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I.  INTRODUCERE  

 

I.1 SEMNIFICATIA UNEI STRATEGII 

 

Strategia reprezintă cadrul de dezvoltare care orientează, pe termen lung, natura și direcția de 

acțiune la nivel de județ. Aceasta contribuie la stabilirea unei direcții unitare în termenii obiectivelor 

sale strategice și operaționale și furnizează baza alocării resurselor necesare pentru îndeplinirea 

misiunii, dezvoltarea durabilă a județului și creșterea calității vieții cetățenilor.  

U.A.T. Cristian  asigură, potrivit competențelor sale şi în condițiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea de servicii publice de interes local privind educația, serviciile sociale pentru protecția 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri 

aflate în nevoie socială, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică, situațiile de urgență, 

protecția şi refacerea mediului, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor 

istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervațiilor naturale, evidența 

persoanelor, podurile şi drumurile din administrația sa , prestațiile  comunitare de utilitate publică  

alimentarea cu gaz metan, precum și alte servicii publice stabilite prin lege.  

Strategia identifică politicile de dezvoltare pentru a îmbunătăți situația actuală  , analizează și elimină 

disfuncționalități, echilibrând, astfel,  tendințele de dezvoltare din cadrul ariei de competențe.  

Strategia de dezvoltare durabilă a localității Cristian  2021-2027 a fost elaborată pornind de la 

analiza socio-economică actuală , de la nevoile locale  identificate, coroborate cu documentele 

strategice județene, regionale, naționale, precum și cu cadrul de reglementare european  2021 – 

2027-2035, pentru a asigura complementaritatea în intervențiile publice.  

Procesul de elaborare al strategiei s-a bazat pe: 

- analiza situației socio-economice actuale: documente oficiale procesate,  planuri, 

înscrisuri și înregistrări de la Institutul Național de Statistică (INNS), documente cu 

caracter strategic, precum și la nivele ierarhice superioare (nivel județean, nivel regional, 

nivel național și nivel european)  

- culegerea informațiilor despre comunitate   

- discuții directe cu factorii de decizie și conducerea UAT  

- analize SWOT prin intermediul cărora sunt descrise punctele tari şi punctele slabe ale 

localității, comunității, capacității administrative   

 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA – com. CRISTIAN, jud. BRAȘOV 
  
 

 

4 
 

Planificarea strategică reprezintă procesul sistematic prin care comunitatea agreează   prioritățile 

esențiale, care se află în concordanță cu evoluția mediului înconjurător. Realizarea planificării este 

constituită din proiectarea și trasarea obiectivelor, care  alcătuiesc politicile de orientare în 

dezvoltarea oricărei localități.  

Planificarea Strategiei  se focalizează pe următoarele caracteristici:  

- dezvoltare: sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât și pe introducerea de noi 

oportunități de acțiune 

- operează într-un teritoriu bine definit spațial și administrativ  

- abordează problemele la nivel macro și nu se concentrează pe cazurile izolate 

- aduce elemente noi în toate domeniile de referință  

➢ Obiectivele urmărite - Demersurile de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă  sunt  

concentrate pe analiza detaliată a situației socio-economice, pe specificul localității, pe 

ancorarea obiectivelor și măsurilor în realitățile existente, cu scopul de a sprijini dezvoltarea 

sustenabilă a comunei Cristian.  

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă este  elaborată în cadrul unui  proces partenerial, cu 

implicarea actorilor din sfera admistrației publice locale, societatea civilă, mediul de afaceri.  

Ca și metodologie de lucru s-a constituit  Grupul de Lucru Strategic  care au avut  ca scop 

fundamentarea elaborarii strategiei. Realizarea Strategiei a angrenat experții, funcționarii publici cât 

şi aleșii comunității, deoarece s-a urmărit identificarea problemelor cheie  pentru a fi analizate în 

procesul de fundamentare a obiectivelor strategice și a planului de acțiune pentru Strategia Locală 

de Dezvoltare Durabilă  - perioada 2021 – 2027; astfel, s-au avut in vedere  următoarele aspecte : 

- grupul de experți, care are o anumită viziune în ceea ce privește politicile de finanțare 

pentru proiectele de dezvoltare  comunitară 

- instituția administrației publice, care  știe  cel mai bine care sunt resursele locale 

(financiare şi nefinanciare) care pot fi alocate în cadrul unor proiecte de dezvoltare 

- aleșii locali, care reprezintă comunitatea, şi astfel se asigură reprezentativitatea comunei 

- realizarea unei diagnoze la nivelul comunei în raport cu problemele specifice identificate 

pentru diverse domenii și identificarea priorităților și soluțiilor de intervenție publică în 

domeniile respective  

- stabilirea obiectivelor strategice și a măsurilor care vor reprezenta un fundament pentru 

politicile locale  în corespondența cu direcțiile strategice europene și naționale de 

dezvoltare durabilă  

- consultarea publică necesară pentru realizarea unei strategii care să țină cont de 

problemele din agenda sistemică:   

1. dezvoltare economică  (industrie, comerț, agricultură, servicii...) 

2. raportul de teritoriu - Infrastructură / Echipare/ Rurbanism (dezvoltare rurală durabilă)  

4.  sănătate, educație, social, cultură 

5. mobilitate, transport 
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6. mediu, energie curată 

7. turism - patrimoniu 

8. tineret, sport 

9. altele nespecifice – zone noi, neexplorate 

Aceste domenii de analiză trec în revistă aspecte legate de demografie, competitivitate economică și 

resurse umane, forța de muncă, infrastructura tehnică și de transport, spațiile publice, agricultura, 

infrastructura socială și locuințele, patrimoniul natural și cultural, turismul și serviciile, calitatea 

mediului. Domeniile respective, au fost împărțite în sub-domenii pentru a cuprinde o paletă cât mai 

largă și reprezentativă a vieții economico-sociale  din  județ; astfel,  criteriile de lucru au ținut seamă 

de importanța colectării datelor de la toate nivelurile 

- mediul de afaceri, reprezentat de totalitatea întreprinderilor active care își desfășoară 

activitatea pe raza comunei 

- organizații non-guvernamentale, etc. 

- administrația publică locală  

➢ Motivația prezentei strategii  - Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă reprezintă, așadar, 

rezultatul demersului de analiză al informațiilor obiective obținute și primite din surse oficiale 

(statisticile existente) și ale informațiilor subiective obținute în urma anchetelor realizate. 

Necesitatea realizării acestui document rezidă din faptul că este un instrument tehnic de 

utilitate publică, o paletă largă de actori fiind interesată de existența, eficacitatea și informația 

inclusă în acest document strategic.  

➢ Importanța strategiei - Beneficiul major obținut în urma realizării Strategiei Locale de 

Dezvoltare Durabilă  -  corelarea la nivel macro  prin alinierea politicilor și programelor locale 

cu politicile naționale și internaționale,  cu documente de planificare strategică   rurbanistică 

de la nivel local, județean, regional, național și european.   

Prioritățile analizate au fost: 

- competitivitatea IMM- urilor și a microîntreprinderilor, încurajarea antreprenoriatului;  

- valorificarea capitalului turistic, a patrimoniului, inclusiv turism extrem, de aventură în  spații 

neconvenționale ; exploatarea diversificată și inteligentă a resurselor  dezvoltarea 

managementului cultural – marketing cultural;  

- educație: dezvoltare de platforme digitale, grija pentru cetățeanul mic   

- pârghii de susținere pentru comunitățile marginalizate - educarea la nivel de masă a 

populației din zonele rurale în direcția dezvoltării durabile a comunităților; înlocuirea 

schemelor de ajutor social cu alte forme de sprijin a populației sărace;  dezvoltarea 

mentalității și soluțiilor privind întreprinderile sociale; portofoliul de produse artizanale, uz 

casnic, comerciale şi de altă natură pretabile a fi produse în cadrul atelierelor sociale 

meșteșugărești 

- localități prietenoase cu mediul - asigurarea măsurilor de protejare a mediului, specificului și 

valorilor teritoriului, eco-turism; management inteligent al deșeurilor și racordarea tuturor 

localităților rurale la acest sistem, asigurarea dotărilor necesare  
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- resurse curate de energie - susținerea utilizării energiei solare, a utilizării biomasei pentru 

producerea de energie 

- mobilitate – accesibilitate- accesibilizare; 

- protejarea biodiversității   

- calitate : apa, aer, sol – factorii  poluării aerului, monumentelor, râurilor, terenurilor în 

general; stoparea contaminării apelor cu reziduuri industriale, agricole  

- agricultura – suprafața valorificată vs. cantitatea de produse, modalități de comercializare, 

dotare și echipare tehnică; depozite și piețe frigorifice construite cu sisteme de ventilație 

naturală  

- analiza și diagnoza funcțiunilor și utilităților care lipsesc din mediul rural, colaborarea pe 

centre de interes urban-rural; 

- capacitatea administrativă - îmbunătățirea proceselor de luare a deciziilor, îmbunătățirea 

calității investițiilor importante și a selecției de proiecte, asigurarea  aplicării mai bune a 

legislației, îmbunătățirea procesului decizional, asigurarea calității și eficienței furnizării de 

servicii publice în comun. 

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă vizează definirea reperelor strategice de dezvoltare ale 

comunității cu accent deosebit pe măsuri ce necesită a fi abordate în perioada 2021 - 2027.  

➢ Metodologia prezentului studiu  - Documentul denumit Strategia Locală de Dezvoltare  

reprezintă rezultatul demersului de analiză a informaţiilor obiective obţinute și primite din 

surse oficiale (statisticile existente) și a informaţiilor subiective obţinute în urma anchetelor 

realizate la nivelul populaţiei și la nivelul mediului de afaceri, și procesate de membrii grupelor 

de lucru  tematice. Necesitatea realizării acestui document rezidă din faptul că este un 

instrument tehnic de utilitate publică, o paletă largă de actori fiind interesată de  planificarea 

viitorului comunității :  

• Pentru comunitate/societate civilă, documentul furnizează informaţii cu privire la dezvoltarea 

unităţii administrative teritoriale  

• Pentru mediul de afaceri - reprezintă un instrument pragmatic, prin care investitorii își pot 

construi strategia de dezvoltare la nivelul arealului geografic utilizând resursele acestuia   

• Pentru Autoritatile Publice Locale - reprezintă un ghid de lucru permanent, care conţine 

direcţiile de urmat 

• Pentru factorii de decizie locali - reprezintă un îndrumar, care conţine acţiunile clare ce pot fi 

întreprinse pentru atingerea obiectivelor strategice.  

 

➢ Importanţa studiului – se reflectă dimensiunea practică a dezvoltării strategice  transpusă în 

documente programatice 
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I.2  REGIUNEA CENTRU - generalități 

 

➢ Profilul microregional -  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 străbătuta de meridianul 25◦ longitudine estică și paralela 46◦ latitudine nordică. 

Cu o suprafața de 34 100 kmp, reprezentând 14,3 % din teritoriul României. 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. 

Relieful Regiunii Centru cuprinde părți însemnate din cele trei ramuri ale Carpaților Românești 

(aproape jumătate din suprafața regiunii), zona colinară a Podișului Transilvaniei și zona 

depresionară de contact între zona colinară și cea montană. 

„Personalitatea” geografica a Munților Apuseni este definită de o serie de caracteristici de ansamblu, 

dar și de detaliu: diveristate geologică și fragmentare tectonică accentuate. Relieful glaciar nu este 

spectaculos, dar se remarcă de extensiunea considerabilă a calcarelor și dolomitelor calcaroase, 

diversitatea resurselor subsolului, unele exploatate fără întrerupere încă din antichitate, explicând 

printre altele vechea și intensa locuire a acestor munți. 

Formarea și dezvoltarea spațială a Depresiunii Colinare a Transilvaniei au generat configurația 

Carpaților Românești. Influențele sale tectonice, morfologice, de peisaj și de habitat, transmise 

spațiilor muntoase învecinate și chiar altor unități geografice mai îndepartate, au fost echilibrate prin 

relații complementare extrem de complexe în sistemul geografic al Depresiunii Transilvaniei.  

Fragmentarea tectonică, alături de cea subaeriană, a facilitat apariția unor „porți” în întregul lanț 

carpatic. Aceste legături permanente se reflectă în funcționalitatea sa complexă prin: permanenta 

pătrundere a maselor de aer vestic mai calde și mai umede, statornicia condițiilor ecologice favorabile 

dezvoltării pădurilor, făgetelor. 

Varietatea posibilităților de legături rutiere și feroviare, permite o integrare armonioasă a întregului 

potențial economic și social al lumii din interiorul arcului carpatic în sistemul național. Discontinuitatea 

relativă de pesiaj, care este dată de prezența culoarelor de vale, a depresiunilor marginale și de 

manifestarea proceselor catabatice, de la periferia estica a Muntilor Apuseni constituie o 

caracteristică a Depresiunii Transilvaniei. Deosebit de semnificativă pentru aceasta depresiune este 

existența numeroaselor lacuri sărate situate în relieful salifer și între valurile de alunecare. Pe măsura 

punerii în valoare a resurselor naturale și dezvoltării social-economice, populația din Depresiunea 

Transilvaniei a înregistrat o evoluție continuă.  

Carpații Meridionali reprezintă cea mai masivă, tipică și spectaculoasă regiune montană a țării, având 

unele similitudini cu Alpii. Parte distinctă a Carpaților Meridionali, Munții Făgăraș, cei mai spectaculoși 

și înalți munți ai României se află pe teritoriul Regiunii Centru.  
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Un rol deosebit îl are și Depresiunea Brașovului, care mărginită de munți joși (Munții Vrancei, 

Intorsurii, Piatra Mare, Postăvaru, Perșani, Baraolt, Bodoc, Nemira) este larg deschisă spre toate 

direcțiile; spre nord-est, prin pasul Oituz spre Moldova, spre est se face legătura cu Țara Buzăului 

(șosea și tunel feroviar Teliu); spre sud-est, prin pasul Bratocea prin Valea Teleajenului; spre sud, prin 

pasul Predeal și Valea Prahovei, cu sudul țării; spre sud-vest, prin Culoarul Bran-Rucar cu Depresiunea 

Câmpulung; spre nord prin Pasul Tușnad se face legatura cu zona depresionară Ciuc-Giurgeu.   

 

Rețeaua hidrografică este bogată, fiind formată din cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și 

Oltului și din afluenții acestora. Lacurile naturale sunt diverse ca geneză, cele mai cunoscute fiind 

lacurile glaciare din Munții Făgăraș, lacul vulcanic Sfânta Ana din Munții Harghita și Lacul Roșu, lac 

format prin bararea naturală a cursului râului Bicaz, Lacul Ursu. Cele mai importante lacuri antropice 

sunt cele de baraj de pe râurile Olt și Sebeș, lacurile sărate din fostele ocne de sare de la Ocna Sibiului, 

iazurile piscicole din Câmpia Transilvaniei. 

 

Clima caracteristică în Regiunea Centru este temperat-continentală, variind în funcție de altitudine. 

În depresiunile intramontane din partea de est a regiunii se înregistrează frecvent inversiuni de 

temperatură, aerul rece putând staționa aici perioade îndelungate. Vegetația naturală este variată, 

prezentând o etajare altitudinală. În Câmpia colinară a Transilvaniei vegetația caracteristică este cea 

de silvostepa. 

 

Resursele naturale sunt diverse și includ importante rezerve de gaze naturale, sare, metale 

neferoase, materiale de construcții (bazalt, andezit, marmură, travertin), mici depozite de cărbune 

inferior și numeroase izvoare de apă minerală. În afara resurselor subsolului, Regiunea Centru 

dispune de un remarcabil potențial hidroenergetic și de un valoros potențial forestier (pădurile și 

suprafețele împădurite ocupă aproximativ o treime din suprafața regiunii). 

 
Fauna-floră – Datorită diversității biologice deosebite, Regiunea Centru are o contribuție importantă 
la implementarea Rețelei Ecologice Europene NATURA 2000 în România. În ce privește cele două 
părți integrante a rețelei NATURA 2000 în România, la nivelul Regiunii Centru au fost declarate 18 
Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) și 63 de Situri de Importanță Comunitară (SCI). La nivelul 
Regiunii Centru, suprafața siturilor NATURA 2000 era în anul 2019 de 16.760 km2 (49,1% din 
suprafața regiunii), cu 23,9% mai mare față de cea în urmă cu un deceniu (13.522 km2 în 2009, 39,7% 
din suprafața regiunii). 
 

➢ Status quo -  social1  - Numărul populației rezidente în Regiunea Centru la 1 ianuarie 2020 era 
de 2,31 milioane locuitori (poziția a 5-a în rândul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României), 
densitatea populației fiind de 68 loc./ kmp. Prin ponderea populației urbane, de 57,4 %, 
Regiunea Centru se numără printre cele mai urbanizate regiuni ale României, după Regiunea 
București-Ilfov și Regiunea Vest. 

 

 
1 - site ADR Centru și Romania Geografică 
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În ultimii 30 ani populația regiunii s-a redus cu 19% (de la 2.860.490 de persoane în 1990 la 2.317.151 

de persoane în 2020), înregistrând unul din cele mai severe ritmuri de declin. În mediul urban, 

populația regiunii a scăzut cu 23% în 2020 comparativ cu 1990 (de la 60,5% în 1990 la 57,4% în 2020), 

iar în cel rural cu 12% (deși se observă o creștere de la 39,5% în 1990 la 42,6% în 2020). În anul 2020 

comparativ cu anul de referință 2013, populația regiunii s-a diminuat cu 1,5%, înregistrând-se o 

scădere de 2,5% în mediul urban și de 0,1% în mediul rural. Potrivit prognozelor demografilor, la 

orizontul anului 2060 Regiunea Centru ar putea pierde 23,2% din populația rezidentă înregistrată în 

anul 2015, valori sub cele la nivel național (30,5%). 

 

Majoritatea orașelor regiunii (63%) au sub 20 000 locuitori, un singur oraș – Brașovul – are populația 

de peste 200 000 locuitori, iar două – Sibiul și Târgu Mureș – au între 100 000 și 200 000 locuitori. 

Populația Regiunii Centru se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică și religioasă. 

Romanii formează 61,2% din totalul populației regiunii, maghiarii 28,6%, romii 4,7%, germanii 0,4%. 

 

➢ Evoluția economică2  - Economia Regiunii Centru are o structură echilibrată, cu un o pondere 

încă importantă a industriei și un sector terțiar în dezvoltare rapidă. Prin valoarea 

P.I.B./locuitor (46 659 lei, în 2018, Regiunea Centru se situa pe poziția a treia la nivel național, 

după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest. În anul 2019, acesta reprezenta 66% din 

media Uniunii Europene (echivalent 20 500 euro), exprimat la paritatea de cumpărare 

standard. 

 

Structura economică a Regiunii Centru a suferit modificări substanțiale în ultimii 10 ani. Ponderile 

unor sectoare economice precum agricultura, industria extractivă s-au redus mult, crescând în 

schimb ponderea altor ramuri economice și a celor din sectorul terțiar cu precădere. În prezent 

serviciile asigură 57,4% din valoarea adăugată brută, iar industria 32,5%. 

 

➢ Profilul industrial al Regiunii Centru este dat de industriile auto, prelucrări metalice, 

alimentară, prelucrarea lemnului și industria ușoară. Un domeniu în dezvoltare rapidă este 

sectorul IT, iar recent, industria aeronautică concentrată în jurul Brașovului cunoaște o nouă 

revigorare. Dacă în trecut, industria ușoară și industria lemnului ocupau poziții importante în 

structura investițiilor străine la nivel regional, în prezent industria auto, industria aeronautică, 

IT-ul și industria farmaceutică sunt principalele domenii în care se concentrează investițiile 

străine în Regiunea Centru. 

