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Mesajul primarului: 

        „Stimați locuitori ai comunei Barcani am deosebita plăcere să 

vă prezint strategia de dezvoltare a comunei Barcani pentru perioada 

2021 – 2027 și sper ca aceasta să ofere o viziune cât mai clară a 

obiectivelor pe care administrația locală și le-a fixat pentru 

următorii 7 ani. 

        Strategia de dezvoltare locală este o proiecție în viitor a 

comunității. Rolul acesteia este de a clarifica pe termen mediu și lung 

direcțiile și domeniile în care trebuie să se intervină pentru o 

dezvoltare durabilă. În acest proces, comunitatea identifică 

răspunsurile la întrebările „Cine suntem?” și „Ce dorim să fim în 

viitor?”. Definirea identității și a spiritului locului la momentul 

prezent determină valorificarea în cadrul următoarei etape de evoluție a atuurilor sale geografice, 

peisagistice, cultural, istorice, dar și economice și sociale. În altă ordine de idei, este evidentă 

creșterea pretențiilor cetățenilor față de calitatea serviciilor și prestația aleșilor locali.  

        La nivelul unei comunități teritoriale, acțiunile umane se înscriu în două portofolii – activități 

comerciale și activități de servicii. Forța economică a comunității este dată de portofoliul 

activităților comerciale, industriale, agricole etc., care formează fundamentul fiscal al veniturilor 

locale, fiind în același timp suportul forței și dinamismul celui de-al doilea portofoliu, cel al 

serviciilor puse în slujba cetățenilor. În condițiile existenței unei strategii de dezvoltare locală, 

liderii comunității și comunitatea în ansamblul ei se vor concentra asupra obiectivelor stabilite și 

a acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru atingerea acestor obiective, prin coordonarea și 

orientarea eficientă a resurselor de care dispun. Prin implementarea programelor elaborate, 

strategia de dezvoltare urmărește schimbarea în plan social, o mai bună valorificare a 

potențialului comunității, precum și orientarea activităților de dezvoltare în concordanță cu 

procesele înregistrate pe plan local. Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare 

comunitară este absolut necesar parteneriatul între actorii de pe plan local: administrația publică 

locală, comunitatea locală, firme private, reprezentanții societății civile. 

        Având în vedere toate aceste considerente, prezenta strategie de dezvoltare își propune să 

răspundă nevoii comunei Barcani de a avea la dispoziție un instrument de lucru la nivel local, 

prin care se stabilesc viziunea de dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice de atins la 

finalul perioadei de programare, propunând domenii de intervenție, direcții de acțiune prioritare 

și măsuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. Documentul încearcă să prezinte o imagine 

cât mai obiectivă a situației actuale, identificând acele arii sau domenii care pot oferi comunității 

un avantaj competitiv real în următorii 7 ani.” 

Primar, 

Pastor Nicolae 
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Introducere 

Dezvoltarea reprezintă acţiunea de a (se) dezvolta şi rezultatul ei. „A se dezvolta” înseamnă 

„a trece de la o stare calitativă veche la alta nouă, de la o treaptă inferioară la alta superioară, 

de la simplu la complex”, dar şi „a se extinde, a creşte, a se mări”. 

Dezvoltarea locală reprezintă procesul de dezvoltare, în principal economică, într-o 

anumită regiune sau unitate administrativ-teritorială, care determină o creştere a calităţii vieţii la 

nivel local, prin acţiuni concertate ale actorilor locali, regionali şi naţionali, acţiuni ce vizează 

protecţia mediului, dezvoltarea socială, economia, amenajarea teritoriului, educaţia şi formarea, 

ştiinţa şi cercetarea, pornind în primul rând de la potenţialul acelui teritoriu. 

 Dezvoltarea locală, în contextul actual al schimbărilor, al restructurării economice, sociale, 

administrative, trebuie văzută ca un proces dependent de inovaţie şi antreprenoriat, sprijinit de 

mecanisme, societate şi structuri instituţionale flexibile cu un grad ridicat de cooperare şi 

interacţiune locală, presupunând existenţa unui cadru normativ-procedural, a unui parteneriat 

local, a unei strategii de dezvoltare locală şi a unor resurse. 

Dezvoltarea trebuie să pornească de la resursele endogene de care teritoriu în cauză 

beneficiază şi să aibă în prim plan resursa umană şi potenţialul creativ al acesteia. Statul şi 

autorităţile locale sunt responsabili pentru crearea condițiilor de dezvoltare a resurselor proprii 

comunității locale. 

Strategia de dezvoltarea locală a comunei Barcani pentru perioada 2021-2027 prezintă 

acțiunile pe care administrația locală le va iniția pentru a crea condițiile necesare dezvoltării 

comunei și relevă proiectele și oportunitățile pe care ni le oferă aderarea României la Uniunea 

Europeană. 

 Ca parte a comunității europene, comuna Barcani  are nevoie de o viziune clară și de o 

strategie care să sublinieze rolul important ce revine valorificării potențialului de absorbție a 

fondurilor europene. Aceste direcții sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regională și naţională, 

dar şi directivelor, valorilor şi principiilor europene. 

Implementarea unor asemenea măsuri presupune un Plan de Dezvoltare Locala elaborat 

participativ, care să reflecte cât mai fidel nevoile, opțiunile și deciziile cetățenilor precum și 

disponibilitatea acestora de implicare în problemele comunității. Planul trebuie să reprezinte 

radiografia generală a comunei, detalierea direcțiilor strategice de dezvoltare și rezultatul 

implicării tuturor factorilor interesați, responsabili și relevanți de la nivelul comunei. Planul 
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lărgește perspectiva cunoașterii zonei – comunității, prin precizările și clarificările aduse, astfel 

încât toate oportunitățile de dezvoltare și de finanțare a proiectelor propuse să poată utiliza un plan 

strategic ca document de referință în planificarea, metodologia folosită, implementarea, 

monitorizarea și evaluarea măsurilor aplicate. 

Planul trebuie să reprezinte cel mai important ghid în procesul de creștere a capacității 

autorităților locale de a-și planifica și elabora proiectele, a identifica și gestiona sursele de finanțare 

în conformitate cu exigențele Uniunii Europene. 

În procesul elaborării strategiei de dezvoltare au fost implicați actorii de pe plan local -   

administrația publică locală și comunitatea locală, acest proces reprezentând unul din paşii cei mai 

importanţi care susţin acțiunile de dezvoltare locală, clarificând pe termen mediu şi lung care sunt 

direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității.  

Punerea în practică cu succes a proiectelor de dezvoltare presupune parteneriatul între 

actorii de pe plan local (administraţia publică locală, comunitatea locală, firme private, 

reprezentanţii societăţii civile), un rol aparte avându-l administraţia publică locală, care participă 

atât în faza de elaborare dar şi în cea de implementare a iniţiativelor de dezvoltare locală, fiind 

necesare resurse semnificative din partea acesteia, atât la nivelul capacității administrative 

necesare pentru accesarea, gestionarea și monitorizarea acestor fonduri, cât și de ordin financiar, 

în asigurarea cofinanțării obligatorii. 

Obiectivele Strategiei de dezvoltarea locală a comunei Barcani pentru perioada 2021-

2027 sunt următoarele: 

• identificarea cadrului general în care se găseşte comuna Barcani; 

• crearea unui plan de acţiuni şi obiective pentru perioada 2021-2027; 

• fundamentarea accesului comunei Barcani la finanțarea din fondurile Uniunii Europene; 

• diminuarea disparităților de dezvoltare dintre comuna Barcni si alte localități de același tip.  

Prin această documentație se urmărește, în prima parte, evidențierea succintă a situației 

existente din perspectiva factorilor care împiedică procesul unei dezvoltări sustenabile, fiind 

identificate disfuncționalitățiile care apar la nivelul comunei. 

În cea de-a doua parte, cea a strategiei de dezvoltare, se vor propune, sectorial, obiective ce 

trebuie implementate pe baza măsurilor, în funcție de gravitatea și necesitatea primară a 

problemelor spațiale ale zonei, de posibilitățile de realizare, de resursele umane și financiare 

disponibile. 
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Metodologia de lucru 

Elaborarea Strategiei de dezvoltarea locală a comunei Barcani pentru perioada 2021-2027 

s-a realizat treptat, pe parcursul a mai multor etape majore, după cum urmează în structura 

sistematică: 

 

Prima etapă a constat în culegerea de date care să permită diagnoza comunei Barcani. Cea 

mai mare parte a datelor au fost culese din baza de date a Primăriei Comunei Barcani, din statistice 

oficiale, Institutul Național de Statistică, dar și din alte surse oficiale, cum ar fi Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna  și Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

Covasna, Centrul Local Întorsura Buzăului. Acest tip de date a permis o încadrare mai bună a zonei 

într-un context mai larg. În final, colectarea datelor a condus la constituirea unei baze de date 

cuprinzătoare despre localitatea. 

În a doua etapă au fost completate chestionare de către membrii din comunitatea locală în 

ceea ce privește situația existentă și perspectivele de viitor ale localității, precum și gradul de 

mulțumire a locuitorilor. 

A treia etapă s-a consituit prin schițarea imaginii generale asupra comunei, asupra 

componentelor sale în particular, a relațiilor dintre acestea, precum și observarea 

• Culegerea datelorEtapa I

• Completarea chestionarelorEtapa II

• Întocmirea profilului comunei BarcaniEtapa III

• Analiza SWOTEtapa IV

• Planificarea strategicăEtapa V

• Prezentarea programelor și proiectelorEtapa VI

• Implementarea și aplicarea strategieiEtapa VII

• Monitorizarea îndeplinirii obiectivelorEtapa VIII
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disfuncționalităților existente. Prin prelucrarea informațiilor obținute în primele două etape a fost 

întocmit profilul geografic, social, economic şi cultural al comunității. 

În a patra etapă, cea de realizare a analizei SWOT, s-a plecat de la baza de date constituită 

în urma culegerii datelor și ținând cont de punctele de vedere ale comunității locale în ceea ce 

privește situația existentă și perspectivele de viitor ale localități. În cadrul analizei SWOT s-au 

identificat punctele forte și cele slabe, oportunităţile de dezvoltare, dar şi pericolele existente la 

nivelul unei comunităţi. Acest tip de analiză a permis identificarea direcţiilor de dezvoltare locală. 

Planificarea strategică, definirea viziunii, a obiectivelor strategice, identificarea 

oportunităților şi obstacolelor în realizarea obiectivelor au fost identificate în  a cincea etapă. 

În a șasea etapă s-au prezentat programele şi proiectele de dezvoltare care au fost incluse 

în strategia de dezvoltare.  

Responsabilă de etapa a șaptea este autoritatea publică locală, prin implementarea și 

aplicarea strategiei. 

Ultima etapă, a opta, este reprezentată de perioada de monitorizare a îndeplinirii 

obiectivelor stipulate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală şi evaluarea stadiului de 

implementare a acesteia. 
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Partea I -  ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE DIN PUNCT DE VEDERE 

SOCIO-ECONOMIC, AL MEDIULUI ȘI NIVELULUI DE ECHIPARE 

TEHNICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNEI BARCANI 

1. Prezentarea generală a comunei Barcani 

1.1. Coordonate generale 

Regiunea Centru este așezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a 

Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, fiind strabatută de 

meridianul 25◦ longitudine estică și paralela 46◦ latitudine nordică. Cu o suprafață de 34 100 kmp, 

reprezentând 14,3% din teritoriul României, Regiunea Centru ocupă poziția a 5-a între cele 8 

regiuni de dezvoltare. Prin poziția sa geografică, realizează conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni 

de dezvoltare, înregistrându-se distanțe aproximativ egale din zona ei centrală până la punctele de 

trecere a frontierelor. 



Strategia de dezvoltarea locală a comunei Barcani pentru perioada 2021-2027 

9 | P a g i n ă  
 

Situată în centrul teritoriului țării, în sudul județului Covasna, comuna Barcani face parte 

din regiunea istorică a Transilvaniei, având următoarele coordonatele geografice:  45° 43'8,42” 

latitudine nordica și 26° 6' 15,98” longitudine estică.  

Comuna Barcani este aşezată în partea de NNE a Depresiunii Întorsura Buzăului, fiind 

situată la sud de Zagon, în colțul sud-estic al județului Covasna, pe drumul naţional (DN) 13 E, la 

o distanţă de 55 de km de municipiul reşedinţă de județ Sfântu-Gheorghe, la 50 de km de Braşov 

şi la 115 km de Buzău. 

 Conform Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a Teritoriului Național 

- Secțiunea a IV-a, Rețeaua de localități, Barcani este o localitate de rang IV, sat-reședință de 

comună, fiind alcătuită din încă două sate aparținătoare, Lădăuți și Sărămaș, care, conform 

aceleiași legi, sunt de rangul V, sate componente ale comunei, în cadrul ierarhizării comunelor. 

1.2. Istoric 

Atestări documentare 

Primele date despre popularea comunei Barcani provin din anii 1712-1722, când contele 

Szenterasty din Zagon a adus aici jeleși romani. Prima atestare documentară a comunei datează 

din anul 1813 sub denumirea de Zagoni-Botza apoi sub numele de Zagonbarcany în anul 1874, 

denumirea istorică a localității fiind "Barcanu". Actualul teritoriu al comunei Barcani aparținea 

câtorva familii de secui și a unor asociații din Zagon.  

În ceea ce privește denumirea acestei așezări circulă mai multe ipoteze: 

▪ prima ipoteză susține că în trecut lucuitorii de aici aveau gospodăriile așezate pe dealuri 

cum ar fi Almașul și Incerul, ceea ce este suținut de faptul ca aici au fost primele gospodării, 

actualele lunci fiind acoperite de apă. Se spune că pe vremea aceea locuitorii utilizau 

bărcile ca mijloace de deplasare, prin urmare numele localității a fost derivat din 

substantivul "barcă".  

▪ o altă ipoteza susține că în această zonă ar fi locuit un turc cu numele de Barcan, iar numele 

localității ar fi fost împrumutat de la numele său.  

▪ a treia ipoteză asociază numele localității cu Glajeria (fabrica de borcane), care funcționa 

aici. Această ipoteză afirmă că numele Barcani a fost derivat din substantivul ”borcan”.  
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Cu privire la existența unor persoane care au purtat acest nume și pe care localitatea I-ar fi 

împrumutat la plecarea lor de aici, poate fi amintit și vistiernicul Barcan, membru al Sfâtului lui 

Mihai Viteazu în Transilvania.  

Datorită faptului că în România există mai multe localități al căror nume au aceeași rădăcină, 

cum sunt Barcan, Bărcănești, Barcani, acest nume exprimă un anumit mediu bilogic. Astfel, 

numele de Barcani vine de la "bara" - baltă, barcan, ceea ce semnifică o luncă plină de bălți, 

mlaștini și ape curgătoare. 

Vestigii arheologice 

Pe teritoriul comunei Barcani există situl arheologic Costanda-Lădăuţi care este inclus în 

Repertoriul Arheologic Naţional (cod. RAN: 63651.01), în Lista Monumentelor Istorice (LMI-

2010: CV-I-s-B-13040) şi este bine cunoscut în literatura arheologică naţională şi internaţională, 

datorită descoperirii unor aşezări de tip atelier, specializate în cioplirea silexului (cremene). 

Situl paleolitic de la Costanda-Lădăuţi este amplasat la contactul dintre Munţii Întorsurii 

(la Nord) şi Depresiunea Întorsura Buzăului (la Sud), la o altitudine absolută de aproximativ 750 

m, pe Dealul Borşoş, într-o largă înşeuare care permite legătura directă între localitatea Lădăuţi şi 

casele relativ izolate de pe valea Almaşului.          

 

Aşezarea beneficiază de o bună vizibilitate asupra munţilor din sudul depresiunii– Munţii 

Siriu şi Munţii Ciucaş- Zăganu, precum şi asupra unei bune părţi a Depresiunii Întorsura Buzăului. 

Acest lucru, împreună cu apropierea de două surse importante de apă (valea Lădăuţi şi valea 

Situl paleolitic şi delimitarea ariei acestuia 
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Almaşului), suprafaţa aproximativ orizontală şi existenţa unor resurse importante de silex au fost 

premisele favorabile instalării sezoniere, a unor comunităţi paleolitice.  

       În prezent, chiar dacă suprafaţa sitului este afectată de lucrările agricole, se pot găsi, încă, 

numeroase fragmente de silex, materie primă folosită în perioada paleolitică la realizarea uneltelor. 

1.3. Cadru natural 

Relieful 

Teritoriul judeţului Covasna cuprinde trei compartimente geomorfologice: unul extern, 

înalt, cu altitudini de peste 1500 m în Munţii Harghita, Nemirei, Vrancei şi Buzăului, al doilea 

central, alcătuit din depresiunile Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi Baraolt - prelungirile nordice 

ale Depresiunii Braşovului, şi al treilea intern, cu rare vârfuri peste 1100 m altitudine (în Munţii 

Baraolt şi Bodoc). Unitatea de relief cu cea mai mare pondere din judeţul Covasna este 

Depresiunea Braşov, care ocupă 107.000 ha, adică 29% din suprafaţa totală a judeţului. 

În inima Carpaţilor de Curbură se află un mic bazinet depresionar - "Ţara Buzaielor", cum 

mai este denumită Depresiunea Întorsura Buzăului, care din toate punctele de vedere a fost 

potrivită pentru aşezări umane permanente, atât ca regiune de refugiu cât şi de adăpost. Este 

înconjurată de jur împrejur de înălţimi împădurite locuite de oameni care au dus dintotdeauna o 

viață rurală liniştită, o viaţa de agricultori şi de păstori. Depresiunea Întorsura Buzâului este o 

depresiune intramontană cu configuraţie tentaculară situată aproape în centrul ţării, zona curburii 

interne a flişului Carpaţilor Orientali în cursul superior al râului Buzău fiind creată de acesta şi 

afluenţii din zonă (Floroaia, Ciocanaş, Ladăuţi, Barcani-fără) prin eroziune diferențială în flişul 

şistos grezos cu intercalaţii grezoase masive (fliş curbicortical de varstă cretacic inferior). 

 "Ţara Buzaielor" este dispusă pe o lungime de aproximativ 16 km în formă de potcoavă, de 

la Vama Buzaului şi până la sud de Bobocea (zonă ce aparține de comuna Sita Buzăului). Laţimea 

ei cea mai mare o înregistreaza în bazinul de la Întorsura Buzaului de aproximativ 2 - 2,5 km, acolo 

unde confluează cu unele pâraie cu văi largi tentaculare. În aval de Bobocea, albia majoră se 

îngustează foarte mult, pentru ca mai apoi, în satul Crasna, să se lațească până la 200 m. 

Administrativ, depresiunea Întorsura Buzăului aparţine judeţului Covasna (oraşul Întorsura 

Buzăului, comunele Sita Buzăului şi Barcani cu satele aparţinătoare) şi județului Brașov (comuna 

Vama Buzăului cu satele aparţinatoare). 
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Sub aspectul morfologic, unitatea administrativ teritorială Barcani, este reprezentată de o 

treaptă montană și o treaptă de dealuri  piemontane situate în partea estică, și o parte depresionară 

în partea vestică. 

Treapta montană este reprezentată pe teritoriul comunei de Clăbucetele Întorsurii care 

mărginește comuna Barcani în partea estică. În acest areal altitudinile ajung până la 1079 m. 

Treapta unităților deluroase face trecerea între zona montană și vatra depresiunii. Printre culmile 

deluroase cu înălțimi mai ridicate se numără Dealul Cresteșu, Dealul  Găvanele sau Dealul Lughet.  

