediul de afaceri local, organizații neguvernamentale 
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Resurse necesare: atragerea de experți în domeniul TIC, dezvoltare și implementare de proiecte de 

finanțare 

Surse de finanțare:  

• Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Prioritățile:  

Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) pentru susținerea competitivității economice 

Tehnologia informației și a comunicațiilor  (TIC) pentru o economie competitivă 

• PNDR 2014-2020 

• Buget local și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Gospodăriile locale, instituțiile publice și mediul de afaceri din comună vor 

beneficia de o infrastructură a informațiilor și comunicațiilor performantă, care va sta la baza 

dezvoltării vieții economice din comună. Populația va beneficia de acces la internet, telefonie mobilă, și 

nu în ultimul rând se vor dezvolta sisteme de e-guvernare în folosul populației.  



 

 

74 

 

10.2. Prioritatea 2 – Relansarea economiei locale, stimularea spiritului antreprenorial 

Prioritatea, ca o continuare a obiectivelor de dezvoltare Dezvoltarea Competivităţii Sectorului 

Agricol şi Forestier, a strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2008-2013 şi-a propus ca scop 

dezvoltarea generală a economiei locale şi realizarea diversificării economice. Câteva dintre măsurile 

prevăzute şi începute în perioada anterioară necesită continuare (dezvoltarea infrastructurii agrare, 

modernizarea fermelor), iar multe dintre obiectivele propuse atunci au fost realizate numai parțial sau 

deloc, din cauza lipsei de fonduri şi de competenţe. Analizând relevanţa acestora, propunem realizarea 

obiectivelor specifice importante pentru comunitatea locală şi în momentul actual prin implementarea 

de noi măsuri, pe care le detaliem în cele ce urmează.  

Măsura 2.1. Stimularea întreprinderilor agricole, gospodării locale viabile 

Descrierea măsurii: După cum a reieșit din analiza situaţiei, activităţile din agricultură au un rol 

foarte important în economia locală. Pentru ca acestea să fie cât mai competitive pe pieţele externe este 

nevoie de modernizarea instrumentarului şi a modalităţii de producţie. Scopul măsurii este ca liderii 

economiei locale să dispună de cunoştinţele mai importante necesare dezvoltării, să fie capabili de a 

atrage fondurile adecvate şi să organizeze în comun activităţile de procurare, achiziţie a materialelor 

de bază necesare (seminţele, îngrăşământ, produsele fitosanitare, furajele etc.), precum şi valorificarea 

produselor. Printre obiectivele măsurii se numără şi creşterea continuă a valorii adăugate a produselor 

agricole, iniţierea de procese care să conducă la cultivarea produselor agricole finite prin stimularea 

întreprinderilor care se bazează pe prelucrarea produselor primare.  

Proiecte destinate implementării acestei măsuri: 

• Organizarea de seminarii în mod regulat în special pentru tineri în scopul extinderii 

cunoştinţelor de specialitate, pentru prezentarea de modele de colaborare şi prezentarea de 

bune practici 

• Dezvoltarea şi sprijinirea activităţilor asociaţiilor de agricultori 

• Consiliere şi diseminare de informaţii periodice în legătură cu posibilităţile de finanţare în 

dezvoltare 

• Organizarea în comun a achiziţionării şi valorificării de seminţe, dezvoltarea locală a 

cooperării dintre producătorii agricoli şi cei zootehnici 

• Elaborarea sistemului de stimulare financiară (scutiri de impozite) pentru întreprinderile 

agricole, care prelucrează materiale locale de bază şi care angajează tineri 

• Chiria la preţ preferenţial a păşunilor administraţiei publice pentru tinerii fermieri 

• Popularizarea agriculturii şi includerea în programul şcolar local a cunoştinţelor de bază din 

agricultură (vizitarea gospodăriilor locale). 
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Perioada de realizare: 2014-2020 

Iniţiator: Consiliul local, agricultori şi asociaţii de agricultori 

Parteneri: Camera Agricolă Judeţeană, asociaţii de agricultori judeţene şi regionale 

Resurse necesare: referent pentru agricultură competent şi activ, asociaţii funcţionale, resurse pentru 

funcţionare. 

Surse de finanţare: sprijinul administraţiei locale, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 

(PNDR)și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Sectorul agrar din comuna Zăbala asigură o existenţă apreciabilă agricultorilor şi 

angajaţilor din sector cu realizarea următoarelor condiţii: organizaţii de agricultori funcţionale, 

producţie planificabilă pe termen lung, lot de instrumente moderne, reprezentanță a intereselor: 

preţuri mai mici de achiziţie şi mai mari de vânzare, creşterea volumului prelucrării locale, 

transmiterea gospodăriilor fermierilor tineri.  

Indicatori de performanţă: creşterea numărului de asociaţii de agricultori, creşterea cifrei de afaceri 

a întreprinderilor agricole, extinderea lotului de instrumente, creşterea fondurilor atrase, creşterea 

numărului de întreprinderi prelucrătoare, scăderea vârstei medii a agricultorilor. 

Măsura 2.2. Dezvoltarea produselor specifice provenite din agricultură şi silvicultură 

Descrierea măsurii: Produsele din Zăbala provenite din agricultură şi silvicultură la momentul actual 

sunt reprezentate de materiile prime, care ajung să fie prelucrate în afara localităţii, astfel valoarea 

adăugată pentru comunitatea locală este foarte mică, implicit şi posibilitatea profitului rămas în 

localitate. Rezolvarea ar putea veni din creşterea specificităţii producţiei pe de o parte, iar pe de altă 

parte din creşterea prelucrării: producerea de produse de calitate înaltă din materii prime de bună 

calitate, a căror piaţă de desfacere ar fi turismul local şi oraşele din apropiere. Măsura vizează iniţierea 

şi sprijinirea activităţilor cu caracter manual, în vederea exploatării productive şi durabile a resurselor 

specifice provenite din pădure (ex.: fondul cinegetic, fructe, ciuperci), din câmpii (ex.: plante 

medicinale) şi din creşterea animalelor (ex.: vită din rasa sură maghiară). 

Proiecte destinate implementării acestei măsuri: 

• Popularizarea agriculturii ecologice, creşterea organizatorică, sprijinirea şi ajutorarea 

fermierilor care sunt dispuşi să schimbe modalitatea de lucru 

• Asigurarea şi organizarea sistemului de condiţii pentru colectarea, depozitarea, prelucrarea 

şi valorificarea locală a fructelor de pădure şi a ciupercilor  
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• Stimularea vânătorii, a prelucrării cărnii animalelor sălbatice prin informare şi crearea 

condiţiilor optime 

• Elaborarea sistemului de valorificare locală şi asigurarea condiţiilor necesare (magazinul 

produselor locale) 

• Elaborarea mărcii de produse din Zăbala şi a unui marketing comun, sprijinirea ajungerii pe 

piaţa de desfacere 

Perioada de realizare: 2014-2020 

Iniţiator: Consiliul Local, producători locali, composesorate, silviculturi, proprietatea Mikes 

Parteneri: Asociaţii agrare zonale şi judeţene, agenţii de protecţia mediului, întreprinderi turistice, 

reţele de magazine 

Resurse necesare: un specialist, crearea infrastructurii necesare. 

Surse de finanţare: sprijinul administraţiei locale, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 

(PNDR)și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Prin consolidarea întreprinderilor locale creşte nivelul de venit a populaţiei locale 

şi numărul de posibile locuri de muncă. Apar produse locale care se pot vinde bine, iar economia 

localităţii devine mai diversificată.  

Indicatori de performanţă: creşterea numărului de întreprinderi, creşterea numărului de locuri de 

muncă, creşterea numărului de produse locale. 

Măsura 2.3. Dezvoltarea producţiei de fructe 

Descrierea măsurii: Deşi dispune de o tradiţie importantă, la momentul actual producţia de fructe 

(mere) este insignifiantă. Pentru valorificarea terenurilor nefavorabile pentru producţia pe teren arabil 

sau a terenurilor prea mici ca dimensiune o rezolvare profitabilă ar reprezenta relansarea producţiei 

de fructe. Însă pentru atingerea poziţiei de piaţă adecvată, pentru a putea fi comercializate ar trebui să 

se pună accent pe specificitate, pe colaborarea dintre producători şi dezvoltarea produselor 

(prelucrare). 

Proiecte destinate implementării acestei măsuri: 

• Depistarea producătorilor actuali şi potenţiali, a terenurilor utilizabile şi a soiurilor de 

fructe, analiză de piaţă.  

• Organizarea de programe de formare şi prezentări periodice pentru cei interesaţi 

• Crearea unei organizaţii de colaborare, formarea modelului de funcţionare a organizaţiei 
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• Sistemul de stimulare financiară (ex: scutirea de la plata impozitelor) şi elaborarea şi 

funcţionarea unui sistem de finanţare 

• Construcţia de capacităţi de depozitare şi prelucrare comune în producţia de fructe.  

Perioada de realizare: 2014-2020 

Iniţiator: Consiliul local, producători de fructe actuali şi interesaţi. 

Parteneri: Camera Agricolă Judeţeană, asociaţii judeţene şi zonale, Institutul de cercetare în 

agricultură 

Resurse necesare: referent pentru agricultură competent şi activ, asociaţie funcţională, asigurarea de 

resurse pentru funcţionare, terenuri cu titluri de proprietate clară. 

Surse de finanţare: sprijinul administraţiei locale, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 

(PNDR)și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate sconate: Odată cu relansarea producţiei de fructe în comuna Zăbala se deschid noi 

oportunităţi pentru realizarea de venituri pentru locuitorii comunei. Este asigurată posibilitatea de 

comercializare pe termen lung a fructelor produse la nivel local şi a produselor procesate din ele.  

Indicatori de performanţă: creşterea terenurilor utilizate în producţia de fructe, creşterea numărului 

întreprinderilor de producţie şi de prelucrare a fructelor, asociaţie în domeniu 

Măsura 2.4. Valorificarea şi dezvoltarea prelucrării lemnului 

Descrierea măsurii: Comuna dispune de terenuri împădurite însemnate, care la momentul actual sunt 

administrate de şase composesorate şi două asocieri de proprietari privaţi de pădure. Problemele 

generale ale industriei lemnoase din zonă sunt prezente şi aici: valorificarea se realizează la un preţ 

scăzut, cu o valoare adăugată redusă, pe când întreprinderile locale procură din ce în ce mai greu 

materia primă. Scopul măsurii este ameliorarea acestei probleme, organizarea pieţei locale a lemnului.  