 

➢ Agricultura constituie încă principala ocupație și sursă de venit a locuitorilor din mediul rural. 

Deși ponderea populației ocupate în agricultură rămâne ridicată, contribuția acestei ramuri la 

valoarea adăugată brută este redusă. În anul 2019, Regiunea Centru ocupa locul 1 la nivel 

național in ceea ce privește efectivele de ovine, cultivarea cartofului, hameiului, furaje verzi 

și a cânepei și inului pentru fibre textile. 

 
2 - site ADR Centru și Romania Geografică 
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➢ Infrastructura – Rețeaua rutieră măsura, la sfârșitul anului 2020, 11 534 km, din care 6081 km 

de drum modernizat, iar cea de cale ferata avea o lungime totala de 1340 km dintre care 
jumătate electrificată (671 km). La finele anului 2020, autostrăzile deschise circulației în 
Regiunea Centru totalizează 178 km. În regiune funcționează două aeroporturi internaționale: 
Sibiu și  Târgu Mureș, iar al 3-lea este în fază avansată de construcție la Brașov. 

 
➢ Turism - Regiunea Centru dispune de un potențial turistic ridicat și diversificat, atât natural 

cât și antropic. Formele de turism cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare sunt: turismul 
montan, turismul balnear, turismul cultural și turismul rural. Începând cu anul 2010 și până în 
anul 2020, Regiunea Centru ocupă prima poziție în ce privește numărul de turiști atrași. 
Numărul total de turiști sosiți în Regiunea Centru în anul 2020 (1,53 milioane, ceea ce 
reprezintă 24% din totalul turiștilor cazați in România). Capacitatea de cazare turistică în 
funcțiune, în anul  2020, era de aproximativ 14,6 milioane locuri-zile (22,8% din totalul 
național), ceea ce îi conferă regiunii  prima poziție din țară. 

 
 

I.3. PROGRAME ANTERIOARE DE FINANTARE - 2014-2020 

Cadrul programatic instituțional al finanțărilor anterioare inclusiv  2014-2020 au fost ancorate în legi 

și  reglementări juridico-economice la care s-a raportat documentul de planificare strategică  pană la 

nivelul 2030, -  în sensul obţinerii beneficiilor  vizate : 

- Legea nr. 350/2001;  

- Legea 315/2004 (care a abrogat Legea 151/1998); 

- Legea nr. 500/2002;  Legea nr. 108/2004;  

- Legea nr. 84/2003;  Legea nr. 672/2002; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1179/2004;  

- Hotărârea de Guvern nr.1200/2004; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1115/2004;  

- Hotărârea de Guvern nr. 68/2004;  

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/1999; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003;  

- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003; 

- Strategia Naţională în domeniul Eficienţei Energetice (SNEE);  

- Strategia Naţională pentru Transport Durabil (SNTD) 2007-2030;  

- Strategia Naţională de Gestiune a Siturilor Contaminate;  

- Strategia Naţională de Management a riscului la inundaţii;  

- Strategia Naţională de Management al Deşeurilor;  

- Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007-2026;  

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) Orizonturi 2020-2030; 

- Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030 (CSDTR 2030);  

- Planurile de acţiune regionale ale regiunilor de dezvoltare din România;  

- Planul de Amenajare a Teritoriului Regional.   
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Direcțiile de dezvoltare   Europene anterioare,   care vor continua să genereze proiecte : 

1. Inovare - Creşterea inteligentă, bazată pe cunoaştere şi inovare: „O Uniune a inovării"  

2. Educaţie: „Tineretul în mişcare"  

3. Societate digitală:  „O agendă digitală pentru Europa" 

4. Creşterea economică durabilă : promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

resurselor, mai ecologice şi mai competitive 

5. Mediu, energie şi mobilitate: "Europa resurselor eficientizate"  

6. Competitivitate:  „O politică industrială pentru era globalizării" 

7. Ocuparea forţei de muncă şi competenţe: Creșterea economică favorabilă incluziunii, promovarea 

unei economii cu un grad înalt de ocupare a forţei de muncă, care returnează coeziune economică, 

socială şi teritorială; „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă"  

8. Lupta împotriva sărăciei: „Platforma europeană de combatere a sărăciei"  

   

 
Proiectele și sursele de finanțare obtinute prin accesarea  Fondurilor Europene în perioada 2014-

2020 au avut la bază  ținte și obligativitatea atingerii unor scopuri, indicatori și rezultate definite 

foarte clar în documentul Strategia Europa 2020, care  a reprezentat strategia Uniunii Europene de 

creştere economică   bazată pe următoarele trei priorități:   

• creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;  

• creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

• creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței 

de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.  

 

Comisia Europeană a propus obiective pentru statele membre, iar țintele asumate de România au 

fost:  

• Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 ani – minimum 70%;  
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• Nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare că % din PIB – 2%; 

• Reducerea emisiilor de CO2 cu 19%;  

• Ponderea energiei din surse regenerabile să fie de 24%;  

• Eficienţa energetică – realizarea unei economii de energie primară de cca. 10 Mtep;  

• Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii – atingerea unui procent maxim de 11,3%;  

• Creşterea ponderii populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educaţie terţiară –26,7%;   

• Reducerea populaţiei expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale cu 580.000 persoane.  

• Comisia prezintă șapte inițiative emblematice pentru a stimula realizarea de progrese în 

cadrul fiecărei teme prioritare, inițiative care vor angaja atât UE, cât și statele membre. 

Instrumentele UE, în special piața unică, ajutoarele financiare și instrumentele de politică 

externă, vor fi mobilizate pentru eliminarea blocajelor și îndeplinirea obiectivelor strategiei 

Europa 2020.  

 

Prezentarea celor șapte inițiative:  

• „O Uniune a inovării”  Obiectivul acestei inițiative este de a recentra politica în domeniul 

cercetării-dezvoltării și inovării spre provocările cu care se confruntă societatea noastră, 

precum schimbările climatice, energia și utilizarea eficientă a resurselor, sănătatea și 

schimbările demografice. Fiecare verigă din lanțul inovării ar trebui consolidată, de la 

cercetarea fundamentală la comercializare.   

  Fiecare stat membru UE, la nivel național, a trebuit: 

- să reformeze sistemele de cercetare-dezvoltare și inovare de la nivel național (și regional) 

pentru a promova excelența și specializarea inteligentă, să consolideze cooperarea între 

universități, mediul de cercetare și întreprinderi, să pună în aplicare programe comune și să 

întărească cooperarea transfrontalieră în domeniile în care UE aduce valoare adăugată pentru 

și să adapteze procedurile naționale de finanțare în consecință, să asigure difuzarea 

tehnologiei pe teritoriul UE;     

- să garanteze existența unui număr suficient de absolvenți de universități de științe, 

matematică și inginerie și să axeze programele școlare pe creativitate, inovare și spirit 

antreprenorial;  

- să acorde prioritate cheltuielilor destinate cunoașterii, inclusiv prin folosirea stimulentelor 

fiscale și a altor instrumente financiare pentru a promova investiții private mai semnificative 

în cercetare-dezvoltare.  

• să consolideze performanța și atractivitatea internațională a instituțiilor de învățământ 

superior din Europa, să sporească nivelul general de calitate la toate nivelurile de educație și 

formare în UE, combinând atât excelența, cât și echitatea, prin promovarea mobilității 

studenților și a celor care urmează un curs de formare, precum și de a îmbunătăți situația 

încadrării în muncă a tinerilor.  

 La nivel național, statele membre  trebuie:  

- să efectueze investiții eficiente în sistemele de învățământ și de formare la toate nivelurile 

(de la nivel preșcolar la nivel universitar);  
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- să amelioreze rezultatele în domeniul educației, tratând fiecare segment (preșcolar, primar, 

secundar, profesional și universitar) în cadrul unei abordări integrate, care să includă 

competențele-cheie și care are scopul de a reduce abandonul școlar timpuriu;  

- să consolideze deschiderea și relevanța sistemelor de învățământ prin instituirea unor cadre 

naționale de calificare și printr-o mai bună direcționare a rezultatelor învățării spre nevoile 

pieței muncii; 

- să faciliteze intrarea tinerilor pe piața muncii prin acțiuni integrate care cuprind, inter alia, 

îndrumare, consiliere și ucenicie.    

 

• „O agendă digitală pentru Europa”  Obiectivul era de a obține beneficii sociale și economice 

durabile, datorită unei piețe unice digitale, bazate pe internet rapid și ultrarapid și pe aplicații 

interoperabile, care să permită accesul tuturor la serviciile în bandă largă până în 2013, 

accesul tuturor la internet de viteză mult mai mare (30 Mbps sau mai mult) până în 2020 și 

abonarea a 50% sau mai mult dintre gospodăriile europene la conexiuni internet de peste 100 

Mbps.  

La nivel național, statele membre ar fi trebuit să: 

-  să elaboreze strategii operaționale privind internetul de mare viteză și să orienteze fondurile 

publice, inclusiv cele structurale, spre domeniile care nu sunt acoperite integral de investițiile 

private  

-  să stabilească un cadru juridic pentru coordonarea lucrărilor publice astfel încât costurile 

pentru dezvoltarea rețelelor să se reducă  

- să promoveze dezvoltarea și utilizarea unor servicii online moderne și accesibile (de exemplu, 

e-guvernare, servicii de asistență medicală online, casa inteligentă, competențele 

informatice, securitatea).   

 

•  „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”  Scopul a fost sprijinirea 

tranziției către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și cu emisii reduse 

de dioxid de carbon. Obiectivul era de a decupla creșterea noastră economică de utilizarea 

resurselor și de consumul de energie, de a reduce emisiile de CO2, de a crește 

competitivitatea și de a promova o securitate energetică sporită.  

La nivel național, statele membre ar fi trebuit:  

- să elimine treptat subvențiile dăunătoare mediului, făcând excepții doar în cazul persoanelor 

defavorizate;    

- să dezvolte instrumente de piață, precum stimulente fiscale și achiziții publice menite să 

adapteze metodele de producție și de consum;  

- să dezvolte infrastructuri energetice și de transport inteligente, modernizate și complet 

interconectate și să utilizeze pe deplin TIC; 

- să asigure implementarea coordonată a proiectelor de infrastructură, în cadrul rețelei 

centrale a UE, care contribuie în mod decisiv la eficacitatea sistemului de transport al UE:  

- să se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, responsabile de o mare parte 
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din emisiile generate și din congestiile rețelelor; 

- să utilizeze reglementarea, dezvoltând standarde de performanță energetică în construcții și 

instrumente de piață precum impozitarea, subvențiile și achizițiile publice pentru a reduce 

consumul de energie și de resurse și să utilizeze fondurile structurale pentru a investi în 

construcția de clădiri publice eficiente din punct de vedere energetic și într-o reciclare mai 

eficientă;  

- să stimuleze instrumente care permit economisirea de energie și care ar putea crește eficiența 

în sectoarele mari consumatoare de energie, precum cele bazate pe folosirea TIC.  

 

•  „O politică industrială adaptată erei globalizării”  Industria și mai ales IMM-urile au fost grav 

afectate de criza economică și toate sectoarele se confruntă cu provocările generate de 

globalizare și de adaptarea proceselor lor de producție și a produselor lor la o economie cu 

emisii scăzute de carbon.  

La nivel național, fiecare stat mebru trebuia : 

- să îmbunătățească mediul de afaceri, în special pentru IMM-urile inovatoare, inclusiv prin 

achiziții publice menite să sprijine inițiativele care încurajează inovarea;  

- să amelioreze condițiile de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală;  

- să reducă sarcina administrativă a societăților și să amelioreze calitatea legislației în domeniul 

afacerilor;  

- să colaboreze strâns cu părțile interesate din diverse sectoare (cu întreprinderile, cu 

sindicatele, cu mediul academic, cu ONG-urile, cu organizațiile de consumatori) pentru a 

identifica blocajele și a dezvolta o analiză comună cu privire la modalitățile de a menține o 

bază industrială și de cunoaștere solidă și de a plasa UE într-o poziție de lider în ceea ce 

privește dezvoltarea durabilă la nivel mondial.  

 

• „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” -  Obiectivul a fost de a crea 

condițiile necesare modernizării piețelor muncii pentru a crește nivelurile de ocupare a forței 

de muncă și pentru a asigura sustenabilitatea modelelor noastre sociale. Pentru aceasta era 

nevoie de promovarea  autonomiei cetățenilor prin dobândirea de noi competențe care să 

permită forței noastre de muncă actuale și viitoare să se adapteze la noile condiții și la 

eventualele schimbări de carieră, să reducă șomajul și să sporească productivitatea muncii, 

anume :  

- să pună în aplicare măsurile naționale de flexicuritate, astfel cum s-a convenit în cadrul 

Consiliului European, să reducă segmentarea pieței muncii și să faciliteze tranzițiile și 

reconcilierea vieții profesionale cu viața privată;  

- să analizeze și să monitorizeze în mod regulat eficiența sistemelor fiscale și de asigurări sociale 

pentru a asigura rentabilitatea muncii, acordând o atenție specială persoanelor cu un nivel 

scăzut de calificare și eliminând în același timp măsurile care descurajează desfășurarea de 

activități independente;  

- să promoveze noi forme de reconciliere a vieții profesionale cu cea privată și politici de 
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îmbătrânire activă și să sporească egalitatea de șanse între femei și bărbați;  

- să promoveze și să monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului social;  

- să impulsioneze punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor, prin instituirea unor 

cadre naționale ale calificărilor;  

- să asigure dobândirea competențelor necesare în vederea continuării studiilor și a integrării 

pe piața muncii, precum și recunoașterea acestora pe tot parcursul educației generale, 

profesionale, superioare și din viața adultă, inclusiv în cadrul învățării nonformale și 

informale;  

- să dezvolte parteneriate între mediul educației/formării și cel al muncii, în special prin 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertelor de educație și formare.  

 

• „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - Obiectivul a fost de a asigura coeziunea 

economică, socială și teritorială, în vederea sensibilizării opiniei publice și a recunoașterii 

drepturilor fundamentale ale persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială, 

acordându-le acestora posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în 

societate, astfel , fiecare stat mebru trebuia : 

- să promoveze responsabilitatea colectivă și individuală pe care o împart în domeniul 

combaterii sărăciei și excluziunii sociale;  

- să definească și să pună în aplicare măsuri care vizează situația specifică a grupurilor cu un 

grad de risc ridicat (precum familiile monoparentale, femeile în vârstă, minoritățile, romii, 

persoanele cu handicap și personale fără adăpost); 

- să își dezvolte pe deplin sistemele de securitate socială și de pensii pentru a asigura un nivel 

adecvat al ajutorului pentru venit și al accesului la asistență medicală.     

 

Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020 (PAC)  a propus  ca obiectiv generarea unei 

creșteri mai durabile, mai inteligente și mai favorabile incluziunii pentru Europa rurală. Dintre 

obiectivele strategice propuse, pentru sectorul agricol  -   

- Obiectivul 1.Producția alimentară viabilă  

- Obiectivul 2. Dezvoltarea rurală - managementul durabil al resurselor naturale   

- Obiectivul 3. Dezvoltarea teritorială echilibrată. 

Policitile europene  au urmărit în etapa 2014-2020  sprijinirea comunităților agricole care să ofere 

cetățenilor europeni alimente de calitate, îmbunătățirea condițiilor pentru fermele mici, care 

contribuie la atractivitatea și identitatea regiunilor rurale.    Carta Europeană a Zonelor Rurale a avut 

în vedere următoarele motivații:  

- favorizarea progresului economic şi social prin realizarea uniunii cât mai strânse a membrilor 

săi, pe fondul salvgardării şi promovării ideilor acceptate ca patrimoniu comun;  

- aplicarea unor măsuri corespunzătoare pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de muncă în 

zonele rurale, care, implicit va conduce la progresul economic şi social general al Europei;  

- redefinirea la nivel european, în plan conceptual şi decizional, a procesului integrării şi 

interdependenţei crescânde între state şi regiuni; 
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- Adoptarea unei politici de gestiune durabilă a resurselor, prin atribuirea de noi funcţii 

sectoarelor din agricultură, silvicultură, acvacultură şi pescuit (conservarea naturii şi 

peisajului, producţia de materii prime reînnoibile pentru industrie şi sectorul energetic, 

participarea la turismul rural şi la activităţile de recreere etc.), care se vor adăuga funcţiilor 

tradiţionale; 

- Întărirea cooperării europene astfel încât să se încorporeze din ce în ce mai mult în toate 

politicile, inclusiv în cele comerciale, principiile dezvoltării durabile, cu referire specială la 

spaţiul rural.   

 

Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene  a stabilit  ca obiective de coeziune 

și competitivitate, următoarele: 

- Amenajarea policentrică a teritoriului o nouă relație urban-rural;  

- Accesul egal la infrastructură și cunoaștere;  

- Administrarea înțeleaptă a patrimoniului natural și cultural.  

Carta Verde a Coeziunii Teritoriale propunea ca perspectivă pentru coeziunea economică și socială 

următoarele obiective: 

- diversitatea teritorială ca valoare;  

- coordonarea politicilor pentru zone vaste;  

- promovarea orașelor competitive;  

- abordarea excluziunii sociale;  

- accesul la educație, servicii medicale, energie; 

- concentrare: depășirea diferențelor de densitate;  

- conectarea teritoriilor: depășirea factorului distanță; 

- cooperare: depășirea factorului divizare.  

 

Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines) menționează cele 

trei priorităţi ale Politicii de Coeziune:  

- îmbunătăţirea atractivităţii Statelor Membre, regiunilor şi oraşelor, prin îmbunătăţirea 

accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi protejarea 

mediului înconjurător;  

- încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin 

promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente TIC;  

- crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane în procesul 

de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor şi a 

firmelor cât şi investiţiile în capitalul uman.  

Mai mult, programele care  s-au adresat  zonelor urbane au  avut  diferite forme:  

- acţiuni care promovează oraşele ca motoare ale dezvoltării regionale, prin îmbunătăţirea 

competitivităţii lor, promovarea antreprenoriatului, a inovării, dezvoltarea serviciilor, 

rezultând în creşterea atractivităţii oraşelor din UE;  

- acţiuni care promovează coeziunea internă a arealelor urbane, prin revitalizarea cartierelor 
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în declin, reabilitarea mediului fizic şi ambiental, reconversia sit-urilor brownfield, protejarea 

şi valorificarea patrimoniului lor istoric şi cultural;  

- promovarea unei dezvoltări mai echilibrate, policentrice a Uniunii Europene, prin crearea unei 

reţele de oraşe, la nivel naţional şi comunitar.  

 

Dezvoltarea acestei reţele presupunea măsuri care să le lege fizic (infrastructură, tehnologia 

informaţiei, etc.), dar şi uman (promovarea cooperării, etc.). O atenţie deosebită se va acorda şi 

relaţiilor rural-urban.   

 

Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană ar fi trebuit  să asigure coerenţa tuturor acţiunilor 

menţionate în liniile directoare şi să asigure limitarea impactului negativ al acestora asupra mediului 

înconjurător.       

 

Politica de Coeziune 2014-2020 a propus  o dezvoltare urbană durabilă integrată, prin combinarea 

măsurilor privind renovarea fizică a zonelor urbane cu măsuri care promovează educaţia, dezvoltarea 

economică, incluziunea socială şi protecţia mediului. În plus, un aspect indispensabil s-a referit la 

dezvoltarea unor parteneriate puternice, care să implice cetăţeni de la nivel local, societatea civilă, 

economia locală şi diversele niveluri de guvernanţă.  