Treapta depresionară cuprinde albiile majore ale pârâului Reșcheu și ale afluențiilor săi. 

Contactul albiei majore cu versanții se realizează prin extensiune redusă, ale căror materiale au 

fost antrenate de organisme torențiale. La baza versanților văii principale, pe văile afluente dar mai 

ales în zonele de confluență apar conuri de dejecție.  

Pe valea pârâului Reșcheu s-a identificat existența unei terase, desfășurarea acesteia fiind 

strans legată de procesul de coborâre treptată a scoarţei terestre, care are loc în bazinele de 

sedimentare evidențiată în zonele mlăținoase ale comunei Barcani.  
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Particularitățile climatice 

Comuna Barcani se înscrie în tipul de climat temperat-continental, factorii genetici ai climei 

punându-și amprenta asupra principalilor indicatori. Relieful, prin prezența lanțului montan de 

joasă altitudine (Clăbucetele Întorsurii cu dealurile care împrejmuiesc depresiunea: Dealul Borșoș, 

Dealul Chetagului sau Dealul Zagonului), se impune sub forma unei bariere orografice în calea 

maselor de aer. Prin urmare, se constată existențe unui curent local, de tipul brizelor montane, sub 

aspectul circulației generale a atmosferei, care se desfășoară ascendent în timpul zile, dinspre 

fundul depresiunii înspre culmi, și descendent pe parcursul nopții. Acest lucru determină 

cantonarea aerului suprarăcit la baza depresiunii, ceea ce face ca sezonul rece să țină mai mult 

decât în alte regiuni ale țării, cu temperaturi minime absolute, înghețuri și brume târzii și frecvența 

ceții. Temperatura medie anuală din comuna Barcani este de 6-7°C, cu 3° mai redusă decât media 

pe țară, iar regimul scurgerii râurilor este unul bogat, în special pimăvara, pe fondul suprapunerii 

topirii zăpezilor cu precipitațile și toamna datorită diferențelor de temperatură și circulației maselor 

de aer.  

Regimul precipitaţiilor este bogat în general şi în special primăvara şi toamna între limitele 

600 mm - 1000 mm pe an.  

 Datele utilizate au fost preluate din surse externe disponibile în mod gratuit în cadrul 

platformei pt.climate-data.org.  

 Totuși, din cauza faptului că în comuna Barcani nu există o stație meteorologică, datele 

utilizate au fost cele obținute la Stația Meteorologică Întorsura Buzăului, distanța în linie dreaptă 

între stația meteorologică și centrul localității Barcani fiind de aproximativ 3 km.Temperatura 

medie anuală este de 6 grade Celsius, mai scăzută decât media temperaturii din celelalte depresiuni 

din judeţul Covasna.  

Tabelul 1. Temperatura medie  

 
 

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 

Temperatura 

medie (°C) 
-4.1 -2.5 1.9 7.5 12.5 16.1 18.0 18.2 13.5 8,1 3.7 -2.1 

Temperatura 

minimă (°C) 
-7.8 -6.6 -2.6 2.6 7.7 11.6 13.5 13.5 9.2 4 0.3 -5.3 

Temperatura 

maximă (°C) 
-0.4 1.7 6.3 12.3 17.3 20.6 22.5 22.8 17.7 12.2 7 1.2 
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Sursa: pt.climate-data.org 

 

 

Din categoria măsurilor ce se pot lua pentru reducere efectelor negative ale schimbărilor 

climatice se impune conștientizarea populației în ceea ce privește efectele potențial negative asupra 

calității vieții omenești, asupra sănătății populației din cadrul comunei, a modificărilor posibile la 

nivelul vegetației, faunei și mai ales la nivelul măsurilor agrotehnice.  

În ceea ce privește vegetația forestieră, este nevoie de promovarea unor arborete din 

amestecuri cu specii autohtone adaptate schimbărilor climatice, extragerea arborilor afectați, căzuți 

și atacați de dăunători.  

În cazul manifestării unor cantități de precipitații extreme există riscul declanșării unor 

alunecări de teren ori de reactivare a alunecărilor vechi ceea ce reclamă realizarea măsurilor de 

ordin structural în ceea ce privește diminuarea efectelor negative induse de acestea.  

Pe fondul unor secete prelungite există riscul de uscare parțială a unor arbori fiiind astfel 

nevoie de intervenția în teritoriu pentru îndepărtarea acestor arbori, scăderea numărului de arbori 

având efecte asupra sănătății și a comfortului termic a acesteia.  

Informarea populației asupra riscurilor la care se expune în perioada cu temperaturi 

caniculare poate reduce numărul persoanelor expuse unor cantități ridicate de radiații în perioada 

critică din cadrul zilelor caniculare prin realizarea activităților specific în agricultură. 

Din categoria riscurilor în cazul schimbărilor climatice amintim: creșterea numărului de 

aparate de aer condiționat în ciuda locuințelor nereabilitate, nerentabilitatea pe anumite sectoare 
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de rețele de distribuție a energiei, consumul scăzut de energie în anumite perioade   ale anului, iar 

în  cazul manifestării unor vijelii și a ploilor înghețate pe fondul procentului ridicat al cablurilor 

aeriene de distribuție a curentului electric, ruperea și prăbușirea acestora și implicit întreruperea 

furnizării energiei electrice, a iluminatului public, etc. Efectele  așteptate  implică   creșterea 

costurilor în ceea ce privește consumul de energie, scăderea calității vieții, modificări la nivel 

ecologic, etc. În cazul perioadelor secetoase există riscul de scădere a resurselor de apă, astfel încât 

unele specii vegetale sunt puse în pericol prin afectarea ciclului de viață a animalelor (urși, mistreți, 

etc), schimbarea comportamentului acestora precum și apariția unor specii și creșterea număruluiîn 

cazul speciilor invazive (țânțari, limecși, melci, etc). 

Rețeaua hidrografică 

Din punct de vedere hidrologic, depresiunea Întorsura Buzăului este situată în zona 

superioară a bazinului hidrografic a râului Buzău, cu afluenţii săi. Nivelul apei freatice este direct 

legat de nivelul apei râului Buzău. Acest râu, care izvorăşte din partea de nord a Munţilor Ciucaş, 

după un traseu de aproximativ 16 km, spre nord, străbate depresiunea pe care a creat-o, formând 

un cot de 180 grade– Întorsura– după care îşi continuă traseul spre nord, traversând Munţii 

Buzǎului.  

Satul Barcani este străbătut de pârâul Reșcheu, afluent important pe cursul superior al 

Râului Buzău, care de multe ori provoaca inundații, ultimile dintre ele fiind in anul 2020. 

 Pârâul Reșcheu are la rândul său o serie de afluenți, dintre care cei mai importanți sunt 

pârâul Lădăuți (Nada), care curge în lungul satului Lădăuți și pârâul Bărbatu, care strâbate satul 

Sărmaș. 

Terenul actual al comunei Barcani, se crede că, a fost predominant mlăștinos, existând și 

acum o zonă în care au loc procese de stagnogleizare a apei la confluența pârâului Reșcheu cu 

Lădăuți. 

În ceea ce privește pânza de apă subterană, se constată faptul că aceasta se află în 

predominanță la un nivel de cca 2,5-5 m sub nivelul Mării, acest lucru datorându-se poziției 

geografice a comunei de-a lungul depressiunii. Deși, comuna Barcani nu se înscrie în categoria de 

risc privind contaminarea apelor subterane cu nitrați, Direcția de Sănătate Publică recomandă 

racordarea populației la sistemul public de alimentare cu apă. Cei mai afectați sunt locuitorii care 
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Sursa: pt.climate-data.org 
 

 

folosesc pentru uz casnic apa din fântânile situate la o distanță mică de căile de comunicații și 

șanțuri, acolo unde nivelul freatic este critic, iar cei mai multți nu sunt racordați la canalizare. 

Solurile 

Solurile de pe teritoriul comunei Barcani fac parte din clasele protisolurilor, cambisolurilor, 

luvisolurilor. Din clasa protisolurilor, în Barcani se regăsesc aluvisolurile, în arealele de luncă, 

explicându-se astfel fertilitatea crescută  a luncii Reșcheului și a afluenților săi. Cambisolurile sunt 

reprezentate în comună de eutricambisoluri (soluri brune eu-mezobazice) și districambisolurile 

(solurile brune acide). Luvisolurile (solurile brune-luvice) se regăsesc la altitudini ridicate pe 

suprafețe slab înclinate: terase, versanți rectilini. 
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Flora și fauna 

Tipurile de vegetație predominante în comuna Barcani sunt pădurile de foioase și pădurile 

de amestec (molid-fag, molid-brad-fag, brad-fag). Acestea ocupă 2.462 ha, ceea ce reprezintă 

aproximativ 37,45% din teritoriul comunei. Principala disfuncționalitate în ceea ce privește 

vegetația comunei constă în defrișările masive care se realizează, lemnul fiind una dintre 

principalele resurse ale locului. 

Fauna specifică pădurilor de amestec este reprezentată de animale precum ursul, cerbul, 

căprioara, lupul, vulpea, mistrețul. Efectul negativ al tăierilor excesive de pădure se resimte și la 

nivelul faunei, efectivul acesteia fiind în scădere.  
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2. Populația, elemente demografice și sociale 

Ca și element al componentei de acțiune și interacțiune a sistemului teritorial, populația reprezintă 

cea mai importantă resursă, cea care redă calitatea potențialului de dezvoltare. Având cel mai intens 

caracter dinamic din cadrul sistemului teritorial, populația poate fi privită atât ca factor de consum al 

bunurilor și serviciilor, cât și ca factor de producție al acestora, fiind cea în măsură să gestioneze resursele 

existente. 

 Numărul și structura populației denotă calitatea și diversitatea acesteia, prin urmare și varietatea 

și eficiența acesteia, prin urmare și varietatea și eficiența acțiunilor umane și interumane întreprinse. 

Numărul de locuitori și evoluția populației  

  Populaţia comunei Barcani număra în anul 2011  3.953 locuitori. Dacă  raportăm acest total  

la numărul înregistrat anterior recensământului, când erau 3.930 de locuitori, putem observa că s-

a înregistrat o uşoară descreştere numerică a populaţiei.  

  

Tabelul 2. Populația comunei Barcani la ultimele 3 rencesăminte 

 

 

 

 
 

                    sursa: http://statistici.insse.ro 

Comuna Barcani avea, la 1 ianuarie 2020, o populație stabilă de 3994 locuitori, după 

domiciliu, în creștere cu 1,04% față de efectivul înregistrat la 1 ianuarie 2011 (3953 locuitori) și 

în scădere cu -18,92% față de populația din 1992.  

 

Tabel 3. Evoluția populației după domiciliu în comuna Barcani 

Ani 1992 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr de persoane 4926 3930 3953 3970 3983 3986 4007 3996 3999 4003 3998 3994 

sursa: http://statistici.insse.ro  

Ani cu rencesăminte Număr de persoane 

1992 4926 

2002 3930 

2011 3953 

http://statistici.insse.ro/
http://statistici.insse.ro/
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Conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistică se constată că la nivelul 

comunei Barcani populația este ușor masculinizată, numărul femeilor fiind inferior celui al 

bărbaților, diferența nefiind însă semnificativă. Ponderea la nivelul lunii ianuarie a anului 2020 a 

fost de 51,12% barbați și 48,88% femei. 

În graficul următor este prezentată evoluția populației pe sexe, începând cu 1992 și până în 

ianuarie 2020: 

 

 

Structura populației pe grupe de vârstă  

În demografie, vârsta este variabila cu ajutorul căreia se încearcă explicitarea tuturor 

parametrilor demografici. Realizarea structurii pe grupe de vârstă permite o evaluare a gradului de 

îmbătrânire a populației. Conform clasificării folosite de INS, populația tânără se consideră între 

0-14 ani, cea adultă între 15-64 de ani și cea îmbătrânită peste 65 de ani. 
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Analiza evoluției populației pe grupe de vârstă de la nivelul comunei Barcani ne indică o 

diminuare a populației tinere, în anul 2020 față de anul 2010, cu o valoare de 2,66% și o creștere 

a populației adulte și îmbătrânite cu valoarea de 0,96%, respectiv 5,58%. 

 

    Tabel 4. Analiza comparativă a structurii populației pe grupe de vârstă, 2010 față de 2020 

      sursa: http://statistici.insse.ro 

Indicele de îmbătrânire demografică (numărul de persoane vârstnice ce revin la 100 

persoane tinere) a crescut în judeţul Covasna de la 81 (în 2010) la 102 (în 2020) aflându-se totuși 

sub media naţională (115). La nivelul comunei Barcani, acest indicator este de 78 de persoane, 

mult sub media pe țară și sub media județului.  

Raportul de dependenţă demografică (numărul persoanelor tinere şi vârstnice ce revin la 

100 persoane în vârstă de muncă) este de 52, mult peste media judetului Covasna. 

Vârstă 

2010 2020 Diferență 2010-2020 

Număr de 

persoane 
% 

Număr de 

persoane 
% 

Număr de 

persoane 
% 

0-14 ani 788 19,91 767 19,20 21 2,66 

15-64 ani 2597 65,61 2622 65,65 -25 0,96 

65 ani și peste 573 14,48 605 15,15 -32 5,58 

Total 3958 100 3994 100 -36  

19%

66%

15%

Structura populației pe grupe de vârsta în anul 
2020

0-14 ani 15-64 ani 65 ani și peste

http://statistici.insse.ro/
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În urma aceste analize se observă că populația comunei Barcani este o populație echilibrată, 

mai degrabă tânără decât vârstnică, cu acoperire pozitivă în susținerea grupelor inactive, cu nivel 

de dependență redus.  

Mișcarea naturală a populației 

În cadrul componentei demografice a sistemului teritorial, dinamica naturală a populației 

este constituită din factori de input (nașteri) și factori output (decese).  

La nivelul comunei Barcani, efectivul populației este influențat de sporul natural, care a 

avut o evoluție fluctuantă, înregistrând atât valori pozitive, cât și negative în perioada de timp 

analizată. Cea mai ridicată valoare a fost înregistrată în anul 2014, iar cea mai scăzută în anul 2017. 
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Tabel 5. Evoluția natalității și mortalității în perioada 1992-2019 

 sursa: http://statistici.insse.ro 

 

 

Migraţia populaţiei 

Prin dinamica migratorie a populației se înțelege deplasarea populației dintr-o localitate în 

alta însoțită de schimbarea domiciliului. Mobilitatea populației influențează atât structurile 

demografice, cât și activitățile economice, sociale și culturaleale unui teritoriu. 

În ultimii ani, în comuna Barcani există un flux destul de mare al plecărilor şi stabilirilor 

cu domiciliul (inclusiv migraţia externă), soldul schimbărilor de domiciliu fiind negativ: 

 

 

 

Ani 1992 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nașteri 80 50 52 51 55 43 64 46 54 52 58 

Decese 62 36 40 27 42 50 41 51 49 57 39 

Spor natural 18 14 12 24 13 -7 23 -5 5 -5 19 
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Tabel 6. Evoluția plecărilor și stabilirea de reședintă în perioada 1992-2019 

Ani 1992 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stabiliri de 

reședință 
9 22 17 9 12 27 23 14 20 25 20 

Mutări cu 

reședința 
80 55 42 44 43 36 49 41 47 38 50 

Sporul 

migrației 
-71 -33 -25 -35 -31 -9 -26 -27 -27 -13 -30 

sursa: http://statistici.insse.ro 

   

 Fluxurile natalitate-mortalitate și imigrare-emigrare determină dinamica subsistemului 

demografic al sistemului teritorialui, precum și modificările structurii interne ale acestuia. 

 În urma analizei dinamicii spațiale a populației, se poate observa că deși în anul 2019 

sporul natural este pozitiv, populația anului respectiv a cunoscut o ușoară scădere. Acest fapt se 

datorează sporului migrator negativ. 
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Structura populației după etnie și după religie 

Comuna Barcani are o populație omogenă din punct de vedere etnic, conform datelor 

rencesământului din anul 2011, 96,72% dintre locuitori erau români, 3,09% rromi și 0,19% 

maghiari. 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși, adică 97,45%, 

restul populației, după religie, fiind împărțită astfel: 

▪ Penticostală – 0,81%; 

▪ Reformată – 0,16%; 

▪ Romano-catolică – 0,11%; 

▪ Martorii lui Iehova – 0,08%; 

▪ Alte religii – 1,39%. 
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Situația locuințelor 

La nivelul comunei Barcani numărul de locuințe a suferit puține modificări în perioada de 

timp analizată. Conform datelor obținute de la Institutul Național de Statistică, cel mai mare număr 

de locuințe a fost înregistrat în anul 1992, 1410 gospodării, urmând ca în anul 2002 să se 

înregistreze cel mai mic număr, 1170 gospodării. În perioada 2014-2019 numărul locuințelor a 

rămas constant. 

Suprafața locuibilă medie pe o persoană în comuna Barcani este situată sub mediile 

națională, regională și județeană, consemnată la începutul anului 2020. Astfel, dacă la nivel 

național suprafața medie este de 19,54 mp, în Regiunea Centru 30,37 mp., în județul Covasna 

18,71 mp., la niveulul comnei Barcani s-a înregistrat o valoare de 15,18 mp. 

 

Tabel 7. Evoluția  locuințelor și a suprafețelor locuibile în perioada 1992-2019 

Ani 1992 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr 

locuințe 
1410 1170 1275 1275 1278 1279 1279 1279 1279 1279 1279 

Suprafață 

locuibilă 
54000 50713 60184 60184 60546 60626 60626 60626 60626 60626 60626 

sursa: http://statistici.insse.ro 
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3. Economia locală 

3.1. Evoluția și structura forței de muncă 

Populația aptă de muncă cuprinde persoanele având vârsta legală de muncă și care exercită 

în mod obișnuit o activitate profesională ce le oferă un câștig, reprezentând sursa lor de existență. 

Astfel, populația aptă de muncă, denumită și populație activă, este constituită din totalitatea 

persoanelor care activează pe piața muncii și totalul persoanelor aflate în șomaj și în căutarea unui 

loc de muncă. 

Numărul salariaților la nivelul comunei Barcani a avut o evoluție fluctuantă în perioada de 

timp analizată. În anul 2018 exista un număr de 155 de salariați, reprezentând cea mai mare valoare 

din perioadă analizată. Valoarea minimă s-a înregistrat în anul 2011, respectiv 93 de salariați, 

ajungând în anul 2019 la un număr de 151 de salariați.     

 

Tabelul 8. Evoluția salariațiilor în comuna Barcani 

Ani 1992 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr 

salariați 
118 136 93 99 104 111 113 111 119 155 151 

sursa: http://statistici.insse.ro 
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Gradul de ocupare a forței de muncă în comuna Barcani este relativ scăzut, cauza 

constituind-o diversificarea redusă a activitățiilor economice. Lipsa locurilor de muncă determină 

migrația populației, în special în rândul tinerilor. 

Conform datelor prezentate, în perioada 2010-2020 numărul șomerilor înregistrați la 

nivelul comunei Barcani a fost caracterizat de o serie de fluctuații. Dacă în anul 2010 au fost 

înregistrați 152 șomeri, în anul 2019 numărul acestora a scăzut la 31 șomeri, aceste valori 

reprezentând valoarea maximă și valoarea minimă a perioadei de timp analizate.  

 

Tabelul 9. Evoluția șomerilor pe sexe în comuna Barcani 

Ani 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr șomeri 152 99 86 112 112 90 78 57 41 31 61 

Masculin 100 55 51 69 68 57 47 36 23 15 36 

Feminin 52 44 35 43 44 33 31 21 18 16 25 

sursa: http://statistici.insse.ro 
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3.2. Situația activităților economice 

Una dintre caracteristicile specifice mediului rural  în ceea ce privește activitățiile 

înreprinse de locuitori constă în combinarea muncii agricole cu cea neagricolă. 