Proiecte destinate implementării acestei măsuri: 

• Prezentarea de modele şi modalităţi moderne de gestionare a pădurilor prin organizarea de 

seminarii periodice şi prin implicarea de specialişti (străini) 

• Iniţierea asocierii zonale a proprietarilor de păduri şi a celor din industria prelucrării 

lemnului 

• Foruri consultative periodice pentru  proprietarii de păduri şi a celor din industria 

prelucrării lemnului în vederea creării posibilităţilor de valorificare locală (zonală) 

• Organizarea de cursuri profesionale în vederea producţiei potrivite exigenţei pieţii 

produselor din lemn, prezentarea de bune practici pentru tineri 
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• Consiliere în atragerea de fonduri pentru organe din industria lemnului şi a gestionării 

pădurilor 

• Modernizarea gestionării pădurilor (dezvoltarea de instrumente) practicate de 

administraţia locală şi de composesorate şi utilizarea de materiale lemnoase de bază în 

investiţiile care vizează sectorul public 

Perioada de realizare: 2014-2020 

Iniţiator: Consiliul Local, Proprietatea Mikes, composesorate, proprietari de păduri 

Parteneri: ASIMCOV, clusterul Pro Wood, Consiliul Judeţean Covasna 

Resurse necesare: specialist bine pregătit la primărie, asigurarea unui birou şi a echipamentelor de 

birou 

Surse de finanţare: sprijinul administraţiei locale, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 

(PNDR), Programul Operaţional Competivitate, Programul Operaţional Resurse Umane și alte surse 

legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Înfiinţarea asocierii locale de producători şi prelucrători de lemne, aprovizionarea 

sigură cu materii prime a întreprinderilor locale din industria lemnului, lot de instrumente moderne 

pentru organizaţiile de silvicultură.  

Indicatori de performanţă: asociaţie funcţională, creşterea ratei lemnelor valorificate pe loc, numărul 

evenimentelor educative, creşterea numărului întreprinderilor de prelucrarea a lemnului, a cifrei de 

afaceri şi a numărului de angajaţi. 

Măsura 2.5. Sprijinirea întreprinderilor 

Descrierea măsurii: Din analiza economică a comunei a reieşit, că mai ales o parte importantă a 

populaţiei de sex bărbătesc nu are şanse de a se angaja în zonă, oportunități fiind pentru ei agricultura 

de subzistență sau munca în străinătate. Numărul întreprinderilor din localitate este relativ mică, multe 

posibilităţi zac neutilizate. Administraţia locală are la dispoziţie mijloace indirecte prin care poate 

stimula spiritul antreprenorial şi poate sprijini întreprinderile. Proiectele care aparţin de această 

măsură vizează aceste mijloace: facilități, locații, dezvoltarea cunoştinţelor antreprenoriale şi 

consiliere.  

Proiecte destinate implementării acestei măsuri:  

• Consiliere permanentă în atragerea de fonduri şi antreprenoriat ca servicii ale administraţiei 

locale (în cadrul biroului de informare turistică) 

• Educaţia cunoştinţelor de bază în domeniul antreprenorial în şcolile din localitate 
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• Organizarea de seri/după-amiezi antreprenoriale periodice cu scopul de a disemina 

informaţii şi a dezvolta cunoştinţe în acest domeniu pentru întreprinzătorii actuali şi 

potenţiali 

• Construirea şi asigurarea de utilităţi unui loc desemnat pentru întreprinderi (clădire de 

birouri) în scopul atragerii de investitori şi pentru sprijinirea întreprinderilor locale 

înfiinţate de tineri. 

• Realizarea sistemului de stimulare economică locală (ex.: scutirea de la plata impozitelor şi a 

taxelor etc.), pentru întreprinderi nou înfiinţate 

• Stimularea dezvoltării şi consumării produselor locale 

Perioada de realizare: 2014-2020 

Iniţiator: Consiliul Local 

Parteneri: ASIMCOV, clusterul Pro Wood, proprietatea Mikes, biroul informaţional turistic. 

Resurse necesare: un specialist competent la biroul turistic, deschidere din partea instituţiilor de 

învăţământ, realizarea de parteneriate. 

Surse de finanţare:  sprijinul administraţiei locale, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 

(PNDR), Programul Operaţional Competivitate, Programul Operaţional Resurse Umane și alte surse 

legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Prin consolidarea întreprinderilor locale creşte nivelul de venit a populaţiei locale 

şi numărul de posibile locuri de muncă. Apar produse locale care se pot vinde bine, iar economia 

comunei devine mai diversificată.  

Indicatori de performanţă: creşterea numărului de întreprinderi, creşterea numărului de locuri de 

muncă. 
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10.3. Prioritatea 3 – O valorificare a patrimoniului durabilă şi dezvoltarea turismului 

Faţă de localităţile din zonă, Zăbala dispune de un anumit avantaj competitiv  în privinţa 

patrimoniului construit. Castelele şi curiile, precum şi imaginea satului ar putea reprezenta o atracţie 

turistică specifică, care ar pune bazele imaginii comunei. Din păcate, în momentul de faţă, din cauza 

lipsei managementului unitar şi planificat a resurselor divizate, comunitatea locală nu profită conform 

potenţialului de aceste resurse. În ultimul timp s-au realizat unele condiţii pentru organizarea 

turismului local (biroul de informare turistică, programe permanente, organizaţii civile funcţionale, 

întreprinderi turistice etc.), astfel în perioada următoare sarcina va fi trecerea la un nivel superior, 

crearea cooperării şi a organizării. Toate acestea justifică tratarea turismului ca prioritate în sine, 

integrat în managementul imaginii satului şi a ocrotirii patrimoniului construit, deoarece imaginea 

comunală specifică reprezintă cea mai mare atracţie. Lista măsurilor de mai jos constituie un şir în care 

elementele se completează reciproc, şi care doreşte să creeze baza organizaţională, informaţională, 

infrastructurală şi materială a turismului local.  

Măsura 3.1. Dezvoltarea sistemului instituţional turistic şi creşterea gradului de 

organizare a turismului 

Descrierea măsurii: După cum am arătat, în mod detaliat în partea referitoare a analizei situaţiei, 

turismul nu reprezintă nicidecum un promotor în economia judeţului, nici în cea a comunei, motivul 

fiind perioada redusă de ședere şi sezonalitatea. Aceste probleme provin din cercul restrâns şi limitat 

al ofertelor turistice (programe). În acelaşi timp, resursele şi poziţionarea comunei Zăbala ar putea 

genera o circulație turistică mult mai mare ca cea actuală. În comună s-au dezvoltat structurile 

turismului, există structuri de primire turistică, atracţii, s-a înfiinţat centrul de informare turistică, şi o 

organizaţie civilă îndeplineşte sarcinile comunitare în acest domeniu. Ceea ce lipseşte este organizarea, 

iar în asigurarea acesteia centrul de informare turistică va avea un rol primordial. Scopul măsurii este 

îndeplinirea activităţilor necesare şi elaborarea/pornirea activităţilor biroului de informare turistică.  

Proiecte destinate implementării acestei măsuri: 

• Elaborarea strategiei de activitate şi a planului de acţiune turistic pe şapte ani, inclusiv 

cercul de servicii şi identificarea şi angajarea de personal corespunzător cerinţelor.  

• Dotarea şi dezvoltarea centrului de informare turistică 

• Organizarea de întâlniri de lucru periodice în cercul agenților turistici în vederea dezvoltării 

parteneriatelor şi a colaborării, precum şi în scop informaţional 

• Furnizare de servicii informaţionale despre posibilităţile de atragere de fonduri şi trenduri 

turistice pentru agenţii turistici 
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• Colaborare cu Castelul Mikes în vederea dezvoltării de programe (evenimente) turistice şi 

servicii comune 

• Funcţionarea durabilă şi managementul unitar al unităţilor turistice aflate în administrarea 

administraţiei locale (pensiunea şi băile de la Peteni, Tabăra Csipkés, Gyárpuszta, curia 

Thúry-Bányai etc.). 

Perioada de realizare: 2014-2020 

Iniţiator: Consiliul local 

Parteneri: GAL Angustia LEADER, birouri turistice judeţene şi zonale 

Resurse necesare: specialist competent la biroul turistic, asigurarea permanentă a resurselor şi 

realizarea de parteneriate 

Surse de finanţare:  sprijinul administraţiei locale, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 

(PNDR), Programul Operaţional Regional și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în 

perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Biroul informaţional turistic îşi va începe activitatea cu oferte de servicii conform 

exigenţelor actorilor locali şi îşi va desfăşura activitatea pe termen lung pe baza strategiei de activitate 

pe şapte ani. Se vor realiza parteneriate locale pentru dezvoltarea produselor turistice locale.  

Indicatori de performanţă: numărul serviciilor biroului turistic produse turistice noi, numărul 

întâlnirilor de lucru. 

Măsura 3.2. Ocrotirea imaginii satului şi ocrotirea patrimoniului cultural 

Descrierea măsurii: Imaginea turistică a comunei Zăbala s-ar putea construi pe imaginea satului 

compusă din clădirile autentice care în mod relativ au rămas intacte şi unitare. Recunoscând acest 

lucru s-au realizat planurile de reamenajare a spaţiilor publice potrivit imaginii satului. Însă, ocrotirea 

imaginii satului nu este destul de eficientă, pentru că ruinarea clădirilor tradiţionale este permanentă, 

iar casele şi obiectele străine de peisaj strică imaginea satelor. Astfel, Zăbala riscă să piardă una dintre 

cele mai importante resurse ale atractivităţii sale, care ar putea servi drept punct de plecare pentru 

crearea turismului etno-cultural. Scopul măsurii deci este crearea bazei de reglementare-organizare şi 

implementarea de proiecte de dezvoltare, care să asigure ocrotirea imaginii localităţii ca bază a 

identităţii cultural-turistice a localităţii şi valorificarea ei ca resursă în turism.  
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Proiecte destinate implementării acestei măsuri: 

• Elaborarea de principii în ocrotirea imaginii satului şi a unui plan de acţiune, şi organizarea 

de foruri comunale pentru conştientizare şi prezentarea de bune practici (şi în formă de 

broşuri) 

• Elaborarea unui plan general de amenajare având în vedere principiile de ocrotire a imaginii 

satului 

• Elaborarea şi implementarea reglementărilor locale în construcţie (înălţimea, scala de 

culori, materialele folosite, în cazul aplicării unui plan de modele scutirea de taxe şi impozite 

pe o perioadă dată etc.) 

• Renovarea spaţiilor publice şi a mobilierului acestora conform unei imagini unitare – 

crearea de spaţii comunitare (parcuri, locuri de joacă). 