 

Comunicarea Comisiei Europene pe tema Politicii de Coeziune şi a oraşelor (COM (2006) – 

385/13.07.2006) a oferit  50 de recomandări concrete, grupate în următoarele priorităţi:  

- creşterea atractivităţii oraşelor în ceea ce priveşte transportul, serviciile, calitatea mediului 

înconjurător şi cultura;  

- promovarea unei dezvoltări echilibrate a oraşelor şi întărirea relaţiei lor cu mediul rural şi 

zonele periurbane;  

- stimularea rolului de poli de creştere al oraşelor, prin promovarea inovării, antreprenoriatului 

şi sprijinirea sectorului IMM;  

- creşterea ocupării şi reducerea disparităţilor dintre cartiere, pe de o parte, şi grupuri sociale, 

pe de altă parte;  

- combaterea delicvenţei şi a sentimentului de nesiguranţă;  

- îmbunătăţirea guvernanţei oraşelor, prin implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul 

decizional şi prin eficienţa planificării;  

- promovarea reţelelor de schimb de experienţă şi bune-practici; 

- maximizarea efectului de levier al Fondurilor Structurale alocate mediului urban.  

Programul de cooperare ESPON 2020, Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii 

teritoriale, avea ca obiectiv susținerea cercetării teritoriului european și fundamentarea politicilor 

europene. România urma sa beneficieze de rezultatele ESPON 2020, ca analize teritoriale și studii 

asupra tendințelor europene în diverse domenii de actualitate: evoluții pe piața muncii sau în 

domeniul investiţiilor, modele de navetism, schimbări demografice, impactul schimbărilor climatice 

asupra teritoriului european etc.  
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Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE urmărea îmbunătățirea punerii în 

aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care  vizau investițiile 

pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, după caz, a celor de  cooperare teritorială 

europeană, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici de către actorii de 

interes regional.    

 

Programul Europa Creativă a fost un program destinat consolidării și promovarii actului cultural 2014-

2020, iar Agenda pentru un turism european durabil şi competitiv (Agenda for a sustainable and 

competitive European tourism. - COM (2007) 621 final / 19.10.2007) a formulat obiectivele pentru 

asigurarea durabilităţii turismului european şi provocările legate de atingerea acestui deziderat, 

cadrul de acţiune, principiile pentru realizarea unui turism competitiv şi durabil, rolul şi modul de 

implicare a celor interesaţi în sectorul turistic şi al Comisiei Europene.  

 

Raportul privind noua politică europeană în domeniul turismului: consolidarea parteneriatului pentru 

turism în Europa (2006/2129 (INI))  enunța  elaborarea documentului Agenda 21 Europeană pentru 

turism.  

 

Acordul de parteneriat 2014-2020, la nivel național, a încadrat și a urmărit  obiectivele trasate și 

transpunerea la nivel național a direcțiilor strategice Europa 2020. Cadrul programatic 2014-2020 a 

urmărit  atingerea aspirațiilor de creștere economică reflectate în obiectivul global al acestui Acord 

de Parteneriat, urmând ca România să fi dezvoltat o economie modernă și competitivă prin 

abordarea următoarelor cinci provocări în materie de dezvoltare:  

- competitivitatea și dezvoltarea locală;  

- populația și aspectele sociale;  

- infrastructura;   

- resursele;  

- administrația și guvernarea.  

 

Obiectivele tematice propuse pentru contribuția la susținerea principalelor provocări în materie de 

dezvoltare  au fost:  

- consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării  

- îmbunătățirea accesului la tehnologia informației și comunicațiilor, a utilizării și a calității 

acesteia  

- îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol și a sectorului pescuitului și 

acvaculturii 

- promovarea ocupării durabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de 

muncă   

- promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare  

- investiții în educație, formare și formare profesională pentru dezvoltarea competențelor și 
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învățare pe tot parcursul vieții 

- promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor din infrastructurile rețelelor 

importante  

- sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele 

- promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor  

- conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor  

 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030 a stabilit, 

și stabilește în continuare obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi 

realist, la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene şi larg împărtăşit pe plan mondial – 

cel al dezvoltării durabile, orientat spre îmbunătăţirea continuă a vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre 

ei în armonie cu mediul natural. Obiectivele pe termen mediu și lung sunt: 

- Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii 

indicatori ai dezvoltării durabile; 

- Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor UE.    

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 a stabilit  prioritățile de 

dezvoltare ale regiunilor, precum și relațiile instituționale care să faciliteze corelarea cu 

strategiile sectoriale. Documentul strategic și-a propus  continuarea și actualizarea direcțiilor 

de dezvoltare formulate în Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 și Cadrul Național 

Strategic de Referință (CNSR).  SNDR subliniază  a stabilit și stabilește , în continuare, 

necesitatea sprijinirii următoarelor priorități de dezvoltare: 

• dezvoltarea urbană durabilă integrată 

• îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public și rezidențial  

• dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală 

• promovarea incluziunii sociale și reducerea gradului de sărăcie  

• îmbunătățirea mediului economic de importanță regională și locală 

• dezvoltarea durabilă a turismului  

• îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivel regional și local.   

 

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 susţinea rolul strategic şi poziţia 

prioritară a cercetării ca motor de creştere a competitivităţii economice şi urmăreşte conectarea la 

noile priorităţi ale ştiinţei şi tehnologiei din Uniunea Europeană stabilite de Strategia Europa 2020, 

dar şi în principalul instrument de implementare - programul Orizont 2020.   

 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a propus să asigure continuitatea viziunii 

strategice privind dezvoltarea regională în România, prin completarea și dezvoltarea direcțiilor și 

priorităților de dezvoltare regională conținute în PND și CNSR 2007–2013 și implementate prin POR 

2007–2013, precum și prin alte programe naționale. POR 2014-2020  propunea să contribuie la 

adresarea celor 5 provocări pentru creștere la nivel național, identificate în cadrul Acordului de 

Parteneriat: competitivitatea și dezvoltarea locală, populația și aspectele sociale, infrastructura, 
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resursele și administrația și guvernarea.     

 

Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 avea ca obiectiv general contribuția la 

realizarea obiectivului global al Acordului de Parteneriat prin susţinerea CDI și TIC pentru 

competitivitate și dezvoltare. POC propune soluţii nevoilor şi provocărilor legate de nivelul redus al 

competitivităţii economice la nivel naţional, în special în ceea ce priveşte (a) sprijinul insuficient 

pentru CDI şi (b) infrastructura subdezvoltată de TIC şi implicit servicii slab dezvoltate.    

 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 stabilea prioritățile de investiții, obiectivele 

și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate 

prin FSE în perioada 2007-2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de 

Parteneriat 2014-2020, acela de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre 

România şi Statele Membre ale UE.    

 

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 avea ca obiectiv global dezvoltarea 

infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea 

creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a 

resurselor naturale. POIM adresează nevoile de dezvoltare din patru sectoare: infrastructura de 

transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie 

şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii, prin finanţarea a 4 din cele 11 obiective tematice din Regulamentul nr. 

1303/2013:  

- OT4, prin susținerea producției de energie din surse regenerabile, măsurilor de eficienţă 

energetică, introducerea tehnologiilor de tip smart;  

- OT5, prin finanţarea măsurilor de prevenire și protecție împotriva riscurilor naturale, menite 

să atenueze şi să combată efectele schimbărilor climatice, și consolidarea capacităţii de 

intervenţie în domeniu; 

- OT6, prin promovarea investiţiilor în sistemele de apă şi apă uzată, managementul integrat al 

deşeurilor, protecţia biodiversității şi monitorizarea calităţii aerului;  

- OT7, prin sprijinirea investiţiilor în infrastructura pentru toate modurile de transport, precum 

şi transportul de energie.   

 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 a contribuit la consolidarea capacităţii 

administrative a autorităţilor şi instituţiilor publice din România şi va sprijini participarea societăţii 

civile şi a mediului academic la procesul decizional din administraţia publică.   

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 a promovat, a sustinut și a consolidat 

dezvoltarea  spațiului rural prin abordarea strategică a 3 obiective: 

- restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole;  

- gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; 
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- diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi 

serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale.  

 

Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și 

îmbunătățirea mediului de afaceri din România Orizont 2020  a avut un obiectiv general  de a crea 

un mediu favorabil afacerilor, iniţiativei private şi spiritului intreprenorial, stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării IMM-urilor şi sprijinirea creşterii competitivităţii mediului de afaceri autohton pe plan 

local, regional, naţional, european şi internaţional prin creşterea semnificativă, sub aspect 

dimensional, sectorial şi regional, a soldului net de IMM-uri active economic, dezvoltarea 

întreprinderilor existente şi crearea de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului 2020.   

 

Strategia Națională de Export a României 2014-2020  a vizat  crearea şi promovarea ofertei de 

export specifice, în domenii cu  mare potenţial de export atunci când sunt luate în considerare 

imperativele globale legate de mediu, de sănătate sau standardele de reducere a emisiilor 

periculoase, cum ar fi: agricultura bio, procesarea materiei prime agricole, industria emisiilor de 

carbon scăzute, servicii profesionale, nanotehnologie, design sau cele legate de valorificarea surselor 

regenerabile de energie.  

 

Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 își propunea dezvoltarea unui ecosistem 

competitiv de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, centrat pe antreprenoriat, inovare 

și creativitate, care să pună accent pe încredere, eficienţă și excelenţă și să plaseze România în 

primele 10 economii la nivel european. Pentru realizarea acestei viziuni au fost identificate 5 priorități 

strategice:  

- îmbunătățirea mediului de reglementare;  

- acțiuni parteneriale între mediul public și mediul privat; 

- factori și servicii suport cu referire la  promovarea celor 10 sectoare de viitor: turism și 

ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, industria auto și componente, 

tehnologia informațiilor și comunicațiilor, procesarea alimentelor și a băuturilor, sănătate și 

produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie (agricultură, 

silvicultură, pescuit și acvacultură), bio-farmaceutică și biotehnologii;  

- pregătirea generației 2050 și provocări societale;   

 

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 Sănătate pentru Prosperitate și Planul de acțiuni 

pentru sănătate  a stabilit  direcțiile strategice pentru asigurarea accesului echitabil la servicii de 

sănătate de calitate, cost-eficace, cât mai apropiate de nevoile individului  şi ale comunităţii. 

Prioritățile naționale în sectorul sănătate, au fost:  

- sănătatea publică;  

- îmbunătăţirea sănătății materne, neonatale și a copilului;  

- combaterea dublei poveri a bolii în populaţie: controlul eficace al epidemiilor și 

supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv cu accent pe bolile transmisibile cu povară relativ 
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mare în populația din România; 

- reducerea poverii prin boli netransmisibile evitabile, inclusiv intervenții privind patologii 

cronice istoric neglijate (cancer, boli cardiovasculare, diabet, sănătatea mintală, boli rare);  

- sănătatea în relaţie cu mediul;  

- conştientizarea și educarea populației privind soluțiile eficace cu caracter preventiv (primar, 

secundar sau terțiar); 

- servicii de sănătate;  

- un sistem de servicii de asistență comunitară de bază destinate grupurilor vulnerabile;  

- creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară; 

- consolidarea calității şi eficacității serviciilor  furnizate în ambulatoriul de  specialitate;  

- creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă 

şi asigurarea accesibilităţii la asistenţa  medicala de urgenţă adecvată în mod echitabil;  

- regionalizarea/ concentrarea asistenţei medicale spitaliceşti şi crearea de reţele regionale de 

referinţă cu spitale de diferite grade de competenţă interconectate cu sectorul de asistenţă 

primară şi ambulatorie de specialitate; 

- creșterea accesului la servicii de reabilitare, recuperare, paliaţie și de îngrijiri pe termen lung;  

- crearea de reţele de furnizori de asistenţă medicală.  

- măsuri transversale   

 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014 - 2020 și Planul de acțiuni pentru 

perioada 2014-2020   au avut un indicator comun :  până în  2020,  minim 70% din persoanele cu 

vârsta cuprinsă între 20 și 64 ani să aibă acces la un loc de muncă, conform cu capacitatea şi 

competenţa lor şi venituri care să le asigure un trai decent. Cele patru obiective specifice  au fost: 

- creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții active a persoanelor în vârstă; 

- îmbunătățirea structurii ocupaționale și participării pe piața muncii în rândul femeilor și 

persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile; 

- dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare și competenţe adaptate la 

cerințele pieței muncii; 

- îmbunătățirea mecanismului de fundamentare, implementare, monitorizare și evaluare a 

politicilor cu impact pe piața muncii.  

 

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020 propunea un 

subset de nouă intervenții cheie care urmează să fie implementate în următoarea perioadă de 

programare, acestea având cel mai mare impact în ceea ce privește reducerea sărăciei și promovarea 

incluziunii sociale:  

- creșterea ocupării forței de muncă în rândul persoanelor cu venituri reduse și a celor din 

grupurile vulnerabile prin programe personalizate de activare a forței de muncă;  

- creșterea nivelului de susținere a veniturilor populației sărace și introducerea stimulentelor 

promuncă pentru beneficiarii programelor;  

- dezvoltarea serviciilor sociale integrate la nivel comunitar; 
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- îmbunătățirea instrumentelor pentru identificarea școlilor dezavantajate pentru a asigura 

faptul că toți copiii beneficiază de oportunități egale;  

- consolidarea serviciilor sociale de protecție a copilului;  

- dezvoltarea unui instrument pentru identificarea satelor sărace și a comunităților rurale 

marginalizate;  

- investiții în îmbunătățirea actualului sistem IT pentru a construi un sistem electronic de 

asistență socială eficient;  

- dezvoltarea unui sistem de plată modern;  

- consolidarea mecanismelor de coordonare și dezvoltarea unui sistem de monitorizare și 

evaluare.  

 

Strategia Sectorială în domeniul Culturii și Patrimoniului Naţional pentru perioada 2014- 2020 a 

stabilit  obiectivele strategice sectoriale și transversale, după cum urmează:  

• obiective strategice sectoriale:  

- protejarea patrimoniului cultural național;  

- susținerea și promovarea creației culturale și artistice contemporane;  

• obiective strategice transversale: 

- educație și intervenție culturală;  

- întărirea capacității instituționale;  

- dezvoltarea infrastructurii culturale;  

• ținte strategice transversale:  

- tinerii și politicile culturale,  

- digitizarea resurselor culturale,  

- creșterea și diversificarea ofertei consumului cultural,  

- exportul produselor culturale  

- internaționalizarea culturii.          

 

Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010-2020 (SNPACB)  a 

constituit  un punct de referinţă esenţial pentru dezvoltarea durabilă a ţării noastre; strategia a 

propus  următoarele ținte  generale: 

- stoparea declinului diversităţii biologice reprezentată de resursele genetice, specii, 

ecosisteme şi peisaj şi refacerea sistemelor degradate până în 2020; 

- integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în toate politicile sectoriale până în 

2020;  

- promovarea cunoștinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare tradiţionale şi a tehnologiilor 

curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii ca suport al dezvoltării durabile 

până în 2020;   

- îmbunătăţirea comunicării şi educării în domeniul biodiversităţii până în 2020.     

 

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 propunea un cadru  de măsuri care să 
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asigure trecerea de la modelul actual de dezvoltare bazat pe producţie şi consum la un model bazat 

pe prevenirea generării deşeurilor şi utilizarea materiilor prime din industria de valorificare, 

asigurând astfel prezervarea resurselor naturale naţionale, creând premisele reconcilierii 

imperativelor economice şi „de mediu“.  Scopul SNGD  a fost  de a îndrepta România către o 

„societate a reciclării”- industria circulară,  prin: 

- prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deşeurilor în conformitate cu ierarhia 

deşeurilor;  

- încurajarea prevenirii generării deşeurilor şi reutilizarea pentru o mai mare eficienţă a 

resurselor;  

- dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în vederea promovării 

unei reciclări de înaltă calitate;  

- dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalaţiilor de reciclare şi/sau valorificarea cu 

randament ridicat de extragere şi utilizare a materiei prime din deşeuri;  

- susţinerea recuperării energiei din deşeuri, după caz, pentru deşeurile care nu pot fi reciclate; 

- reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare.  

  

Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020  a reprezentat  o abordare 

generală și practică a adaptării la efectele schimbărilor climatice în România, furnizând direcția și 

orientările diferitelor sectoare pentru a stabili planuri specifice de acțiune care vor fi actualizate 

periodic, ținând seama de cele mai recente concluzii științifice privind scenariile climatice precum și 

de necesitățile sectoriale.   

 

Strategia Energetică a României pentru perioada 2011-2020 avea ca obiectiv general satisfacerea 

necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu si  lung, la un preț cât mai scăzut, 

adecvat unei economii moderne de piaţă şi  unui standard de viaţă civilizat, în condiții de calitate, 

siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. Dezvoltarea economică şi 

socială pe termen lung necesită o politică energetică echilibrată, care să aibă în vedere următoarele 

obiective:  

- stabilitatea economică şi securitatea aprovizionării în condiţiile de incertitudine a preţului 

resurselor energetice pe piaţa internaţională, datorită creşterii continue a cererii de energie; 

- protecţia mediului  

- prin introducerea de noi tehnologii pentru producţia şi consumul de energie cu impact redus 

asupra mediului şi pentru reducerea schimbărilor climatice;  

- buna funcţionare a pieţelor interne de energie electrică şi gaze naturale, garanţie pentru 

competiţia transparentă, nediscriminatorie şi pentru integrarea în piaţa regională şi 

europeană; 

- dezvoltarea şi producţia de noi tehnologii pentru producţia şi consumul de energie electrică 

şi protecţia mediului; prin aceasta sectorul energetic va contribui la susţinerea dezvoltării 

economice şi la crearea de noi locuri de muncă; 

- tehnologii informatice şi de comunicaţie cu rol important în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 
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eficienţei pe întreg lanţul producţie – transport - consum al energiei; aceste tehnologii oferă 

potenţialul pentru o trecere structurală la procese şi servicii cu consum redus de resurse, la 

economii de energie, precum şi la reţele de transport şi distribuţie inteligente şi mai eficiente.  

 

Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 a stabilit  cadrul general de reformă 

al administrației publice și are în vedere trei elemente cheie: 

- necesitatea remedierii unor deficiențe structurale în funcționarea administrației publice;  

- recomandările specifice de țară formulate de Comisia Europeană pentru anii 2013 și 2014 cu 

privire la administrația publică; 

- necesitatea asigurării/pregătirii administrației publice pentru a îndeplini obligațiile asumate 

la nivel european în ceea ce privește o serie de ținte/obiective stabilite prin Strategia Europa 

2020,  

 

Strategia pentru o reglementare mai bună 2014-2020.  Obiectivele generale care au fost propuse:  

- adaptarea structurii și mandatului administrației la nevoile cetățenilor și la posibilitățile reale 

de finanțare;  

- implementarea unui management performant în administrația publică; 

- debirocratizare și simplificare pentru cetățeni, mediul de afaceri și administrație; 

- consolidarea capacității administrației publice de a asigura calitatea și accesul la serviciile 

publice.  

 

Strategia Națională în Domeniul Politicii de Tineret pentru perioada 2014-2020 a propus ca obiectiv 

general susţinerea participării active a tinerilor la viaţa economică, socială, culturală şi politică a ţării, 

asigurând oportunităţi egale de acces la educaţie, ocupare şi condiţii de viaţă decente, cu o atenţie 

particulară către tinerii care, din diferite motive, ar putea avea mai puţine oportunităţi.   