În economia locală, cele mai bine reprezentate domenii de activitate sunt cele ale 

agriculturii, fabricării produselor lactate şi a brânzeturilor, silviculturii și exploatării forestieră, 

întreţinerii şi reparării autovehiculelor, construcțiilor, transporturilor, atât din punctul de vedere al 

rezultatelor generate, cât și din punctul de vedere al forței de muncă ocupate.  

Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Covasna, în comuna Barcani funcţionau în anul 2019 un număr de 41 unităţi economice, din care 

9 îşi desfăşoară activitatea în domeniul serviciilor de tranport rutier și de marfă,  8 în domeniul 

construcţiilor, 5 în domeniul silviculturii și industriei uşoare (prelucrarea materiei lemnoase), 4 în 

domeniul industriei alimentare, 4 în domeniul comerţului, 4 în domeniul serviciilor de întreținere 

și reparare a autovehiculelor. 

Tabel 10. Agenți economici care au sediul social în comuna Barcani 

Nr. 

crt. 
Denumire firmă 

Cifră de afaceri 

netă 2019 

Număr 

angajați 
Adresă 

Domeniu principal de 

activitate 

1 OPREA GROUP S.R.L. 4.670.054 18 

Barcani 
Silvicultură, exploatare 

forestieră şi alte activităţi 

forestiere 

2 
GREEN LIFE BUSINESS 

S.R.L. 
71.960 2 

3 
EXPLO-MAR. BANIȚĂ 

S.R.L. 
359.999 2 

4 ADELMUR S.R.L. 525.586 9 

5 SERVICII ALIN S.R.L. 2.148.876 12 Lădăuți 

6 
PRESTĂRI SERVICII 

”AUTO-CAMBIO” S.R.L. 
1.988.259 12 

Barcani 
Întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor 

7 NEAGOVICI S.R.L. 105.657 - 

8 IONIRAL RAD S.R.L. - - 

9 
TOP UNIVERSSYS 

S.R.L. 
- - 

10 

PRODUCȚIE SERVICII 

ȘI COMERȚ "DELIA" 

S.R.L. 

195.210 

 
3 Barcani 
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11 CREATIVSYS S.R.L. 18.000 2 Lucrări de construcţii a 

clădirilor rezidenţiale şi 

nerezidenţiale 

12 CULAI S.R.L. - - 

13 ANCALIV S.R.L. - - 

14 
DECO-COD INVEST 

S.R.L. 
432.799 12 

15 LCDL-NEAGOE S.R.L. 57.000 2 

16 
RYO STAR ELECTRIC 

S.R.L. 
- - Barcani 

Lucrări de instalaţii 

electrice 

17 BANROM S.R.L. 621.274 9 Barcani 

Fabricarea altor elemente 

de dulgherie şi tâmplărie, 

pentru construcţii 

18 DOBRINAȘU' S.R.L. 30.979 1 

Barcani 

Transporturi rutiere de 

mărfuri 

19 TRANSMIHROC S.R.L. 527.261 3 

20 
ARNAUT GHEORGHE 

TRANSPORT S.R.L. 
88.923 1 

21 
BUSINESS-FAMILY 

TRANSSYS S.R.L. 

125.360 

 
1 

22 
DRAGOMIR-MAR 

TRANS S.R.L. 
45.550 - 

23 

MOC TRANSPORT 

INTERN ȘI 

INTERNAȚIONAL S.R.L. 

- - 

Lădăuți 

24 
TRANS ȘERBAN SIA 

S.R.L. 
4.110 1 

25 
GENESIS SPEED TRANS 

S.R.L. 
199.617 1 

Sărămaș 

26 GEOLUP TRANS SRL 500 1 

27 GREEN BLOOM S.R.L. - - 

Barcani 

Comerţ cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi 

şi tutun 

28 

SOCIETATE 

COOPERATIVĂ 

"CONSUMCOOP 

BARCANI" 

39.046 1 

29 GHEMARSPRO S.R.L. 128.452 - 



Strategia de dezvoltarea locală a comunei Barcani pentru perioada 2021-2027 

30 | P a g i n ă  
 

30 
BALROM NOBLEESE 

S.R.L. 
49.500 1 Barcani 

Alte activităţi recreative şi 

distractive n.c.a. 

31 
KASA BARCANEANA 

S.R.L. 
- - Barcani 

Facilităţi de cazare pentru 

vacanţe şi perioade de 

scurtă durată 

32 
FLORINA AGRO 

TURISM S.R.L. 
- 1 Sărămaș Alte servicii de cazare 

33 
KATY-ANTO-EMY 

S.R.L. 
353.966 3 Lădăuți 

Activităţi de alimentaţie 

(catering) pentru 

evenimente 

34 LA VATRA S.R.L. 643.965 13 Barcani 

Fabricarea pâinii, fabricarea 

prăjiturilor şi a produselor 

proaspete de patiserie 

35 
PRODUCȚIE 

"MILKCOM" S.R.L. 
17.068.881 53 Sărămaș 

Fabricarea produselor 

lactate şi a brânzeturilor 

36 
LAUR AGROTURISM 

S.R.L. 
- 1 Sărămaș 

Prelucrarea şi conservarea 

cărnii 

37 
VEN MED 

TRANSILVANIA S.R.L. 
350 1 Sărămaș Creșterea altor animale 

38 
F.M.A. FARMHOUSE 

S.R.L. 
- - Barcani 

Comerţ cu ridicata al 

animalelor vii 

39 LITANALEX S.R.L.-D 87.236 3 Barcani 
Coafură şi alte activităţi de 

înfrumuseţare 

40 
BLUEBELT SOLUTION 

S.R.L. 
30.238 - Barcani 

Activităţi de realizare a 

soft-ului la comandă 

(software orientat client) 

41 
VIP-MADAMOBILE 88 

S.R.L.-D 
4.800 - Barcani 

Fabricarea articolelor de 

voiaj şi marochinărie şi a 

articolelor de harnaşament 

sursa: Prelucrarea datelor furnizate de ORC Covasna, adresa nr. 2753/ 08.04.2021 

 

Cea mai mare contribuție în cifra de afaceri o aduce fabricarea produselor lactate şi a 

brânzeturilor, care generează mai mult de 50% din cifra de afaceri la nivel de comună, în domeniul 

căreia activează un număr de 53 de angajați. 
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3.3. Fondul funciar  

Condițiile generate de relief, soluri și climă au determinat în comuna Barcani practicarea 

agriculturii care se materializează în producție vegetală, producție animalieră, elemente de 

activități adiacente, precum prelucrarea primară a produselor vegetale și animaliere (produse din 

lapte de vacă și oaie).  

Agricultura reprezintă sectorul economic cu un ridicat potențial de dezvoltare în comună, 

fiind și un sector destul de puternic în realizarea de venituri. Produsele rezultate în urma 

activitățiilor agricole sunt valorificate de către producătorii particulari în gospodăriile proprii sau 

în piețele de desfacere din localitățile din apropiere 

Din punctul de vedere al activităţii agricole/neagricole, conform datelor INS, suprafaţa 

totală a comunei Barcani este de 6.574 ha, din care terenurile agricole ocupă 3.643 ha. Din totalul 

suprafeţei agricole 354 de ha, adică 9,72 % sunt terenuri arabile. Ponderea cea mai mare o deţin 

pădurile cu 2.462 de ha (aproximativ 37%), pășunile 2.103 de ha (aproximativ 32%) și fânețele 

1.186 de ha (aproximativ  18% din suprafaţa totală a comunei).         
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Primăria are în proprietate 2.103 de ha din suprafaţa agricolă şi 1.648 de ha din suprafaţa 

forestieră, iar restul de 2.066 de ha teren agricol şi 37 de  ha de pădure sunt în proprietate privată. 

Păşunile sunt în proprietatea primăriei, care le închiriază crescătorilor de animale. Cea mai mare 

parte a păşunilor se află pe terenuri accidentate şi nu pot fi folosite pentru altceva.  

Din punct de vedere evoluativ, structura fondului funciar este prezentată în tabelul următor: 

 

Tabel 11. Evoluția fondului funciar 

 sursa: http://statistici.insse.ro 

3.4. Agricultura și zootehnia 

Analizând datele privind modul de folosință al terenurilor se evidențiază potențialul 

comunei Barcani pentru creșterea animalelor, acest lucru datorându-se suprafețelor mari ocupate  

de pășuni și fânețe. 

Nivelul de productivitate al agriculturii poate fi redat prin doi indicatori: suprafața de teren 

agricol ce revine în medie unui locuitor și suprafața de teren arabil ce revine în medie unui locuitor. 

În ceea ce privește comuna Barcani, unui locuitor îi revine aproximativ 0,92 ha teren agricol. Mult 

mai elocvent din punct de vedere al productivității este suprafața de teren arabil ce ii revine unui 

locuitor, indicator ce are o valoare de 0,09 ha/loc. Acest lucru se explică prin suprafețele mari 

ocupate de pășuni, fânețe, dar și de păduri.  

Modul de folosință al terenurilor (ha) Ani de referință 

Anul 1992 2002 2011 

Terenuri agricole 4722 4122 3643 

Arabil 662 363 354 

Pășuni 2601 2677 2103 

Fânețe 1458 1082 1186 

Livezi și pepiniere pomicole 1 - - 

Terenuri neagricole 3812 2629 2931 

Păduri și altă vegetație forestieră - - 2462 

Ape,bălți - - 50 

Căi de comunicații - - 186 

Terenuri ocupate cu construcţii şi curţi   229 

Terenuri degradate și neproductive - - 4 

Total 8534 6751 6574 
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În comuna Barcani creșterea animalelor este o activitate prezentă, cu vechi tradiții. Speciile 

de animale care se cresc sunt bovine, ecvine, ovine, caprine, porcine, păsări, iepuri și albine. 

Din datele culese de la  Compartimentul agricol al Primăriei Barcani referitoare la situația 

efectivelor de animale aferente anului 2021, reiese faptul că această comună este, datorită 

efectivului de animale, specifică creșterii ovinelor și bovinelor, rasele predominante fiind țurcană 

(ovine) și bălțată românească (bovine).  

 

Tabel 12. Efective de animale  la nivelul comunei Barcani 

   

sursa: http://statistici.insse.ro și date furnizate de Compartimentul Agricol al Primăriei Barcani 

 

Tabel 13. Producția agricolă animală la nivelul comunei Barcani 

 Ani 

Principalele produse agricole animale 
Unități de 

măsură 
1992 2002 2003 

Greutatea în viu a animalelor destinate 

sacrificării pentru consum 

Tone greutate 

vie 
976 450 539 

Producția de lapte de vacă și bivoliță 

(inclusiv consumul vițeilor) 
Hectolitri 24840 31942 35280 

Producția de lână Kilograme 13051 5500 10320 

Producția de ouă Mii bucăți 596 957 960 

   sursa: http://statistici.insse.ro 

Ani 

Principalele categorii de 

animale 
1992 2002 2003 2019 2021 

Bovine 1920 2111 2112 1824 2276 

Porcine 3100 3580 2415 1733 1575 

Ovine 7800 4954 4320 8597 9490 

Păsări 10000 11500 7000 10000 2520 

Caprine - - - 14 80 

Ecvine - - - 446 184 

Iepuri - - - 79 129 

http://statistici.insse.ro/
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După cum se observă din ultimele date înregistrate de Institutul Național de Statistică, în 

anul 2003 structura culturilor agricole este specifică zonei de munte, unde particularitățile 

climatice nu permit cultivarea unei game mai largi de produse vegetale. Prin urmare, culturile 

specifice comunei Barcani sunt cele de cartof, legume porumb și plante furajere. 

Cultura cartofului deține ponderea cea mai mare a suprafeței cultivate, însumând 277 ha, 

producția medie obținută fiind de circa 16.000kg/ha. A doua cultură ca și suprafață cultivată este 

reprezentată de cultura legumelor, ocupând o suprafață de 31 ha și având o producție de 8.580 

kg/ha. Dintre cerealiere, porumbul ocupă o suprafață de 5 ha din suprafaţa terenului arabil.  

 

         Tabel 14. Evoluția principalelor culturi  la nivelul comunei Barcani în anul 2003 

 

                    

 

 

 

 

 

 

sursa: http://statistici.insse.ro 

 

 Practicarea agriculturii este condiționată de elementele cadrului natural (relief, sol, climă), 

dar și de componența demografică prin fortă de muncă și de dotările tehnico-materiale existente. 

Tabel 15. Suprafața construcții agricole 

Construcții 

Unități agricole fără 

personalitate juridică 

aparținând persoanelor cu 

domiciliul în localitate 

Unități agricole fără 

personalitate juridică 

aparținând persoanelor cu 

domiciliul în altă localitate 

Unități agricole cu 

personalitate juridică 

care au activitate pe 

raza localității 

Grajduri 59447 0 200 

Patule 0 0 0 

Magazii, hambare 

pentru cereale 
19683 0 109 

Șură, fânar 20924 0 0 

Remize, șoproane 8180 126 140 

Sursa: date furnizate de Compartimentul Agricol al Primăriei Barcani 

Anul 2003 

Principalele culturi  ha tone 

Porumb boabe 5 10 

Cartofi 277 4432 

Legume 31 266 

http://statistici.insse.ro/


Strategia de dezvoltarea locală a comunei Barcani pentru perioada 2021-2027 

35 | P a g i n ă  
 

Tabel 16. Utilaje, instalații pentru agricultură, silvicultură și mijloace de transport 

Tip utilaj Numar utilaje 

Tractoare până la 45 CP 123 

Tractoare între 45-65 CP 20 

Tractoare între 66-100 CP 9 

Motocultoare 3 

Motocositoare 138 

Pluguri  pentru tractor cu două trupițe 102 

Pluguri cu tracțiune animală 146 

Cultivatoare 3 

Grape cu tracțiune mecanică (toate tipurile) 96 

Grape cu tracțiune animală 114 

Combinatoare 2 

Semănătoare cu tracțiune mecanică pentru păioase -simple 4 

Mașini pentru plantat cartofi 63 

Mașini pentru împrăștiat îngrășăminte organice 20 

Mașini pentru erbicidat 8 

Combine și mașini pentru recoltat cartofi 37 

Cositori cu tracțiune mecanică 52 

Prese pentru balotat paie și fân- baloți paralelipipedici 45 

Prese pentru balotat paie și fân- baloți cilindrici 3 

Remorci pentru tractoare 20 

Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate până la 1,5 tone 11 

Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate peste la 1,5 tone 81 

Care și căruțe 510 

Instalații pentru muls mecanic 37 

Instalații pentru prepararea furajelor 2 

Alte utilaje, instalații pentru agricultură, silvicultură și mijloace de 

transport cu tracțiune mecanică și animală 
225 

Sursa: date furnizate de Compartimentul Agricol al Primăriei Barcani 
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3.5. Silvicultura 

Pentru evidențierea caracteristicilor fondului forestier din comuna Barcani vor fi folosiți 

indicatori ce se referă la mărimea fondului forestier (suprafața, repartiția pădurilor, procentul de 

împădurire, cota de pădure pe locuitor) și compoziția pe specii. 

  

Raportul dintre suprafața fondului forestier și suprafața totală a comuneiredă procentul de 

împădurire. La nivelul comunei Barcani acesta are o valoare de 0,37% în anul 2011. 

În ceea ce privește cota de pădure/locuitor (suprafața fondului forestier raportată la numărul 

de locuitori), acest indicator are valoarea de 0,61. 

Compoziția pe specii a pădurilor oferă informații importante asupra structurii producției 

lemnoase, a valorii economice a producției forestiere precum și volumul acestei producții. Comuna 

Barcani, fiind așezată într-o zonă depresionară, versanții care o închid sunt de înălțimi reduse, 

drept pentru care acestei altitudini îi corespund pădurile de foioase și de amestec. 

Din cadrul pădurilor de amestec se remarcă cele de molid și fac, care ocupă o suprafață 

de........ Pădurile de brad-fag-molid au o întindere de ..........., iar cele de brad-fag au o suprafață 

mai redusă, de circa ........ Sectorul foioaselor este reprezentat de pădurile de fag, ce au o arie de 

....., zona pădurilor de conifere este foarte restrânsă, pădurile de molid și pin însumând .....  

Fondul forestier este, prin urmare, o sursă de creștere a veniturilor, de dezvoltare 

economică, contribuind la creșterea bunăstării vieții populației.  

Principalele disfuncționalități care apar la nivelul vegetației forestiere sunt tăierea excesivă 

a pădurilor și plantarea insuficientă a produselor asociate fondului forestier. 

3.6. Industria 

Poziția geografică a comunei Barcani în cadrul regiunii montane, mai precis în depresiunea 

intramontană Întorsura Buzăului, este nefavorabilă amplasării și funcționării industrilor. Acest 

lucru se datorează, pe de o parte condițiilor de mediu, a posibilelor contaminări ale aerului cu 

diverși poluanți proveniți de la activitățile industriale pe fondul cantonării acestora pe fundul 

depresiunii și gradului redus de accesibilitate.  Pe de altă parte, alți factori restrictivi ai dezvoltării 

industriei ar putea fi generați de lipsa de resurse umane calificate pe fondul migraților interne și 

internaționale sau de infrastructura tehnico-edilitară modestă. 

Cu toate acestea, în comuna Barcani există un număr de 41 de unități economice, din care 

două își desfășoară activitatea în sectorul industriei alimentare. Dintre acestea se remarcă S.C. 

„MILKOM” SRL, înființată la data de 02 iulie 1993, având o activitate de 28 de ani, concurând 
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cu succes cu marile firme de procesare a laptelui din țară, fiind una dintre cele 13 firme CAEN 

1051 din Covasna. Laptele este obținut din surse naturale, de la animale care pasc în condiții 

ecologice, departe de infrastructura rutieră și expunerii la diverși poluanți. În aceste condiții, 

produsele obținute sunt certificate de către International Featured Standards, respectând 

aspectele care țin de siguranța alimentară. Conform datelor furnizate de termene.ro cifra de 

afaceri a firmei la nivelul anului 2020 a fost de 16.824.292 RON cu un profit de 732.691 RON 

și un număr de 45 de angajați. 

 

 

PARTEA A II-A –STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI 

BARCANI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

1. Contextul european, național și regional și județean 

 

Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea economică a 

Uniunii Europene în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme în 

vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până în 

2020. Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit 5 mari obiective de atins până în 2020 cel 

târzi:  

1. creșterea la cel puțin 75 % a procentului din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de 

ani care are un loc de muncă; 

2. investirea a 3 % din produsul intern brut în cercetare și dezvoltare; 

3. reducerea cu cel puțin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea la 20 % a 

procentului energiilor regenerabile și creșterea cu 20 % a eficienței energetice; 

4. reducerea ratei abandonului școlar la mai puțin de 10 % și creșterea la cel puțin 40 % a 

procentului diplomelor de învățământ superior; 

5. reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor amenințate cu sărăcia sau cu 

excluziunea socială.  

Aceste obiective au fost susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și în țările 

UE: Uniunea inovării, Tineretul în mișcare, agenda digitală pentru Europa, o Europă eficientă 

din punctul de vedere al utilizării resurselor, o politică industrială adaptată erei globalizării, 

strategia pentru noi competențe și noi locuri de muncă și Platforma europeană de combatere a 

sărăciei.    
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Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent al UE, creat în 2008, 

care consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus obiectivele pentru Strategia de 

inovare pentru perioada 2021-2027, a căror implementare va fi urmărită prin următorul program 

al UE de cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027): 

1. creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare; 

2. stimularea capacității de inovare a învățământului superior; 

3. lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare). 

Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027 definește 11 obiective europene pentru 

tineret care prezintă o viziune pentru o Europă care le permite tinerilor să își realizeze pe deplin 

potențialul și identifică domenii intersectoriale care afectează viețile tinerilor și indică care sunt 

provocările care trebuie abordate: 

1. O Uniune Europeană mai conectată cu tinerii; 

2. Egalitate pentru toate genurile; 

3. Societăți incluzive; 

4. Informare și dialog constructiv; 

5. Sănătate mintală și bunăstare; 

6. Dezvoltarea tinerilor în mediul rural; 

7. Locuri de muncă de calitate pentru toți; 

8. Învățământ de calitate; 

9. Spații ale tinerilor și participare pentru toți; 

10. O Europă verde și durabilă; 

11. Organizații de / pentru tineret și programe europene. 

 

Pentru eliminarea decalajelor care persistă între statele membre și între regiunile din 

interiorul acestora, sunt necesare investiții suplimentare, politica de coeziune având capacitatea de 

a contribui la eliminarea acestor decalaje. 

Politica de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 propune 5 

priorități investiționale:  

1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;  
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2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice; 

3.  O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

4.  O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale 

și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; 

5.  O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 include 17 obiective de 

dezvoltare durabilă, cu ținte clare pentru 2030: 

1. Fără sărăcie; 

2. Foamete zero; 

3. Sănătate și bunăstare; 

4. Educație de calitate; 

5. Egalitate de gen; 

6. Apă curată și sanitație; 

7. Energie curată și la prețuri accesibile; 

8. Muncă decentă și creștere economică; 

9. Industrie, inovație și infrastructură; 

 

 

 

10. Inegalități reduse; 

11. Orașe și comunități durabile; 

12.  Consum și producție responsabile; 

13. Acțiune în domeniul schimbărilor 

climatice; 

14. Viața acvatică: 

15. Viața terestră; 

16. Pace, justiție și instituții eficiente; 

17. Parteneriate pentru realizarea 

obiectivelor. 

 

 



 

 

Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 – 2035 se bazează pe 11 

(+3) proiecte interdisciplinare: 

Proiect 1: Școala și educația în viziunea Academiei Române; 

 Proiect 2: Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm generațiilor 

viitoare; 

            Proiect 3: Securitatea și eficiența energetică. Alocarea resurselor energetice necesare în 

evoluția și dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea României în perioada 2017 –2037; 

            Proiect 4: Siguranța informatică – protecția cibernetică, protecția proprietății intelectuale 

în proiecte și în publicarea electronică; 

 Proiect 5: Securitate și siguranță alimentară; 

Proiect 6: Economia și calitatea vieții; 

Proiect 7: Sănătatea – de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în 

România– repere pentru următoarele decenii; 

Proiect 8: Proiectul european al Dunării / Strategia Națională a Dunării; 

Proiect 9: Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal – 

Europa multilingvistică, cultura electronică; 

Proiect 10: România – societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are;  
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Proiect 11: România în era globalizării – spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de 

echilibru și moderație; 

Proiect 12: Politici financiare și monetare – Echilibru și adăugarea unei dezvoltări durabile; 

Proiect 13: Instituții publice stabile, respectate și durabile – stabilitatea Statului Român; 

Proiect 14: Strategia de apărare a României. 

 

La nivel regional, ADR CENTRU a elaborat Planul pentru Dezvoltare Regională (PDR) 

2021-2027, care reprezintă principalul document de planificare și programare la nivel regional, 

prin care se vor stabili viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la 

finalul perioadei de programare 2021-2027, direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru 

atingerea obiectivelor.  Plecând de la nevoile și provocările regiunii Centru, prin intermediul POR 

2021-2027 de la nivelul Regiunii Centru este vizată implementarea următoarelor priorități de 

dezvoltare și obiectivele specifice corespunzătoare: 

1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă 

2. Competitivitatea economică, cercetare-dezvoltare și inovarespecializare inteligentă 

3. Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate 

4. Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice 

5. Turism și patrimoniu cultural 

6. Dezvoltare rurală, agricultura și silvicultura 

 

Pentru prioritățile stabilite sunt structurate următoarele domenii de dezvoltare: 

 

1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă 

1.1.  Întărirea capacității administrative, autorităților publice locale în vederea 

implementării principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea cooperării la nivel 

microregional 

1.2.  Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional; 

dezvoltarea infrastructurii de internet în mod special a infrastructurii de bandă largă 

1.3.  Consolidarea rolului și funcților așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori 

importanți în asigurarea coeziunii teritoriale, sociale și a creșterii economice bazate pe 

cunoaștere 

 

2. Competitivitatea economică, cercetare-dezvoltare, inovare și specializare 

inteligentă 

2.1.  Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru dezvoltarea economică 

inteligentă 

2.2.  Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale de afaceri, susținerea 

clusterelor și dezvoltarea rețelelor de cooperare economică 
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2.3.  Susținerea sectorului regional de cercetare-dezvoltare pentru o creștere economică 

inteligentă 

2.4.  Creșterea gradului de internaționalizare ale economiei și sectorului regional  de 

C.D.I. 

 

3. Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate 

3.1.  Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a 

serviciilor și accesului la educație și toate nivelurile 

3.2.  Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizare a pieței muncii 

3.3.  Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea serviciilor acordate 

persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile 

3.4.  Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și 

îmbunătățirea serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate 

 

4. Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice 

4.1.  Creșterea calității mediului înconjurător din așezările urbane și rurale din Regiunea 

Centru 

4.2.  Creșterea eficienței utilizării energiei și a altor resurse materiale 

4.3.  Protejarea și conservarea biodiversității regionale 

4.4.  Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale 

 

5. Turism și patrimoniu cultural 

5.1.  Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, 

valorificarea patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear 

5.2.  Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare și de agrement și 

îmbunătățirea servicilor specifice 

5.3.  Susținerea turismului de nișă, dezvoltarea activităților conexe turismului și 

integrarea activităților turistice 

5.4.  Asigurarea forței calificate de muncă în turism 

 

6. Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura 

6.1.  Eficientizarea sectorului agroalimentar și îmbunătățirea pregătirii profesionale a 

fermierilor 

6.2.  Susținerea activităților agricole în zonele montane 

6.3.  Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic regional 

6.4.  Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în 

localități rurale 

6.5.  Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale 

6.6.  Dezvoltarea infrastructurii sociale, culturale-creativ și susținerea dezvoltării 

comunitare 
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ANALIZA SWOT A COMUNEI BARCANI 
 

1. Delimitare conceptuală 

Eficiența unui sistem este influențată în mare măsură de 

capacitatea acesteia de a înțelege și de a  

se adapta la mediul ambiant, iar eficiența managementului 

presupune planificare, organizare,  

control, proceduri de lucru și o legislație adecvată. 

Analiza SWOT este cea mai importantă tehnică managerială 

pentru înțelegerea poziției  

strategice a unei organizații. Scopul acesteia este de a 

recomanda strategiile care asigură cea mai  

bună aliniere între mediul intern și extern: alegerea strategiei 

corecte, încât să fie adaptate punctele  

tari la oportunități, să reducă la minimum riscurile și să 

elimine punctele slabe. 

SWOT - prezentare:  

 

S - Strenght/ punctele tari ale organizației – definesc valorile pozitive și  

condiționările interne care pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea  

obiectivului managerial 

W - Weaknesses/ punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate – elemente ce pot  

împiedica atingerea obiectivelor 

O - Opportunities/ oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele organizației 

T – Threats/ amenințări la adresa creșterii organizației respective – aspecte negative ce apar  

din supra-exploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației din 

partea  

unui mediu extern aflat în schimbare 

 

2. Analiza SWOT pe domenii 

În continuare este prezentată analiza SWOT pe principalele domenii de interes în cadrul  

analizei noastre: așezare geografică, mediu, demografie, economie, agricultură, infrastructură, 

servicii publice, educație turism și cultură, mediu, capacitate administrativă. 
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AȘEZARE GEOGRAFICĂ ȘI LOCALIZARE 

 
INTERN 

P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I 

-Comună situată de-a lungul arterei 

hidrografice; 

-Acces la drumul național DN 13 E; 

-Exsitența resurselor forestiere; 

-Comună situată la o distanță de 10 km 

față de orașul Întorsura Buzăului și la o 

distanță de 30 de km față de Sfântu 

Gheorghe; 

-Potențial agricol, în special favorabil 

zootehniei. 
P

U
N

C
T

E
 S

L
A

B
E

 

-Zonă supusă hazardelor naturale, 

printre care torențialitate, inundații și 

alunecări de teren; 

-Temperaturi care în sezonul rece 

depășesc minima medie pe țară; 

-Soluri prăfoase nisipo-argiloase 

nefavorabile culturilor arabile 

 

EXTERN 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I 

-Posibilitatea încadrării zonei în 

programul de finanțare prin fonduri 

structurale ale Uniunii Europene; 

-Atracția investitorilor prin intermediul 

peisajului geografic; 

-Existența programelor naționale și 

județene destinate dezvoltării zonei 

rurale. 

A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I 

-Temperaturi minime absolute în 

sezonul rece; 

-Precipitații abundente în sezonul cald 

care pot genera torențialitate și 

inundații; 

-Resursele financiare din venituri 

proprii care nu pot asigura dezvoltarea 

proiectelor finanțate prin Fonduri 

Structurale. 
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MEDIU 

 
INTERN 

P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I 

-Peisaj geografic atractiv; 

-Existența resurselor de apă, atât de 

suprafață, cât și de subteran; 

-Calitatea bună a aerului 

-Fond funciar forestier bine valorificat 

-Fonduri financiare alocate în 

agricultură; 

-Implicarea persoanelor în sectorul 

primar. 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

-Prezența nisipului prăfos argilos care 

duce la stagnarea apei și producerea 

eroziunii, alunecărilor de teren și a 

torențialității; 

-Utilizarea unor practici agricole care 

generează degradarea solurilor; 

-Lipsa fânețelor; 

-Pășuni nevalorificate; 

-Slaba mecanizare a culturilor arabile; 

-Fertilizarea insuficientă a solurilor; 

-Depozitarea necorespunzătoare a 

deșeurilor menajere și zootehnice care 

generează poluarea solului și a apelor 

subterane cu nitrați; 

-Slaba promovare a voluntariatului cu 

privire la conservarea mediului 

geografic și a resurselor naturale; 

-Atitudinea ecologică nefavorabilă. 

EXTERN 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I 

-Valorificarea resurselor naturale; 

-Dezvoltarea turismului ecologic; 

-Producția de resurse vegetale și 

animale; 

-Dezvoltarea zootehniei; 

-Înființarea centrelor de prelucrare a 

pruduselor agricole; 

-Posibilitatea introducerii resurselor 

regenerabile de energie; 

-Posibilitatea atragerii de fonduri cu 

scopul dezvoltăriii infrastructurii 

edilitare în domeniul agricol; 

-Educarea populației privind 

sustenabilitatea resurselor naturale și 

dezvoltarea de parteneriate cu scopul 

protecției mediului; 

-Posibilitatea înființării piețelor de 

desfacere pentru produsele lactate. 

A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I 

-Poluarea apelor; 

- Deteriorarea solurilor din cauza 

depozitării neorganizate a deșeurilor și 

cultivării intensive a terenurilor care duc 

la scăderea fertilității; 

-Posibilitatea producerii scurgerii de 

suprafață (viituri și inundații); 

-Schimbările climatice globale care pot 

duce la producerea unor dezastre 

naturale; 

-Depozitarea ilegală a deșeurilor 

menajere care pot afecta calitatea apei și 

a aerului; 

-Supraeexploatarea fondului forestier; 

-Extinderea necontrolată a vetrei satelor 

care pun o amprentă negativă asupra 

mediului; 

-Potențial ridicat de poluare a vegetației 

și faunei locale datorită evacuării 

necontrolate a apelor uzate. 
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DEMOGRAFIE 

 
INTERN 

P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I 

-Omogenitate etnică și confesională; 

-Proximitatea față de orașe; 

-Număr aproximativ echilibrat între 

populația masculină și cea feminină; 

-Scăderea constantă a numărului de 

șomeri; 

-Calitatea vieții pozitivă în raport cu 

relieful și condițiile climatice. 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

-Grad ridicat de îmbătrânire 

demografică; 

-Reducerea constantă a numărului de 

locuitori; 

-Sporul natural negativ; 

-Suprafața medie locuibilă pe persoană 

este situată sub mediile: națională, 

regională și județeană; 

-Există, în medie, 3 persoane pe 

gospodărie; 

-Spor migratoriu pozitiv. 

EXTERN 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I 

-Implicarea autorităților publice locale 

cu privire la problemele cu care se 

confruntă populația, având în vedere 

soluționarea acestora; 

-Accesul facil al populației spre orașele 

învecinate în vederea ocupării locurilor 

de muncă. 

-Posibilitatea încurajării tinerilor pentru 

a avea copii prin acordarea unor 

ajutoare speciale; 

-Creșterea speranței de viață prin 

intermediul dezvoltării sistemului de 

sănătate. 

 

A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I 
-Dinamica negativă a numărului de 

locuitori care va accentua raportul de 

dependență demografică; 

-Finanțarea slabă a sistemului de 

educație care va genera scăderea 

numărului de persoane înalt calificate; 

-Epidemii sau pandemii care  duc la 

creșterea mortalității.  
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ECONOMIE 

 

INTERN 

P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I 

-Gradul ridicat de ocupare a forței de 

muncă în sectorul primar; 

-Existența persoanelor încadrate în 

forța de muncă; 

-Costul forței de muncă scăzut la nivel 

local; 

-Existența agenților economici în 

comună; 

-Poziție geografică favorabilă față de 

centrele urbane. 

 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

-Gradul de ocupare a forței de muncă 

relativ scăzut față de media națională; 

-Lipsa locurilor de muncă; 

-Scăderea cererii și ofertei de serviciii; 

- Raportul de dependență demografică 

este peste media pe județ; 

-Lipsa parteneriatelor cu alte localități, 

fie din țară, fie din străinătate; 

-Promovarea redusă a produselor locale; 

-Lipsa interesului agenților economici  

străini de a investi. 

 

EXTERN 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I 

-Oportunități de finanțare a agenților 

economici; 

-Diversificarea activităților economice; 

-Posibilitatea investirii în diverse 

sectoare de activitate. 

A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I 

-Criza economică și financiară  care 

afectează piața locurilor de muncă; 

-Pregătirea ineficientă cu privire la 

accesarea fondurilor europene; 

-Politica nefavorabilă care îngrădește 

dezvoltarea afacerilor locale; 

-Epidemiile sau pandemiile; 

-Condițiile impuse de Uniunea 

Europeană neîncurajante pentru agenții 

economici locali. 
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AGRICULTURĂ 

 
INTERN 

P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I 

-Existența unor asociații (Societatea 

Agricolă Agrozootur 2009); 

-Forță de muncă majoritară ocupată în 

agricultură și alte activități 

gospodărești; 

-Tradiția cultivării legumelor, în 

special a cartofului; 

-Potențialul agricol, în special în ceea 

ce privește zootehnia; 

-Mare diversitate zootehnică, 

reprezentată, în principal, de țurcană 

(ovine) și bălțată românească (bovine); 

-Cadrul natural propice; 

-Poziția geografică prielnică pentru 

cultura plantelor (cartof, sfeclă de 

zahăr, porumb etc) și accesibilitatea 

terenului în arealul depresionar și pe 

terasele inferioare. 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

-Lipsa infrastructurii agricole; 

-Degradarea solurilor datorată 

prelucrării intensive a terenurilor; 

-Fertilizarea insuficientă; 

-Producții obținute insuficiente pentru 

satisfacerea nevoilor cetățenilor; 

-Slaba aplicare a măsurilor 

agropedoameliorative și a lucrărilor de 

îmbunătățiri funciare; 

-Lipsa interesului tinerilor privind 

activitățile agricole și gospodărești; 

-Tehnologii și echipamente învechite; 

-Cea mai mare parte a pășunilor se află 

pe terenuri fragmentate, nefiind propice 

utillizării de către o altă categorie; 

 

EXTERN 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I 

-Posibilitatea dezvoltării 

agroturismului; 

-Existența programelor locale de 

calificare a forței de muncă; 

-Sprijinul micilor fermieri de către 

Grupurile de Acțiune Locală; 

-Mărirea producției de alimente 

tradiționale de calitate; 

-Înființarea de asociații care să susțină 

exploatarea terenurilor agricole; 

-Posibilitatea accesării fondurile 

europene; 

-Mecanizare modernă; 

-Încurajarea agricultorilor prin 

intermediul existenței programelor 

guvernamentale. 

 

A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I 

-Depopularea datorată sporului 

migratoriu pozitiv și îmbătrânirii 

demografice; 

-Concurența de pe piața produselor 

agricole; 

-Fenomene meteo extreme care 

afectează culturile agricole; 

-Instabilitatea cadrului legislativ; 

-Pierderea tradițiilor pe măsura trecerii 

timpului și schimbarea mentalității 

tinerilor pe fondul modernizării; 

-Creșterea continuă a prețurilor. 
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INFRASTRUCTURĂ  

 
INTERN 

P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I 

-Proximitate față de centrele urbane 

prin poziționarea satului Barcani de-a 

lungul drumului național DN 13 E și a 

satului Sărămaș de-a lungul drumului 

județean DJ 121 A; 

-Investiții alocate pentru asfaltarea 

drumurilor comunale; 

-Iluminat public ce se bazează pe sursă 

de energie nepoluantă-led; 

-Existența trecerilor de pieton bine 

iluminate pe timp de noapte; 

-Racordarea populației la rețeaua 

electrică și de telecomunicații; 

-Existența rețelei de apă și canalizare; 

-Zonă de agrement - Lughet; 

-Parcuri de joacă iluminate pe baza 

panourilor solare; 

-Modernizarea clădirii instituțiilor de 

învățământ (grădinița și școala 

Barcani). 

 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

-Lipsa trotuarelor și a podețelor; 

-Necesitatea reabilitării drumurilor 

național și județean; 

-Lipsa asfaltului pe străzile lăturalnice și 

ulițele din interiorul comunei; 

-Lipsa transportului ecologic; 

-Inexistența căilor ferate din perimetrul 

administrativ; 

-Lipsa facilităților pentru persoanele 

defavorizate sau cele cu dizabilități; 

-Existența unui singur dispensar, unui 

singur medic de familie, unei singure 

farmacii și inexistența unui stomatolog; 

-Șanțuri cu grad ridicat de colmatare; 

-Slaba valorificare a celor 3 cămine 

culturale; 

-Scăderea numărului de elevi din școlile 

satelor Sărămaș și Lădăuți. 