• Renovarea clădirilor monumente şi utilizarea lor în funcţii noi (castele, curii şi case de 

locuit) 

• Achiziţionarea, renovarea şi realizarea de noi funcţii ale clădirilor tradiţionale valoroase 

părăsite  

• Campanii de atragere a atenţiei în vederea conştientizării şi ocrotirii patrimoniului construit 

în cadrul şcolilor şi a populaţiei 

• Sprijinirea activităţilor şi programelor asociaţiilor de ocrotire a tradiţiilor şi a activităţilor 

muzeale 

Perioada de realizare: 2014-2020 

Iniţiator: Consiliul local, Asociaţia Pro Zăbala, Proprietatea Mikes, Asociaţia Pro Museum 

Parteneri: întreprinderi turistice, asociaţii de tineret, instituţii de învăţământ 

Resurse necesare: specialist competent la serviciul urbanistic, birou turistic, implicarea specialiştilor 

în urbanism, reabilitarea monumente, realizarea de parteneriate 

Surse de finanţare:  sprijinul administraţiei locale, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 

(PNDR), Programul Operaţional Regional și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în 

perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Se realizează sistemul de stimulare-sprijinire-reglementare a ocrotirii imaginii 

satului, care beneficiază de sprijinul şi participarea activă a populaţiei. Datorită acestui fapt se opreşte 

ruinarea patrimoniului construit al comunei Zăbala şi se formează o imagine unitară, care va găzdui 

instituţii culturale şi programe de mare anvergură.  
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Indicatori de performanţă: strategie, plan de acţiune, publicaţii, plan de amenajare, numărul şi 

extinderea spaţiilor publice reamenajate funcţionale, monumente/case vechi renovate. 

Măsura 3.3. Dezvoltarea ofertei turistice şi integrarea zonei 

Descrierea măsurii: După cum am mai făcut referiri oferta turistică prezentă în Zăbala rezultă o 

durată medie de ședere al turiștilor relativ scurtă. Astfel, pe lângă dezvoltarea cadrului instituțional și 

organizatoric (vezi măsura anterioară) este nevoie de dezvoltarea de produse şi servicii noi, pentru a 

satisface aşteptările grupului ţintă. La momentul actual, majoritatea turiştilor sosesc din Ungaria, însă 

ar reprezenta un potenţial şi în atragerea turiştilor care vin în staţiunile balneare din oraşul Covasna şi 

a turiştilor de week-end din Braşov. Datorită castelului Mikes, sosesc în comună şi grupuri, care nu sunt 

grupurile ţintă tipice ale turismului rural (turism de afaceri), şi care reprezintă la fel un potenţial.    

Proiecte destinate implementării acestei măsuri: 

• Evaluarea obiceiurilor şi exigenţelor în cadrul turiştilor actuali şi asigurarea accesului la 

rezultatele evaluării pentru agenții turistici 

• Colaborare cu grupul de acţiune locală Angustia, cu birourile turistice din Covasna, Târgu-

Secuiesc şi Braşov în vederea ppromovării ofertelor zonei. 

• Elaborarea unei imagini unitare şi o campanie de marketing ca activitate a biroului turistic 

• Realizarea de pachete de servicii turistice prin combinarea diferitelor servicii existente în 

zonă, conform exigenţelor grupului ţintă (turism rural, excursii, turism balneo-climateric, 

turism de week-end, turism cultural, turism de afaceri etc.) 

• Dezvoltarea obiectivelor turistice aflate în administraţia Consiliului Local şi introducerea lor 

în circulația turistică (centrul de la Peteni, tabăra Csipkes) 

• Stimularea dezvoltării de noi produse turistice, prin prelegeri, prezentare de bune practici şi 

prin invitarea agențiilor turişti din regiune – organizarea de week-end-uri turistice  

Perioada de realizare: 2014-2020 

Iniţiator: Consiliul local, Asociaţia Pro Zăbala, biroul de informare turistică 

Parteneri: întreprinderi turistice, organizaţii turistice din regiune, GAL Angustia LEADER, castelul 

Mikes, oraşul Covasna, oraşul Târgu-Secuiesc, Consiliul Judeţean Covasna, Asociaţia pentru Dezvoltarea 

Turismul în Judeţul Covasna, Asociaţia Pensiunilor din județul Covasna 

Resurse necesare: specialişti competenţi şi bine pregătiţi în biroul turistic, organizarea comunicării. 

Surse de finanţare:  sprijinul administraţiei locale, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 

(PNDR), Programul Operaţional Regional, LEADER, și alte surse legale, care pot apărea prin acte 

normative în perioada 2014-202 
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Rezultate scontate: Se dezvoltă imaginea şi marketingul unitar al Zăbalei, sistem informaţional 

turistic unitar funcţional,  pachete de servicii pentru turişti şi colaborare regională funcţională.  

Indicatori de performanţă: creşterea numărului de pachete de servicii, creşterea numărului de sosiri, 

creşterea perioadei medii de şedere, ameliorarea sezonalităţii. 

Măsura 3.4. Dezvoltarea produselor turistice: Organizarea de programe şi evenimete 
turistice  

Prezentarea măsurii: Prin dezvoltarea fundalului organizaţional, prin clarificarea parteneriatelor şi a 

sarcinilor şi prin identificarea posibilităţilor de colaborare regională se crează un context, care 

favorizează managementul integrat al comunei şi al regiunii.  În paralel cu aceasta, se deschide 

posibilitatea dezvoltării şi funcţionării unor produse turistice (programe, atracţii, evenimente 

permanente), care slujesc interesele tuturor celor interesaţi. Scopul măsurii este sprijinirea tuturor 

acelor activităţi, care se integrează în profilul turistic dezvoltat anterior (vezi măsura anterioară) al 

comunei Zăbala, şi care se va dezvolta prin colaborarea a mai mulţi factori. Deci proiectele concrete 

menite să slujească implementarea măsurii vor fi elaborate în cadrul discuţiilor, astfel lista de mai jos 

nu poate fi detaliată în totalitate.    

Proiecte destinate implementării acestei măsuri: 

• Asigurarea vizitării Castelului Mikes în formă organizată 

• Dezvoltarea de programe şi tabere de dans popular şi artă populară 

• Organizarea de evenimente şi tabere pentru tineri în tabăra Csipkes 

• Organizarea de concerte de muzică clasică şi uşoară (curia Thúry-Bányai, castelul Mikes) 

• Organizarea de târguri locale şi prezentări de meşteşuguri tradiţionale (festivalul 

meşteşugurilor locale) 

• Extinderea Băilor  Fortyogó din Peteni, dezvoltarea serviciilor şi programelor sale 

• Elaborarea de programe gastronomice şi etno-culturale pentru turiştii de afaceri sosiți la 

castelul Mikes 

• Organizarea turismului de vânătoare prin colaborarea biroului de informare turistică şi a 

composesoratelor 

• Organizarea de conferinţe şi dezbateri 

• Dezvoltarea de pachete de servicii cu o durată de o zi-două, pentru turiştii veniţi pentru 

week-end 

• Întreţinerea şi dezvolatrea traseelor, construirea de noi trasee şi piste pentru turiştii care 

doresc să meargă cu bicicleta pe munte în colaborare cu localităţile vecine 
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Perioada de realizare: 2014-2010 

Iniţiator: Întreprinzători și agenți turistici, Asociaţia Pro Zăbala, biroul de informare turistică 

Parteneri: întreprinderi turistice, organizaţii turistice regionale, grupul de acţiune locală  Angustia 

LEADER, castelul Mikes, Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului din Judeţul Covasna, Asociaţia 

Pensiunilor din județul Covasna 

Resurse necesare: specialişti competenţi şi activi la biroul turistic, organizarea comunicării și 

activității de marketing. 

Surse de finanţare: sprijinul administraţiei locale, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 

(PNDR), Programul Operaţional Regional și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în 

perioada 2014-202 și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: datorită noilor produse turistice localitatea deveni atractivă pentru tot mai multe 

grupuri ţintă de turişti, datorită pachetelor de programe vor petrece mai mult timp în localitate, ceea ce 

înseamnă venituri mai mari. 

Indicatori de performanţă: creşterea numărului de nopţi de cazare, creşterea perioadei medii de 

şedere.  
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10.4.  Prioritatea 4 – Extinderea serviciilor sociale, dezvoltarea resurselor umane şi 
dezvoltarea comunităţii 

În comuna Zăbala importanţa şi actualitatea strategică a problemelor cuprinse în această prioritate 

sunt de necontestat. Partea iminentă a imaginii de viitor proiectată este adâncirea legilor morale axate 

pe individ şi pe comunitate, planificarea şi implementarea măsurilor care cresc sentimentul de casă, 

gradul de confort comunitar şi social. Pe lângă acestea, prioritatea insistă asupra creşterii 

cunoştinţelor, a eforturilor depuse şi a abilităţilor întruchipate de resursa umană. 

Măsura 4.1. Cultivarea și promovarea talentelor 

Descrierea măsurii: Creativitatea umană şi abilitatea de a crea, este una dintre domeniile politicii de 

dezvoltare şi umane cele mai prezente, şi cel mai mult finanţate ale Uniunii Europene. Cultivarea şi 

respectarea talentelor, investirea în talente sunt elemente importante ale construirii viitorului. Acest 

fapt este adevărat nu numai la nivelul Uniunii, ci şi pe plan local. De-a lungul istoriei din comuna Zăbala 

au provenit multe personalităţi proeminente. Ca urmare a măsurii, sperăm ca lista personalităţilor din 

comuna Zăbala să crească în continuare, personalităţi care nu numai prin titlul lor, ci şi prin talentul şi 

cunoştinţele lor se vor ridica peste societatea perioadei.  

Măsura cuprinde următorii paşi:  

• identificarea talentelor locale (tineri cu rezultate bune în arte, sport, dans, învățământ, etc.) 

• organizarea de activităţi de cultivare a talentelor prin implicarea instituţiilor, şcolilor locale 

• realizarea unui sistem de finanţare în cadrul administraţiei locale, în vederea sprijinirii 

talentelor locale 

• desemnarea titlurilor de talente, recunoaşterea performanţelor 

Perioada de realizare: Începând din anul 2015, până în 2020, în formă de program anual 

Iniţiator:  Consiliul Local 

Parteneri: Şcolile locale, organizaţii civile, biserici, organizații culturale 

Resurse necesare: măsura va fi responsabilitatea unei persoane din cadrul administraţiei locale. Este 

necesară realizarea unui program adecvat pe plan local. Posibilii susţinători trebuie sensibilizaţi în 

legătură cu această temă. Măsura ar putea fi sprijinită de către o organizaţie civilă locală, care să 

îndeplinească rolul de a cultiva talentele.  