 

Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România – 2020   a  definit patru domenii de 

acţiune: e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing şi Social Media – 

domeniu prin care se vizează : 

- creşterea eficienţei şi reducerea costurilor din sectorul public din România prin modernizarea 

administraţiei;  

- TIC în educaţie, cultură şi sănătate – domeniu prin care se vizează sprijinul acestor tehnologii 

la nivel sectorial;  

- TIC în e -comerţ, precum şi cercetarea, dezvoltarea şi inovarea în TIC 

- domeniu ce vizează avantajele comparative regionale ale României şi sprijină creşterea 

economică în domeniul privat;   

- BB -broadband şi servicii de infrastructură digitală – domeniu ce vizează asigurarea incluziunii 

sociale.   

 

Strategia Națională de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru 
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perioada 2014-2020 avea ca obiectiv  principal incluziunea socio-economică a cetățenilor români de 

etnie romă, la un nivel similar cu cel al populației majoritare. Căile de îndeplinire ale acestui obiectiv 

sunt reprezentate de: educație, locuri de muncă, sănătate și locuire, în egală măsură cu serviciile 

sociale și infrastructură, cultură și combaterea discriminării.   

 

Strategia Națională privind Persoanele Vârstnice și Îmbătrânirea Activă 2014-2020 – a propus  trei 

mari obiective generale: prelungirea vieții active a persoanelor vârstnice, promovarea participării 

sociale și a unei vârste înaintate demne și obținerea unui grad mai ridicat de independență și 

siguranță pentru persoanele care necesită îngrijire de lungă durată.  

 

Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 are scopul 

de a  contura o platformă  de gândire și acțiune politică  menită să determine creșterea calității vieții 

persoanelor cu dizabilități, pe linia autonomiei, securității, demnității, deciziei și responsabilității 

personale prin: situarea persoanei cu dizabilități și a drepturilor sale cetățenești în centrul 

reglementărilor legislative; îmbunătățirea organizării și calității serviciilor; gestionarea efectivă, 

credibilă și transparentă  a resurselor.    

 

Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar (Cadrul Strategic pentru Creșterea participării, 

calității și eficienței învățământului terțiar din România) 2014-2020 se axează pe patru domenii 

principale de acțiune:  

- consolidarea guvernanței, finanțării, monitorizării și evaluării („condițiile de sprijin”); 

- promovarea unei participări mai largi în învățământul terțiar, în special pentru grupurile slab 

reprezentate; 

- îmbunătățirea calității și relevanței învățământului terțiar;  

- dezvoltarea angajamentelor față de economie, în special legătura cu piața muncii și 

inovarea/antreprenoriatul.  

 

Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2014-2020 a promovat  

creşterea inteligentă, realizabilă prin investiţii majore în educaţie, cercetare şi inovare sustenabilă, 

creşterea incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă şi reducerea sărăciei (Comisia 

Europeană).   

 

Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii - 2014-2020 avea ca obiectiv pe 

termen scurt implementarea unui sistem eficient de politici și măsuri de prevenire, intervenție și  

compensare pentru a soluționa cauzele majore ale PTȘ3, cu accent pe tinerii care se află deja în grupa 

de vârstă 11-17 ani. Pe termen mediu, până în 2020, reducerea ratei de tineri între 18-24 de ani care 

au finalizat cel mult ciclul de învățământ secundar inferior și care nu sunt înscriși în nicio formă de 

continuare a studiilor sau formare profesională la maxim 11,3%.   

 

 
3 Părăsirea timpurii a școlii 
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Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 a propus  

investiția în dezvoltarea și bunăstarea copilului, pe baza unei abordări holistice şi integrate de către 

toate instituţiile şi autorităţile statului, în  condițiile respectării drepturilor copilului, satisfacerii 

nevoilor acestuia, precum și accesului universal la servicii, inclusiv renunțarea la marile centre 

rezidențiale și reorganizarea asistenței în spații de tip familial ( termen de realizare 2022).    

 

Strategia Națională pentru Prevenirea și Combaterea Fenomenului Violenței în Familie 2013 - 2017 

avea ca obiective generale: (i) prevenirea violenței în familie în vederea diminuării fenomenului; (ii) 

protecția victimelor violenței în familie și responsabilizarea agresorilor prin constituirea unui cadru 

instituțional integrat și adoptarea unor politici și măsuri specifice; (iii) promovarea cooperării 

intersectoriale și susținerea parteneriatului cu societatea civilă și a parteneriatului public-privat în 

implementarea politicilor în domeniu.  

 

Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020 a urmărit eficientizarea sistemului de 

ordine publică și siguranță printr-o abordare proactivă, orientată către nevoile de securitate în 

serviciul cetăţeanului, precum și prin asigurarea unui mediu caracterizat prin ordine, libertate şi 

justiţie. Strategia este centrată atât pe perfecţionarea şi aplicarea riguroasă a cadrului normativ, 

menținerea unui grad ridicat de profesionalizare a personalului și consolidarea instituțională a 

structurilor cu atribuții în domeniul specific, fapt ce va conduce la reducerea costurilor și creşterea 

gradului de performanță în prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, cât și pe creșterea 

gradului de implicare a societății civile în prevenirea și combaterea fenomenului criminalității.    

 

➢ Strategia domeniilor prioritare de dezvoltare Regiunea Centru, cadrul programatic 

instituțional anterior, inclusiv perioada   2014-2020 

 

• Domeniul Strategic 1 Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale 

regionale  

Obiectivul strategic: Dezvoltarea urbană durabilă, creșterea coeziunii teritoriale prin încurajarea 

dezvoltării policentrice, dezvoltarea infrastructurii de transport, tehnico-edilitară, de educație, 

sănătate, socială și situații de urgență, precum și creșterea accesului populației la serviciile aferente 

la nivelul Regiunii Centru. 

• Domeniul strategic 2. Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării  

Obiectivul strategic: Dezvoltarea economiei regionale bazate pe cunoaștere prin modernizarea și 

eficientizarea întreprinderilor, intensificarea cooperării economice și prin creșterea rolului cercetării–

dezvoltării-inovării la nivelul economiei Regiunii Centru 

• Domeniul Strategic 3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, 

stimularea utilizării surselor alternative de energie  

Obiectivul strategic: Protecția mediului înconjurător, dezvoltarea infrastructurii tehnice, conservarea 

biodiversității, diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale, utilizarea 

resurselor regenerabile de energie, precum și îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public, 
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casnic și economic la nivelul Regiunii Centru 

• Domeniul Strategic 4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii  

Obiectivul strategic: Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Regiunea Centru prin valorificarea 

potențialului natural și uman al acestora 

• Domeniul Strategic 5 Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților 

culturale și recreative  

 Obiectivul strategic: Dezvoltarea sectorului turistic și a sectoarelor economice conexe prin 

valorificarea potențialului natural și antropic al Regiunii Centru și susținerea activităților culturale și 

recreative. 

• Domeniul Strategic 6 Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale  

Obiectivul strategic: Dezvoltarea resurselor umane în special prin îmbunătățirea accesului la formare 

profesională și educație, creșterea ocupării și calității forței de muncă, creșterea incluziunii sociale și 

a calității vieții, precum și contracararea efectelor declinului demografic . 
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4 Not available – fara date 

I.3.1 Beneficiile proiectelor finanțate prin programe anterioare, inclusiv 2014-2020 

Beneficiar Proiect Program Suma finanțată 
 

Munich Residence srl 
Național Plan for paulownia II 

Optimizarea tehnologiei de înmulțire in vitro a paulownia Cercetare- The National 
Plan for RD II 

NA4 

SCHAEFFLER Romania S.A. Motor în 2 timpi pentru autovehicule hibride Cercetare- The National 
Plan for RD II 

NA 

SCHAEFFLER Romania S.A. 
 

Optimizarea tehnologiei de călire inductivă a inelelor de 
rulmenți de dimensiuni mari 

Transfer know-how NA 

UAT Cristian Promovarea produselor turistice ale com. Cristian/ SMIS 26206 POR – promovarea 
potențialului turistic 

950.212 lei 

TRANSBERG srl Linie produse poliuretan/ SMIS 12597 POSCCE 1.562.143 lei 

TRANSBERG srl Linie producție profile tablă/SMIS 18103 POSCCE 9.440.235 lei 

DORNSEIFF NACELE srl Extindere unitate prin achizitie echipament înalt 
tehnologizat/38778 

POSCCE 14.903.401 lei 

NIC & M Impex srl Dotarea firmei cu echipament specializat/43747 POSCCE 1.656.101 lei 

SCHAEFFER Romania SRL Modernizarea instalațiilor și extinderea capacității de producție 
/SMIS 57536 

POSCCE 35.159.450 

UAT Cristian & parteneri  PIMCES – incluziune socială pentru comunități marginalizate – 
planuri de afaceri 

POCU – 2019/SMIS 
103250 

NA 

Sc. Gimnazială - Cristian Cadre didactice – schimb de bune practici Irlanda, Franța  Erasmus + - 2018-2019 NA 

Beneficiar Investiții locale  Program Suma finanțată 
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NR. 
CRT. 

Proiecte depuse – în curs de analiză 
DENUMIRE OBIECTIV INVESTITII 

PROGRAM DE FINANTARE 

1 Inființare rețea de canalizare pluvială în cartierul Tineretului Comuna Cristian DEPUS ANGHEL SALYGNY 

2 Sistematizare rețele canalizare pluvială, comuna Cristian DEPUS ANGHEL SALYGNY 

3 
Extindere rețele canalizare în comuna Cristian, jud. Brașov,în scopul preluării 
apelor uzate menajere și pluviale din cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, precum și 
de pe strada Câmpului 

DEPUS ANGHEL SALYGNY 

4 Modernizare drum de acces Schit – Localitatea Cristian, Comuna Cristian DEPUS ANGHEL SALYGNY 

5 
Lucrări de intervenție -amenajare stradă- asfaltare a strazilor ALEXANDRU IOAN 
CUZA, FRATII BUZESTI, NISIPULUI II, NISIPULUI III, NISIPULUI IV, VLAD TEPES 

DEPUS ANGHEL SALYGNY 

6 
Proiectare și execuție lucrări pentru"Modernizarea si Amenajarea Străzilor Înv. 
Gherasim Popa Şi Gheorghe Doja, Comuna Cristian, Județul Brașov 

DEPUS ANGHEL SALYGNY 

7  MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA CRISTIAN DEPUS ANGHEL SALYGNY 

8 „Construire creșă cu 7 grupe în comuna Cristian, județul Brașov’’ 
Finantare de la CNI Prin Programul Național de 
Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul 
„Unități și instituții de învățământ de stat" 

9 
„Bloc social – Modernizare și reabilitare construcții P+2E+Pod – str. Gării nr.33, 
comuna Cristian, jud. Brașov”  

FINANTAT de către MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI  

10 
„Indiguirea și decolmatarea cursului pârâului Ghimbășel, pe raza Comunei 
Cristian, jud. Brașov”,  

Solicitare Finantare de la CNI 

 

UAT - Comunitatea locală Reabilitarea școlii gimnaziale și dotare 
Grădiniță nouă 
Reabilitare străzi 
Extindere rețea de apă 
Remiză pompieri  

NA 
 

NA 
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II. ANALIZA SITUATIEI ACTUALE 

 

II.1. Context local – județul Brașov 

EXPANSIUNEA URBANĂ RURBANISM 

 

Apariția marilor centre urbane Dezvoltare și promovare rural 

Fenomenul urbanizării 

- transferul populației catre extremitățile orașelor 

- dezvoltarea orașelor mijlocii- ca centre de echilibru spațial 

- necesitatea dezvoltării unor centre de cooperare urban/rural 

pentru reducerea decalajelor spațiale și demografice 

- creșterea populației orașelor – dezvoltarea sateliților – micro 

așezări din jurul marilor orașe 

Rurbanizarea se bazează pe conceptul de dezvoltare durabilă  

- dezvoltarea rurală sustenabilă 

- dezvoltarea rurală extensivă sau integrată 

- dezvoltarea rurală multisectorială 

- dezvoltarea integrată și extensivă  

 

Dinamica contradictorie a expansiunii urbanizării Dinamica  mediului rural 

- migrația către extremitățile orașului în paralel cu dezvoltarea 

centrelor istorice ale metropolelor 

- dezvoltarea arhitecturii majore în orașe – universități, tribunal, 

biblioteci, teatre, clădiri de cultură, clădiri comerciale tip Mall 

- dezvoltarea parcurilor logistice- parcuri industriale la marginea 

orașelor 

- extinderea mijloacelor de comunicare şi informare  

- extinderea activităţilor din mediul rural spre sectorul non-agricol  

- promovarea agriculturii extensive 

- dezvoltare rurală extensivă („rural extension development”) sau 

extensia agriculturii („agricultural extension”) implică dezvoltarea 

infrastructurii de comunicare, informare şi inovare 

Relația oraș –teritoriu 

 
Relații teritoriale - Dezvoltarea rurală multisectorială 

- resursele spațiului 

- cultura și cutumele spațiului 

- crearea de reţele şi parteneriate în vederea abordării multisectoriale  

- organizaţii internaţionale 
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- genius loci- respectarea sau ignorarea spiritului locurilor 

emblematice  

- modele istorice – cetatea medievală un ideal al organizarii 

spirituale și politice 

- urbanismul modern – progresist, naturalist 

- agenţii naţionale  

- organizaţii ale societăţii civile  

  

Cauzalitatea migrației către orașe Diminuarea efectelor migrației către oraș- Politica de dezvoltare rurală 

-cauze economice – în orașe concentrarea industrială oferă locuri 

de muncă  

-  alt standard de viață 

- cauze sociale – orașul are o ofertă mai bună pentru servicii 

educaționale, culturale, medicale 

- involuția agriculturii a dus la pierderi demografice din mediul 

rural 

 - zona rurală este mai mult orientată asupra asigurării bunăstării, 

protejarii mediului, alimentației sănătoase 

- zona rurală nu trebuie sa fie privită doar ca o problemă, ci şi ca o 

oportunitate 

- politica de dezvoltare rurală trebuie să includă agricultura într- un 

context socio-economic şi ecologic mai larg 

- dezvoltarea unor politici publice demografice 

Efectele urbanizării Efectele migrației către oraș au condus la  urgentarea unor cerințe  

- creșterea consumului produselor, serviciilor 

- reducerea decalajelor de PIB între județe-regiuni 

- centrele urbane oferă un mod de viață mult mai flexibil, pot 

găzdui moduri diferite de trai și  muncă 

-  restructurarea agriculturii 

-  managementul mediului şi al pământurilor 

- extinderea dezvoltării rurale prin diversificare 

Caracteristicile urbanizării  
Caracteristicile rurale actuale  

 

- dinamică socială rapidă 

- densitatea spațiului construit 

- concentrare demografică 

- modificarea structurilor sociale  

- pierderi demografice în multe zone rurale 

- existența marelui potenţial al schimburilor trans-frontaliere 

- programe şi proiecte rurale dezvoltate în cadrul asociaţiilor 

intercomunale 5 

 
5 ( ADI asociatia de dezvoltare intercomunitara, GAL- grup asociativ local) 
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- naveta angajaților la distanțe mult mai mari   - proiecte sau programe de nivel suprateritorial - posibilitatea mai 

multor surse de finanţare 

- asigurarea prestării unor servicii: colectarea deşeurilor menajere- 

salubrizare, transport public 

- elaborarea unor proiecte de dezvoltare economică de amenajare a 

teritoriului 

- nu se distinge un centru opozabil unei periferii (teritoriu egalizat la 

nivel de comună, sat, catun- diferențele nu sunt majore) 

- administraţia locală nu mai este o simplă structură de implementare, 

ci devine entitate dinamică care promovează idei şi interese locale 

- apare necesitatea de a organiza o administraţie locală care să îmbine 

atât elementele politice importante ale centrului administrativ, cât şi 

cerințele definite de către comunităţle locale  

Efectele negative ale concentrărilor urbane 
Aspectele negative ale presiunii globale pentru restructurare și 

modernizare 

- transport disfuncțional,  

- poluarea chimică și fonică,  

- penuria de apă potabilă,  

- tensiuni sociale, marginalizarea noilor veniți 

- hiper și supraurbanizarea – clivaje culturale prin migrația orașului 

către margine, demontarea imaginii tradiționale de oraș (v. 

Izonomia/ morfologia orașului- dominația centrului față de 

periferie)6 

 - ierarhia socială redefinită 

- creşterea preţului utilităților 

- apariţia dezechilibrelor demografice- politici naţionale care se 

confruntă cu difcultăţi crescute în a gestiona schimbările impuse de 

aceste tendinţe 

- spre deosebire de colectivităţile teritoriale, structurile intercomunale  

au doar, competenţe limitate 

- din cauza  schimbărilor economico-sociale, structurile administraţiei 

locale preiau de la cea centrală tot mai multe sarcini, fiind necesare 

reforme administrative succesive 

 
 
6 Arh.D.Lynch Izonomia orașului 
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-periferia- evoluția spontană a caselor, mixul țesutului urbano-

periferic-rural, spații nereglementate, spații abandonate, 

imaginea unui spațiu rezidual general 

  Indicatori: urban- periferie-rural Indicatori : populație și investițiie  

- Urban – populație heterogenă, organizații cu ofertă de locuri de 

muncă variate, rețea de transport 

- Periferie – populație săracă mai puțin educată (cu excepția 

zonelor rezidențiale plasate la periferie), fără ofertă de locuri de 

muncă, dependența de mijloace de transport fixe 

- Rural – populație îmbătrânită, pierderi demografice mari, spații 

agricole părăsite, oferta redusă a locurilor de munca (excepție primării, 

școală, unitate sanitară, operator agricol), transport unimodal fix, 

izocrone7 majore 

Fondul construit în urban Fondul  construit în rural 

-  dens și heterogen  

- la periferie, fracturi de accent – vile și zone rezidențiale 

organizate, 

- tendința de expansiune se manifestă la periferie și în zona urbană  

- dezvoltarea şi expansiunea teritoriilor destinate locuirii 

- spațiu neutilizat și fără omogenitate a construcțiilor- arhitectura 

vernaculară înghițită de construcțiile contemporane 

- o tendință mare de expansiune către extravilan, către terenuri 

neutilizate 

Resursele  Resursele 

 – variate, inclusiv la periferie - moderne (de ex. energie curată-  

panouri solare) 

  – mix tradițional și modern prin intensificarea relaţiilor comerciale  

Fluxul informational Fluxul informațional 

- rapid și variat, la periferie – în funcție de ocuparea spațiului 

rezidențial sau nu  

- moderat 

- necesitatea construirii şi modernizării căilor de comunicaţii8 

Capitalul natural Recuperare capital natural  

- centru - dependența de producătorii din zonele rurale sau rețele 

de distribuție 

-amenajările terenurilor agricole pentru irigaţii 

-îndiguirile şi devierile cursurilor de apă 

 
7 Izocronă- timp parcurs pe distanța dintre două puncte fixe, comparație între mijloacele de transport și timpul consumat 
8 Rețele Wi-Fi – acoperire BB ( broad band) 
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- periferie – dependența de producătorii din zonele rurale, rețele 

magazine 

 

 

-consolidările de maluri 

 -deschiderea drumurilor comerciale 

-reabilitarea căilor de acces 

-conexiuni necesare transportului de persoane și mărfuri 

-promovarea conexiunilor pentru intermodalitate – autobuz, tren 

– dependența sezonieră față de refacerea producției, acces rar la alți 

distribuitori (doar în cazuri de calamitate) 

Zonificarea  urbană – criterii  economico-sociale Zonificarea rurală – criterii – teritoriale 

- zona urbanizată 

- zona de atracție loisir,  cultură 

- zona industrială 

- zona de furnizare forță muncă 

în funcție de:  

- produsele agro-alimentare,  

- atracție, de ex. monumente ale naturii, peisajul cultural 

- agro-turism,  

- nivelul investiției în infrastructura pentru rurbanizare 

Cooperarea inter-urbană Cooperarea intercomunală 

 - Conurbația – orașe aliniate la același mediu geografic, economic 

- Interurbația – orașe care „cooperareaza”, în mod individual 

acestea nu dispun de toate serviciile, funcționalitățile; de obicei 

există orașul polarizator, care are o ofertă completă atât 

economică, cât și socio- culturală  

 

 - asocierea comunelor într-un spaţiu solidar ce are legătură cu 

elaborarea unui proiect comun de dezvoltare 

 - Intercomunalitatea ca formă de asociere - instrument pentru 

dezvoltarea localităţilor și intercomunalitatea permite comunelor 

regruparea în cadrul unei instituţii publice de cooperare și 

intercomunală rezolvarea unor probleme cronice   
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II.2. Prezentarea localitatii Cristian, jud. Brașov 

SIRUTA 40900 

Cristian (în germană Neustadt im Burzenland, în maghiară Keresztényfalva) este  o comună în județul 

Brașov, Transilvania, România, formată numai din satul de reședință cu același nume. 