EXTERN 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I -Atragerea de fonduri care să poată 

asigura racordarea populației la rețeaua 

de apă și canalizare; 

-Parteneriate cu localitățile învecinate 

în vederea racordării la rețeaua de gaz; 

-Proiecte pentru reabilitarea 

drumurilor. A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I 

-Instabilitatea politică; 

-Instabilitate monetară și legislativă; 

-Disfuncționalități care apar la 

implementarea proiectelor; 

-Necesitatea cofinanțării proiectelor; 

-Costuri ridicate pentru elaborarea 

documentației. 
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SERVICII PUBLICE 

 
INTERN 

P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I 

-Existența instituțiilor administrative; 

-Implicare activă a autorităților în 

problemele comunității; 

-Pregătirea continuă a personalului; 

-Alimentare cu apă potabilă; 

-Existența rețelei de canalizare; 

-Existența mijloacelor de transport în 

comun 

 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

-Inexistența alimentării cu gaz natural; 

-Lipsa spațiilor verzi; 

-Lipsa hidranților în satul Barcani; 

-Inexistența serviciilor comunitare de 

stingere în cazul incendiilor; 

-Inexistența stației de epurare pentru 

apele uzate; 

-Inexistența locului de depozitare a 

deșeurilor menajere; 

 

EXTERN 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I 

-Deschiderea unei piețe agroalimentare 

în care să se valorifice produsele 

locale; 

-Creșterea autonomiei locale; 

-Transparența activităților instituțiilor 

publice; 

-Cursuri de pregătire și calificare a 

funcționarilor publici; 

-Finanțări europene pentru 

îmbunătățirea servicilor publice 

A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I 
-Imposibilitatea autofinanțării; 

-Gradul redus de colectare a taxelor și 

impozitelor; 

-Instabilitate legislativă; 

-Dezastre naturale care pot provoca 

distrugeri; 
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EDUCAȚIE 

 
INTERN 

P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I 

-Existența învățământului preșcolar, 

școlar și gimnazial; 

-Existența instituțiilor care asigură 

infrastructura necesară desfășurării 

procesului educativ; 

-Existența utilităților necesare 

desfășurării unui învățământ de calitate 

(sală de sport, laboratoare, calculatoare 

etc.); 

-Existența unei comunicări formale și 

informale bune; 

-Programe de formare continuă a 

cadrelor didactice; 

-Dotarea clădirilor cu aparatură 

electronică, mobilier; 

-Racordare la rețeaua de apă și 

canalizare; 

-Accesul la internet; 

-Existența mijloacelor de transport. 

 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

-Scăderea numărului de elevi; 

-Numărul personalului calificat este în 

scădere; 

-Existența unui număr mic de elevi în 

satele Sărămaș și Lădăuți; 

-Materiale didactice învechite ; 

-Manuale școlare insuficiente; 

-Lipsa programului școală după școală; 

-Inexistența programului prelungit în 

cadrul învățământului preșcolar; 

-Lipsa aparaturii moderne; 

-Programa școlară încărcată 

EXTERN 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I 

-Posibilitatea realizării de parteneriate 

public-privat cu scopul sprijinirii 

procesului instructiv-educativ; 

-Posibilitatea accesării fondurilor 

europene nerambursabile care au ca 

scop îmbunătățirea infrastructurii; 

-Posibilitatea realizării de parteneriate, 

atât naționale, cât și internaționale; 

-Posibilitatea realizării programului 

școală după școală; 

-Posibilitatea angrenării elevilor în 

activitățile comunității prin acțiuni de 

voluntariat. 

A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I 

-Tendința de scădere a numărului de 

copii; 

-Politici incoerente în domeniul 

educației; 

-Demotivarea elevilor; 

-Tendința de scădere a personalului 

didactic înalt calificat; 

-Epidemiile și pandemiile; 

-Mass-media prin promovarea 

modelelor negative. 
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TURISM ȘI CULTURĂ 

 
INTERN 

P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I 

-Accesul facil pe drumul național DN 

13 E; 

-Peisajul geografic atractiv; 

-Zonă montană; 

-Existența căminelor culturale în 

fiecare sat al comunei Barcani; 

-Existența unei biblioteci; 

-Existența grupului vocal bărbătesc 

„Pădurenii”; 

-Existența evenimentelor și a 

manifestărilor cultural-artistice (zilele 

comunei și baluri tematice); 

-Existența unui spațiu în aer liber cu 

destinație cultural-artistică; 

-Existența unui structuri de primire 

turistică ce face parte din componența 

primăriei. 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

-Slaba dezvoltare a infrastructurii 

turistice; 

-Lipsa unei strategii de dezvoltare a 

turismului comunei Barcani; 

-Slaba valorificare a bibliotecii 

comunale pe fondul scăderii numărului 

de vizitatori; 

-Inexistența dotărilor necesare bunei 

funcționări a căminelor culturale; 

-Pregătirea profesională redusă; 

-Inexistența obiectivelor turistice; 

-Lipsa promovării localității și a ceea ce 

poate oferi; 

 

EXTERN 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I 

-Posibilotatea declarării unor zone arii 

naturale protejate; 

-Posibilitatea organizării și desfășurării 

de activități cultural-artistice; 

-Posibilitatea dezvoltării 

agroturismului; 

-Programe de dezvoltare a 

infrastructurii culturale și artistice; 

-Posibilitatea organizării târgurilor în 

care să se prezinte produsele locale 

(port popular și produse alimentare 

bio); 

-Creearea unui centru de informare 

turistică 

A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I 

-Epidemii și pandemii care împiedică 

desfășurarea activităților tursitice și 

cultural-artistice; 

-Instabilitate legislativă; 

-Resurse financiare limitate în ceea ce 

privește dezvoltarea infrastructurii 

turistice și culturale; 

-Discrepanțe între nevoile cetățenilor și 

ale posibililor turiști și ceea ce poate 

oferi comuna 
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 
INTERN 

P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I 

-Management performant al Primăriei; 

-Personal angajat cu studii superioare și 

cu experiență în administrația publică 

locală; 

-Sistem de control intern managerial 

implementat; 

-Asigurarea liberului acces la 

informațiile de interes public și 

transparență decizională; 

-Dotare cu tehnică modernă; 

-Răspuns prompt către cetățean; 

-Implementarea de proiecte de investiții 

care au dus la dezvoltarea comunității 

sub aspect economic, social, cultural 

etc. 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

-Lipsa resurselor financiare proprii 

pentru realizarea de investiții în vederea 

dezvoltării capacității administrative;  

-Absența la nivel național a unui sistem 

de monitorizare și evaluare a modului 

de furnizare a serviciilor publice;  

-Personal insuficient în administrație;  

-Lipsa unui sistem informatic integrat în 

administrația publică;  

-Complexitatea 

formalităţilor/procedurilor 

administrative care trebuie îndeplinite în 

relația administrație – cetățean;  

-Implicarea redusă a societății civile în 

stabilirea strategiilor locale pe termen 

mediu și lung. 

EXTERN 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I 

-Existența cadrului legal privind 

autonomia financiară și administrativă 

la nivelul autorității administrației 

publice locale;  

-Existența unui program operațional 

dedicat dezvoltării capacității 

administrative;  

-Dezvoltarea socio-economică 

ascendentă la nivelul unității 

administrativ-teritoriale;  

-Existența unei surse alternative 

generatoare de venituri proprii, prin 

proiectele finanțate din fonduri 

nerambursabile;  

-Existența mecanismelor de cooperare/ 

colaborare/ parteneriat, cum ar fi: 

asociații de dezvoltare intercomunitară, 

grupuri de acțiune locală, parteneriate 

public-public, public-privat, etc.;  

-Extinderea serviciilor publice 

furnizate online. 

A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I 

-Legislație neclară, generată de 

întârzierea adoptării normelor de 

aplicare a unor acte normative, 

contradicții între prevederile legale și 

suprapuneri de acte normative;  

-Regulile de finanțare, atât regulile 

specifice ale finanțatorului, cât și 

legislația națională aplicabilă, nu sunt 

corelate și armonizate astfel încât să 

permită o aplicare facilă, unitară, 

previzibilă și sustenabilă, de natură să 

contribuie la dezvoltarea capacității 

beneficiarilor și la eficientizarea 

activităților acestora;  

-Influenţa şi presiunile factorului 

politic; ciclurile electorale perturbă 

uneori funcționarea administrației 

publice locale. 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE PROPUSĂ: 

VIZIUNEA COMUNITARĂ: 

Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc pe parcursul 

sau chiar în urma efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de bază cu privire la 

situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publică. Acest proces, prin care practic are loc 

consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii 

în comunitate, identificând atitudini, aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor privind 

chestiunile legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii lor. De asemenea, 

acest proces are avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a 

direcţiilor de dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct 

cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie. 

La nivelul comunei Barcani, cercetarea s-a realizat prin completarea unui chestionar online 

(prin publicarea acestuia pe grupul de facebook - „Împreună pentru Barcani” 

https://www.facebook.com/groups/1642046935968629/?ref=share ).  

Analiza următoare evidențiază răspunsurile celor 400 de respondenți la nivelul ȋntregii 

comune Barcani. Rǎspunsurile din graficele următoare sunt punctul de pornire al prezentei 

Strategii de Dezvoltare Locală, dorințele locuitorilor fiind unul dintre cei trei vectori care 

stabilesc direcțiile de dezvoltare pentru perioada 2021 - 2027. Deoarece ȋn acest subcapitol 

sunt prezentate rǎspunsurile respondenților din ȋntreaga comunǎ, fiecare grafic va fi analizat 

separat. 

 

➢ Întrebarea numărul 1: „Care este vârsta dumneavoastră?: <18. 18-25, 26-35, 36- 

45, 46-55, 56-65, peste 65.” 

  

Distribuția pe categorii de vârstă a celor 300 de răspunsuri primite pe parcursul chestionarului, 

este următoarea: cei mai mulţi respondenți au vârsta cuprinsă între 26-35 de ani (31.6%), 

26,6% din respondenți s-au încadrat în vârsta de 18-25 ani, 21.1% din respondenți s-au 

încadrat în categoria de vârstă 36-54 ani, 1,92% de respondenți s-au încadrat în categoria de 

peste 65 de ani, 2.99% din respondenți în categoria de vârsta sub 18 ani şi 2,9% s-au încadrat 

în categoria de vârstă 46-65 ani. 



Strategia de dezvoltarea locală a comunei Barcani pentru perioada 2021-2027 

Pagină 43 din 101 
 

 

➢ Întrebarea numărul 2: „Sexul persoanei chestionate:”   

Din cele 402 de răspunsuri obținute se poate observa că 58,2% din persoane sunt femei, iar 

41,8% sunt bărbați, majoritatea persoanelor care au răspuns la chestionar fiind femei. 

 

➢ Întrebarea numărul 3: „ Zona în care trăieşte fiecare respondent: sat Barcani, sat 

Lădăuți, sat Sărămaș.” 

În funcţie de distribuția tuturor celor 401 de persoane chestionate, 58,4% de persoane, au  

domiciliul în satul Barcani, 22,2% au domiciliul în satul Lădăuți, şi 19,5% din persoane au 

domiciliul în satul Sărămaș 

 

      ➢ Întrebarea numărul 4: „Care este ultima școală absolvită de dumneavoastră? (Formă  

de învățământ): cel mult 4 clase primare, învățământ gimnazial (V-VIII), învățământ  

liceal/ profesional, învățământ postliceal, licență, masterat, doctorat.”  

Din cele 395 de răspunsuri primite, 0, 7% din respondenți au 4 clase primare absolvite, 12,9%  

învățământ gimnazial, 56,5% din persoane au absolvit forma de învățământ liceal/ profesional,  

7,1% învățământ postliceal, 17, 2% licență şi 5, 6% master.  

 

➢ Întrebarea numărul 5: „Care este ocupația dumneavoastră?”  

Din cele 391 de răspunsuri primite, se poate observa faptul că 42,2% din respondenți sunt  

angajați în mediul privat, 22,3% din respondenți sunt angajați în mediul public, 11,3% din 

respondenți sunt elevi/studenți, 14,8% din respondenți nu au ocupației, şi încă 9, 4% sunt  

șomeri, întreprinzători sau pensionari.   

     ➢ Întrebarea numărul 6: “Între ce valori se încadrează veniturile dumneavoastră nete  

lunare?”  

Din cele 373 de răspunsuri primite, 31, 4% din persoane au venituri situate între 2001-3000 

de  lei, 28,2% din persoane au venituri cuprinse între 1001-2000 lei, 15% dintre persoane au 

venituri  sub 1000 de lei, 12, 9% dintre persoane au venituri de peste 4000 de lei, și 12, 6% 

din persoane  au venituri între 3001-4000 lei.   

 

 ➢ Întrebarea numărul 7: „Cât de mulțumit/ă sunteți de veniturile lunare nete pe care le  

obțineți?” 

Referitor la veniturile nete lunare obținute, 60, 9% din respondenți au declarat că sunt 

multumiţi,  24% din respondenți au declarat că sunt nemulțumiți, 7, 7 % din respondenți au 
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declarat  indiferent/ă, 1, 7% din respondenți au declarat că sunt foarte mulțumiți, și 2% au 

declarat foarte nemulțumit/ă.  

     ➢ Întrebarea numărul 8: „Din gospodăria dumneavoastră, există persoane plecate la  

muncă în străinătate?” 

Din cele 395 de răspunsuri primite , 72, 4% din respondenți au declarat că nu sunt persoane  

plecate în străinătate, iar 27, 6% din respondenți au declarat faptul că membrii din familie sunt  

plecați în străinătate.  

➢ Întrebarea numărul 9: „În general, cât de mulțumit/ă sunteți de Comuna Barcani?”  

Din cele 401 de răspunsuri primite, 66, 3% din respondenți au declarat că se simt mulțumiți, 

11,  5% din respondenți au declarat foarte mulțumit/ ă, 11, 7% din persoane au declarat că se 

simt  nemulțumit/ă, 7, 5% din respondenți au declarat Indiferent/ă și 3% au declarat foarte  

nemulțumit/ă. 

 

➢ Întrebarea numărul 10: „Credeți că la nivelul comunei Barcani populația care are  

capacitatea de muncă își poate găsi ușor un loc de muncă?” 

Din cele 393 de răspunsuri primite , 48,1% din persoane au declarat Da, într-o perioadă scurtă 

de  timp (1-3 luni), 26,5% din persoane au declarat faptul că așa și așa, într-o perioadă mai 

lungă de timp (3-6 luni), iar 25, 5 % din persoane au declarat faptul că nu se oferă locuri de 

munca, sau chiar într-un număr redus.  

➢ Întrebarea numărul 11: ”Ce grupuri de risc social sunt sprijinite în Comuna Barcani?”  

Din cele 381 de răspunsuri primite, cel mai mare procentaj l-a obișnuit persoanele de etnie 

romă,  cu un procentaj de 69, 8%, după care se situează persoanele cu dizabilități cu un 

procentaj de  35,7%. În procentajul de 22,6% se încadrează peroanele cu venituri reduse, 15, 

5% persoanele  vârstnice dependente, 8,9% copii cu instituționalizare, 6% șomerii înregistrați, 

2,1% victimele  violenței în familie , 7,6% persoanele cu risc de abandon și 7,6% alte grupuri 

( care nu au fost  definite). 

 

➢ Întrebarea numărul 12: ” Ce grupuri cu risc social pot fi sprijinite în viitor prin  

intermediul priorităților de dezvoltare?”  

Din cele 388 de răspunsuri primite , cel mai mare procent, 55,9% , îl obține persoanele cu  

dizabilități. celelalte grupuri cu risc social care pot fi sprijinite în viitor sunt următoarele:  

persoanele de etnie romă- cu procent de 7,5%, copii instituționalizați – cu procent de 29,6%,  

persoanele cu venituri reduse, - în procentul de 37,4%, Persoanele vârstnice dependente- cu  

procentul de 36,6%, Șomerii înregistrați- procentul de 12,1%, Victimele violenței în familie- 

cu  procentul de 33%, copii cu risc de abandon școlar- cu procent de 46,4% și alte grupuri 

(care nu  au fost definite)- în procentul de 7,7%. 
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     ➢ Întrebarea numărul 13: ”Dacă ați utilizat serviciile de sănătate din Comuna Barcani, 

cât  de mulțumit/ă sunteți?”.  

În ceea ce privește serviciile de sănătate din localitate, din cele 373 de răspunsuri primite, 

24,4%  din persoane au declarat indiferent/ă, 26,3% din respondenți au declarat foarte 

nemulțumit/ă, 37, 8% au declarat mulțumit/ă, 7,8 % au declarat foarte nemulțumit/ă și 3,7% 

au declarat foarte  mulțumit/ă. 

➢ Întrebarea numărul 14: ”Cât de mulțumit/ă sunteți de educația din Barcani?”  

Referitor la sistemul educațional din comună, din cele 394 de întrebări obținute rezultă  

următoarele punctaje: 61,4% din respondenți au declarat că se simt mulțumit/ă, 16,8% din  

respondenți au declarat că se simt foarte mulțumit/ă, 10,2% au declarat că se simt 

nemulțumit/ă,  4,8% au declarat că se simt foarte nemulțumit/ă, și 6,8% au declarat 

indiferent/ă.  

 

 ➢ Întrebarea numărul 15: „Cât de mulțumi/ă sunteți de calitatea spațiilor publice din 

zonă  în care locuiți, din perspectiva următoarelor aspecte:”  

Gradul de mulțumire a celor 360 de persoane, faţă de calitatea spatiilor publice existente în  

comună, au fost exprimate astfel:  

▪ Iluminat public- 360 de persoane au declarat ca se simt multumiţi, 25 de persoane se  simt 

indiferent/ă, 75 de persoane se simt nemulțumiți . 

▪ Curăţeniei: 225 de persoane au declarat ca se simt multumiţi, 65 de persoane au declarat  

indiferent/ă, 97 de persoane au declarat că se simt nemulțumiți.   

▪ Mobilier urban: 110 persoane au declarat că se simt multumiţi, 125 de persoane au  declarat 

indiferent/ă, 10 persoane au declarat că se simt nemulțumiți.   

▪ Finisaje: 110 persoane au declarat că se simt multumiţi, 100 de persoane au declarat  indiferent/ 

ă şi 130 de persoane au declarat ca se simt nemulțumiți.   

 

➢ Întrebarea numărul 16: „Considerați că în zona în care locuiți este nevoie de noi lucrări  

de infrastructură?”.   

Având la dispoziție patru obţine, adică patru categorii de lucrări se infrastructură, cei 104  

respondenți şi-au exprimat părerea astfel:  

▪ Având la dispoziție 3 lucrări infrastructurale, cei 389 de persoane și-au exprimat părerea. ▪ 

Asfaltare străzi-53,5% , din respondenți au declarat că este nevoie de asfaltare străzi.  ▪ 

Reparare străzi- 21,1% din respondenți cred că este nevoie de reparare a străzilor.  ▪ Amenajare 

trotuare- 25,4% din persoane consideră că este nevoie de amenajarea  trotuarelor.  

➢ Întrebarea numărul 17: „Cum apreciați calitatea apei potabile din comună?” 
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Cu referire la apa potabilă din comună, în număr de 374 de respondenți, au declarat 

următoarele:  43,6% din respondenți o consideră bună, 29,7% din respondenți o consideră așa 

și așa, 18, 2%  din respondenți o consideră foarte bună, 3, 3% din respondenți o consideră 

proastă și 4,3% din  respondenți o consideră foarte proastă.  

    ➢ Întrebarea numărul 18: „Locuința dumneavoastră este racordată la sistemul de 

furnizare a energiei electrice?”  

Din totalul celor 393 de persoane care au răspuns la chestionar, 97,7% dintre ei au declarat că  

locuința lor este racordată la sistemul de furnizare electrică, iar 2,3% din aceștia au declarat  

faptul că nu sunt recodați la sistemul de furnizare electrică. 

 

➢ Întrebarea numărul 19: „Cum este asigurată încălzirea locuinței dumneavoastră la 

perioada rece?” 

Variantele de răspuns sunt: sobă de lemn, centrală proprie, alte echipamente. Din cele 395 de 

persoane care au răspuns la întrebare, 67,1% dintre ei utilizează centrala proprie, 31,1% dintre 

aceștia utilizează sobă de lemne, și 1,8% dintre aceștia folosesc alte echipamente ( nu s-a 

specificat numele). 