Surse de finanţare: programele Guvernului Maghiar în acest sens, Programele Guvernului Român în 

acest sens, bugetul administraţiei locale, programele Consiliului Judeţean Covasna, sprijinul 

organizaţiilor și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-202 
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Rezultate scontate: Ca rezultat al măsurii se va valorifica într-o măsură mai mare resursa acumulată 

sub formă de talent şi cunoştinţe a membrilor comunităţii locale, va creşte productivitatea artiştilor. 

Recunoaşterea sârguinţei şi a talentului va fi un stimulent în aducerea la suprafaţă a abilităţilor 

ascunse, în descoperirea talentelor.  

Măsura 4.2. Dezvoltarea şi realizarea spaţiilor publice 

Descrierea măsurii: Măsura se orientează spre realizarea şi dezvoltarea de spaţii, care să sprijine 

interacţiunea comunitară şi care să fie capabile să asigure spaţiu pentru organizarea de evenimente 

culturale şi comunitare. Măsura se referă atât la spaţiile publice care se găsesc pe teritoriul localităţii, 

suprafeţele pe spaţiu liber, cât şi la dezvoltarea şi modernizarea clădirilor, unde se pot organiza diferite 

evenimente. Măsura cuprinde următoarele:  

• identificarea exigenţelor locale pe plan local, identificarea spaţiilor publice propuse spre 

reamenajare, reorientare 

• realizarea de perspective, planuri de execuţie tehnice şi planuri de modernizare 

• construirea de noi clădiri cu caracter comunitar şi cultural (spaţii pentru expoziţii şi 

evenimente) 

• dezvoltarea spaţiilor comunitare (ex. Gyárpuszta) şi culturale existente deja, având în 

vedere interesele comunităţii locale  

• construirea de locuri de joacă, întreţinerea celor existente   

Perioada de realizare: începând din anul 2014, permanent 

Iniţiator: Consiliul Local 

Parteneri: Organizaţii civile, biserici, instituţii de învăţământ, sprijin local 

Resurse necesare: elaborarea planurilor de execuţie presupune implicarea unei firme specializate. În 

construirea, întreţinerea locurilor de joacă se poate baza pe sprijinul în formă de voluntariat a 

comunităţii locale. Referitor la acest lucru am văzut exemple din perioada anterioară. O altă posibilitate 

ar fi atragerea sprijinului întreprinderilor locale (firme din industria lemnului).  

Surse de finanţare: PNDR – Măsura: Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, LEADER, 

Programe guvernamentale, programe UE, sprijin local și alte surse legale, care pot apărea prin acte 

normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Ca rezultat al măsurii va creşte dimensiunea spaţiilor care pot fi primi conţinut 

cultural şi comunitar. Aceste investiţii cresc calitatea vieţii comunităţii locale, stimulează interacţiunea 

socială, relaţionarea, stimulează organizarea altor evenimente de calitate. 
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Măsura 4.3. Organizare şi sprijinirea evenimentelor culturale şi comunitare 

Descrierea măsurii: Viaţa comunităţii locale este diversificată şi astăzi de mai multe evenimente 

locale, manifestări culturale. Pe lângă menţinerea, îmbogăţirea acestora, măsura propune organizarea a 

altor evenimente, care să îmbunătățească nivelul de trai comunitar şi să crească atractivitatea 

localităţii. Măsura cuprinde următoarele:  

• Sprijinirea evenimentelor existente (tabere, expoziţii, concerte, tabără de dans popular etc.), 

organizarea de noi evenimente 

• Sprijinirea apariţiei publicaţiilor care au legătură cu evenimentele comunitare şi culturale 

• Marketingul evenimentelor culturale (spre populaţie şi în afara localităţii)  

• Organizarea de evenimente la nivel local, cu invitarea localităţilor vecine 

• Atragere de fonduri în acest sens 

Perioada de realizare: începând din anul 2014, permanent 

Iniţiator: Consiliul local, Asociaţia Gyöngyharmat, Asociaţia Pro Zăbala 

Parteneri: cămine culturale, biserici, întreprinzători locali, şcoli, voluntari, sprijin local 

Resurse necesare: dialog eficient între administraţia locală care sprijină măsura şi organizaţiile 

inițiatoare. Fundraising-ul cultural presupune competenţe speciale şi cunoştinţe de specialitate. 

Surse de finanţare: LEADER, programe guvernamentale (AFCN), programe UE, Programele 

Guvernului Ungar (NKA) și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-202 

Rezultate scontate: Evenimentele comunitare şi culturale rodate vor fi organizate în continuare, pe 

lângă acestea se vor organizate alte evenimente locale. Odată cu creşterea nivelului evenimentelor, va 

creşte şi nivelul de traiului comunitar local. 
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Măsura 4.4. Sprijinirea vieţii sportive locale 

Descrierea măsurii: Măsura vizează extinderea posibilităţilor de a face sport pe plan local, mai ales în 

privinţa sportului de masă şi ca hobby. Caracterul tinerilor se poate forma prin aprecierea sportului, se 

poate creşte coeziunea comunităţii şi se poate îmbunătăţii starea de sănătate şi calitatea vieţii 

populaţiei. Având în vedere toate aceste,a şi nu în ultimul rând faptul că în ultimii ani infrastructura 

sportivă a comunei s-a lărgit cu o nouă unitate, în cadrul măsurii trebuie să evidenţiem următoarele 

sarcini:  

• formarea unei echipe de fotbal pe plan local 

• reamenajarea terenurilor de fotbal, rezolvarea titlului de proprietate în cazul terenului de la 

Surcea 

• amplasarea de instrumente potrivite pentru sportul în spaţiu public 

• organizarea de competiţii sportive între localităţi şi şcoli 

• educarea şi popularizarea unor noi domenii sportive pe plan local 

• sprijinirea talentelor (vezi măsura 4.1.)   

Perioada de realizare: formarea echipei de fotbal până în anul 2015, restul sunt activități permanente 

Iniţiator: Consiliul local, Asociaţia Sportivă 

Parteneri: şcoli, întreprinderi locale 

Resurse necesare: Înfiinţarea unei organizaţii civile, care să-şi asume organizarea şi diversificarea 

vieţii sportive locale, angajarea profesorilor de educaţie-fizică bine pregătiţi. Pentru sprijinirea vieţii 

sportive locale este nevoie de înfiinţarea unui cadru de finanţare, care poate fi folosit pe bază de 

proiecte de finanțare.  

Surse de finanţare: LEADER, sprijinul administraţiei locale, resursele CJCV, programe UE şi 

guvernamentale și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: în comună se vor forma echipe de sport în diferitele domenii sportive, locuitorii 

din Zăbala vor putea participa la evenimente sportive noi şi viaţa sportivă din Zăbala va primi un nou 

impuls. Toate acestea vor contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor şi la creşterea 

numărului de ocazii pentru întărirea comunităţii. 
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Măsura 4.5. Dezvoltarea asistenţei şi infrastructurii sociale 

Descrierea măsurii: Un bun măsurător al gradului de consolidare, de coeziune a unei comunităţi locale 

este modul de tratare arătat faţă de cei marginalizaţi la periferia comunităţii, de cei aflaţi în situaţii 

nefavorabile. Exigenţa atenţiei faţă de alţii formulată în imaginea de viitor presupune şi înfiinţarea de 

instituţii sociale, capabile să preia şi să rezolve problemele sociale locale. Măsura vizează pe de o parte 

creşterea nivelului serviciilor sociale existente în momentul de faţă, iar pe de altă parte înfiinţarea de 

noi servicii sociale. Elementele măsurii sunt următoarele:  

• Pornirea şi dezvoltarea activităţilor serviciului social din Surcea 

• Menţinerea şi dezvoltarea sistemului de îngrijire a bolnavilor la domiciliu a organizaţiei 

Caritas 

• Urmărirea permanentă a copiilor aflaţi în situaţii de criză 

• Înfiinţarea unui cămin de bătrâni în comună 

• Iniţierea unei cantine sociale pentru cei nevoiaşi  

Perioada de realizare: primele trei activităţi din anul 2014 permanent, din cauza pregătirilor 

propunem înfiinţarea căminului de bătrâni şi a cantinei sociale din 2016 

Iniţiator: Consiliul Local 

Parteneri: Caritas, instituţii judeţene specializate în asistenţă socială, Biserici, organizaţii civile, 

întreprinderi locale, sprijin local 

Resurse necesare: serviciile sociale care vor fi înfiinţate în subordinea administraţiei publice vor 

necesita angajarea de personal specializat. 

Surse de finanţare: LEADER, sprijinul administraţiei locale, resursele CJCV, programe UE şi 

guvernamentale, sponsorizarea întreprinzătorilor locali și alte surse legale, care pot apărea prin acte 

normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: în comună va scădea numărul persoanelor aflate în risc social, va creşte nivelul 

serviciilor sociale actuale şi se va crea o reţea socială locală, care se va ocupa de persoanele ajunse la 

periferia comunităţii.   
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Măsura 4.6. Dezvoltarea îngrijirii medicale, îmbunătăţirea accesibilităţii la serviciile 

medicale 

Descrierea măsurii: Serviciile medicale au un rol important în menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii 

vieţii locale. În sistemul ierarhic al asistenţei medicale, la nivel local, trebuie pus accentul pe 

accesibilitatea uşoară a serviciilor medicale de bază (medicina generală). Datorită situării (aproape de 

oraşul Covasna) şi a posibilităţilor ei (băile de la Peteni) pe termen mai lung comuna s-ar putea 

îmbogăţii cu alte servicii medicale specializate. Elementele principale ale măsurii sunt următoarele:  

• integrarea întregii populaţii în sistemul de medicină generală 

• rezolvarea transportării pacienţilor din toate satele care alcătuiesc comuna 

• controale medicale periodice, organizarea de caravane medicale şi stomatologice în satele 

care alcătuiesc comuna 

• organizarea de campanii de popularizare pe plan local în legătură cu bolile infecţioase, cu 

prevenirea îmbolnăvirilor şi menţinerea sănătăţii 

• renovarea clădirilor din proprietatea publică, pentru a fi folosite ca și cabinete medicale sau 

locuinţe pentru medici 

• dezvoltarea serviciilor de recreere şi menţinere a sănătăţii în cadrul serviciilor turistice   

Perioada de realizare: din anul 2014, permanent 

Iniţiator: Consiliul local, medici de familie, actori turistici 

Parteneri: instituţii de învăţământ, organizaţii civile, întreprinzători locali 

Resurse necesare: Măsura presupune sprijin adecvat şi deschidere din partea medicilor de familie şi a 

specialiştilor. Serviciile care se referă la recreere presupun calcule şi abordare bazate pe piaţă.  