1. Suprafețe cf. Statut UAT Cristian 

Suprafața totală: 2420 Ha 
Suprafața intravilanului 792 Ha 
Suprafața extravilanului 1268 Ha 
 

Detalii suprafețe cf. INS – salt gov. 

 

Suprafața totală – 2.773 ha 

Situația terenurilor pe categorii de folosința  U/M – Ha 

* agricole din care: 1.100  

- arabile 946  

- pășuni 130  

- fânețe 22  

* neagricole din care: 1.673  

- păduri și altă vegetație forestieră 1.244  

- ape, bălți 6  

- construcții 363  

- căi de comunicații și căi ferate 40  

- terenuri degradate și neproductive 20  

  
Cristianul, “satul în care găsești condiții de oraș”, este  o localitate ancorată între două lumi – rurală 

și urbană. Este una dintre localitățile din istorica Țară a Bârsei și care face parte din teritoriul geografic 

al României (4% )  care deține  un fond valoros de arhitectură cu influență săsească.   

Este în topul primelor 5 comune din țară ca nivel de trai, având un grad de autofinanțare de peste 

150%. Localitatea  se află sub impactul direct al dezvoltării Brașovului, fiind în prima coroană de 

localități din zona metropolitană. Realizarea infrastructurii de transport de importanță națională 

(autostrada, aeroportul din vecinătate) și legăturile în teritoriu fac din localitatea noastră una dintre 

porțile vestice de intrare în municipiul Brașov.  

Avantajele principale ale Cristianului sunt: 

• Poziția geografica și localizarea în aria de influență a Brașovului ca pol național de dezvoltare  

• Dezvoltarea infrastructurii de transport de interes național (autostrada și aeroportul în 

imediata vecinătate) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunele_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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• Resursele necesare dezvoltarii teritoriale si economice (terenuri libere aflate în vecinătatea 

coridoarelor de transport care pot primi investiții mari, patrimoniu natural, patrimoniu 

construit și oamenii care trăiesc aici) 

 

În ultimii 10 ani populația Cristianului aproape că s-a dublat, iar teritoriul intravilanului s-a extins cu 

noi zone rezidențiale. Cristianul este o destinație din ce în ce mai preferată a familiilor pentru a se 

muta si a trăi aici. 

 

S-au îregistrat progrese în aria culturală, devenind mai cunoscut prin evenimentele culturale pe care 

le-a găzduit și promovat.  

 

Din punct de vedere economic, datorită prezenței unor mari operatori economici în zona industrială  

precum și a unor noi zone de servicii și comert,localitatea are oportunitatea unui  grad ridicat de 

autofinanțare ; are, de asemenea, o infrastructura mai bine dezvoltată prin realizarea de noi 

capacități ale rețelelor edilitare, prin reabilitări și modernizari de drumuri și iluminat public. 

 

Beneficiază de noi atracții și obiective de interes local edificate și de altele reabilitate, precum și de o 

centură ocolitoare care a deviat traficul de tranzit în afara localității.  

 

Cristianul este o localitate de succes, în creștere. Această creștere continuă chiar și în acest moment 

al provocărilor economice. Dezvoltarea localității este condusă de activele (resursele) acesteia, care 

includ cetățenii săi și calitatea vieții acestora. Această creștere trebuie să fie ghidată și modelată 

pentru a menține și a promova aceste resurse, îndeplinind obiectivele administrației publice locale.  

 

II.3. Poziția geografică 

Comuna Cristian este situată în partea de sud-est a judeţului Braşov, amplasându-se de o parte si de 

alta a DN 73, drum ce face legătura cu capitala României, Bucureşti, cu municipiul Piteşti şi în partea 

nordică cu municipiul Cluj şi Târgu Mureş. Se află la o distanţă de 13 km de municipiul Braşov.  

Cristianul se afla pe treapta mijlocie a depresiunii tectonice intramontane a Brașovului, la limita cu 

zona central carpatică, sectorul munților Postavarul. Depresiunea s-a format prin scufundarea unui 

compartiment din interiorul curburii carpatice, umplutura depresiunii  ( de app. 800-900 m)  este 

constituită din depozite, cel de suprafață fiind complexul grosier de pietrișuri și nisipuri  cu intercalări 

lenticulare de material coeziv, straturile fiind  dispuse aproape orizontal .  

Long. E 25.48 – Lat. N - 45.62 

Localităţi aparţinătoare: Cristian 
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Cristianul are un climat-continental, cu o clima rece si relativ umedă. Temperatura medie anuală a 

aerului este de 7,5°C, iar media anuală a umidității este de 75%. Valorile temperaturii in timpul verii 

depășesc rareori 35°C iar cele mai scăzute în timpul iernii -30°C. Cea mai caldă lună fiind iulie, iar cea 

mai rece ianuarie. Temperaturile medii din timpul verii sunt de 22-25°C, iar in timpul iernii 10- /-2°C. 

Temperatura medie in cea mai călduroasă luna a anului este de 18,7 °C. Temperatura medie în cea mai 

friguroasa luna a anului este de -5,1 °C.  Adâncimea max de ingheț este  1.0m cf STAS 6054-77. 

Debitul anual în urma ploilor este de 1300ml/m². Fiind o zonă muntoasă vremea este schimbătoare, 

fiind necesare în același timp atât umbrela, cât si ochelarii de soare. Cea mai ploioasa luna este iunie si 

cele mai mici cantități de precipitații cad in luna februarie. Durata medie a stratului de zăpadă este de 

aproximativ 60 de zile. 

Pădurea, formată din făgete, rășinoase si amestecuri de rășinoase cu foioase, ocupa cea mai mare 

parte a zonei submontane, alături de suprafețele de pajiști si fânețe. Covorul vegetal este complex, 

multitudinea speciilor florale acoperă multicolor pajiștile si fânețele. Dintre cele mai cunoscute plante 

întâlnim  :  brândușa, traista ciobanului, frag, mur, zmeur etc. Dintre ciuperci, amintim: hribul, 

gălbiori, vineciori, piciorul căprioarei, lăptoși. Fructe de pădure: frag, zmeur, mur, afin, alun, măceșe, 

coarne; plante medicinale : păpădia, sunătoarea, mușețelul, coada șoricelului, pătlagina și mai rar 

pelinul. 

Pătura erbacee este alcătuita din: ciuboțica cucului, crucea voinicului, brebenei, floare-de-nu-mă-

uita, viorele, floarea paștelui, ghiocel, măcrișul iepurelui, feriga. Plantele rare și ocrotite sunt 

reprezentate de: smirdarul, gențiana galbenă, papucul doamnei, iedera albă, sângele voinicului, 

bulbucul de munte, dedițeii, clopoțeii. 

Este de menționat și prezența, pe arealul Cristianului, stejarilor seculari vechi de mai bine de 400 de 

ani în zone precum Dorobeiul și Grădina lui Ion și a unei specii rare de stejar american în Joadărele 

Mic. 

Fauna este una specifică zonei depresionare la care se adaugă cea specifică luncilor râurilor Bârsa și 

Ghimbășel: 

Pești: păstrăv de munte, clean, mreană, porcușor (crap, caras, - Balta Măgurele) 

Reptile: gușterul, șopârla de câmp, vipera comună, șarpele de apă, șopârla de munte 

Amfibieni: triton și broaște 

Păsări : vrabie, turturică, rândunică, cinteză, barză, erete, corb, huhurez, bufniță, cucuvea, ciocănitoare, 

mierlă, cuc, ( acvila de munte în zona Colții Corbului) 

Mamifere de apă : castori 

Mamifere: ursul brun, cerb, căprior, mistreț, râs, vulpe, iepuri, nevăstuică, jder, bursuc. 

 

Calitate sol: solul  Cristianului este un amestec de soluri brune acide specifice zonei Postăvarul și 

aluviuni de luncă cu aluviuni crude specifice solurilor limitrofe albiilor râurilor. Fertilitatea solului 

pornind de la scala VI pe malurile râurilor Bârsa și Ghimbășel și ajungând la scala IX în zona montană. 
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Rețea hidrografică:  componenta apelor curgătoare este formată din cei doi afluenți ai Oltului:  Bârsa 

și Ghimbășel ; cele două  ape sunt pârâuri de munte , scurte ca și distanță de la izvor la vărsare și 

repezi, debitele lor  fiind în zona Cristianului  de 2,9 m /s Bârsa și 2,3 m/s Ghimbășel. Apele stătătoare 

sunt prezente doar prin existență unei bălți de pescuit (Balta Cristian) și a unui lac de reglare a 

debitului râului Ghimbășel în zona Balastiera, însă acesta are un caracter sezonier fiind alimentat cu 

apă doar în cazul situațiilor de urgență. Pe lângă izvoarele care alimentează cu apă potabilă 

localitatea, mai sunt prezente câteva izvoare permanente, dar cu debit redus: Gura Moșului, Fântâna 

Nișchi, Măgurele și Joadărele Mic. 

 

Resurse naturale: resursele naturale sunt puține, așa cum sunt în toată depresiunea Țării Bârsei. În 

zona Cristianului găsim ceva argilă refractară și ceva calcare jurasice și triasice. Cea mai de preț 

resursă naturală este pădurea, pădure care ocupă cam o treime din suprafața totală a comunei. 

 

Rezervații naturale: pe teritoriul comunei Cristian se află două arii protejate: 

- Rezervația Naturală Stejarii Seculari: o zonă protejată prin hotărâre de Consiliu Local, care are drept 

scop protejarea și conservarea stejarilor vechi de peste cinci secole situați în zona Dorobeiul și zona 

Măgurele. 

 

 Poziția geografică a Cristianului : 

 

 

 

 
 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA – com. CRISTIAN, jud. BRAȘOV 
  
 

 

40 
 

 Distanțe față de alte orașe : 

PLECARE 
 

KM TIMP DESTINATIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comuna CRISTIAN 
jud. Brasov 

185 km - DN1/E60  
243 km - DN73/E774 SI 
E81 

3 hr si 30 minute 
3 hr si 55 minute 

BUCURESTI 

11.2 km -DN73 15 minute BRASOV 

401 km - E81 
410 km -DN1/E60, 
DN2C SI E81 

5 hr si 13 minute 
6 hr si 7 minute 

CONSTANTA 

442 km -DN1/E68 si A1 4 hr si 50 minute ARAD 

255 km -DN1/E60 4 hr si 22 minute GIURGIU 

460 km - DN1/E68 SI 
DN1/E60 
552 km - A1 

5 hr si 37 minute 
6 hr si 28 minute 

ORADEA 

161 km - DN73/E574 SI 
DN73C 

3 hr si 18 minute RAMNICU 
VALCEA 

175 km - DN10 3 hr si 6 minute BUZAU 

192 km - DN11/E574 SI 
DN2D 

3 hr si 4 min FOCSANI 

192 km - DN11/E574 
251 km - DN12/E578 si 
DN12A 

3 hr si 7 minute 
4 hr  

BACAU 

140 km - DN1/E68 2 hr si 6 minute SIBIU 

145 km - DN11/E574 2 hr si 22 minute ONESTI 

177 km - DN13/E60 
210 km - DN1/E68 

2 hr si 3 0 minute 
3 hr si 20 minute 

TARGU MURES 

314 km - DN1/E68 
310 km - DN13A si 
DN13/E60 

3 hr si 50 minute 
4 hr si 48 minute 

CLUJ-NAPOCA 

215 km - DN1/E68 si A1 
243 km - DN13/E60 

2 hr si 42 minute 
3 hr si 32 minute 

ALBA IULIA 

79.9 km - DN73A si 
DN1/E60 

2 hr si 26 minute CAMPINA 

250 km - DN73/E574  
378 km - DN6/E70 

4 hr si 30 minute 
6 hr si 40 minute 

CRAIOVA 

267 km - DN1/E68 si A1 3 hr si 10 minute HUNEDOARA 

319 km - DN11/E574  
376 km - DN12A 

5 hr si 5 minute 
5 hr si 50 minute 

IASI 
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II.4. Istoric  

 

Cristianul se pare că a fost înființat  în 1362,  prima jumătate a secolului al XIII-lea de către coloniștii 

germani (ulterior cunoscuți sub denumirea de sași); Cristianul este pentru prima oară menționat sub 

numele de  Kereztyenfalu, într-o scrisoare a regelui Ludovic de Anjou, mai apoi în 1367 (Villa 

Cristiani), 1377 (Nova Civitas), și mai târziu, sub alte diverse denumiri. Numele german Neustadt 

(oraș nou) este cel mai probabil o corupere a termenului similar Neustatt (loc nou),totuși,  localitatea 

nefiind niciodată oraș.[5] 

Existența unor mameloane de pământ (trei la număr), între Brașov și Cristian, în fața dealurilor Poienii 

Brașov, cu înălțimi ce variază între 30 și 10 metri, față de nivelul înconjurător, denumite: Măguricea 

Mare, Măguricea Mică sau Varnița și Bisericuța, care au furnizat principalele descoperiri arheologice, 

confirmă faptul că vechea locuire a lor era posibilă, având în vedere că la acea vreme, depresiunea era 

la discreția apelor, iar râurile Ghimbăşel şi Bârsa încă nu-și stabiliseră definitiv albiile. 

Fragmentele ceramice și metalice, descoperite pe aceste locuri stau mărturie că triburile localnice 

optează pentru o viață sedentară, preocupându-se, în principal, de cultivarea pământului. Cănițele, 

relativ întregi și bine conservate, aflate în muzeul școlii, se încadrează perfect în cultura Schnekenberg, 

iar cele 12 seceri din bronz și toporul din cupru atestă cultura Noua, a bronzului târziu. 

În perioada celei de a doua vârste a fierului, șesul bârsan, inclusiv teritoriul Cristianului, e locuit de 

triburile dacilor cumidaveni; așezarea Cumidava dacică fiind menționată de Claudius Ptolemaeus, pe 

dealul cetății feudale din Râșnov, constituie centrul de greutate în jurul căreia gravitează toate așezările 

din zonă.9 

În epoca romană, după războaiele cu dacii, încheiate în 106, castrul militar de la Cumidava era amplasat 

într-un triunghi imaginar format din așezările, de mai târziu, ale Râșnovului, Cristianului şi Vulcanului. 

Mărturiile epocii romane sunt puse în evidență de săpăturile arheologice efectuate de regretatul 

profesor Ion Soiu şi elevii săi. Doar într-o cercetare de suprafață sunt descoperite cioburi, un vas cu 

toartă, un vârf de lance din fier și un denar de argint, dar și o statuetă antropomorfă de cult, din lut ars, 

ce reprezintă un idol semi-îngenuncheat. 

După retragerea aureliană din 271, populația daco-romană își continuă existența seculară, făcând față 

triburilor migratoare şi alegând pentru apărare zonele înălțimilor și ale pădurilor. 

Infiltrarea carpilor, componenți ai dacilor liberi din Moldova, apoi pătrunderea sașilor în secolele VI și 

VII și a altor năvălitori lasă urme în arheologie, dar mai ales în toponimie. Denumirile păstrate din 

această veche perioadă demonstrează că teritoriul „bârsan” avea statutul și aspectul unei „țări” 

organizate de o populație autohtonă românească, după sistemul obștilor sătești. Faptul că elementul 

 
9  Cristianul este în vecinătate cu Situl Arheologic Cumidava ( din arealul Râșnov) perimetru situat pe malul stâng al Bârsei, loc unde  s-au efectuat 

numeroase săpături arheologice în vederea studierii dovezilor arheologice și atestării faptului că acea așezare este un vechi castru roman.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1362
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sa%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ludovic_de_Anjou
https://ro.wikipedia.org/wiki/1367
https://ro.wikipedia.org/wiki/1377
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian,_Bra%C8%99ov#cite_note-5
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românesc este prezent în Țara Bârsei înaintea venirii sașilor o probează și etimologia nesaxonă a celor 

cinci localități reorganizate de cavalerii teutoni: Brașov, Prejmer, Feldioara, Râșnov și Codlea. 

Parcursul îndelungat de cucerire a Transilvaniei de către regalitatea maghiară e atestată în 1211 de 

pristavul regelui Andrei al II-lea, care îi introduce pe cavaleri teutoni în posesia Țării Bârsei. Pe lângă 

funcţia de apărare pe care o exercitau, cavalerii teutoni, pe parcursul scurtei lor existențe, de doar 14 

ani, s-a avut în vedere organizarea economică a ținutului, răspândirea catolicismului și colonizarea 

domeniului cu populație săsească, oarecum înrudită din punct de vedere etnic și religios. 

Sașii din Țara Bârsei proveneau din zona Sibiului, anterior colonizată cu elemente germane din Europa 

centrală și de vest. Acțiunea de colonizare s-a realizat într-un ritm alert și pașnic, noii veniți așezându-

se alături sau pe vechile vetre de locuire ale românilor. Astfel, coexistau două comunități, una 

românească și una săsească, care își aveau propriile sisteme de organizare, feudalismul având, în 

consecință, două direcții de dezvoltare: una băștinașă și alta, cu forme aduse și impuse de noii veniți. 

Vom vedea că evoluția Cristianului nu este la voia întâmplării. Cristianul a “crescut” între orașe, a 

primit influențele benefice ale acestora și a plătit și prețul unei poziții atât de avantajoase, fiind 

dezvoltat de-a lungul arterei de legătură dintre Transilvania și Țara Românească.  

Evoluția așezării până la localitatea de astăzi a fost marcată de colonizarea cu sași inițiată de cavalerii 

teutoni, iar întemeierea satului a fost pusă pe seama râșnovenilor.  Cristianul apare în documentele 

medievale sub numele de Civitas Nova, Neapolis, Neustadt, Nayerstadt, Newestatt, Neistatt, Kereszte 

– Nyfalva, toate aceste denumiri însemnând “Orașul Nou”, și se distinge prin suprafața redusă față 

de teritoriile administrative învecinate.  

 Așezarea se remarcă de-a lungul timpului printr-o putere economică comparabilă în anumite 

momente cu orașele imediat învecinate (ca activitate și ca valoare a schimbului comercial se situa 

imediat după Brașov și  Râșnov între 1545-1554), apoi depășește granițele locale întrecând Clujul, 

Sighișoara și Sibiul (între 1546-1551). A fost cunoscut pentru breslele meșteșugarilor (amintim pe cea 

a fierarilor), pentru valorificarea resurselor locale – huma albă, prin participarea, printre 38 firme din 

Brașov, la expoziția industrială organizată de Reuniunea industrială din Brașov în 1886, a 

Întreprinderii pentru industrializarea lutului. Totodată a fost un important furnizor de in de calitate 

ridicată pentru țesătorii din Brașov, Banat și Țara Românească (1769-1797).   