 

 ➢ Întrebarea numărul 20: „În acest moment ce faceți cu deșeurile menajere din gospodăria 

dumneavoastră?” 

Din cei 393 de respondenți , 92,6% folosesc sistemul de colectare/ salubritate/ tomberon, 0,96% 

îl depozitează la platforma/ groapa de gunoii a comunei, 0,96% îl depozitează în curte și 5,48% 

din respondenți îl arde. 

➢ Întrebarea numărul 21: „Realizați colectarea selectivă a deșeurilor (hârtie/ plastic/ 

sticlă)?” 

Din cele 395 de răspunsuri primite, 63, 3% din respondenți au declarat faptul că colectează 

selectiv deșeurile , 34, 4% din respondenți au declarat faptul că nu colectează selectiv deșeurile 

și 2,3% din respondenți au declarat faptul că nu știu ce anume presupune colectarea selectivă. 

 

➢ Întrebarea numărul 22: „Locuința dumneavoastră are acces la servicii de telefonie și 

internet?” 

Referitor la serviciile de telefonie si internet, din cele 391 de răspunsuri primite, 91,8% din 

respondenți au acces, iar 8,2% din respondenți nu au acces. 
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➢ Întrebarea numărul 23: „Locuința dumneavoastră are acces la serviciile de cablu TV?” 

Referitor la serviciile TV, din cele 391 de răspunsuri primite, 79,8% din respondenți au acces, 

din care 20,2% din aceștia nu au acces. 

 

➢ Întrebarea numărul 24: „Cât de în siguranță vă simțiți atunci când mergeți singur/ă 

noaptea prin localitatea dumneavoastră?” 

Din punct de vedere a siguranței cetățenilor din comună, părerile sunt diferite. 37,1% din cetățeni 

nu prea se simt în siguranță când merg noaptea prin localitate, pe când 28,1% din respondenți se 

simt destul de în siguranță. Pe de altă parte, 14,3% au răspuns neutru, 15,3% din respondenți nu 

se simt deloc în siguranță, 5,3% din respondenți se simt complet în siguranță. 

 

➢ Întrebarea numărul 25: „Dumneavoastră sau familia dvs. dețineți un teren agricol?” 

Din cele 393 de răspunsuri primite, 92,6% au afirmat că dețin un teren agricol, din care 7,4% din 

respondenți au afirmat că nu dețin un teren agricol. 

 

➢ Întrebarea numărul 26: „Ce suprafață de teren agricol dețineți?” 

Referitor la terenurile agricole din comună, 55,1% din respondenți dețin între 1 și 5 ha, 34,2% 

din respondenți dețin câțiva arii, 8,6% din respondenți dețin între 6 și 10 ha, pe când 2,1% dețin 

peste 10 ha. 

 

➢ Întrebarea numărul 27: „Utilizați suprafața agricolă?” 

Din numărul de 383 de răspunsuri, numărul persoanelor care dețin pământ se împart în 3 

categorii: 62,4% din respondenți utilizează în totalitate suprafața agricolă, 30,8% din respondenți 

utilizează parțial suprafața agricolă, pe când 6,8% din respondenți nu utilizează deloc suprafața 

Agricolă. 

 

➢ Întrebarea numărul 28: „Care sunt principalele culturi de pe terenul agricol?” 

 

Din cele 360 de răspunsuri primite, 44,7% din respondenți cultivă lucernă, 43,6% din 

respondenți cultivă legume, și 11,7% din respondenți cultivă cereale. 
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➢ Întrebarea numărul 29: „În satul/ comuna dvs. există asociații agricole?” 

Despre asociația agricolă, 43,3% din respondenți nu știu despre aceasta, 44,1% din respondenți 

știu despre asociație, pe când 12,6% din respondenți susțin faptul că nu există. 

 

➢ Întrebarea numărul 30: „Dvs. sau un membru al familiei sunteți membru al unei 

asociații agricole?” 

Din cei 387 din respondenți, 85% susțin că nu fac parte din vreo asociație pe când 15% din respondenți 

susțin faptul că fac parte din o asociație. 

 

➢ Întrebarea numărul 31: „Cum vă informații cu privire la activitatea administrație 

publice locale?” 

În ceea ce privește modalitatea de informare a respondenților, în număr de 391 de indivizii, sunt 

mai multe preferințe din care: 

▪ Urmărind site-ul instituției- 17,1%; 

▪ Urmărind comunicarea instituție din presa online- 10% 

▪ Urmărind comunicatele instituției pe rețelele de socializare- 67,5% 

▪ Adresând întrebări directe- 5,4%. 

 

➢ Întrebarea numărul 32: „Ce instrumente considerați că ar trebui facilita comunicarea 

între cetățeni și administrația publică locală?” 

Preferința respondenților în legătură cu instrumentele care ar putea facilita comunicarea , sunt 

împărțite în mai multe categorii: 

▪ Platforma online- 24,4% 

▪ Centru de informare pentru cetățeni- 25,6% 

▪ Prin rețelele de socializare- 50%. 

 

       ➢ Întrebarea numărul 33: „Cum apreciați implicarea autorităților în rezolvarea 

       problemelor din comuna Barcani?” 
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Cât despre implicarea autorităților în rezolvarea problemelor Comunei, din numărul de 400 de răspunsuri, 

45,3% din respondenți au o părere foarte bună, 36,5% din respondenți consideră că ar fi bună, 11% din 

respondenți sunt satisfăcuți, 4% o consideră foarte bună, pe când 3,2% din respondenți consideră că au o 

implicare foarte slabă. 

 

➢ Întrebarea numărul 34: „Considerați că primarul se implică activ în rezolvarea 

problemei comunei?” 

În ceea ce presupune implicarea activă a primarului, din cele 402 de răspunsuri, 75,4% din 

respondenți consideră implicarea activă a primarului în foarte mare măsură, 19,9% din 

respondenți consideră că se implică în mare măsură, 0,96 % în mică măsură, pe când 3,74% 

consideră că se implică în foarte mică măsură. 

 

➢ Întrebarea numărul 35: „Cunoașteți proiectele pe care autoritățile publice locale le 

dezvoltă la nivelul comunei Barcani?” 

Despre proiectele dezvoltate la nivel local, din cele 389 de răspunsuri, 71, 5% din respondenți au 

declarat faptul că le cunosc, 26,5% de respondenți au declarat faptul că nu le cunosc, pe când 2%  

din respondenți au declarat că nu-i interesează. 

 

➢ Întrebarea numărul 35: „Cunoașteți proiectele pe care autoritățile publice locale le 

dezvoltă la nivelul comunei Barcani?” 

Despre proiectele dezvoltate la nivel local, din cele 389 de răspunsuri, 71, 5% din respondenți au 

declarat faptul că le cunosc, 26,5% de respondenți au declarat faptul că nu le cunosc, pe când 2% 

din respondenți au declarat că nu-i interesează. 

 

➢ Întrebarea numărului 36: „În general, cum ați evalua comuna și localnici din comuna 

Barcani ca un loc unde să trăiești?” 

Cele 397 de răspunsuri evidențiază evaluarea respondenților din mai multe perspective, precum: 

 61,5% îl consideră ca un loc bun, 16,9% din respondenți îl consideră un loc excelent, 17,9% din 

respondenți îl consideră un loc satisfăcător, pe când 3,7% din respondenți îl consideră un loc 

nemulțumitor. 

 

➢ Întrebarea numărul 37: „V-ați pus problema mutării domiciliului în altă localitate în 
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următorii cinci ani?” 

După ce numărul de 392 de răspunsuri au fost primite, s-a constatat faptul că 67,9% din 

corespondenți nu şi-au pus problema mutării domiciliului în altă localitate în următorii 5 ani, 

20,2% din persoane şi-au pus problema mutării, și 11,9% din persoane nu sunt siguri de aceasta 

Decizie. 

 

➢ Întrebarea numărul 38: „Acordați note de la 1 la 5 următoarelor aspecte în funcție de 

gravitatea acestora, dacă se potrivesc comunei Barcani (unde 1=problema cu 

gravitatea redusă, 5=problemă foarte gravă): locuri de muncă, investițiile în comună, 

investiții private sau publice în comună, poluarea.” 

 

➢ Întrebarea numărul 38: „Acordați note de la 1 la 5 următoarelor aspecte în funcție de 

gravitatea acestora, dacă se potrivesc comunei Barcani (unde 1=problema cu 

gravitatea redusă, 5=problemă foarte gravă): locuri de muncă, investițiile în comună, 

investiții private sau publice în comună, poluarea.” 

 

Referitor la aspectele menționate mai sus, au fost clasificate de către respondenți în funcţie de 

gravitate, astfel: 

▪ Locuri de muncă: un număr de 74 de persoane au notat acest aspect că fiind o problemă 

foarte gravă, 53 de persoane au notat cu 2 acest aspect, 98 de persoane au notat cu 3 acest aspect, 51 de 

persoane au notat cu 4 acest aspect, și 124 de persoane au notat cu 5 

acest aspect. 

▪ Investiții în comună: 65 de persoane au notat cu 1 acest aspect, 85 de persoane cu notat 

cu 2 acest aspect, 120 de persoane au notat cu 3 acest aspect, 60 de persoane cu notat cu 

4 acest aspect și 54 de persoane au notat cu 5 acest aspect. 

▪ Investițiile private sau publice în comună: 60 de persoane au notat cu 1 acest aspect, 75 

de persoane au notat cu 2 acest aspect, 120 de persoane au notat cu 3 acest aspect, 50 de 

persoane au notat cu 4 acest aspect, și 48 de persoane cu notat cu 5 acest aspect. 

▪ Poluarea: 103 persoane au notat cu 1 acest aspect , 100 de persoane au notat cu 2 acest 

aspect, 95 de persoane au notat cu 3 acest aspect, 49 de persoane cu notat cu 4 acest 
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aspect și 45 de persoane au notat cu 5 acest aspect. 

 

➢ Întrebarea numărul 39: „ Acordați note de la 1 la 5 următoarelor aspecte în funcție de 

gravitatea acestora, dacă se potrivește comunei Barcani (unde 1=problemă cu 

gravitatea redusă, 5=problemă foarte gravă): modul de colectare a deșeurilor, 

învățământ si educație, sănătate, cultură și divertisment.” 

Referitor la aspectele menționate mai sus, au fost clasificate de către respondenți în funcţie de 

gravitate, astfel: 

▪ Modul de colectare a deșeurilor: 90 de persoane au notat cu 1 acest aspect, 96 de 

persoane au notat cu 2 acest aspect, 85 de persoane au notat cu 3 acest aspect, 47 de 

persoane au notat cu 4 acest aspect, și 70 de persoane au notat cu 5 acest aspect. 

▪ Învățământ și educație: 130 de persoane cu notat cu 1 acest aspect, 83 de persoane au 

notat cu 2 acest aspect, 84 de persoane au notat cu 3 acest aspect, 48 de persoane au notat 

cu 4 acest aspect și 40 de persoane au notat cu 5 acest aspect. 

▪ Sănătate: 77 de persoane au notat cu 1 acest aspect, 78 de persoane au notat cu 2 acest 

aspect, 125 de persoane au notat cu 3 acest aspect, 53 de persoane au notat cu 4 acest 

aspect, și 75 de persoane au notat cu 5 acest aspect. 

▪ Cultură și divertisment: 60 de persoane au notat cu 1 acest aspect, 62 de persoane au 

notat cu 2 acest aspect 96 de persoane au notat cu 3 acest aspect, 73 de persoane au notat 

cu 4 acest aspect, și 80 de persoane au notat cu 5 acest aspect. 

 

➢ Întrebarea numărul 40: „Acordați un număr de la 1 la 5 următoarelor aspecte în funcţie 

de gravitația problemei, dacă se potrivesc comunei Barcani (unde 1=problema cu 

gravitație scăzuta, 5=problemă foarte gravă): educaţie, sănătate, cultură şi 

divertisment, sport şi recreere, mediu/energia verde.” 

Referitor la aspectele menționate mai sus, au fost clasificate de către respondenți în funcţie de 

gravitate, astfel: 

▪ Sport şi recreere= 75 de persoane cu notat cu 1 acest aspect, 75 de persoane au notat cu 2 

acest aspect, 98 de persoane au notat cu 3 acest aspect, 73 de persoane au notat cu 4 

acest aspect, şi 68 de persoane au notat cu 5 acest aspect. 
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▪ Mediu/energia verde= 80 de persoane au notat cu 1 acest aspect, 65 de persoane au notat 

cu 2 acest aspect, 96 de persoane au notat cu 3 acest aspect, 80 de persoane au notat cu 4 

acest aspect, şi 90 de persoane au notat cu 5 acest aspect 

 

DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNEI BARCANI: 

1. Misiunea  

Misiunea administrației publice locale a comunei Barcani este de a fi permanent în slujba 

comunității locale, pentru a rezolva nevoile acesteia într-o manieră legală, transparentă, 

echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel creșterea calității vieții locuitorilor comunei.       

2. Viziunea 

Barcani 2027 – o comună dezvoltată economic, accesibilă investitorilor și competitivă, cu o 

administrație publică modernă, care să asigure îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor 

săi și accesul liber și egal la servicii publice de calitate. 

Viziunea de dezvoltare a comunei Barcani ne oferă o imagine asupra a ceea ce se dorește a fi 

Barcani în anul 2027. 

3. Obiectictivele: 

1. Agricultura şi dezvoltare rurala  

Agricultura  

 dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor sisteme pentru 

adaptabilitatea la condiţiile climatice;  

 varietatea activităţilor în domeniile zootehnice şi agricole generatoare de venit la bugetul local;  

 sprijinirea organizării de asociaţii ale producătorilor comunei pentru a beneficia de 

oportunităţile care decurg din aceasta;  

 profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita şi productivitatea lucrării aplicate pe 

terenurilor agricole.  

Silvicultura  

 plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale primăriei;  

 

2. Infrastructura si Mediu Transport  

 modernizarea drumurilor comunale care prestează în folosul public nevoile curente ale 

locuitorilor şi activităţilor economice;  
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 corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de mărfuri.  

Utilităţi  

 dotările lucrărilor de interes public extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate 

spaţiului rural;  

 respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de urbanism 

general, ca instrument de planificare spaţială;  

Sănătate  

 îmbunătăţirea serviciilor de asistenta medicala;  

 influenţarea în mod sistematizat şi organizat a populaţiei cu privire la accesarea serviciilor de 

sănătate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea situaţiilor de urgenta prin susţinerea şi 

promovarea modului de viaţă sănătos.   

Mediu  

 prevenirea poluării şi păstrarea calităţii mediului;  

 informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri neamenajate, 

 folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluării acestora;  

 susţinerea şi informarea practicilor de agricultura ecologica;  

 înfiinţarea sistemului de epurare a apelor uzate;  

 înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apa şi a domeniului public;  

 organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deşeurilor;  

 crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor;  

 acoperirea suprafeţelor degradate prin plantarea arborilor pentru prevenirea degradării 

terenurilor.  

 amenajarea unui parc comunal.  

 

3. Economie  

 economie productiva de venit la bugetul local;  

 sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile sa dea posibilitatea de 

împlinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei Barcani;  

 constituirea unei industrii nepoluante si durabile. Comerţ şi Servicii  

 diversificarea de servicii oferite către cetăţenii comunei Barcani, prin mărirea numărului 

societăţilor comerciale; Mediu de afaceri  
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 protejarea întreprinderilor mici care desfăşoară activităţi productive si participa la dezvoltarea 

zonei.  

 

4. Educaţie şi cultură  

Învăţământ  

 accesul neîngrădit de împlinire individuala prin educaţie; 

 organizarea unei baze materiale capabile să mulţumească nevoile legate de actul educaţional;  

 orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale;  

 accesul la un sistem educaţional performant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul rural;  

 crearea şanselor pentru reformarea persoanelor adulte.  

Cultura  

 instruirea şi transmiterea practicilor tradiţionale generaţiilor viitoare;  

 accesul transparent la sursele de informare tradiţionale si moderne;  

 structura spatiilor destinate activităţilor socio-culturale în concordanţă cu necesităţile şi 

mijloacele moderne;  

 reabilitarea şi extinderea căminului cultural din comuna Barcani.  

 

5. Resurse Umane Populaţia  

 organizarea de condiţii atractive pentru tineri, atât pentru cei din comună cât şi pentru cei din 

exteriorul comunei pentru atragerea acestora în comună;  

 crearea de facilităţi şi condiţii pentru familiile de tineri.  

Piaţa muncii  

 înfiinţarea suficientă de locuri de muncă în domenii variate de activitate pentru satisfacerea 

nevoilor de trai;  

 crearea de posibilităţi pentru reconversia profesională în sectoarele importante de pe piaţa forţei 

de muncă.  

Servicii Sociale  

 constituirea grupului de acţiune locală;  

 susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele aflate în dificultate 

(minori, persoane vârstnice, persoane cu dezabilităţi);  

 întărirea legăturilor dintre Administraţia Publică Locală şi societatea civilă pentru rezolvarea 

problemelor de interes comunitar. 
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Obiectivele specifice de dezvoltare a comunei Barcani pe perioada 2021 – 2027 sunt următoarele: 

 Modernizarea infrastructurii de transport și a celei tehnico-edilitare; 

 Dezvoltarea serviciilor social – culturale, de sănătate și de agrement;  

 Dezvoltarea sistemului de educație și de formare profesională; 

 Asigurarea calității mediului și utilizarea eficientă a surselor de energie; 

 Dezvoltarea serviciilor turistice ale comunei și susținerea economiei locale; 

 

Implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei  

Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada 2021-2027.  

La nivelul administrației publice locale, există o plaja variată de surse de finanțare pentru 

proiectele de investiții de interes local. Alegerea sursei de finanțare optime pentru un proiect de 

investiții dezvoltat la nivel local, implică o buna cunoaștere a legislatiei naționale în vigoare, a 

legislației europene în materie de fonduri, a Programelor Operaționale aferente finanțărilor UE, 

precum și a nevoilor curente și viitoare ale comunității locale. Ca urmare, pentru un obiectiv de 

investiție local, în cazul de față la nivelul comunei Barcani, pot fi luate în considerare una sau mai 

multe surse de finantare: 

 a. Bugetul local;  

b. Bugetul județului Covasna;  

c. Bugetul de stat;  

d. Programe guvernamentale;  

e. Fonduri europene structurale și de investitii (prin Programele Operationale și PNDR);  

f. Granturi;  

g. Institutii financiare interne și internationale;  

h. Alte surse de finanțare (ambasade, fundatii, organizatii etc);   

Ținând cont de prioritățile și setul de actiuni stabilite, s-a conturat o lista de posibile proiecte 

pentru a fi implementate la nivelul comunei Barcani in vederea dezvoltarii localitatii și 

imbunatățirii per ansamblu a calitatii vieții. Entitatea responsabila pentru implementarea acestor 

proiecte, autoritatea publica locala, va fi orientata spre mobilizarea tuturor părtilor de interes in 

vederea unirii eforturilor și obtinerea rezultatelor propuse. În acest sens, va urmari eficientizarea 

gestionarii mijloacelor publice prin identificarea celor mai potrivite optiuni de finantare, 

organizarea corecta a licitatiilor și respectarea procedurilor specifice de implementare a 

proiectelor, controlul strict asupra executarii bugetului la nivelul fiecarui proiect, atribuirea de 
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responsabilitati personalului din primarie, reevaluarea intregului sistem de resurse și servicii 

publice și transmiterea unor activitati catre sfera privata. Un element cheie al oricărui proiect îl 

reprezintă modul de satisfacere a nevoilor comunitatii locale. Necesitățile de finantare reprezinta 

o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de sursa de finantare. În continuare s-a realizat un 

portofoliu de proiecte care sintetizeaza nevoile comunei Barcani în perioada 2021-2027 și care 

cuprinde, totodata, o serie de previziuni cu privire la investițiile care se pot realiza în viitor. Lista 

de proiecte prezentată în continuare nu este exhaustivă, ci reprezintă o propunere de proiecte 

considerate importante pentru localitate. Orice nou proiect (față de cele menționate în portofoliu) 

va putea fi implementat în perioada 2021-2027, dacă va fi considerat oportun și necesar: 

 

PORTOFOLIUL PROIECTELOR: 

1. ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE PE RAZA 

COMUNEI BARCANI 

 

Scopul proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de pe raza comunei Barcani. În aceasta categorie intră 

drumurile județene, comunale, străzile din satele Barcani, Lădăuți și Sărămaș. Se vor executa 

lucrări de turnare a covorului asfaltic, plombare, lărgire benzi de circulație, amplasare oglinzi 

și semne de circulație, etc. 