Surse de finanţare: LEADER, sprijinul administraţiei locale, resursele CJC, programe UE şi 

guvernamentale și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Ca rezultat al măsurii va creşte nivelul şi accesibilitatea serviciilor medicale, în 

paralel cu creşterea conştientizării, va scădea eventualitatea depistării anumitor boli. Odată cu 

organizarea de controale medicale periodice se va îmbunătăţii accesul la unele servicii medicale. 
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Măsura 4.7. Înfiinţarea sistemului de asistență comunitară 

Descrierea măsurii: Serviciile şi instituţiile din comuna Zăbala se concentrează în jurul centrului 

comunal. În consecinţă unele părţi ale comunei sunt într-o situaţie mai defavorizată în ceea ce priveşte 

accesul la unele servicii de bază, faţă de locuitorii din Zăbala şi Peteni. Înfiinţarea unui sistem de 

asistență comunitară pe de o parte ar rezolva unele dintre aceste probleme, pe de altă parte ar 

desfăşura alte activităţi sociale compensatorii la nivel comunal. Înfiinţarea sistemului presupune 

următoarele condiţii:  

• crearea de resurse pentru înfiinţarea sistemului 

• identificarea exigenţelor locale în legătură cu sistemul de asistență comunitară 

• paşi administrativi: crearea locului de muncă, anunţul, organizarea concursului etc. 

• asigurarea parcului de instrumente (maşină, calculator, telefon etc.) 

• organizarea de cursuri de formare și perfecționare 

Perioada de realizare: până în anul 2016 se va înfiinţa sistemul, funcţionarea acestuia va fi 

permanent 

Iniţiator: Consiliul local 

Parteneri: Biserici, instituţii de învăţământ, organizaţii civile, sprijin local 

Resurse necesare: iniţierea sistemului presupune angajarea unui membru al comunităţii cunoscut şi 

respectat de comunitatea locală. Dincolo de aspectele personale, este importantă asigurarea 

posibilității de extindere a rolului de asistență comunitară, care poate fi asigurată prin cunoaşterea 

amănunţită a exigenţelor locale pe de o parte, iar pe de altă parte prin participarea la cursuri.    

Surse de finanţare: LEADER, sprijinul administraţiei locale, resursele CJC, PNDR – Servicii de bază şi 

reînnoirea satelor în zonele rurale  şi Programe guvernamentale. și alte surse legale, care pot apărea 

prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Ca urmare a funcţionării sistemului de asistență comunitară se rezolvă 

„transportul acasă” a diferitelor servicii, pentru mulţi oameni se vor rezolva grijile legate de greutăţile 

de transport, a călătoriilor (cumpărături, achitarea facturilor, procurarea medicamentelor, vizita 

medicului etc.). pe lângă acestea, persoana desemnată va avea o relaţie personală cu persoanele 

singure, vârstnice etc. şi va media între conducerea şi comunitatea locală.   
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Măsura 4.8. Dezvoltarea sistemului de învăţământ, renovarea şi modernizarea şcolilor 

Descrierea măsurii: Măsura vizează menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale existente. 

Menţinerea şcolilor în satele care alcătuiesc comuna are o importanţă cardinală. În afară de acesta este 

necesară depunerea de eforturi pentru renovarea clădirilor în care se desfăşoară activităţi 

educaţionale, pentru dezvoltarea instrumentarului educaţional şi pentru atragerea şi menţinerea 

pedagogilor competenţi. Trecând peste graniţele educaţiei de stat, măsura stimulează înfiinţarea unui 

serviciu de şcoală populară nouă, spre care se arată o deschidere din partea comunităţii locale. 

Elementele măsurii: 

• renovarea, întreţinerea clădirilor care găzduiesc instituţii de învăţământ, amenajarea 

claselor 

• construirea/amenajarea şi utilizarea sălilor de sport 

• organizarea de activităţi pentru copii în după-amiezi, iniţierea de cercuri profesionale 

• organizarea de tabere de formare pentru pedagogi şi elevi 

• înfiinţarea şi funcţionarea şcolii populare  

Perioada de realizare: permanent, înfiinţarea şcolii populare până în 2016-2017 

Iniţiator: Şcoala locală, Biserica reformată 

Parteneri: Consiliul Local, sprijin local, organizaţii civile 

Resurse necesare: parteneriat local eficient şi colaborare între actorii principali. Propunem înfiinţarea 

unei asociaţii școlare în vederea creşterii capacităţii de atragere de fonduri de către şcoli.   

Surse de finanţare: Programe guvernamentale, LEADER, PNDR, alte programe UE și alte surse legale, 

care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Datorită măsurii se vor îmbunătăţii condiţiile locale de învăţământ, creşte nivelul 

educaţiei. Mişcarea şcolii populare va deschide noi drumuri spre educaţia populară, spre păstrarea 

identităţii şi ocrotirea valorilor culturale.   
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10.5.  Prioritatea 5 – Administraţie publică în favoarea comunității, sprijinirea cooperărilor 
la nivel comunal şi regional 

Administraţia publică, ca și conducere locală legitimă care dispune de resurse, coordonează munca 

instituţiilor locale, înseamnă mai mult, decât o structură administrativă. Prioritatea 5, prin trecerea 

peste procesele administrative, se concentrează asupra unui domeniu, a cărui dezvoltare va aduce un 

profit înmulţit. Dezvoltarea dialogului dintre administraţia locală şi populaţia locală, sarcinile noi 

asumate de către administraţia locală şi avantajele provenite din colaborarea teritorială eficientă pot 

induce în mai multe domenii procese benefice. 

Măsura 5.1: Extinderea practicilor de informare în cadrul administraţiei publice 

Descrierea măsurii: În urma vizitelor pe teren am constatat că sistemul de informare a populaţiei este 

aleatorie, comunicarea oficială nu este adecvată din toate punctele de vedere, din care nu de puţine ori 

se nasc probleme, neînţelegeri. Măsura vizează dezvoltarea practicii de comunicare a administraţiei 

publice, introducerea unui sistem informaţional care să furnizeze informaţii noi, utile. Elementele 

măsurii sunt următoarele:  

• administrare simplificată bilingvă: dacă este posibil localnicii să primească informaţii şi 

ajutor în cadrul unui Serviciu de Relații cu Publicul (Ghișeu unic) în limba maghiară și 

română 

• accelerarea procesului de rezolvare a titlurilor de proprietate, informare în legătură cu 

procesele, chestiunile care preocupă populaţia 

• realizarea de panouri pentru anunţuri, anunţuri actualizate, bilingve în sediul primăriei şi în 

diferite puncte ale localităţii 

• relații cu populația în întreaga comună: cu o anumită regularitate conducerea consiliului, 

unele servicii specializate să primească locuitorii în diferite părţi ale localităţii 

• iniţierea editării unui ziar local (săptămânal sau lunar) şi dezvoltarea platformelor de 

comunicare on-line (ex. organizarea menţinerii legăturii on-line cu persoanele care s-au 

mutat pentru o perioadă sau definitiv din Zăbala) 

• „observator minoritar” din partea comunităţii rrome în Consiliul Local 

• serviciu de informare pentru  organizaţii civile, întreprinderi, agricultori etc.: organizarea de 

foruri informaţionale cu implicarea unor specialişti sau lectori pregătiţi despre posibilităţile 

de atragere de fonduri, despre reglementări, bune practici, cunoştinţe noi.  

Perioada de realizare: permanent 

Iniţiator: Consiliul local 
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Parteneri: biserici,voluntari, sprijin local, organizaţii civile  

Resurse necesare: parteneriat local eficient şi colaborare între actorii interesaţi.  

Surse de finanţare: resurse proprii, LEADER, PNDR, alte programe UE și alte surse legale, care pot 

apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Ca rezultat al măsurii se va îmbunătăţi performanţa comunicaţională a 

administraţiei publice, va creşte nivelul de informare a populaţiei locale. Funcţionarea administraţiei 

publice va fi mai transparentă, astfel va creşte şi sprijinul societăţii faţă de Hotărârile Consiliului Local. 

Măsura 5.2. Finanţarea proiectelor la nivelul administraţiei publice 

Descrierea măsurii: Respectând prevederile legale, în cadru legitim administraţia publică poate 

sprijinii programe cu scop comunitar, iniţiative civile în baza unui sistem de finanţare independent şi 

din resurse proprii. Măsura are justificare mai ales în domeniile, în care administraţia publică are 

competenţă limitată, sau domeniile în care sfera civilă poate îndeplini sarcinile într-un mod mai eficient 

şi adecvat. Măsura vizează dezvoltarea sprijinului administraţiei publice prin înfiinţarea unui sistem de 

finanţare de proiecte care include unul sau mai multe domenii (păstrarea tradiţiilor, sport, evenimente 

culturale, programe sociale etc.). Elementele măsurii: 

• atragere de fonduri pentru bugetul finanţării proprii 

• elaborarea formularului şi a sistemului de evaluare 

• înfiinţarea categoriilor de proiecte: domenii şi beneficiari 

• publicarea ofertelor de proiecte, organizarea de foruri informaţionale 

• punerea în practică a sistemului de finanţare, atribuirea finanţărilor  

Perioada de realizare: din anul 2015, anual 

Iniţiator: Consiliul local 

Parteneri: biserici, organizaţii civile, composesorate 

Resurse necesare: În paralel cu realizarea sistemului de finanţare trebuie să se ţină seama şi de 

lărgirea cercului de beneficiari locali potenţiali. Înfiinţarea de noi organizaţii non-profit, deci sprijinirea 

organizaţiilor civile este una dintre condiţiile cele mai importante ale reuşitei măsurii.   