Așezare de tranzit, pe ruta comercială Brașov-Bran, a fost martorul unor evenimente marcante ale 

istoriei, și a găzduit personalități importante ale vremii; Cristianul  s-a ridicat întotdeauna în urma 

distrugerilor suferite fie din contextul politic al vremii, fie din pricina calamităților.  

Ne-am putea întreba cum de și-a păstrat până astăzi independența, în pofida dimensiunilor reduse și 

a amplasării în imediata proximitate a unui centru polarizator de talia Brașovului, în condițiile în care 

alte sate au devenit cartierele acestuia. Pe lângă faptul că s-a constituit ca „sat liber”, o incursiune 

antropologică în trecutul așezării ne relevă o caracteristică definitorie a evoluției Cristianului – modul 

de organizare și interacțiune socială - conceptul de „Vecinătate”.  
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In tabelul de mai jos se regăsesc SITURI ARHEOLOGICE – com. CRISTIAN, jud. BRASOV – cf. clasificare RAN 
 

DENUMIRE CATEGORIE TIP JUDET LOCALITATE COMPONENTE 
SIT 

CRONOLOGIE 

 

Situl arheologic de la Cristian - Dealul Bachel. 
extravilan, la cca. 4 km E de sat, spre Braşov   

locuire 
civilă   

 

aşezare   

 

Braşov 
  

 

Cristian, 
com. 
Cristian   

 

Aşezare   

 

Epoca bronzului, 
Hallstatt, Latène, Epoca 
migraţiilor, Eneolitic / 
sec. III - IV   

Situl arheologic la Cristian- Măgurele   locuire 
civilă   

aşezare   Braşov Cristian, 
com. 
Cristian   

Aşezare   Hallstatt, Epoca 
migraţiilor   

Aşezarea de epoca bronzului de la Cristian - 
Fabrica de şamotă. la vest de fabrica de 
şamotă  

locuire civilă  aşezare  Braşov Cristian, 
com. 
Cristian   

Aşezare   Epoca bronzului 

Situl arheologic de la Cristian - str. Gării. 
intravilan  

locuire civilă  aşezare   Braşov Cristian, 
com. 
Cristian   

Aşezare   Latène, Epoca romană / 
sec. III - IV   

Aşezarea Coţofeni de la Cristian   locuire 
civilă   

 aşezare   
 

Braşov Cristian, 
com. Cristian  

ASezare   Epoca bronzului   

Situl arheologic de la Cristian. pe teritoriul 
acestei localităţi   

locuire 
civilă   

aşezare   Braşov 
 

Cristian, 
com. 
Cristian   

Aşezare, 
Depozit   

Neolitic, Epoca 
bronzului   

Oinochoe descoperită la Cristian descoperire 
izolată 

obiect 
izolat   

Braşov Cristian, 
com. 
Cristian   

 Latène, Epoca bronzului   
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CAPITOLUL 1. INFRASTRUCTURA  SOCIALA 

 

1. Demografie 

 

România se află în plin proces de îmbătrânire demografică, fenomen care se va  accentua în viitor. În 

Regiunea CENTRU, grupa de vârstă peste 65 ani este singura grupă  care va creşte continuu cu ~ 20% 

până în 2025 şi cu aproape 75% la orizontul anului 2050 conform prognozei INS. Acest grup de vârstă 

va avea nevoi ridicate în ceea ce priveşte serviciile de sănătate şi cele sociale. Este vorba de amenajări 

de îngrijire pe de  o parte, dar şi de asigurarea cu infrastructură specifică pentru persoanele care nu 

se mai află în procesul muncii însă au cerinţe privitoare la educaţie, cultură şi amenajări de petrecere 

a timpului liber. 

Fenomenele demografice negative evidenţiate în cadrul analizei, respectiv  accentuarea procesului de 

îmbătrânire demografică, migraţia internă şi externă, reducerea ponderii populaţiei tinere ar putea 

afecta evoluţia populaţiei în perioada prognozată. Măsurile destinate reducerii fenomenelor 

demografice negative sunt în principal de natură economică : 

o dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă din 

localitate precum  

o susţinerea natalităţii prin flexibilizarea   oportunităţilor pe care le au femeile tinere de a 

se dezvolta profesional, concomitent cu procesele de întemeiere a unei familii şi de 

naştere şi creştere a copiilor,  

o facilităţi economico-financiare şi privind locuirea acordate tinerelor familii,  

o realizarea de programe/acţiuni pentru prevenirea migraţiei,  

o organizarea de cursuri tip „after school” pentru minorii ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate, sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate, 

dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic,  

o creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea unor programe 

destinate tinerilor, femeilor şi şomerilor, recalificarea forţei de muncă şi a şomerilor în 

funcţie de cererea pieţei prin de fonduri nerambursabile pentru formarea profesională  

o promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin pentru persoanele 

care încep să administreze o afacere,  

o încurajarea parteneriatului public-privat pentru oferirea de servicii sociale alternative 

(prin proiecte finanţate de la UE), îmbunătăţirea sistemului de sănătate prin 

modernizarea infrastructurii şi dotarea cu aparatură şi echipamente necesare 

 

La nivelul Regiunii Centru conform analizei datelor/informaţiilor furnizate de Institutul 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA – com. CRISTIAN, jud. BRAȘOV 
  
 

 

45 
 

Naţional de Statistică, în perioada 1992 – 2016 - 2021 a avut loc  o îmbătrânire demografică 

prin creșterea populației cu vârstă peste 45 de ani și a scăderii dramatice a populației din 

grupele de vârstă de 0 - 14 ani și 15 - 29 ani, ajungându-se la o diferență relativă de -41%, 

respectiv -28%.   Acest lucru se datorează atât scăderii natalității, cât și emigrării populației 

tinere către alte localități sau alte țări care pot absorbi forță de muncă. 

 

Fluctuaţiile prezente în piramida vârstelor au diverse cauze: 

-Decretul din 1966 privind interzicerea avortului a avut ca rezultat creştere populaţiei cu 

vârsta între 26 și 50 de ani; 

-Schimbările economice şi sociale provocate de revoluţia din decembrie 1989 a condus 

la o nouă scădere a natalității. 

 

 

Îmbătrânirea accentuată a populației coroborată cu raportul mare de dependență demografică 

ne indică o evoluție demografică descendentă greu de echilibrat fără politici publice și  măsuri 

strategice de retenție demografică, bine definite și armonizate. 

 

Estimare evoluție populație județ Brașov – sursa INNS 

Anul 
Populația  
(mii  pers.) 

Grupa de varstă (%) RBN* RBM* E(0) RTF 

<15 
ani 

15-64 65+ Femei Bărbați  

2001 627,9 16,7 72,3 11,0   75,12 67,95 1,07 

2006 618,7 13,4 74,3 12,3 9,08 9,62 77,51 70,45 1,10 

2011 614,7 13,4 74,1 12,6 9,48 10,05 78,4 71,35 1,19 

2016 614,3 13,8 72,1 14,1 9,52 10,46 79,3 72,3 1,33 

2021 612,1 14,0 68,6 17,3 9,13 10,89 79,9 72,9 1,48 
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Populaţie:  mai mult de 6000 de persoane, conform opinie exprimată de către UAT.10 

Populație  localitatea Cristian – la nivelul anului 2020, conform tabel de mai jos: 

 

Total populație  Bărbați 
 

Femei  

5837 2833 3004 

Surse : 

- Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) - Registrul 

Naţional de Evidenţă a Persoanelor -Direcţia Generală de Paşapoarte  

- surse statistice 

-  - rezultatele cercetărilor statistice exhaustive privind natalitatea şi mortalitatea, pentru 

numărul născuţilor-vii şi al decedaţilor din intervalul de timp studiat (bazate, la rândul lor, pe 

surse administrative). 

 

Estimarea evoluției populației la nivelul jud. Brașov 

An Pers.mii <15 15-64 65+ RBN11 RBM12 Femei Bărbați RTF13 

2001 148.1 21.4 63.9 14.8 - - 72.9 63.6 1.67 

2006 146 28.8 64.4 14.8 12.87 13.61 75.15 65.1 1.69 

2011 147.7 18.9 67.6 13.5 13.48 13.44 76.95 65.9 1.76 

2016 146.6 19.2 67.6 13.2 13.81 12.89 77.98 66.5 1.87 

2021 148.1 19.6 66.8 13.6 13.65 12.25 77.92 66.9 1.98 

 

Comunitate interetnică : majoritatea locuitorilor sunt români (91,63%); principalele minorități sunt 

cele de germani (1,92%) și maghiari (1,71%). Pentru 4,34% din populație, apartenența etnică nu este 

cunoscută.[2]   ( nivelul anului 2011)  Tabelul de mai jos arată evoluția populției sub aspect etnic  an – 1875,  

1838 – 1992. 

An Total Sași Români Maghiari Alții 

1838 2.325 1.588 724 13 - 

1875 2.308 1.447 722 69 70 

1890 2.604 1.623 850 131  

1930 2.873 1.528 1.138 180 27 

1992 3.764 222 3.436 88 18 

 
10 Feb 2022 
11 Rata totală mortalitate 
12 Rata totală nasteri 
13 Rata totală fertilitate 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germanii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian,_Bra%C8%99ov#cite_note-insse_2011_nat-2
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14 

 

 
14 Sursa: salt.gov 

31%

63%

3% 3%

Componență după etnie
1875

Români Sași Maghiari Alte Etnii
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Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (87,51%), dar există și 

minorități de romano-catolici (1,31%), creștini după evanghelie (1,27%), evanghelici-luterani (1,02%) 

și luterani de confesiune augustană (1,02%). Pentru 4,61% din populație, nu este cunoscută 

apartenența confesională.[3] 

 

Este de remarcat aspectul referitor la fenomenul migrației : localitatea Cristian nu  a suferit pierderi 

demografice majore, dimpotriva populatia comunei este în creștere, atât natural cât și prin adopție : 

cetățeni care vin din alte localități. 

 

 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Cre%C8%99tin%C4%83_dup%C4%83_Evanghelie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Evanghelic%C4%83-Luteran%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Evanghelic%C4%83_de_Confesiune_Augustan%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian,_Bra%C8%99ov#cite_note-insse_2011_rel-3
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Sursa :salt.gov

 

 

 

2. Locuire 

 

LOCUIRE criterii Mediul rural 
jud.  Braşov 

Număr mediu    persoane/locuinţă 2,6 

Suprafaţă medie  locuibilă m2/persoană 20,1 

Suprafaţă medie / Locuinţă/ m2 52 

 

Flexibilitatea unei localități este dată de posibilitatea acesteia de a găzdui moduri diferite de a trăi, 

folosințe variate, satisfacerea unor nevoi diverse.  Antropologia a urmărit, ca știință și pe tot parcursul 

studiilor,   integrarea locuirii cu  ambientul  spre înțelegerea unui  model pre-existent al ordinii naturii 

și raportarea omului la aceasta.    Spaţiul  este  o sintagmă, care suportă numeroase extensii şi glisări 

semantice, care ridică dificultăţi de interpretare tocmai pentru că aria de semnificaţii este atât de 

largă.  Spaţiul  este, pe de o parte, un concept utilizat în arhitectură şi urbanism, dar şi unul înscris  în 

sfera filosofiei şi în cea a sociologiei. Analogia cea mai interesantă, care îi surprinde adevărata sa 
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natură este cea de câmp, termen împrumutat din fizică. Spaţiul public poate fi, din această 

perspectivă, un câmp al interacţiunii în care se manifestă şi se dezvoltă relaţii socio-politice şi 

culturale. Dar,  mai presus de orice, spațiul este un sistem evolutiv, în permanentă actualizare. Atunci 

când spațiul  devine  câmp informaţional,  arată  cea mai firească formă a sa de manifestare.  Aici, 

intervine monografia care știe să dilate acest  câmp informațional   până la momentul când acesta se 

rupe în elementele care l-au compus spre a ne dezvalui istoria și secretele sale. 

Cristianul se dezvoltă, crește : 

- Sunt demarate procedurile proiectului pentru blocul social de la Gară care va fi reabilitat și 

recompartimentat în 20 de apartamente și garsoniere ce vor fi distribuite persoanelor cu 

probleme sociale.  

- Politica de retenție demografică prevede un PUZ în lucru, pentru ca 70 de loturi de teren să fie 

repartizate tinerilor căsătoriți care vor să își construiască o casă, ținta administrației locale  

fiind aceea de a ține tinerii în Cristian sau chiar de a-i aduce înapoi pe cei plecați. 

- Sunt în luate în considerație și realizarea unor noi zone rezidențiale, prin recuperarea spațiilor 

destructurate; dar, aspectul cel mai important este  conceptul architectural inspirat  din  

specificul caselor săsești. 

Aici, trebuie menționat cel mai interesant detaliu al locuirii: arhitectura specifică locului . 

Parcelarul poartă este  amprenta fermă a modului de organizare a societăţii săseşti, prin succesiunea 

regulată, ordonată, aproape rigidă a proprietăţilor, inevitabil adaptată la neregularităţile reţelei 

stradale, cu precădere în jurul nucleului  unei piețe.   

Din această contrapunere a schemei de divizare a terenurilor, şi a necesarei deformări a acestui model 

după liniile de forţă ale axelor de circulaţie, rezultă o suită de particularităţi ale ţesutului urban, puse 

în evidenţă prin gruparea construcţiilor pe aliniament, în fronturi agitate, frânte, în continuă mişcare 

faţă de axele străzilor.  

Astfel, din punct de vedere urbanistic se conturează două zone majore distincte:  

- cea regulată, ordonată, tipică pentru aşezările liniare, desfăşurate de-a lungul unuia sau mai 

multor axe paralele  

- cea organică, în care ordinea structurii cedează în faţa necesităţii de adaptare la conformarea 

terenului.  

Imaginile caracteristice celor doua zone sunt şi ele foarte diferite, având fiecare o altă componentă 

dominantă. Imaginea urbană a primei zone este dominată de structura ordonată a ansamblului 
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parcelelor – fond construit şi prospectul foarte larg al celor două axe majore de circulaţie. Imaginea 

caracteristică a celei de-a doua zone este dată de structura urbană organică, permanent variabilă. 

Înțelegerea patrimoniului construit al zonei ocupate de sași implică o cunoaștere în profunzime a 

modului de construire, determinat fundamental de factorii climatici specifici, de o cultură și o gândire 

aflate sub impactul unui context istoric caracteristic.  Toate acestea se concretizează într-un răspuns, 

care pornește de la perspectiva globală  și se oprește la  obiectul de arhitectură, astfel  se integrează   

reciproc pentru că ambele  se află într-un raport de interdependență.  

Excluzând subiectul restaurării cunoscutelor biserici fortificate, prezente în fiecare sat săsesc, ce 

beneficiază de o atenție specială și un tratament  aparte, datorită clasificării ca monumente istorice 

cu grad înalt de protecție (UNESCO),  aici explicațiile  vizează patrimoniul construit al arhitecturii 

rezidențiale tradiționale săsești, insuficient protejate juridic, ce evidenţiază pe de o parte diverse stadii 

de degradare și pe de altă parte nenumărate greșeli în intervențiile  de reabilitare. 15 

Sașii au întemeiat sate dependente ca dispunere a locuințelor și a căilor de acces de împărțirea 

ogoarelor după sistemul „șesiei flamande”.  Printre caracteristicile generale ale așezărilor se numără:  

- existența unui front continuu la stradă, realizat de fațadele principale ale caselor contopite cu 

poarta, 

- piața principală (practic dilataţia străzii principale din centrul satului) unde se ținea târgul, în 

adiacența căreia se afla, pe o înălțime,  o biserica fortificată. 

Această dispunere și apropiere între locuințe face posibilă dezvoltarea simțului de apartenență la 

colectivitate și la apariția „vecinătății”, forma de asociere organizată în vederea supravegherii 

muncilor agricole, acordării amenzilor, comportamentului în biserică sau ajutorarea reciprocă.  

Mai este important de menționat că perenitatea materialelor (cărămida, piatra, lemnul de stejar) și 

configurația generală a satului se datorează unui control strict al nașterilor, ce nu se concretiza 

niciodată cu divizarea lotului între moștenitori, (casa părintească rămânea primului băiat, în timp ce 

fata se muta cu soțul). 

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, închiderile din zidărie masivă au constituit principalul element de 

control și reglare a microclimatului interior al clădirilor, având la bază comportamentul conservativ 

specific zidăriilor. În cazul caselor săsești, ţeserea cărămizilor se face în diferite moduri ; cea mai 

utilizată este cea de o cărămidă și jumătate, dedusă din grosimea de 37,5 cm a peretelui și apareiaj, 

observat acolo unde tencuiala lipsește. Este prezentă însă şi zidăria dublă cu spațiul interior umplut 

cu mortar și resturi de cărămizi (tehnică romană de construcție). 

Mortarul este un material de construcție constituit dintr-un amestec de nisip, apă și liant. În cazul 

caselor săsești, liantul folosit este întotdeauna varul pastă (var gras), care poate fi folosit  atât la 

zidărie, cât și la tencuială. În componenta zidăriei mai intră nisip (din albia râurilor din apropiere), 

 
15 V. străzile casele – str. Republicii, str.Morii 
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„pământul” galben (un tip de argilă găsit numai în Transilvania) măcinat cu piatră, folosit pentru 

sporirea rezistenței, și apă.  

Secolul al XIX-lea este un punct de cotitură în ceea ce privește imaginea satelor săsești. Până atunci 

casele erau văruite periodic cu o soluție din pastă de var (lapte de var) și apă, astfel, fațadele erau de 

culoare albă. După acest moment, compoziției i se adaugă pigmenți naturali, minerali ce oferă culori 

pastel (de exemplu oxid de fier pentru roz-somon). 

În pivniță, pereții descarcă pe arce, realizate tot din cărămidă. Numărul acestor arce este dublat de 

arce în câmp, între care există bolți plate dezvoltate pe direcția transversală. Forma arcelor este 

eliptică, ceea ce denotă o încadrare în stilul baroc. Barocul a apărut în secolul al XVIII-lea, ca urmare a 

integrării Principatului Transilvaniei în Imperiul Habsburgic, manifestându-se până în secolul al XX-lea.  

Spre deosebire de arcul baroc „consacrat”, în care toate cărămizile sunt dispuse radial-concentric în 

jurul celor 3 raze, arcul ce aparține „barocului țărănesc” este mai simplu și mai repede de realizat. 

Acesta este caracterizat prin cărămizile dispuse paralel una față de alta, în centru existând o cheie de 

boltă, de obicei din piatră . 

Cota de călcare a camerelor de locuit este de obicei la circa +90cm. Pe direcția scurtă grinzile care 

susțin pardoseala se sprijină pe zidul pivniței (de obicei mai gros cu 20 cm), în cazul în care aceasta 

există, sau pe fundația din piatră (tot de grosime mai mare). Fundațiile sunt – de obicei,  din piatră de 

râu, plată, zidită cu mortar și se  execută  în 2 rânduri de piatră de forme și mărimi mari , între care se 

toarnă mortar, pietre mai mici și nisip. Într-o gospodărie săsească lemnul utilizat este din 3 esențe: 

brad, stejar și paltin. Datorită amplasării într-o zonă cu risc seismic scăzut, precum și influențelor 

occidentale ce dictează modul de construcție, acoperișul nu respectă schema extracarpatică de 

rezolvare a nodului.  Ordinea transmiterii încărcărilor este: țigle, șipci transversale, șipci longitudinale, 

căpriori, grinzi, cosoroabă, stâlpi.  