 

Obiective specifice:  

-modernizarea drumurilor de pe raza comunei Barcani; 

-îmbunătățirea aspectului general al comunei; 

-creșterea siguranței rutiere, fluidizarea traficului rutier; 

-creșterea atractivității comunei pentru desfășurarea activităților economice; 

-creșterea nivelului calității vieții cetățenilor comunei Barcani. 

 

Grupul țintă: 

-locuitorii comunei Barcani 

- participanţii la traficul rutier care tranzitează comuna; 

- potenţialii investitori, turiști 

 

Rezultate așteptate: 

- infrastructură rutieră modernizată; 

- fluidizarea circulaţiei; 

- stabilizarea zonei. 
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Surse de finanțare: 

Bugetul local şi central 

Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

 

Posibili parteneri: 

Consiliul Județean Covasna, Guvernul României, Compania Națională de Investiții, Compania 

Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Datorită implicaţiilor financiare mari, implementarea acestui proiect se va face etapizat, prin 

delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora sau prin abordarea intervenţiilor 

în funcţie de importanţa străzilor. În acest fel, se permite rezolvarea în totalitate a problemelor 

de infrastructură rutieră, fără a se ajunge la imposibilitatea de a susţine financiar investiţiile. 

Având în vedere impactul favorabil evident asupra activităţii economice, se aşteaptă ca 

reabilitarea infrastructurii de drumuri să dinamizeze mediul de afaceri local, ceea ce va avea 

un impact pozitiv şi asupra bugetului local. 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 

 

 

2. EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE BARCANI, 

LĂDĂUȚI, SĂRĂMAȘ 

 

Scopul proiectului: Extinderea rețelei de canalizare în satele Barcani, Lădăuți, Sărămaș 

 

Obiective specifice: 

- crearea condiţiilor adecvate locuitorilor şi consumatorilor economici care vor beneficia de pe 

urma acestei infrastructuri edilitare;  

- prevenirea poluării apei;  

- reteaua de canalizare din comuna Barcani vine in completarea proiectului de alimentare cu 

apa a comunei Barcani. 

 

Grupul țintă: 

-locuitorii comunei Barcani 

- potenţialii investitori, turiști 
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Rezultate așteptate: 

-o rețea de canalizare introdusă în toate gospodăriile comunei; 

-un mediu mai curat, cu cetățeni sănătoși, satisfăcuți; 

-un nivel crescut al calității vieții cetățenilor comunei Zăbala. 

 

Surse de finanțare: 

Bugetul local şi central 

Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

 

Posibili parteneri: 

Consiliul Județean Covasna, Guvernul României, Compania Națională de Investiții, Compania 

Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. 

 

Sustenabilitate: 

Datorită implicațiilor financiare substanțiale, implementarea acestor categorii de investiții se 

va realiza etapizat, prin delimitarea zonelor de intervenție și prioritizarea acestora. În acest 

fel, va fi posibilă rezolvarea în totalitate a problemelor legate de existența rețelei de apă uzată, 

fără a se ajunge la imposibilitatea susținerii financiare a investiției. 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

 

3. EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE BARCANI, 

LĂDĂUȚI, SĂRĂMAȘ 

 

Scopul proiectului: Extinderea rețelei de apă în satele Barcani, Lădăuți, Sărămaș. 

 

     Obiective specifice: 

- crearea condiţiilor adecvate locuitorilor şi consumatorilor economici care vor beneficia de pe 

urma acestei infrastructuri edilitare;  

- prevenirea poluării apei;  

- reteaua de canalizare din comuna Barcani vine in completarea proiectului de alimentare cu 

apa a comunei Barcani. 

 

Grupul țintă: 

-locuitorii comunei Barcani 

- potenţialii investitori, turiști 

Barcani .
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Rezultate așteptate: 

-o rețea de apă potabilă care include toate gospodăriile comunei; 

-un mediu mai curat, cu cetățeni sănătoși; 

-un nivel crescut al calității vieții cetățenilor comunei Barcani. 

 

Surse de finanțare: 

Bugetul local şi central 

Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

 

Posibili parteneri: 

Consiliul Județean Covasna, Guvernul României, Compania Națională de Investiții, Compania 

Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

 

4. CONSTRUIRE RIGOLE CAROSABILE 

 

Scopul proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de pe raza comunei Barcani. În aceasta categorie intră 

drumurile județene, comunale, străzile din satele Barcani, Lădăuți și Sărămaș.  

 

Obiective specifice:  

-modernizarea drumurilor de pe raza comunei Barcani; 

-îmbunătățirea aspectului general al comunei; 

-creșterea siguranței rutiere, fluidizarea traficului rutier; 

-creșterea atractivității comunei pentru desfășurarea activităților economice; 

 

Grupul țintă: 

-locuitorii comunei Barcani 

- participanţii la traficul rutier care tranzitează comuna; 

- potenţialii investitori, turiști 

 

Rezultate așteptate: 
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- infrastructură rutieră modernizată; 

- fluidizarea circulaţiei; 

- stabilizarea zonei. 

 

Surse de finanțare: 

Bugetul local şi central 

Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

 

Posibili parteneri: 

Consiliul Județean Covasna, Guvernul României, Compania Națională de Investiții, Compania 

Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Având în vedere impactul favorabil evident asupra activităţii economice, se aşteaptă ca 

reabilitarea infrastructurii de drumuri să dinamizeze mediul de afaceri local, ceea ce va avea 

un impact pozitiv şi asupra bugetului local. 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 

 

 

 

5. CREAREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LA NIVELUL 

COMUNEI BARCANI 

 

Scopul proiectului: 

Construirea inteligentă a rețelei de alimentare cu gaze naturale la nivelul satelor componente 

ale comunei Barcani, respectiv în satul Barcani, Lădăuți, Sărămaș 

 

Obiective specifice: 

-investiții în construirea de rețele inteligente de alimentare cu gaze naturale pe 

teritoriul comunei Barcani, respectiv în satul Barcani, Lădăuți și Sărămaș; 

-asigurarea unui grad de satisfacție ridicat pentru locuitorii comunei Barcani; 

-creșterea nivelului calității vieții, ca urmare a posibilității conectării la rețeaua publică 

de alimentare cu gaze naturale. 
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Grupul țintă: 

Locuitorii comunei Barcani, instituțiile publice, agenții economici locali. 

       

 Rezultate așteptate: 

-o rețea inteligentă de alimentare cu gaze naturale, construită pe întreg teritoriul 

comunei Barcani, care include toate gospodăriile; 

-un nivel de trai al locuitorilor comunei, ridicat. 

 

Surse de finanțare: 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), Administrația Fondului pentru Mediu, 

Planul Strategic Național (PNS), Programul Operațional Regional, Fonduri Norvegiene, 

finanțări de la Bugetul de stat, finanțări de la Consiliul Județean, finanțări de la Bugetul local, 

alte finanțări existente în perioada 2021 – 2027. 

 

Posibili parteneri: 

Consiliul Județean Covasna, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. 

 

Perioada de implementare: 

2021 – 2027 

 

Sustenabilitate: 

Datorită implicațiilor financiare substanțiale, implementarea acestor categorii de investiții se 

va realiza etapizat, prin delimitarea zonelor de intervenție și prioritizarea acestora. În acest 

fel, va fi posibilă rezolvarea în totalitate a problemelor legate de existența rețelei de gaze 

naturale, fără a se ajunge la imposibilitatea susținerii financiare a investiției. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: 

Obiectiv strategic nr. 

 

6. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII COMUNEI PRIN REALIZAREA DE ALEI 

PIETONALE ȘI TROTUARE 

 

Scopul proiectului: 

Realizarea de alei pietonale în toate cele 3 sate ale comunei, respectiv în satul Barcani, Lădăuți, 

Sărămaș. 

 

Obiective specifice: 

-realizarea de alei pietonale în satele Barcani, Lădăuți, Sărămaș 

 

Grupul țintă: 

Locuitorii din comuna Barcani și satele vecine, turiști. 
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Rezultate așteptate: 

-alei pietonale în fiecare sat din comună. 

 

Surse de finanțare: 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), Programul Operațional Regional (POR), 

Planul Strategic Național (PNS), Fonduri Norvegiene, programe din cadrul Consiliului Național 

de Investiții, finanțări de la Bugetul de stat, finanțări de la Consiliul Județean, finanțări de la 

Bugetul local, alte finanțări existente în perioada 2021 – 2027. 

 

Posibili parteneri: 

Consiliul Județean Covasna, Guvernul României, Compania Națională de Investiții. 

 

Perioada de implementare: 

2021 – 2027 

 

Sustenabilitate: 

Întreținerea ulterioară a obiectivelor va fi realizată din resursele proprii ale autorității publice 

locale. 

 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: 

Obiectiv strategic nr. 

 

7. REABILITAREA PODURILOR ȘI PODEȚELOR EXISTENTE ÎN COMUNA 

BARCANI 

 

Scopul proiectului: 

Reabilitarea podurilor și podețelor existente în satele Barcani, Lădăuți, Sărămaș în vederea 

reabilitării infrastructurii rutiere din comună. Datorită condițiilor meteo și a traficului 

intens, starea acestora se degradează frecvent. 

 

Obiective specifice: 

-reabilitarea podurilor din satele Barcani, Lădăuți, Sărămaș   

-reabilitarea podețelor din satele Barcani, Lădăuți, Sărămaș 

 

Grupul țintă: 

Locuitorii din comuna Barcani și satele învecinate, turiști, populația care frecventează zona sau 

se află în tranzit. 

 

Rezultate așteptate: 
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-poduri reabilitate; 

-podețe reabilitate. 

 

Surse de finanțare: 

Programul Operațional Regional (POR), Planul Strategic Național (PNS), Fonduri Norvegiene, 

programe din cadrul Consiliului Național de Investiții, finanțări de la Bugetul de stat, finanțări 

de la Consiliul Județean, finanțări de la Bugetul local, alte finanțări existente în perioada 2021- 

2027. 

 

Posibili parteneri: 

Consiliul Județean Covasna, Guvernul României, Compania Națională de Investiții, Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. 

 

Perioada de implementare: 

2021 – 2027 

 

Sustenabilitate: 

Întreținerea obiectivelor va fi realizată din resursele proprii ale autorității publice locale. 

 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: 

Obiectiv strategic nr. 

 

 

 

8.  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI DE AGREEMENT 

PRIN ÎNFIINȚAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE 

 

Scopul proiectului: 

Înființarea unor piste pentru biciclete în satele Barcani, Lădăuți, Sărămaș  în vederea dezvoltării 

rutiere și de agreement, respectiv creșterea accesibilității între satele 

componente. 

 

Obiective specifice: 

- înființarea unei piste pentru biciclete în satele Barcani, Lădăuți, Sărămaș  . 

 

Grupul țintă: 

Locuitorii din comuna Barcani și satele învecinate, turiști, populația care frecventează zona sau 

se află în tranzit. 
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Rezultate așteptate: 

- piste pentru biciclete înființate. 

 

Surse de finanțare: 

Programul Operațional Regional (POR), Planul Strategic Național (PNS), Programul 

Operațional Transport (POT), Administrația Fondului pentru Mediu, Fonduri Norvegiene, 

programe din cadrul Consiliului Național de Investiții, finanțări de la Bugetul de stat, finanțări 

de la Consiliul Județean, finanțări de la Bugetul local, alte finanțări existente în perioada 2021-

2027. 

 

Posibili parteneri: 

Consiliul Județean Covasna, Guvernul României, Compania Națională de Investiții 

 

Perioada de implementare: 

2021 – 2027 

 

Sustenabilitate: 

Întreținerea obiectivelor va fi realizată din resursele proprii ale autorității publice locale. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: 

Obiectiv strategic nr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE DE ACCES CĂTRE 

FERME/ EXPLOATAȚII AGRICOLE 

 

Scopul proiectului: 

Îmbunătățirea căilor de acces către ferme/ exploatații agricole, prin reabilitarea și pietruirea/ 

asfaltarea drumuri agricole, amenajarea șanțurilor pe lungimea drumurilor, și semnalizarea 

corespunzătoare cu indicatoare. 

 

Obiective specifice: 

-modernizarea drumurilor agricole către ferme; 

- modernizarea drumurilor agricole către exploatațiile agricole. 
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Grupul țintă: 

Locuitorii din comuna Barcani, comunitatea locală. 

 

Rezultate așteptate: 

-Drumuri agricole moderne; 

-O populaţie locală mulţumită; 

-Formarea unei imagini atractive a localităţii; 

-Creşterea numărului de turişti şi sporirea numărului de investitori. 

 

Surse de finanțare: 

Programul Operațional Regional (POR), Planul Strategic Național (PNS), Fonduri Norvegiene, 

programe din cadrul Consiliului Național de Investiții, finanțări de la Bugetul de stat, finanțări 

de la Consiliul Județean, finanțări de la Bugetul local, alte finanțări disponibile în perioada 2021 

- 2027. 

 

Posibili parteneri: 

Consiliul Județean Covasna, Guvernul României. 

 

Perioada de implementare: 

2021 – 2027 

 

Sustenabilitate: 

Datorită implicaţiilor financiare mari, implementarea acestui proiect se va face etapizat, prin 

delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora sau prin abordarea intervenţiilor în 

funcţie de importanţă agricolă. 

 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: 

Obiectiv strategic nr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DIGITALIZAREA SERVICIILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ȘI 

IMPLEMENTAREA DE SOLUȚII SMART 
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Scopul proiectului: 

Îmbunătăţirea relaţiei dintre administraţia publică, comunitatea locală şi agenţii economici, 

prin digitalizarea proceselor desfășurate în cadrul autorității publice locale (implementare 

programe și softuri, achiziționare echipamente IT). 

 

Obiective specifice: 

-creșterea eficienței administrației publice ca urmare a digitalizării; 

-extinderea,dezvoltarea și diversificarea de aplicații și soluții informatice cu rolul de a 

facilita cooperarea între cetățeni, companii și administrația publică; 

-gestionarea mai eficientă a serviciilor furnizate; 

-îmbunătățirea metodelor de informare publică a populației; 

-îmbunătățirea activităților desfășurate în cadrul primăriei  

 

Grupul țintă: 

Locuitorii comunei Barcani, administrația publică locală, agenții economici. 

 

Rezultate așteptate: 

-reducerea timpului de prelucrare a documentelor; 

-modalitatea de transmitere on-line a unor tipuri de documente, fără a mai fi necesară 

prezența fizică; 

-reducerea birocrației în administrația piublică locală; 

-creșterea transparenței decizionale. 

 

Surse de finanțare: 

Programul Operațional Regional (POR), Programului Operațional Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF), Fonduri Norvegiene, finanțări de la Bugetul 

de stat, finanțări de la Consiliul Județean, finanțări de la Bugetul local, alte finanțări existente 

în perioada 2021 - 2027. 

 

Posibili parteneri: 

Consiliul Județean Covasna 

 

Perioada de implementare: 

2021 – 2027 

 

Sustenabilitate: 

Întreținerea obiectivelor va fi realizată din resursele financiare ale autorităților publice locale. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: 

Obiectiv strategic nr. 
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REALIZAREA DE NOI LOCURI DE JOACĂ PE RAZA COMUNEI BARCANI 

 

 

Scopul proiectului: Realizarea  
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ACHIZIȚIA DE UTILAJE ȘI ACCESORII 

Obiective specifice: 

- crearea condiţiilor adecvate locuitorilor și agenților economici care vor beneficia de pe urma 

acestui proiect 

 

Grupul țintă: 

Locuitorii comunei Barcani, administrația publică locală, agenții economici. 

 

Rezultate așteptate: 

- siguranța locuitorilor comunei;  

- dezvoltarea comunei. 

 

Surse de finanțare: 

- buget local;  

- buget de stat;  

- fond european pentru dezvoltare rurală;  

- parteneriate;  

- alte surse. 

 

Posibili parteneri: 

Consiliul Județean Covasna 

 

Perioada de implementare: 

2021 – 2027 

 

Sustenabilitate: 

Întreținerea obiectivelor va fi realizată din resursele financiare ale autorităților publice locale. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: 

Obiectiv strategic nr. 

 

 

11.ÎNFIINȚAREA UNUEI PIEȚE COMUNALE PENTRU DESFACEREA 

PRODUSELOR AGRICOLE ȘI A CELOR DE ORIGINE ANIMALĂ 

Scopul proiectului: 

Înființarea unei piețe pentru desfacerea produselor agricole și a celor de origine animală. 

 

Obiective specifice: 



Strategia de dezvoltarea locală a comunei Barcani pentru perioada 2021-2027 

Pagină 69 din 101 
 

 

-dezvoltarea unei pieței, care sprijină membrii societății rurale în acțiunile de valorificare a 

bunurilor proprii; 

-crearea de legături de colaborare între actori economici de la nivelul comunei 

Barcani și actori economici de la nivelul altor piețe. 

 

Grupul țintă: 

Locuitorii comunei Barcani, instituțiile publice, agenții economici locali, ONG-uri locale. 

 

Rezultate așteptate: 

-facilitarea procesului de valorificare a animalelor și a produselor; 

-sprijinirea producătorilor locali. 

 

Surse de finanțare: 

Programul Operațional Regional (POR), Planul Strategic Național (PNS), Fonduri 

Norvegiene, finanțări de la Bugetul de stat, finanțări de la Consiliul Județean, finanțări de la 

Bugetul local, alte finanțări existente în perioada 2021- 2027. 

 

Posibili parteneri: 

Consiliul Județean Covasna, Camera de Comerț și Industrie Covasna. 

 

Perioada de implementare: 

2021 – 2027 

 

Sustenabilitate: 

Întreținerea obiectivelor va fi realizată din resursele proprii ale autorității publice locale. 

 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: 

Obiectiv strategic nr. 

 

DECOLMATAREA RÂURILOR ȘI A PÂRAIELOR DE LA NIVELUL COMUNEI 

BARCANI CU SCOPUL PREVENIRII RISCURILOR NATURALE ȘI A 

POSIBILELOR PAGUBE 

 

Scopul proiectului: 

 Decolmatarea albiei râurilor și a pâraielor. 

 

Obiective specifice:  

-protecția mediului geografic 
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-lucrări hidrotehnice, printre care: construirea de podețe, microbaraje, profilarea talurului și 

consolidarea versanților, gabioane și altele 

-înlăturarea riscurilor naturale; 

-asigurarea unei bune calități a vieții locuitorilor comunei Barcani 

 

Grupul țintă: 

Locuitorii comunei Barcani 

 

Rezultate așteptate: 

-prevenirea producerii pagubelor materiale generate de inundații; 

-diminuarea riscurilor de producere a inundațiilor în condițiile ploilor torențiale. 