Surse de finanţare: surse proprii, sponsorizări, sprijin local, alte surse și alte surse legale, care pot 

apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Măsura va contribui la creşterea numărului de programe şi evenimente 

comunitare, culturale, sportive, sociale etc. organizate de către organizaţiile civile. Beneficiarul final al 

măsurii va fi populaţia locală, în urma activităţilor organizate de organizaţiile finanţate va creşte 

calitatea vieţii localnicilor. 
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Măsura 5.3. Menţinerea legăturilor internaţionale şi a înfrăţirilor dintre localităţi 

Descrierea măsurii: În zilele noastre reţeaua de legături ale administraţiilor publice trece mai departe 

de cercul localităţilor învecinate, sau judeţene. Tot mai multe consilii intră în relaţii de fraternitate cu 

localităţi din străinătate, iar drept consecinţe ale acestor legături ambele părţi se îmbogăţesc cu noi 

experienţe culturale şi comunitare. Beneficiul legăturilor internaţionale se arată şi în revigorarea 

turismului, în calitatea muncii administrative, în colaborarea economică. Satele care compun comuna 

Zăbala menţin legături de fraternitate cu mai multe localităţi din Ungaria, iar măsura vizează printre 

altele dezvoltarea şi menţinerea acestora. Elementele măsurii sunt următoarele: 

• menţinerea relaţiilor de fraternitate dintre localităţi, organizarea diverselor programe şi 

proiecte în diferite locaţii 

• sprijinirea cooperaţilor de meşteşugari, de organizaţii civile şi economice  

• extinderea legăturilor între mai multe localităţi, înfiinţarea altora 

• elaborarea unui pachet informaţional despre comună în mai multe limbi (engleză, franceză, 

germană), şi în format electronic 

• dezvoltarea paginii web a localităţii 

Perioada de realizare: permanent 

Iniţiator: Consiliul local 

Parteneri: biserici, organizaţii civile 

Resurse necesare: managementul relațiilor şi identificarea partenerilor pentru noi astfel de relaţii, ar 

putea însemna un efort din partea primăriei. Un angajat care cunoaşte domeniul PR şi a diplomaţiei, 

care vorbeşte limbi străine poate garanta reuşita punerii în practică a măsurii. 

Surse de finanţare: resurse proprii, Finanţări din partea Guvernului Ungar, proiecte UE și alte surse 

legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: Ca rezultat al măsurii se va întări şi diversifica sistemul de relații internaţionale 

ale comunei şi a aşezărilor care aparţin de ea, iar beneficiile provenite din aceste legături, pe lângă 

valoarea simbolică, se vor arăta în mai multe domenii ale vieţii. 
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Măsura 5.4. Reabilitarea clădirilor aflate în proprietate publică 

Descrierea măsurii: În ultima perioadă administraţia publică locală a obţinut titlul de proprietate 

asupra mai multor clădiri, astfel crescând dimensiunea patrimoniului comun şi salvând diferite imobile 

de la ruinare. În ultimul timp, multe clădiri publice au fost renovate, dar în multe părţi ale localităţii – 

mai ales în afara centrului comunal – imobilele aflate în proprietate publică (şcoli, cămine culturale, 

monumente, alte imobile) se află în mai multe cazuri, într-o stare rea, stricând şi imaginea aşezării 

respective.  Măsura vizează conservarea şi reabilitarea acestor imobile, conform următoarelor:  

• declararea ca monument a clădirilor cu valoare de monument 

• ocrotirea şi achiziţionarea de noi imobile care dispun de valoare arhitecturală şi culturală 

importantă 

• elaborarea planurilor de reamenajare a imobilelor care găzduiesc activităţi cu scop public 

• obținerea autorizaţiilor necesare pentru renovare 

• sprijinirea lucrărilor de conservare, renovare şi extindere 

• instalarea de noi funcţii cu scop public în clădirile publice renovate  

Perioada de realizare: permanent 

Iniţiator: Consiliul local 

Parteneri:  Biserici, sprijin local, întreprinzători locali 

Resurse necesare: elaborarea planurilor de realizare şi de fezabilitate necesare pentru renovare, 

raporturi de specialitate 

Surse de finanţare: resurse proprii, PNDR, Fondul Norvegian, programele Guvernului Român și alte 

surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 2014-2020 

Rezultate scontate: renovarea clădirilor aflate în proprietate publică va contribui la ocrotirea 

patrimoniului construit al localităţii, la îmbunătăţirea imaginii comunale, la menţinerea activităţilor 

actuale, iar aceste imobile vor asigura posibilitatea instalării de noi funcţii comunitare. 
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Măsura 5.5. Creşterea eficienţei managementului energetic al administraţiei publice locale 

Descrierea măsurii: Actualmente, scăderea cererii de energie, creşterea eficienţei managementului 

energetic nu reprezintă o prioritate importantă numai pentru sfera privată ci şi pentru sfera publică. 

Conştientizarea energetică în cazul administraţiilor publice este o problemă atât de mediu şi de 

păstrare a resurselor, cât şi una economică. La nivel local, managementul energetic eficient poate 

elibera resurse, din care pot fi finanţate proiecte în alte domenii (social, medical, dezvoltarea mediului). 

Pe lângă dezvoltarea practicii de management energetic eficient al administraţiei publice, măsura 

cuprinde şi răspândirea cunoştinţelor şi conştientizarea după cum urmează: 

• popularizarea conştiinţei energetice în cadrul populaţiei şi a şcolilor (consumul energetic, 

încălzire, obiceiuri de transport) 

• modernizarea sistemelor energetice în cadrul gospodăriilor şi a întreprinderilor (instalarea 

de panouri solare, izolaţie termică, modernizarea centralelor de încălzire) 

• izolarea termică a clădirilor publice 

• modernizarea sistemelor de încălzire a clădirilor publice 

• modernizarea sistemului de iluminat public, utilizarea noilor tehnologii de eficientizare 

energetică (led, becuri cu inducţie etc.) 

• producerea de energie în scop public prin utilizarea posibilităţilor locale (biomasă, energie 

solară) 

Perioada de realizare: permanent până în 2020 

Iniţiator: Consiliul local 

Parteneri:  şcoli, întreprinzători locali, organizaţii civile 

Resurse necesare: investiţiile presupun planuri şi studii de specialitate, acţiunile de popularizare 

tehnici adecvate de comunicaţie.  

Surse de finanţare: Energie inteligentă, Fondul Norvegian, programe guvernamentale, Programul 

Operaţional Infrastructura Mare și alte surse legale, care pot apărea prin acte normative în perioada 

2014-2020 

Rezultate scontate: Drept consecinţă a măsurii se va îmbunătăţi managementul energetic al comunei, 

eliberând resurse pentru realizarea altor programe cu scop public. Va creşte nivelul conştientizării 

energetice în cadrul populaţiei, şi tot mai mulţi vor folosi sisteme noi de energie regenerabilă. 
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11. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

Majoritatea organizațiilor internaționale, cum ar fi Banca Mondială, UNICEF, UNFPA, etc. Prin 

metodologia lor unifică fazele de monitorizare, evaluare și feed back sub titlul de monitorizare și 

evaluare. Situație justificată de faptul că planul de acțiune al orcărei strategii de dezvoltare, programele 

și proiectele includ un capitol referitor la modul în care acesta va fi monitorizat și evaluat. Și în cazul 

strategiei de dezvoltare a comunei Zăbala pe perioada 2014-2020 trebuie stabilită metodologia de 

evaluare și monitorizare, procedurile și mecanismele care vor fi utilizate. 

11.1. Activități de monitorizare 

Monitorizarea este o activitate continuă prin care se urmărește procesul de implementare a 

strategiei, activitatea concentrându-se pe proces și nu pe rezultatele acțiunii. Implementarea strategiei 

necesită participarea tuturor actorilor sociali (instituții, organizații, comunități, grupuri sociale, 

indivizi, etc.) care au deseori motivații diferite, interese convergente sau divergente și priorități 

proprii. Însă ei trebuie angrenați în implementarea strategiei și activitățile lor trebuie monitorizate 

permanent în vederea coordinării. În acest sens, se necesită ca la nivelul Consiliului Local să fie 

desemnat un grup de E&M (evaluare și monitorizare) care va întocmi rapoarte periodice de 

monitorizare (la fiecare 6 luni) care vor fi pe de o parte un bun suport pentru conducerea locală, iar pe 

de altă parte va avea rolul de conștientizare și interiorizare a obiectivelor urmărite la nivelul actorilor 

individuali și colectivi. Astfel grupul E&M va organiza la fiecare șase luni întâlniri, dezbateri, sesiuni de 

informare a actorilor sociali, iar după aceste întâlniri se vor întocmi rapoartele de monitorizare. 

În fiecare an, odată cu aprobarea bugetului de vennituri și cheltuieli ar fi indicat să se aprobe și un 

plan de acțiune pentru anul în curs, planul de acțiune fiind realizat pe baza priorităților, obiectivelor și 

măsurilor de dezvoltare cuprinse în strategia de dezvoltare a comunei Zăbala, pe perioada 2014-2020, 

și a termenelor prevăzute de aceasta. 

Planul de acțiune anual ar putea fi dezbătut cu două ocazăă la dezbaterile publice organizate de 

grupul de E&M, astfel fiecare actor implicat ar fi la curent cu gradul de realizare a strategiei de 

dezvoltare, și se pot formula anumite corecții în cazul în care lucrurile nu decurg conform celor 

planificate anterior. 

11.2.  Evaluarea 

Evaluarea este o activitate periodică de analiză a relevanței unei strategii, a eficieței și impactului 

acesteia față de obiectivele, măsurile stabilite. Activitatea de evaluare poate conduce la modificări ale 

strategiei din motivul că aceasta se concentrează pe eficiența globală al acesteia.  
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Activitatea de evaluare va fi sarcina echipei de E&M, care prin colaborare cu membrii Consiliului 

Local, al Primarului vor desfășura cu 4 ocazii sesiuni de evaluare a strategiei, după cum urmează: 

• Evaluarea baseline, la începutul implementării strategiei, trimestrul 3 al anului 2014, în care 

actorii implicați se vor famirializa cu prioritățile și obiectivele strategice. Prima sesiune de 

evaluare necesită desemnarea grupului de E&M din partea aparatului propriu al consiliului 

local.  

• Evaluare intermediară, în semestrul 2 al anului 2016. 

• Evaluare finală – ultimul semestru al anulului 2020 

• Evaluare de impact – semestrul 2 al anului 2021 

În cazul în care pe paarcursul activității de evaluare intermediară se constată grave abateri de la 

situația, direcția inițială trasată de strategia de dezvoltare se necesită replanificarea obiectivelor 

strategice și a măsurilor de dezvoltare, în scopul ca  viziunea de viitor și prioritățile să fie îndeplinite.  

Fiecare etapă de evaluare va necesita întocmirea unui raport de evaluare și prezentarea acestuia în 

cadrul unor forumuri organizate cu actorii locali (antreprenori, instituții, ong-uri, agricultori, indivizi, 

etc.). 
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12. CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE 

Odată cu lărgirea orizontului politicilor de dezvoltare s-a lărgit și cercul posibilităților de finanțare. 