Uzual, la case se folosește ruperea de pantă prin adăugarea unei pene căpriorului; aceasta lungește 

căpriorul chertat în grinda și se sprijină pe grinda de contur, iar pentru a preîntâmpina împingerile 

laterale ale căpriorilor pe toate direcțiile, fiecare pereche este rigidizată cu câte un clește, iar peste 

mai mulți căpriori vecini este bătută o contravântuire cat mai lungă.  În ceea ce privește podeaua, 

peste grinzile de contur, pe aceleași direcții sunt bătute șipci din lemn, peste care, pe direcție 

perpendiculară se înșiruie scânduri de 4 m lungime din paltin. Se folosește o esență tare, pentru 

rezistență sporită la uzura și comportarea bună în timp (nu se deformează, rosturi extrem de mici). 

Periodic, podeaua era tratată exclusiv cu ulei de in. 

În prezent localitatea este înconjurată de case tip vilă, construite pe parcele provenite din  teren 

agricol intrat recent în intravilan; construcțiile nu respectă profilul zonei, dar localitatea rămâne foarte 

căutată datorită proximității sale față de orașul Brașov ( doar 13km) asigurând în același timp condiții 

de oraș ( localitatea Cristian avand toate facilitățile, inclusiv asfaltarea) cât și o atmosferă mai liniștită 

departe de zgomotosul oraș turistic Brașov. 
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3. Educație 

Pentru administrația publică, din localitatea Cristian, învățământul rămâne prioritatea numărul 1.  

Din 2018 – 2022 (feb)  în acest domeniu  s-au realizat numeroase proiecte și intervenții de 

îmbunătățire a structurilor și dotărilor:  

- clădirile și clasele igienizate și modernizate, 

- grădiniță nouă cu 7 spații de grupe 

- accesul/circulațiile / alei  - intrarea în grădiniță, au fost refăcute - 

- subsolul clădirii corpului B a fost amenajat,  

- centrala termică nouă  

- toți copiii din clasa zero și întâi au primit primul ghiozdan,  

- copiii de la grădiniță au primit rechizite.  

 

Programul de tip școală după școală continuă, iar grădinița are două grupe de program prelungit, 

începând din 2019.  

 

Școala Gimnazială Cristian a ajuns pe locul 20 din 127 de instituții, la nivelul județului Brașov. O altă 

investiție importantă din domeniu este construcția unei săli de sport moderne în curtea corpului Școlii 

Gimnaziale de pe strada Lungă care va demara în acest an. 

 

Jud Cod Nume  Nr. 

elevi 

Mediu Media 

ponderata 

medii 

Media 

evaluare 

națională 

Medie 

absolvire 

Rang 

dif jud 

Rang 

dif 

tara 

Bv  178 Sc 

gimnaziala 

 

350 R 8.55 6.66 -1.89 64 2390 

Sursa : Min. Ed. 2019 

Școala Gimnazială din Cristian oferă preșcolarilor, elevilor din ciclul primar și gimnazial și cadrelor 

didactice o paletă bogată de activități extrașcolare, care, pe lângă activitatea instructiv-educativă ajută 

la formarea viitorilor adulți, generația de mâine. 

Primăria Comunei Cristian a oferit tuturor elevilor, câte o tabletă care include şi un abonament lunar 

de Internet de 5 GB. În plus, tabletele au instalate toate programele necesare pentru ca elevii să poată 

urma cursurile on-line, în cazul în care şcoala pe care o frecventează va fi obligată să treacă pe un 

scenariu în care cursurile se vor ţine la distanţă. Primăria va trebui să ia în considerație  și  

accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilităţi, aspect care va fi principiu orizontal în cadrul  

Acordului de Parteneriat cu CE pentru exerciţiul financiar  2021-2027 destinat conturării obiectivelor 

de realizat pentru această perioadă. De asemenea, elaborarea Planului naţional O Românie fără 

bariere pentru persoane cu dizabilităţi ar trebui să ia în calcul întărirea controlului şi a monitorizării 

implementării reglementărilor privind accesibilitatea și accesibilizarea. 
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Școala  are și  program after-school, la cererea părinților din localitate. La școala de pe strada Lungă, 

au fost reabilitate în întregime toate sălile de curs: s-a schimbat lambriul, s-a șlefuit parchetul și s-au 

zugrăvit clasele. Curtea școlii a fost igienizată, s-a realizat o placă de beton la intrare, s-a decopertat 

întreaga curte și s-a semănat gazon. La corpul principal s-au reabilitat clasele ce necesitau intervenție. 

Urmează construirea unei săli pe sport și a unui teren multifuncțional. 

„La toate nivelurile de învățământ avem elevi de excelență, elevi foarte buni- care au participat la 

concursuri și programe educaționale unde au obținut rezultate bune și foarte bune”, spune consilierul 

educativ al școlii. 

„La secțiunea primară, concursul național COMPER (matematică, Limbă și comunicare), sunt elevi care 

au obținut locurile I, II, III și mențiuni.   

Concursurile sportive, de asemenea, au fost ocazii în care elevii au reprezentat cu mândrie Școala 

Gimnazială Cristian: au obținut locul I la Olimpiada Gimnaziilor faza locală – FOTBAL și locul II la 

Olimpiada Gimnaziilor Rural. Gazeta matematică junior Etapa II – Clasa pregătitoare A.  

Activitățile extrașcolare derulate :  Ziua Pompierului, Let’s do it, O carte pentru Republica Moldova, 

Ziua Internațională a Educației, drumeții, teatru și teatru de păpuși, Centenare Marea Unire, Ziua 

Mondială a Toleranței, acțiuni comunitare (colectare și donare alimente, haine), acțiuni caritabile – 

Târgul de Crăciun. 

La secțiunea gimnaziu, sunt de asemenea rezultate foarte bune: Olimpiada de Matematică Etapa 

Județeană,   doi elevi calificați și unul,  calificat la Etapa Națională cu cel mai mare punctaj, 75p, 

Comper Matematică: cel mai mare punctaj a fost obținut de către elevii din Cristian– 75p, Comper 

Limba și Literatura Română, sunt  patru elevi calificați la Etapa a II-a”.  

Cele mai importante proiecte derulate de către cadrele didactice:   

• Pregătire pentru viață –  este un proiect în al treilea an de derulare,  la nivelul școlii și oferă 

elevilor școlii posibilitatea de a-și pregăti lecțiile și de a petrece timpul liber. Elevii petrec în 

școală timpul de după cursuri, cu actiivități diverse de pregătire a temelor, servirea mesei, 

activități de relaxare. 

• Club de activități sportive Cristiana – proiect la nivel județean, vizează dezvoltarea fizică și 

menținerea unei stări de sănătate a cadrelor didactice, prin activități sportive, concursuri 

sportive între școlile din județ. 
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• România în 100 benzi desenate, în acest proiect județean doi dintre elevii școlii au obținut 

mențiune. Obiectivul acestui proiect a fost consolidarea cunoștințelor de istorie, în contextul 

celebrării a 100 de ani de la Marea Unire. 

• Erasmus +, proiect internațional care a oferit posibilitatea de dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice. În acest proiect cadrele didactice au participat la cursuri în Irlanda – 

noiembrie 2018 și Franța – aprilie 2019. 

• PIMCES – program de măsuri pentru reducerea excluziunii sociale – proiect derulat  la nivelul 

comunității, cu finanțare europeană. 

• Ferestre deschise către Europa – coordonat de către doamna director Maria Camelia Enache, 

consilier educativ Florentina Coman, profesor Daniel Toadere, proiect internațional care are 

ca obiectiv dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. În cadrul acestui proiect a avut loc o 

vizită de studiu în Cipru. 

• Prietenii inimii –   proiect la nivel național, în parfteneriat, cu obiectivul cultivarării  unui stil de 

viață sănătos,  dezvoltarea gustului pentru aventură, călătorii, sport.  

• Fotograful Unirii, proiect la nivel național, care are ca obiective dezvoltarea elevilor în 

domeniile artistic, istorie, mediu, patrimoniu național. Acest proiect, în colaborare cu Asociația 

New Heart, a oferit  elevilor șansa de a vizita cele mai reprezentative zone din România în 

perioada iunie-iulie 2019. 

• Centenar Marea Românie – proiect de tip transfrontalier - acest proiect are ca obiectiv 

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Școala Publică Maramonovka, Republica Moldova. 

• Întoarcerea la etichetă –  proiectul a vizat  și însușirea unor comportamente sociale și morale.   

• Pedalez în siguranță – proiect la nivel local, coordonat de către Asociația Club Sportiv Savorya, 

care oferă elevilor cunoștințe din Codul Rutier și participarea la un concurs de biciclete. 

 

Grădinița din Cristian – o nouă structură educațională – grădinita a fost data în folosință în 

octombrie 2021 - Grădinița din localitatea Cristian este o unitate de învățământ modernă, cu o bază 

didactico-materială la nivelul cerințelor actuale, datorită colaborării cu Școala Gimnazială Cristian ( 

căreia i se subordonează) și cu Primăria Comunei Cristian. În unitate funcționează atât grupe cu 

program normal, cât și grupe cu program prelungit și o grupă combinată cu predare în limba germană. 

Grădinița -Educația timpurie este cea mai importantă și mai complexă etapă în dezvoltarea copiilor, 

ea acoperă  intervalul  de  la  naștere  până în  jurul  vârstei  de  intrare  a  copilului  în  învățământul 

obligatoriu  (de  regulă,  6  ani)  și  reprezintă  perioada  în  care  au  loc  cele  mai  profunde transformări 

și achiziții cognitive fundamentale.  

Acest interval de vârstă  trebuie  abordat  cu  toată  atenția,  dăruirea  și profesionalismul celor implicați 

în oferirea de servicii  integrate de  calitate. Acestea vizează corelarea  optimă  a  domeniilor  sănătății,  

nutriției  și  igienei,  al  protecției  sociale  cu  sfera educației,  o  educație  bazată  pe  conceptul  de  

dezvoltare  cognitivă,  afectivă  și  socială  a copilului,  fără  a  se  pierde  din  vedere,  în  toate  
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demersurile  întreprinse,  cele  trei  concepte integrate  și  multidimensionale:  interesul  superior  al  

copilului,  starea  de  bine  a  acestuia, bucuria și plăcerea de a învăța.  

Grădinița reunește atât condițiile optime ale zonei și ale clădirii, cât și o calitate educațională izvorâtă 

din investiția emoțională a educatorilor, din exemplele pozitive ale familiei, partenerilor profesioniști, 

ale comunității, bazate pe principiul educației multiculturale - păstrarea tradițiilor românești și săsești 

(la grupa cu predare în limba germană se desfășoară anual Laternenfest și Kinderball, activități 

specifice tradițiilor săsești din zona noastră).  

Unitatea oferă posibilitatea instruirii și educării preșcolarilor cu vârste cuprinse între 3-6 ani, în limba 

română și germană, instruire bazată pe o metodologie creativă și participativă, realizată prin 

parteneriat grădiniță– familie, responsabilizarea familiei privind educația copiilor și implicarea 

comunității în acțiunile educative.  

Grădinița Cristian este o instituție de învățământ preșcolar care oferă tuturor copiilor șanse egale de 

dezvoltare și educație, un loc în care micuții să se simtă ca acasă, într-o familie frumoasă, mai mare, 

în care se implementează  cele mai bune condiții pentru o dezvoltare fizică, emoțională și psihică 

armonioasă.  

Este un loc în care activitățile sunt destinate să promoveze și să stimuleze dezvoltarea intelectuală, 

afectivă, socială și fizică a fiecărui copil în parte, apelând la o serie amplă de metode tradiționale și 

moderne: de la asigurarea unei hrane sănătoase, la activități fizice și până la jocuri educative, 

consiliere psihologică și diverse activități extrașcolare dintre care amintim : 

- serbări de Crăciun și sfârșit de an școlar,  

- excursii, activități cu părinții,  

- gastronomie, karaoke, dansuri tematice,   

- activități specifice unor zile precum: Ziua Alimentației, Ziua Mondială a Apei, Ziua Pământului, 

Ziua Europei, Ziua Națională a României etc.  

Pentru grupele care funcționează cu program prelungit se desfășoară activități de vacanță cât mai 

variate în aer liber: copiii învață diferite tehnici de pictură cu diverse materiale, întreceri sportive, 

ateliere gastronomice și ateliere de creație, activități care sunt menite să le dezvolte creativitatea și 

să le stârnească curiozitatea. 

În cadrul săptămânii „Școala Altfel”, la grădiniță se vor desfășura activități diverse menite să le aducă 

copiilor un plus de cunoștințe, cât și să îi relaxeze și să îi distreze. Din bogata paletă de activități 

enumerăm câteva:  dansuri, ateliere de creație, vizionare spectacol de teatru de păpuși, întâlniri cu 

medicul pediatru, pompieri, poliție, jocuri și concursuri distractive. In incinta grădiniței se organizează 

și Târgul de Paște, unde este invitată toată comunitatea.     
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4. Sănătate 

Principalii factori care influenţează  starea de sănătate  sunt: nivelul de trai, gradul de dezvoltare a 

sistemul medical, stilul de viaţă - sedentarism, alimentaţie necorespunzătoare, condiţii de igienă, 

consum de substanţe toxice (tutun, alcool). 

 

Printre  investițiile importante și prioritare pentru comună  a fost și  reabilitarea dispensarului, a cărui 

execuție s-a realizat  deja; medicii de familie cât și stomatologii au fost readusi din locațiile provizorii( 

terenul Mayer)  în spațiul reabilitat și amenjat. 16 

 

In cadrul  Dispensarului Uman, com. Cristian -  funcționează cu următoarele specialități: 

1. Cardiologie (în sistem CAS și plată) 

2. Pediatrie (în sistem CAS și plată) 

3. Psihiatrie (în sistem CAS și plată) 

4. Medicină Internă (în sistem CAS și plată) 

5. Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice (în sistem CAS și plată) 

6. Dermatologie (în sistem CAS și plată) 

7. Chirurgie plastică și reparatorie (în sistem CAS și plată) 

8. Urologie (în sistem CAS și plată) 

9. Nefrologie (în sistem CAS și plată) 

10. Endocrinologie (în sistem CAS și plată) 

11. Ginecologie (în sistem CAS și plată) 

12. Pneumologie (în sistem CAS și plată) 

13. Ecografie (în sistem CAS și plată) 

14. Recoltare analize de laborator 

15. Cabinete Stomatologice (două) 

16. Cabinete Individuale Medicale – Medicină de familie (două) 

 

 

 
16 Datele din grafice – sursa -salt.gov 
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Față de nivelul anilor prezentați în grafice situația aspectelor medical-sanitare este cu mult 

îmbunătățită la nivelul anului 2022, și, mai ales în continua dezvoltare. 

La dezbaterile publice organizate în vederea stabilirii priorităților pentru elaborarea bugetului local a 

fost votată ca urgentă de către locuitorii comunei reabilitarea dispensarului din centrul localității, iar 

administrația locală a ținut cont de dorința cristolovenilor. Autorizația de construire pentru acest 

obiectiv s-a emis în aprilie 2019. S-au desfășurat ample lucrări de reabilitare, consolidare, s-au 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA – com. CRISTIAN, jud. BRAȘOV 
  
 

 

60 
 

înlăturat elementele parazitare de pe fațade, clădirea existentă s-a extins cu un volum nou și s-au 

recompartimentat spațiile existente. S-a realizat redistribuirea funcțiunilor dintr-un hol central către 

cabinetele specializate, iar extinderea adăpostește spațiile comune pentru așteptare, circulații, 

asigurând totodată legătura între cabinet.  

La subsol s-au amenajat spațiile tehnice necesare, s-a consolidat structura podului și s-a înlocuit 

învelitoarea. Suprafața construită a clădirii rezultate este de 479.35mp, iar cea desfășurată de 

585,90mp, clădirea având o suprafața utilă de 512,25mp. 

Clădirea este  reprezentativă, utilă și funcțională care să răspundă nevoilor locuitorilor comunei 

noastre. Elementul de identitate al spațiului amenajat îl reprezintă o grădină interioară în zona sălii de 

așteptare care accentuează tranziția dintre exterior către interior, aducând elemente ale peisajului 

natural din vecinătate la interior.   

Dispensarul dispune de două cabinete de medicină generală, sală tratamente, laborator de analize, 

cabinet de consultații psihologie, 3 cabinete stomatologice, 2 cabinete de consultații pediatrie, cu 

anexele necesare (vestiar, sterilizare, termometrizare, boxa filtru, izolator, grupuri sanitare 

diferențiate pe categorii de utilizatori, holuri și circulații). 

5. Servicii sociale 

În domeniul social, încă din 2018 s-a reușit realizarea unor proiecte importante și demararea altora 

care vor intra în execuție.  

Proiectul social în valoare 4,2 milioane de euro pe fonduri europene PIMCES este demarat și au loc   

activități pe domeniile învățământ și social. S-a reușit reabilitarea acoperișului de pe strada Andrei 

Mureșianu, a fost introdus gazul în blocul de pe strada Brazilor, au fost reabilitate acoperișurile 

locuințelor sociale de pe strada Griviței.  

De asemenea, procedurile sunt demarate și proiectul se află în derulare pentru blocul social de la 

Gară, care va fi reabilitat și recompartimentat în 20 de apartamente și garsoniere ce vor fi distribuite 

persoanelor cu probleme sociale.  

Scopul Compartimentului de Asistență Socială este prevenirea sau limitarea unor situații de 

dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

 

Compartimentul de Asistență Socială are următoarele atribuții majore: acordarea beneficiilor 

sociale, realizarea demersurilor necesare pentru accesarea de către persoanele din comunitate a 

beneficiilor și serviciilor sociale, exercitarea calității de autoritate tutelară din cadrul primăriei, 

atribuții privind protecția și promovarea copilului. 
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Legislația care stă la baza desfășurării activității 

• Legea 272/2004 privind protecția și promovarea copilului, republicată 

• Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare 

• Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată 

• Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social, actualizată 

• Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată 

• Ordonanța de urgență 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată 

• Hotărârea de Guvern nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de 

creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care 

aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea 

dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de 

asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea 

• Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată cu modificările și completările ulterioare și Normele de aplicare a acesteia 

• Codul civil și Codul de procedură civila 

• Legea 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 

0-12 luni care nu beneficiază de laptele matern, cu modificările și completările ulterioare 

• Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de 

servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea planului de individualizat de protecție 

• Ordinul 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția 

integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 

profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și 

reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale 

• Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată 

PRESTAȚII ȘI BENEFICII SOCIALE ACORDATE DE COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

• Alocația de stat pentru copii 

• Indemnizația pentru concediu de creștere copil/stimulent de inserție/alocație de stat 

• Venitul minim garantat (ajutorul social) 

• Alocația pentru susținerea familiei 

• Ajutorul pentru încălzirea locuinței 

• Stimulentul educațional (tichete de grădiniță) 

https://primariacristian.ro/index.php/servicii-publice/asistenta-sociala/#1562520182143-7b532c6f-b4fc
https://primariacristian.ro/index.php/servicii-publice/asistenta-sociala/#1562520439422-4ad57461-099a
https://primariacristian.ro/index.php/servicii-publice/asistenta-sociala/#1562520790961-134135dc-1257
https://primariacristian.ro/index.php/servicii-publice/asistenta-sociala/#1562521119670-7c145275-7a5a
https://primariacristian.ro/index.php/servicii-publice/asistenta-sociala/#1562521615429-d4067615-7ff1
https://primariacristian.ro/index.php/servicii-publice/asistenta-sociala/#1562521858186-c6385942-bd36
https://primariacristian.ro/index.php/servicii-publice/asistenta-sociala/#1562521982348-95013b41-6d79
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• Drepturi și facilități acordate persoanelor cu handicap 

• Protecția copilului 

• Autoritate tutelară 

• Ajutoare sociale și premii acordate de Consiliul Local Cristian 

 

Serviciul Public de Asistenţã Socială  are în competențe și  alte sarcini, cum ar fi: 

- Domeniul educaţiei timpurii, astfel este un factor major în decizia infrastructurii  de tip creșă 

- Program de prevenţie şi consiliere părinţi în ceea ce priveşte educaţia copiilor, realizat prin 

informarea părinţilor despre instituţiile educaţionale care se regăsesc pe raza localităţii    

- Consiliere părinți privind abandonul şcolar 

- Stimularea participării în învățământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate în 

cadrul SPAS (cf. prevederilor legii 248/2015)  

Centrul Comunitar de Servicii Integrate (CCSI) este o structură fără personalitate juridică înființată în 

subordinea Autorității publice locale – com. Cristian (Beneficiarul proiectului PIMCES Cristian), care 

este amenajată și dotată prin proiect, în scopul furnizarii serviciilor catre comunitate. CCSI este 

organizat la primul etaj al clădirii „Pomul Verde” din comuna Cristian. 