 

Surse de finanțare 

 

Parteneri posibili: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 2- Utilizarea durabilă a resurselor naturale și conservarea mediului 

geografic 

 

 

 

 

 

SISTEME DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR, DE TRANSPORT ȘI 

DEPOZITARE 

 

Scopul proiectului: 

Investiții privind colectarea selectivă a deșeurilor, atât la nivelul utilizatorilor casnici, cât și la 

nivelul instituțiilor publice și private care au drept scop conservarea durabilă a mediului 

geografic. 

 

Obiective specifice: 

-Promovarea conceptului de dezvoltare durabilă 
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-Impactul pozitiv asupra mediului 

-Conștientizarea necesității păstrării unui mediu curat 

-Investițiile necesare pentru aprovizionarea cu pubelele ecologice în spațiile publice 

-Înființarea unui centru de colectare selectivă 

-Realizarea de acțiuni ecologice privind colectarea selectivă 

 

Grupul țintă: 

Înstituțiile publice, agenții economici locali și locuitorii comunei 

 

Rezultate așteptate: 

-Coșuri de gunoi amplasate în comună, de-a lungul tramei stradale 

-Pubele de gunoi ecologice amplasate în centre speciale 

-Deschiderea unui centru de depozitare a deșeurilor și de colectare selectivă 

-Reducerea poluării mediului datorată de depozitarea inadecvată a deșeurilor 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate. 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 2- Utilizarea durabilă a resurselor naturale și conservarea mediului 

geografic 

 

STABILIZAREA TERENURILOR AFECTATE DE ALUNECĂRI DE TEREN ȘI 

ȘIROIRE ȘI TORENȚIALITATE 

 

Scopul proiectului: 

Aplicarea unor măsuri ameliorative de prevenire și stingere a torenților și de împiedicare a 

deplasărilor de teren 

 

Obiective specifice: 

-Amplasarea de gabioane cu scopul prevenirii pagubelor posibile produse de alunecările de 

teren 

-Protecția mediului prin conservare 
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-Stabilizarea terenului prin împădurire 

-Profilarea taluzurilor în regiunile afectate de șiroire și alunecări de teren cu scopul prevenirii 

posibilelor pagube produse gospodăriilor și infrastructurii tehnico-edilitare 

 

Grupul țintă: 

Locuitorii comunei Barcani, instituțiile publice și agenții economici  

 

Rezultate așteptate: 

-Un mediu mai curat și sustenabil 

-Conservarea peisajului prin stabilizarea terenului 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 2- Utilizarea durabilă a resurselor naturale și conservarea mediului 

geografic 

 

 

 

 

 

 

 

ACȚIUNI DE MĂRIRE A FONDULUI FORESTIER PRIN REÎMPĂDURIRE ȘI 

CREARE DE SPAȚII ÎMPĂDURITE 

 

 

Scopul proiectului: 

În vederea menținerii calității aerului, conservării ecosistemelor și dezvoltării durabile se 

urmăresc acțiuni de extindere a suprafețelor împădurite 

 

Obiective specifice: 
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-Reducerea poluării aerului prin intermediul împăduririi 

-Investiții în mărirea fondului forestier în satele: Barcani, Lădăuți și Sărămaș 

-Măsuri de conștientizare a importanței fondului forestier și de încurajare a impiedicării 

defrișărilor ilegale 

 

Grupul țintă: 

Locuitorii comunei Barcani 

 

Rezultate așteptate: 

-Nivelul scăzut de poluare 

-Creșterea suprafețelor împădurite 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate. 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 2- Utilizarea durabilă a resurselor naturale și conservarea mediului 

geografic 

 

 

 

 

 

 

ACȚIUNI PRIVIND MENȚINEREA APELOR CURATE PRIN ÎNFIINȚAREA 

UNEI STAȚII DE EPURARE ȘI ÎMPIEDICAREA DEJECȚIILOR DIRECTE ÎN 

ALBIA RÂULUI 

Scopul proiectului: 

Menținerea calității apelor prin împiedicarea poluării și instituirea zonelor de protecție sanitară 

 

Obiective specifice: 

-utilizarea durabilă a resurselor  

-conservarea ecosistemelor acvatice 
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-înființarea unei stații de epurare 

 

Grupul țintă: 

Locuitorii comunei Barcani, instituțiile publice și private 

 

Rezultate așteptate: 

-ape curate 

-stație de epurare 

-diversitate floristică și faunistică acvatică 

 

Surse de finanțare 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 2- Utilizarea durabilă a resurselor naturale și conservarea mediului 

geografic 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAREA UNOR SCHEME DE PREVENIRE A APARIȚIEI ANIMALELOR 

SĂLBATICE ÎN SPAȚIILE PUBLICE ȘI ÎN GOSPODĂRII 

 

Scopul proiectului: 

Adoptarea unor măsuri de prevenire a pagubelor produse de animalele sălbatice prin 

dezvoltarea punctului de observare a urșilor și prin acțiuni de ținere a acestora departe de 

infrastructura rutieră 

 

Obiective specifice: 

-ținerea sub supraveghere a animalelor sălbatice 
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-reabilitarea punctului de observații pentru animalele sălbatice 

-educarea tinerilor privind protecția biodiversității 

 

Grupul țintă: 

Locuitorii comunei Barcani, instituțiile publice și agenții economici 

 

Rezultate așteptate: 

-existența unui punct de observare a urșilor bine reprezentat în extravilan în satul Barcani 

-buna conviețuire a locuitorilor comunei Barcani în raport cu diversitatea faunistică 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 2- Utilizarea durabilă a resurselor naturale și conservarea mediului 

geografic 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACȚIUNI DE TOALETARE A ARBORILOR ȘI DE CURĂȚARE A 

RESTURILOR REZULTATE 

Scopul proiectului: 

Menținerea mediului curat prin acțiuni de toaletare a arborilor și de curățare a crengilor 

  

Obiective specifice: 

-utilizarea durabilă a resurselor 

-asigurarea bunei dezvoltări a coronamentului arborilor 

-conservarea peisajului rural 
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Grupul țintă: 

Locuitorii comunei Barcani 

 

Rezultate așteptate: 

-un mediu mai curat 

-peisaj atractiv 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAREA PERDELELOR DE PROTECȚIE ȘI A SPAȚIILOR VERZI, ATÂT 

ÎN SPAȚII PUBLICE, CÂT ȘI DE-A LUNGUL CĂILOR DE COMUNICAȚII 

Scopul proiectului 

În vederea protejării terenurilor agricole situate de-a lungul căilor de comunicații și menținerii 

calității aerului, se prevede realizarea perdelelor de protecție și a spațiilor verzi 

 

Obiective specifice: 

-menținerea mediului curat 
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-reducerea afectării culturilor agricole de diverși poluanți 

-înfrumusețarea peisajului rural 

-reducerea temperaturilor mari pe timpul sezonului cald 

-limitarea canității de precipitații prin preluarea de către vegetație 

 

Grupul țintă: 

Locuitorii comunei Barcani, agenții economici, agricultorii 

 

Rezultate așteptate: 

-un mediu mai curat  

-spații verzi 

-aer curat 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE CU SCOPUL EFICIENTIZĂRII 

ENERGIEI ELECTRICE ÎN CLĂDIRILE INSTITUȚILOR PUBLICE 

 

Scopul proiectului 

Creșterea eficienței energetice la nivelul clădirilor instituților publice, printre care Școala 

Gimnalizală „Andrei Șaguna” din Barcani, Grădinița cu Program Normal Barcani, Școala 
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Gimnazială Lădăuți, Școala Gimnazială Sărămaș, căminele culturale, inclusiv clădirea 

primăriei și lăcașele de cult 

Obiective specifice: 

-protecția mediului prin intermediul utilizării surselor de energie nepoluantă 

-mediu curat și sănătos 

-promovarea conceptului de dezvoltare sustenabilă 

-eficiența energetică a clădirilor prin realizarea unor lucrări , printre care: 

• corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată care să înlocuiască 

sursele de lumină incandescentă sau fluorescentă care sunt neprietenoase cu 

mediul 

• sisteme de management energetic 

• reabilitarea instalațiilor termice, a sistemelor de ventilare și climatizare, a 

apei calde menajere 

• îmbunătățirea instalației termice (măsuri de consolidare a clădirii, 

tâmplărie, ferestre etc.) 

Grupul țintă:  

Locuitorii comunei Barcani și toate persoanele care utilizează în mod direct instituțiile mai sus 

vizate 

Rezultate așteptate: 

-eficiența clădirilor publice 

-un mediu mai curat 

-grad ridicat de satisfacere a cetățenilor 

-atragerea forței de muncă datorită atractivității crescute 

Surse de finanțare: 

Posibili parteneri: 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 2- Utilizarea durabilă a resurselor naturale și conservarea mediului 

geografic 

CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII PRIN DECLARAREA UNOR ZONE ARII 

NATURALE PROTEJATE 

Scopul proiectului: 

Declarararea unei zone de pe dealul Nochioruș drept arie naturală protejată cu scopul 

conservării speciei protejate prin lege Trollius europaeus (bulbuc de munte) 

 

Obiective specifice: 

-conștientizarea importanței conservării mediului geografic 
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-promovarea comunei prin intermediul existenței unui obiectiv turistic natural 

-declararea unei arii naturale protejate 

-un mediu mai curat și mai atractiv 

-promovarea conceptului de protejare a speciei de bulbuci de munte 

 

Grupul țintă: 

Locuitorii comunei Barcani și turiști 

 

Rezultate așteptate: 

-existența unei rezervații naturale 

-conservarea peisajului rural 

-dezvoltarea turismului 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 2- Utilizarea durabilă a resurselor naturale și conservarea mediului 

geografic 

 

 

 

 

 

 

 

CURSURI PRIVIND EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ȘI PROMOVAREA 

AGRICULTURII SUSTENABILE 

 

Scopul proiectului: 

Realizarea unor cursuri de educație ecologică cu scopul prevenirii degradării aerului, climei și 

solului cauzate de gradul redus de investiții în agricultură privind lucrările de îmbunătățiri 

funciare și măsurile agropedoameliorative 
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Obiective specifice: 

-conștientizarea importanței conservării mediului înconjurător 

-utilizarea durabilă a resurselor 

-acțiuni de voluntariat privind împădurirea, decolmatarea pâraielor, reciclarea și strângerea 

deșeurilor 

-atragerea de fonduri privind practicarea unei agriculturi durabile 

-creșterea eficienței pedologice prin înțelegerea capacității de producție și adoptarea unor 

măsuri privind utilizarea durabilă a resursei, ținând cont de proprietățile solului, a calității 

apelor subterane și a condițiilor meteorologice existente 

 

Grupul țintă: 

Tinerii comunei Barcani și toate persoanele care folosesc în mod direct terenurile agricole, 

precum și agenții economici locali 

 

Rezultate așteptate: 

-utilizarea durabilă a resurselor 

-mediu mai curat și sănătos 

-cultura agricolă sustenabilă și de calitate 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 2- Utilizarea durabilă a resurselor naturale și conservarea mediului 

geografic 

 

REABILITAREA INSTITUȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI DOTAREA 

ACESTORA CU MOBILIER MODERN 

 

Scopul proiectului: 
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Reabilitarea și dotarea unităților de învățământ cu mobilier de ultimă generație pentru un 

învățământ de calitate (Școala gimnazială „Andrei Șaguna” Barcani, structura Lădăuți, 

structura Sărămaș, Grădinița cu Program Normal Barcani) 

 

Obiective specifice: 

-modernizarea instituților de învățământ privind rețeaua de internet, sistemele de iluminat, cele 

de încălzire electrică și de distribuție a apei  

-reabilitarea Școlii Generale Lădăuți prin lucrări structurale privind termoizolațiile, 

hidroizolațiile, împrejmuirile și lucrările de finisaje  

-dotarea clădirilor cu echipamente IT moderne, echipamente pentru laboratoarele de chimie, 

fizică, geografice, biologie 

-echiparea cu materiale didactice diverse pentru fiecare elev 

-table interactive în instutuțile de învățământ de pe raza comunei Barcani 

-modernizarea și echiparea bibliotecii școlare cu diverse materiale 

 

Grupul țintă: 

Elevii comunei Barcani, precum și cadrele didactice 

 

Rezultate așteptate: 

-învățământ de calitate 

-materiale didactice suficiente și eficiente 

-instituții de învățământ atractive și moderne 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 4-  Educație și formare profesională  

 

 

STRATEGIA DE PRELUNGIRE A PROGRAMULUI ȘCOLAR DIN CADRUL 

GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL BARCANI 
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Scopul proiectului: 

Oferirea de sprijin pentru părinții angajați prin înființarea unui program prelungit pentru 

preșcolari în cadrul Grădiniței cu Program Normal Barcani 

 

Obiective specifice: 

-echiparea unității de învățământ cu mobilier adecvat desfășurării activităților (pătuțuri, sală 

de mese, lenjerii de pat și alte obiecte necesare) 

-înființarea programului prelungit 

-angajarea personalului didactic calificat  

-mobilarea instituției 

-oferirea unor facilități pentru tinerii părinți 

Grupul țintă: 

Preșcolarii care urmează să urmeze acest program, cadrele didactice angajate  

Rezultate așteptate: 

-program prelungit instituit în comună 

-număr mare de preșcolari, atât din comună, cât și din comunele învecinate care urmează acest 

program 

Surse de finanțare: 

Posibili parteneri: 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 4-  Educație și formare profesională  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNFIINȚAREA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU 

CADRELE DIDACTICE 
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Scopul proiectului: 

Oferirea cadrelor didactice de programe de formare continuă cu scopul realizării unui 

învățământ de calitate 

 

Obiective specifice: 

-eficientizarea procesului de învățământ 

-oferirea oportunității de participare la programe de formare continuă pentru cadrele didactice 

și auxiliare angajate într-una dintre instituțile de învățământ ale comunei Barcani 

 

Grupul țintă: 

Cadrele didactice din unitățile de învățământ din comuna Barcani 

 

Rezultate așteptate: 

-derularea de programe de formare continuă 

-număr mare de cadre didactice absolvente ale unuia dintre programele de formare continuă 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 4-  Educație și formare profesională  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNFIINȚAREA UNOR PROGRAME DE CONSILIERE PROFESIONALĂ ȘI 

ORIENTARE ÎN CARIERĂ 
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Scopul proiectului: 

Oferirea de sprijin pentru șomeri și persoanele inactive cu scopul ocupării unui loc de muncă 

 

Obiective specifice: 

-realizarea unor programe de orientare profesională 

-informare cu privire la locurile de muncă disponibile în raport cu calificarea forței de muncă 

-îmbunătățirea calității vieții cetățenilor 

-realizarea unor programe de specializare și formare profesională 

-plasarea pe piața muncii și ajutor privind integrarea socio-profesională 

 

Grupul țintă: 

Șomeri, tineri absolvenți de studii liceale, postliceale, universitare, profesionale sau 

postuniversitare, persoanele inactive încadrate în vârsta muncii, precum și persoanele în 

căutarea unui loc de muncă în cadrul comunei Barcani 

 

Rezultate așteptate: 

-derularea programelor de consilierre profesională și de orientare în carieră 

-persoane angajate pe piața muncii ca urmare la participarea programelor de consiliere și 

orientare profesională 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 4-  Educație și formare profesională  

 

 

 

 

 

 

 

ÎNFIINȚAREA UNOR PROGRAME ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ 
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Scopul proiectului: 

În vederea obținerii performanțelor și încurajării elevilor să participe la altfel de activități 

școlare se prevede organizarea unor activități diverse prin intermediul programului școală după 

școală 

 

Obiective specifice: 

-realizarea unor programe de after-school 

-atragerea elevilor prin promovarea activităților desfășurate 

-informare cu privire la programele derulate 

-persoanl didactic angrenat în activități 

-investiții în înființarea și derularea acestora 

-atragerea elevilor străini la schimburi de experiență 

 

Grupul țintă: 

Elevii comunei Barcani, cadrele didactice și alți elevi din alte unități de învățământ 

 

Rezultate așteptate: 

-existența unui număr mare și divers de activități derulate în programul școală după școală 

-obținerea de rezultate notabile a elevilor, dezvoltare personală și o capacitate mai mare de 

comunicare  

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 4-  Educație și formare profesională  

 

 

OFERIREA UNOR STIMULENTE PENTRU ELEVI ȘI ORGANIZAREA 

TABERELOR ȘCOLARE 
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Scopul proiectului: 

În vederea încurajării, stimulării elevilor și obținerii rezultatelor se prevede oferirea unor 

stimulente de tipul burselor de merit și organizarea unor tabere pentru elevi 

 

Obiective specifice: 

-atragerea de fonduri pentru susținerea educației și stimulării elevilor care obțin rezultate 

notabile la învățătură și purtare pentru elevii comunei Barcani 

-organizarea unor tabere școlare 

-încurajarea elevilor să participe la taberele școlare 

-stimularea elevilor să învețe 

 

Grupul țintă: 

Elevii comunei Barcani 

 

Rezultate așteptate: 

-creșterea eficienței procesului de învățământ 

-promovarea tinerilor care obțin rezultate școlare notabile 

 

Surse de finanțare: 

Posibili parteneri: 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 4-  Educație și formare profesională  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUIREA UNEI CREȘE ÎN COMUNA BARCANI 
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Scopul proiectului: 

Acordarea de sprijin famililor în ceea ce privește asistența copilului prin înființarea unei creșe 

în comună 

 

Obiective specifice: 

-atragerea de investiții privind deschiderea unei creșe 

-angajarea personalului calificat în vederea îngrijirii și supravegherii copilului 

-ocuparea locurilor din creșă 

-asigurarea securității și tuturor necesităților funcționării unei creșe 

 

Grupul țintă: 

Copiii comunei Barcani 

 

Rezultate așteptate: 

-funcționarea unei creșe în comuna Barcani 

-stimularea tinerilor privind creșterea natalității și ocupării locurilor de muncă 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 4-  Educație și formare profesională  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REABILITAREA TERENURILOR DE SPORT ALE UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CREAREA UNOR ACTIVITĂȚI DE DEPRINDERE DE 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE 
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Scopul proiectului: 

Eficientizarea procesului de învățământ și de diversificare a activităților școlare prin 

reabilitarea terenurilor de sport ale Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” Barcani, Școlii 

Gimnaziale Lădăuți și Școlii Gimnaziale Sărămaș și a terenului de joacă din cadrul Grădiniței 

cu Program Normal Barcani și de creare a unor oportunități de dezvoltare personală 

 

Obiective specifice: 

-lucrări de reabilitare, printre care pavare, construirea sau îmbunătățirea băncilor și porților de 

fotbal 

-diversificarea activităților sportive și interactive prin amplsarea diverselor accesorii sportive, 

precum panouri și coșuri pentru baschet sau porți de fotbal, saltele, scăriță pentru antrenament, 

plase pentru porți, fileu pentru tenis și volei , table de șah, table, înființarea unor cluburi de 

lectură, știință ș.a., în funcție de necesități 

 

Grupul țintă: 

Elevii comunei Barcani și cadrele didactice de sport 

 

Rezultate așteptate: 

-terenuri de sport moderne 

-încurajarea practicării activităților sportive 

-scăderea sedentarismului 

 

Surse de finanțare: 

 

Posibili parteneri: 

 

Perioada de implementare: 

2021-2027 

 

Sustenabilitate: 

Autoritățile publice locale sunt responsabile de întreținerea obiectivelor vizate 

 

Încadrare în strategia de dezvoltare locală: 

Obiectul strategic nr. 4-  Educație și formare profesională  
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