În zilele noastre în procesul de dezvoltare locală o atenție sporită li se acordă programelor de finanțare 

ale Uniunii Europene. Proiectele și activitățile cuprinse în cadrul măsurilor de intervenție ale prezentei 

strategii de asemenea depășesc capacitatea financiară al factorilor locali și fac necesară atragerea 

resurselor externe.  

Catalogul surselor de finanțare, ca un instrument care sprijină implementarea, rezumă posibilitățile 

de finanțare la nivelul măsurilor, respectiv la nivelul proiectelor/activităților. 

Trebuie menționat faptul că, catalogul necesită revizuire și actualizare periodică, deoarece în 

momentul planificării strategice majoritatea elementelor ale politicii de finanțare a perioadei 2014-

2020 sunt încă necunoscute, sau se cunosc doar parțial. 

De asemenea, în perioada 2014-2020 pot apărea prin acte normative și alte surse legale 

 

  



 

Măsura Proiecte Surse de finanțare Observații 

1.1 Modernizarea 

infrastructurii rutiere 

Modernizare/reabilitare drumuri de 
interes local 

• Drumul comunal care leagă localitatea 
Tamașfalău și localitatea Surcea 

• Drumul comunal care leagă localitatea 
Surcea și localitatea Peteni 

• Drumul care leagă localitatea Zăbala și 
localitatea Peteni 

• Drumul comunal care leagă localitatea 
Surcea și orașul Covasna 

• Drumul comunal care leagă localitatea 
Surcea și localitatea Telechia 

• Drumul comunal care leagă localitatea 
Surcea și localitatea Dalnic 

• Drumul comunal care leagă localitatea 
Zăbala și localitatea Ghelința 

• Alte drumuri comunale, străzi și 
drumuri vicinale  

PNDR 

LEADER 

POR 

PNDL 

Buget local, buget național 

Alte surse legale, care pot apărea 

prin acte normative în perioada 

2014-2020 

Reabilitarea 
drumurilor județene 
din comună este 
competența 
autorităților publice 
județene 

1.2 Modernizarea și 

întreținerea 

drumurilor forestiere 

și agricole 

 

• Modernizare/Reabilitarea drumurilor 
agricole 

• Modernizarea/Reabilitarea drumurilor 
forestiere 

PNDR 

LEADER 

Buget local, buget național 

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

Foarte probabil ca și 
composesoratele 
vor putea accesa 
fonduri 
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Măsura Proiecte Surse de finanțare Observații 

1.3 Construirea și 

dezvoltarea sistemelor 

de apă și canalizare 

• Proiect integrat care cuprinde teritoriul 
comunei 

PNDR 

LEADER 

PO Infrastructura Mare 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 

prin acte normative în perioada 

2014-2020 

POIM foarte probabil 
va sprijinii furnizori 
regionali, cooperări 
teritoriale 

1.4 Prevenirea și 

gestionarea deșeurilor 

 

• Proiecte de informare, conștientizare 

• Desființarea depozitelor ilegale de 
deșeuri 

• Proiecte de dezvoltare mediului 

• Extinderea sistemului de colectare a 
deșeurilor la nivel comunal 

 

PNDR 

LEADER 

PO Infrastructura Mare 

Programul de Cooperare 

Transnațională „Dunărea” 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 

prin acte normative în perioada 

2014-2020 

POIM foarte probabil 
va sprijinii furnizori 
regionali, cooperări 
teritoriale 

1.5 Întreținerea, 

dezvoltarea rețelei de 

energie electrică 

 

PNDR 

LEADER  

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 

prin acte normative în perioada 

2014-2020 
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Măsura Proiecte Surse de finanțare Observații 

2.1 Stimularea 

întreprinderilor 

agricole, gospodării 

locale viabile 

 

• Organizarea seminarii, serviciu de 
informare 

• Sprijinirea înființarea și funcționarea 
cooperativelor, asociaților agricole  

• Organizarea în comun a achiziţionării şi 
valorificării de seminţe și a produselor 

• Elaborarea sistemului de stimulare 
financiară 

• Chiria la preț preferențial a pășunilor aflate 
în proprietate publică 

• Includerea în programul școlar local a 
cunoștințelor de bază 

PNDR 

LEADER 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 

prin acte normative în perioada 

2014-2020 

 

2.2 Dezvoltarea 

produselor specifice 

provenite din 

agricultură şi 

silvicultură 

 

• Popularizarea și sprijinirea agriculturii 

ecologice 

• Colectarea, depozitarea, prelucrarea şi 

valorificarea fructelor de pădure 

• Stimularea vânătorii, a prelucrării cărnii 

animalelor sălbatice 

• Elaborarea sistemului de valorificare locală 

şi asigurarea condiţiilor necesare 

• Elaborarea mărcii de produse din Zăbala şi 

a unui marketing comun, sprijinirea 

ajungerii pe piaţa de desfacere 

PNDR  

LEADER 

POR  

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 

prin acte normative în perioada 

2014-2020 
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Măsura Proiecte Surse de finanțare Observații 

2.3 Dezvoltarea 

producţiei de fructe 

 

• Depistarea producătorilor actuali şi 

potenţiali, a terenurilor utilizabile şi a 

soiurilor de fructe, analiză de piaţă  

• Organizarea de programe de formare şi 
prezentări periodice pentru cei interesaţi  

• Crearea unei organizaţii de colaborare 

• Sistemul de stimulare financiară 

• Construcţia de capacităţi de depozitare şi 
prelucrare comune în producţia de fruct 

PNDR  

LEADER 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

Din 2014 se 
așteaptă să dea 
startul unui 
program de 
reconversie și 
plantare pentru 
pomicultură  

2.4 Valorificarea şi 

dezvoltarea prelucrării 

lemnului 

 

• Iniţierea asocierii zonale a proprietarilor de 
păduri şi a celor din industria prelucrării 
lemnului 

• Organizare forumuri 
• Organizarea de cursuri profesionale în 

vederea producţiei potrivite exigenţei pieţii 
produselor din lemn, prezentarea de bune 
practici pentru tineri, modele de gestionare 
a pădurilor 

• Consiliere în atragerea de fonduri pentru 
actori din industria lemnului şi a gestionării 
pădurilor 

• Modernizarea gestionării pădurilor 
(dezvoltarea de instrumente) practicate de 
administraţia locală şi de composesorate şi 
utilizarea de materiale lemnoase de bază în 
investiţiile care vizează sectorul public 

PNDR  

LEADER 

POR  

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

 

  



 

 

106 

 

Măsura Proiecte Surse de finanțare Observații 

2.5 Sprijinirea 
întreprinderilor 

• Consiliere permanentă în atragerea de 
fonduri şi antreprenoriat 

• Educaţia cunoştinţelor de bază în domeniul 
antreprenorial în şcolile din localitate 

• Organizarea de seri/după-amiezi 
antreprenoriale periodice 

• Construirea şi asigurarea de utilităţi unui 
loc desemnat pentru întreprinderi 

• Realizarea sistemului de stimulare 
economică locală 

• Stimularea dezvoltării şi consumării 
produselor locale 

PNDR  

LEADER 

POR  

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

 

3.1 Dezvoltarea 
sistemului 
instituţional turistic şi 
creşterea gradului de 
organizare a 
turismului 

 

 

• Elaborarea strategiei de activitate şi a 
planului de acţiune turistic pe şapte ani  

• Dotarea şi dezvoltarea centrului de 
informare turistică 

• Organizarea de întâlniri de lucru periodice 
în cercul agenților turistici în vederea 
dezvoltării parteneriatelor 

• Furnizare de servicii informaţionale despre 
posibilităţile de atragere de fonduri 

• Colaborare cu Castelul Mikes în vederea 
dezvoltării de programe (evenimente) 
turistice şi servicii comune 

• Funcţionarea durabilă şi managementul 
unitar al unităţilor turistice aflate în 
administrarea administraţiei locale 

PNDR  

LEADER 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 
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Măsura Proiecte Surse de finanțare Observații 

3.2 Ocrotirea imaginii 
satului şi ocrotirea 
patrimoniului cultural 

 

• Elaborarea de principii în ocrotirea imaginii 

satului şi a unui plan de acţiune 

• Elaborarea unui plan general de amenajare 
având în vedere principiile de ocrotire a 
imaginii satului 

• Elaborarea şi implementarea 
reglementărilor locale în construcţie 

• Renovarea spaţiilor publice şi a 
mobilierului acestora conform unei imagini 
unitare 

• Renovarea clădirilor monumente şi 
utilizarea lor în funcţii noi 

• Achiziţionarea, renovarea şi realizarea de 
noi funcţii ale clădirilor tradiţionale 
valoroase părăsite 

• Campanii de atragere a atenţiei în vederea 
conştientizării şi ocrotirii patrimoniului 
construit 

• Sprijinirea activităţilor şi programelor 
asociaţiilor de ocrotire a tradiţiilor şi a 
activităţilor muzeale 

PNDR  

LEADER 

POR  

Protecţia mediului şi promovarea 
utilizării eficiente a resurselor  
Fonduri SEE 

Programul de Cooperare 

Transnațională „Dunărea” 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

Măsurile 
cuprinse în 
versiunea 
actuală a POR 
cuprind și zonele 
rurale 

3.3 Dezvoltarea ofertei 
turistice şi integrarea 
zonei 

• Evaluarea obiceiurilor şi exigenţelor în 
cadrul turiştilor 

• Colaborare cu grupul de acţiune locală 
Angustia și cu birourile turistice din zonă 

PNDR  

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 
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Măsura Proiecte Surse de finanțare Observații 

3.3 Dezvoltarea ofertei 
turistice şi integrarea 
zonei 

 

• Elaborarea unei imagini unitare şi o 
campanie de marketing 

• Realizarea de pachete de servicii turistice 
prin combinarea diferitelor servicii 
existente în zonă 

• Dezvoltarea obiectivelor turistice aflate în 
administraţia Consiliului Local şi 
introducerea lor în circulația turistică 

• Stimularea dezvoltării de noi produse 
turistice 

PNDR  
LEADER 
POR 

Protecţia mediului şi promovarea 
utilizării eficiente a resurselor  
Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

 

3.4 Dezvoltarea 
produselor turistice: 
Organizarea de 
programe şi 
evenimete turistice  
 

• Asigurarea vizitării Castelului Mikes în 
formă organizată 

• Dezvoltarea de programe şi tabere de dans 
popular şi artă populară 

• Organizarea de evenimente şi tabere pentru 

tineri în tabăra Csipkes 

• Organizarea de concerte de muzică clasică 

şi uşoară 

• Organizarea de târguri locale şi prezentări 

de meşteşuguri tradiţionale 

• Extinderea Băilor  Fortyogó din Peteni, 
dezvoltarea serviciilor şi programelor sale 

• Elaborarea de programe gastronomice şi 
etno-culturale pentru turiştii de afaceri 
sosiți la castelul Mikes 

PNDR 

LEADER 

POR – Obiectiv Tematic 6 -  

Protecţia mediului şi promovarea 
utilizării eficiente a resurselor  
Programul de Cooperare 

Transnațională „Dunărea” 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 
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Măsura Proiecte Surse de finanțare Observații 

3.4 Dezvoltarea 
produselor turistice: 
Organizarea de 
programe şi 
evenimete turistice  
 

• Organizarea turismului de vânătoare prin 
colaborarea biroului de informare turistică 
şi a composesoratelor 

• Organizarea de conferinţe şi dezbateri 

• Dezvoltarea de pachete de servicii cu o 
durată de o zi-două 

• Întreţinerea şi dezvolatrea traseelor, 
construirea de noi trasee şi piste pentru 
turiştii 

PNDR 
LEADER 
POR – Obiectiv Tematic 6 -  

Protecţia mediului şi promovarea 
utilizării eficiente a resurselor  
Programul de Cooperare 

Transnațională „Dunărea” 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

 

4.1 Cultivarea și 
îngrijirea talentelor 
îngrijirea 

 

• Identificarea talentelor locale  

• Organizarea de activităţi de cultivare a 
talentelor prin implicarea instituţiilor, 
şcolilor locale 

• Realizarea unui sistem de finanţare în 
cadrul administraţiei locale, în vederea 
sprijinirii talentelor locale 

• Desemnarea titlurilor de talente anual, 
recunoaşterea performanţelor 

NKA 
AFCN 
Erasmus+ 
Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

 

4.2 Dezvoltarea şi 
realizarea de spaţii 
publice 

• Identificarea exigenţelor locale pe plan 
local, identificarea spaţiilor publice propuse 
spre reamenajare, 

• Realizarea de perspective, planuri de 
execuţie tehnice şi planuri de modernizare 

• Construirea de noi clădiri cu caracter 
comunitar şi cultural 

• Dezvoltarea spaţiilor comunitare 
• Construirea de locuri de joacă, întreţinerea 

celor existente  

PNDR 
Granturi Norvegiene 
LEADER 
Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 
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4.3 Organizare şi 
sprijinirea 
evenimentelor 
culturale şi comunitare 

• Sprijinirea evenimentelor existente, 
organizarea de noi evenimente 

• Sprijinirea apariţiei publicaţiilor 

• Marketingul evenimentelor culturale 

• Organizarea de evenimente la nivel local, cu 
invitarea localităţilor 

• Atragere de fonduri în acest sens 

LEADER 
NKA 
AFCN 
Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

 

4.4 Sprijinirea vieţii 
sportive locale 

 

• Reamenajarea terenurilor de fotbal locale, 
rezolvarea titlului de proprietate în cazul 
terenului de la Surcea 

• Amplasarea de instrumente, aparate 
potrivite pentru practicarea sportului în 
spaţiu public 

• Organizarea de competiţii sportive între 
localităţi şi şcoli 

• Educarea şi popularizarea unor noi domenii 
sportive pe plan local 

• Sprijinirea talentelor 

Erasmus+ 

LEADER 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

 

4.5 Dezvoltarea 
asistenţei şi 
infrastructurii sociale 

• Pornirea şi dezvoltarea activităţilor 
serviciului social din Surcea 

• Menţinerea şi dezvoltarea sistemului de 
îngrijire a bolnavilor la domiciliu a 
organizaţiei Caritaş 

• Urmărirea permanentă a copiilor aflaţi în 
situaţii de criză 

• Înfiinţarea unui cămin de bătrâni în comună 
• Iniţierea unei cantine sociale pentru cei 

nevoiaşi  

POR 

Promovarea incluziunii sociale şi 
combaterea sărăciei  
LEADER 
Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

Serviciile care 
deservesc o 
anumită 
zonă/regiune 
vor avea șanse 
mai mari la 
obținerea 
finanțării 
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4.6 Dezvoltarea 
îngrijirii medicale, 
îmbunătăţirea 
accesibilităţii la 
serviciile medicale 

• Integrarea întregii populaţii în sistemul de 
medicină generală 

• Rezolvarea transportării pacienţilor din 
toate satele care alcătuiesc comuna 

• Controale medicale periodice, organizarea 
de caravane medicale şi stomatologice 

• Organizarea de campanii de popularizare 
pe plan local 

• Renovarea clădirilor din proprietatea 
publică, pentru a fi folosite ca și cabinete 
medicale sau locuinţe pentru medici 

• Dezvoltarea serviciilor de recreere şi 
menţinere a sănătăţii în cadrul serviciilor 
turistice  

POR 

Promovarea incluziunii sociale şi 
combaterea sărăciei  
LEADER 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

Serviciile care 
deservesc o 
anumită 
zonă/regiune 
vor avea șanse 
mai mari la 
obținerea 
finanțării 

4.7 Înfiinţarea 
sistemului de asistență 
comunitară  

• Crearea de resurse pentru înfiinţarea 
sistemului 

• Identificarea exigenţelor locale în legătură 
cu sistemul de asistență comunitară 

• Paşi administrativi: crearea locului de 
muncă, anunţul, organizarea concursului 

• Asigurarea parcului de instrumente 

• Organizarea de cursuri de formare și 
perfecționare 

PNDR 

LEADER 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 
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4.8 Dezvoltarea 
sistemului de 
învăţământ, renovarea 
şi modernizarea 
şcolilor 

 

• Renovarea, întreţinerea clădirilor care 
găzduiesc instituţii de învăţământ, 
amenajarea claselor 

• Construirea/amenajarea şi utilizarea sălilor 
de sport 

• Organizarea de activităţi pentru copii în 
după-amiezi, iniţierea de cercuri 
profesionale 

• Organizarea de tabere de formare pentru 
pedagogi şi elevi 

• Înfiinţarea şi funcţionarea şcolii populare  

POR  

investiţiile în educaţie, competenţe şi 
învăţare pe tot parcursul vieții 
 
LEADER Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

 

5.1 Extinderea 
practicilor de 
informare în cadrul 
administraţiei publice 

• Administrare simplificată bilingvă 

• Accelerarea procesului de rezolvare a 
titlurilor de proprietate 

• Realizarea de panouri pentru anunţuri, 
anunţuri actualizate 

• Relații cu populația în întreaga comună 

• Iniţierea editării unui ziar local (săptămânal 
sau lunar) şi dezvoltarea platformelor de 
comunicare on-line 

• „Observator minoritar” din partea 
comunităţii rrome în Consiliul Local 

• Serviciu de informare pentru  organizaţii 
civile, întreprinderi, agricultori etc. 

 

POR 

Consolidarea capacității instituționale 
și o administrației publică eficientă  
 

PO Capacitate Administrativă 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

Se va acorda 
prioritate pentru 
înregistrarea 
proprietăților și 
drepturilor în 
sistemul de 
evidență 
electronic 
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5.2 Finanţarea 
proiectelor la nivelul 
administraţiei publice  

 

 

 

 

• Atragere de fonduri pentru bugetul 
finanţării proprii 

• Elaborarea formularului şi a sistemului de 
evaluare 

• Înfiinţarea categoriilor de proiecte: domenii 
şi beneficiari 

• Publicarea ofertelor de proiecte, 
organizarea de foruri informaţionale 

• Punerea în practică a sistemului de 
finanţare, atribuirea finanţărilor  

POR 

Consolidarea capacității instituționale 
și o administrației publică eficientă  
PO Capacitate Administrativă 

LEADER Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

 

5.3 Menţinerea 
legăturilor 
internaţionale şi a 
înfrăţirilor dintre 
localităţi 

• Menţinerea relaţiilor de fraternitate dintre 
localităţi, organizarea diverselor programe 
şi proiecte în diferite locaţii 

• Sprijinirea cooperaţilor de meşteşugari, de 
organizaţii civile şi economice  

• Extinderea legăturilor între mai multe 
localităţi, înfiinţarea altora 

• Elaborarea unui pachet informaţional 
despre comună în mai multe limbi (engleză, 
franceză, germană), şi în format electronic 

• Dezvoltarea paginii web a localităţii 

POR 

Consolidarea capacității instituționale 
și o administrației publică eficientă  
LEADER 
Programul de Cooperare 

Transnațională „Dunărea” 
Europe for Citizens program 2014-

2020 Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

 

5.4 Reabilitarea 
clădirilor aflate în 
proprietate publică 

 

• Declararea ca monument a clădirilor cu 
valoare de monument 

• Ocrotirea şi achiziţionarea de noi imobile 
care dispun de valoare arhitecturală şi 
culturală importantă 

PNDR 
LEADER 
NKA Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

 Sursele de 
finanțare NKA, 
AFCN, SEE, 
DUNAREA pot fi 
utilizate în  
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5.4 Reabilitarea 
clădirilor aflate în 
proprietate publică 

 

• Elaborarea planurilor de reamenajare a 
imobilelor care găzduiesc activităţi cu scop 
public 

• Obținerea autorizaţiilor necesare pentru 
renovare 

• Sprijinirea lucrărilor de conservare, 
renovare şi extindere 

• Instalarea de noi funcţii cu scop public în 
clădirile publice renovate 

AFCN 

Granturi SEE 

Programul de Cooperare 

Transnațională „Dunărea” 

Buget local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

primul rând în 
cazul 
monumentelor, 
respectiv în 
cazul clădirilor 
cu o valoare 
culturală 
evidențiată 

5.5 Creşterea eficienţei 
managementului 
energetic al 
administraţiei publice 
locale 

 

Popularizarea conştiinţei energetice în cadrul 
populaţiei şi a şcolilor 

modernizarea sistemelor energetice în cadrul 
gospodăriilor şi a întreprinderilor 

Izolarea termică a clădirilor publice 

Modernizarea sistemelor de încălzire a 
clădirilor publice 

Modernizarea sistemului de iluminat public, 
utilizarea noilor tehnologii de eficientizare 
energetică Producerea de energie în scop 
public prin utilizarea posibilităţilor locale 

POR 
 - Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon în toate sectoarele  
 
Intelligent Energy Europe III Buget 

local, buget național  

Alte surse legale, care pot apărea 
prin acte normative în perioada 
2014-2020 

Există semne de 
întrebare în 
legătură cu 
eligibilitatea 
zonelor rurale în 
POR  



 

 