In cadrul CCSI vor fi furnizate servicii sociale si socio-medicale nerezidentiale familiilor provenind din 

comunitatătile marginalizate, familii aflate in risc de saracie si excluziune socială, după cum urmeaza: 

1. Centru de zi, în cadrul căruia vor fi desfășurate activități educative, recreative și de 

dezvoltare a abilităților pentru copiii din grupul țintă; informare, consiliere (socială, 

psihologică, juridică) și educație parentală; 

 

2. Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane aflate în situație de 

dependență (vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane cu boli cronice); 

 

3. Servicii de asistență medicală comunitară pentru familiile din grupul țintă, în cadrul cărora 

vor fi desfășurate activitățile : 

a) acțiuni de informare, educare, conștientizare din domeniul promovării sănătatii, în 

legatura cu un stil de viață sănătos, atitudine față de sănătate și de serviciile medicale; 

b) planificare familială și sănătatea reproducerii; 

c) nutriție, asigurarea unui mediu sănătos; 

d) identificare de riscuri pentru sănătate și respectiv de persoane și grupuri vulnerabile din 

punct de vedere medical; 

e) identificarea  problemelor medico-sociale ale membrilor acestei comunități 

marginalizate – focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igiena apei 

etc ; 

f) consiliere medicală și socială, în limita competențelor profesionale; 

https://primariacristian.ro/index.php/servicii-publice/asistenta-sociala/#1562522078414-a577b604-bdee
https://primariacristian.ro/index.php/servicii-publice/asistenta-sociala/#1562522120217-a1488852-1050
https://primariacristian.ro/index.php/servicii-publice/asistenta-sociala/#1562522256911-31696769-57e2
https://primariacristian.ro/index.php/servicii-publice/asistenta-sociala/#1562522303774-57c0fa4e-07aa
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g) implementarea de acțiuni de sănătate și intervenții adaptate nevoilor comunității, 

accesul membrilor comunității la servicii de asistență medicală primară,  imunizări, 

examenul de bilanț al copilului cu vârsta între 0 – 7 ani, supravegherea gravidei, depistarea 

cazurilor de TBC, acțiuni de depistare a bolilor cronice,  asistența la domiciliu a gravidei, a 

nou-nascutului și mamei, a pacientului cronic și a vârstnicului, complementar asistenței 

medicale primare, secundare și terțiare; 

h) servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;  

 

Se va urmări ca beneficiarii să fie direcţionaţi în primul rând către înscrierea la un medic de familie, 

pentru a fi luaţi in evidenţa acestuia şi CNAS; de asemenea, aceştia vor fi indrumaţi pentru obţinerea 

Cardului de sănătate şi obţinerea calităţii de asigurat în sistemul public de asigurări de sănătate, 

pentru a beneficia de serviciile publice gratuite/subvenţionate;  

 

Asistentă pentru remedierea problemelor datorate alcoolismului şi altor adicţii. In urma analizei 

peliminare a reieşit ca o problema din comunitatea marginalizata este dată de alcoolism şi efectele 

acestuia (ignorarea nevoilor reale ale familie, violenţe, etc). Se vor derula sesiuni în grup, 

motivaţionale, de tipul „alcoolicii anonomi”, într-o sală a CCSI care va fi dotată astfel cu mobilier 

specific de intruniri, flexibil, pt aranjarea în diverse configuraţii, funcţie de tipul activitătilor; 

Servicii sociale – informare și consiliere pentru obținerea drepturilor sociale, prelucrarea 

documentație pentru  obținerea beneficiilor sociale  – prin asistentul /lucratorul social de la 

primarie. 

Ingrijirea și educația ante-preșcolarilor revine Asistenței sociale – department al UAT, astfel ca s-a 

luat decizia construirii unei creșe pe un teren cu o suprafață de cel putin 3500mp, teren  situat în 

intravilan.  Construcția  va fi configurata doar ca parter și împărțită în  3 nuclee funcționale :  

• zona destinată copiilor : 7 dormitoare, 4 spații de joacă, vestiar, grupuri sanitare 

• zona administrativă : birouri, accesorii, cabinet medical și izolator 

• zona tehnico-gospodărească : bucătărie, sală de mese, alte spații tehnice 

 Accesul personalului în clădire  este separat de accesul copiilor;la proiectarea edificiului s-a avut în 

vedere și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitați cu dotarea specifică. Unitatea socio-

educativă va pune la dispoziția copiilor și un spațiu exterior verde dar si de joacă, minimum 

10mp/copil.  Creșa va asigura îngrijire pentru 70 de copii și va fi dotată, inclusiv, cu cameră senzorială 

pentru copiii cu nevoi speciale.   Astfel, UAT Cristian se va asigura că : 

• părinții vor avea la dispoziție servicii de îngrijire și educație de calitate pentru copiii lor – în 

cazul  categoriilor vulnerabile din punct de vedere economic, îngrijirea copiilor lor în timpul 

zilei vine ca un suport material și financiar pe care altfel și l-ar permite cu greu sau deloc; 
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• copiii vor beneficia de dezvoltarea armonioasă a capacitaților cognitive, abilități de 

comunicare și socializare, monitorizarea atentă a stării de sănătate, asistență specializată în 

cazul unor probleme de sănătate sau de dezvoltare, nutriție adecvată  și un mediu sigur; 

• comunitatea va beneficia pe termen lung, pentru că va avea o populație mai educată, 

abandon școlar mai redus, delicvență juvenilă în scădere, părinții productivi economic și 

implicați în viață profesională și socială 

Se recomandă ca, pentru primul interval de vârstă (copii  între 3 luni – 1 an), durata unei activităţi să 
fie de cel mult 5-10 minute.  

De asemenea, curriculumul specific menționează faptul că indiferent de durata recomandată pentru 

desfăşurarea unei activităţi în planul de învățământ, cel puţin la primul interval de vârstă, cadrul 

didactic să aştepte reacţia fiecărui copil și, în funcţie de această reacţie, să decidă asupra duratei, 

modului de desfăşurare şi conţinutului activității. De exemplu: dacă grupul de copii nu reacţionează 

suficient de bine sau nu dă semne că a înţeles o poveste însoţită de imagini/păpuşi/marionete, cadrul 

didactic ar putea continua cu o imitare a personajelor - onomatopee, dialog, mişcare - sau cu o 

simulare „a plecării” acestora către alţi copii, ca semn că activitatea s-a încheiat). 

Pentru sugari (de la naștere până la vârsta de 3 ani), durata activităților se bazează în totalitate pe 
nevoile individuale și capacitățile fiecărui copil. 

Intervalul 
de vârstă 

Categorii/Tipuri de 
activități de învățare 

Nr.ore de activități de învățare 
desfășurate cu copiii zilnic/tură 
(specialist) 

Numărul total de ore 
de activități de 
învățare/săptămână 

0 – 18 luni 
Jocuri și activități 
liber-alese 

2 h  10 h 

  Rutine și tranziții 
2 ½ h (2 zile/saptamana) 

3 h (3 zile/saptamana) 
14 h 

  Activități tematice 
 
 
10/15 min 

1 h 

  TOTAL . 25h 

19 – 36 luni 
Jocuri și activități 
liber-alese 

2 ½ h  12 ½ h 

  Rutine și tranziții 
2 h (4 zile/saptamana) 

2 ½ h (1 zi/saptamana) 
10 ½ h 

  Activități tematice 
 
 
20/25 min 

2 h 

  TOTAL . 25h 
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Asociații – fundații – (ONG) 

  

A.C.A.S.Ă. – PENTRU COPII - 16110/A/2011 -STR. NISIPULUI, NR.48 M- iniţierea, extinderea, 

îmbunătăţirea serviciilor sociale integrate pentru copii abandonaţi (în spitale, cămine, etc.), tineri cu 

rezultate deosebite recunoscute naţional sau mondial (sport, învăţătură, arte, etc), mame maltratate 

şi promovarea drepturilor recunoscute de legislaţia în vigoare 

 

ASOCIAŢIA CLUBUL COPIILOR GRINGOS - 21270/A/2015-STR. NISIPULUI NR.137 -atragerea copiilor şi 

tinerilor pentru practicarea sportului, sprijinirea sportului în general şi a rugby-ului în special, 

promovarea în ţară şi în străinătate a valorilor rugby-ului şi a sportului românesc, mijlocirea de 

contracte sportive între echipe din ţară şi din străinătate, descoperirea şi valorificarea folclorului, a 

tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale, stimularea interesului şi curiozităţii faţă de cultură şi artă, mai întâi 

prin cunoaşterea tradiţiilor locale, prin dezvoltarea deprinderilor de muncă practică şi intelectuală, 

prin cultivarea capacităţii creatoare a imaginaţiei, a spiritului de cercetare, a dorinţei de a contribui 

după puterea fiecăruia la perpetuarea şi promovarea valorilor culturale, spirituale, naţionale şi 

internaţionale, prin educarea copiilor şi a tinerilor cetăţeni în domeniul artei: dans, etnografie, pictură, 

muzică, teatru, artă fotografică, design vestimentar sau de ambient, artă manual; creatori de 

meşteşuguri tradiţionale româneşti (arta ţesutului, cusutului, împletitului, croşetatului, olăritului, 

sculptatului etc), precum şi crearea unui cadru propice schimbului de cunoştinţe, informaţii cultural – 

educative între cetăţenii români şi cetăţenii altor ţări, realizarea de parteneriate în vederea participării 

şi organizării activităţilor cultural – educative pe plan intern şi internaţional, formarea atitudinii de 

respect faţă de propria cultură şi faţă de cultura celorlalte popoare 

 

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE-PĂSĂRI "CRISTIANA" -1853/A/1994 STR. NISIPULUI NR. 7 

– creşterea animalelor de rasă 

  

ASOCIAŢIA CREŞTINĂ PLAZZA CRISTIANI 1361/A/2013 -STR. P-ŢA LIBERTĂŢII NR.9 - recuperarea de 

valori culturale, sociale, spirituale, tradiţionale încurajarea şi promovarea de astfel de valori 

 

ASOCIAŢIA DEPARTAMENTULUI "BÂRSA DE SUS" 1397/A/1993 STR. REPUBLICII NR.103 

 

ASOCIAŢIA ECOLOGISTILOR DIN ROMÂNIA- 434/A/2013 - STR. LATERALĂ, NR.109A -promovarea 

acţiunilor de protecţie a mediului înconjurător, prin acţiuni educative, sociale, sportive 

 

ASOCIAŢIA ÎNGERII DE LÂNGĂ NOI - 17009/A/2013 - STR. ANDREI MUREŞIANU NR.8  

 

ASOCIATIA MEDIO PRO - 22215/A/2016 - STR. LUNGĂ, NR.186, CAMERA 1 - conservarea, 

reconstrucţia, armonizarea, susţinerea, monitorizarea, creşterea calităţii mediului înconjurător, 
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precum şi responsabilizarea comunităţilor faţă de mediul înconjurător; asigurarea dezvoltării durabile 

a societăţii prin cunoaşterea şi promovarea valorilor patrimoniului natural şi cultural; sprijinirea 

comunităţilor din mediul rural prin creşterea calităţii vieţii 

 

ASOCIATIA PENTRU APLICAREA LEGILOR PROPRIETATII  -4373/A/2006- STR.LUNGA, NR.127-A - 

efectuarea tuturor demersurilor legale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor ce li se cuvin asociatilor conform Legilor fondului funciar, în natură și în perimetrul comunei 

Cristian 

 

ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA ANIMALELOR HAPPY TAILS  441/A/2013 - STR. EROILOR NR.13A – 

reprezentarea şi promovarea intereselor Asociaţiei, atât în rândul populaţiei, cât şi în faţa autorităţilor 

şi persoanelor juridice de drept public sau privat 

 

ASOCIAŢIA”SFÂNTA MARIA” - 336/A/2012 - STR.LUNGĂ NR.117 - îmbunătăţirea calităţii vieţii în 

comunităţile teritoriale prin realizarea de servicii sociale, culturale, educaţionale, economice şi de 

mediu, furnizate în spirit creştin 

 

 DIEGO 1840/A/1995 - STR. BRAZILOR NR. 11 - sprijinirea accelerării privatizării S.C. SOREC S.A. Cristian 
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6. Cultura și sport17 

 

Cultura  

Eforturile de salvare a moștenirii culturale inițiate cu ani în urmă au început să dea roade, iar în prezent 

tot mai multe orașe și sate din Regiunea Centru apar pe lista atracțiilor și destinațiilor turistice de 

excelență datorită peisajelor culturale și naturale unice și climatului de siguranță oferit.  

La nivelul Regiunii, prin intermediul POR 2007- 2013 au fost renovate 24 monumente încadrate în 

grupă valorică A și un monument încadrat în grupă valorică B. Ulterior, prin intermediul POR 2014-

2020 au fost renovate 30 monumente de categoria A (dintre care 2 sunt în patrimoniul UNESCO) și 2 

monumente de categoria B. Astfel, în total, 54 de monumente încadrate în grupele valorice A și B au 

fost finanțate prin POR 2007-2013 și POR 2014-2020.Totodată, 2 din cele 9 monumente aflate în 

patrimoniul UNESCO, localizate în Regiunea Centru, au fost restaurate prin intermediul POR (Biserica 

fortificată din Saschiz și Biserica fortificată din Câlnic).  

- Biserica fortificată săsească care se află în centrul localității Cristian – a fost construită destul 

de timpuriu, încă din anul 1270, marcând, prin construcția sa, perioada de trecere dintre stilul 

romanic și cel gotic. In secolul XVI este consolidată prin ridicarea a doua rânduri de ziduri și 

turnuri. Reconstruirea bisericii s-a facut în secolul XIX, în stil neoclasic.  

Corpul bazilical inițial a fost ridicat în stil romanic având însă elemente sculpturale de factură gotică 

(din care se mai păstrează o rozasă integrală și trei chei de boltă decorate cu bustul lui Iisus, un Agnus 

Dei și o floare de cireș) care demonstrează prezența unui atelier de filiație cisterciană (adică aflat sub 

influența mănăstirii de la Cârța). 18Zona de fortificație ridicată în prima jumatate a secolului XV sub 

forma unei incinte ovale cu opt turnuri și un bastion pe poartă (transformat în secolul al XIX-lea în casă 

parohială) dublată de un zid mai jos (zwinger)și de un șanț cu apă (astăzi acoperit); fortificația este 

consolidata cu 8 turnuri, și cu basionul care avea menirea de a întări poarta dar și cu un șanț de apă, 

care, ulterior, a fost astupat. In preajma secolului XIX bastionul devine casă parohială și asta pentru că 

fortificația ce imprejmuia biserica își pierde rolul militar de apărare.  Pe latura estică a fortificației, în 

exterior, s-a construit cimitirul evanghelic (datat 1826). În prezent tot ansamblul se află într-o bună 

stare de conservare. Statuia lui Iisus Hristos, înaltă de aproximativ 3 metri, la care oamenii se pot 

închina, pare atât de naturală încât iți dă sentimentul de ocrotire. Este clasată ca fiind a doua biserica 

din Transilvania ca înălțime, precedând Biserica Neagră din Brașov.   Toate aceste elemente împing 

datarea bisericii vechi către prima jumătate a secolului al XIV-lea. În prima jumătate a secolului al XIX-

lea biserica a fost reclădită în stil neoclasic (specific transilvănean) în urma dărâmării parțiale, dar și 

cu scopul lărgirii, în noua clădire fiind încorporat, pe lângă elementele decorative menționate mai sus, 

și portalul vestic în stil romanic cât și piatra de mormânt a preotesei Anna May (1631) salvate de la 

biserica inițială.  

 
17 Inclusiv ”loisir” 
18 Biserică romanică (medievală) de secol XII-IVX a fost identificată pe un sit în orașul Caransebeș- ruinele sunt unice în 
Europa de Est, artefacte de biserici romanice nu se mai gasesc. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_fortificat%C4%83_din_Cristian,_Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romanic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gotic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rozas%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Agnus_Dei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Agnus_Dei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_cistercian
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_C%C3%A2r%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bastion
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zwinger
https://ro.wikipedia.org/wiki/Neoclasicism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stil_romanic
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• Biserica ortodoxă - Construită în stil neogotic în 1795 este un alt monument însemnat al 

localității. Bolțile naosului și altarul sunt acoperite cu picturi murale datând din 1821 (pictor: 

Stoica Popovici). De asemenea, în biserică se găsesc icoane „împărătești” pictate în 1770, 

precum și potirul executat de atelierul de argintărie al lui Constantin Brâncoveanu, anume 

Beckner (datat 1793). 

Spații ecleziastice în com. Cristian: 

• PAROHIA EVANGHELICĂ C.A. 

• SCHITUL SFÂNTULUI EFREM CEL NOU 

• PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CRISTIAN I 

• PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CRISTIAN II 

• PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CRISTIAN III 

• BISERICA CREȘTINĂ DUPĂ EVANGHELIE „EBEN-EZER” 

• Monumentul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial.  Troița este amplasată într-un 

parc, de-a lungul Drumului Național. Aceasta a fost realizată în anii 1945-1946, de către 

Regimentul 89 Infanterie Brașov, în memoria slt. (r). Grecu Gherasim, căzut în Al Doilea Război 

Mondial. Monumentul este realizat din lemn, situat pe un soclu din beton și are o înălțime de 

3,5 m. 

• Casele cu specific săsesc constituie un bun valoros de patrimoniu care merită prezervat. 

Datorită vechimii, multe case din Cristian au fost declarate monumente arhitectonice. 

• Căminul Cultural nr 1- Pomul Verde - Conform informațiilor culese  de-a lungul anilor, această 

clădire își află originile undeva la începutul secolului XVII când, datorită poziționării 

avantajoase pe drumul ce lega Transilvania de Țara Românească, aici s-a construit un han cu 

numele de ”Pomul Verde” nume inspirat din denumirea unui han celebru, la acea vreme, din 

Brașov. După 1910 se amenajează la etajul clădirii o sală de ședințe cu cca 150 locuri și astfel 

edificiul devine unul de interes public, cele mai multe dezbateri și decizii luându-se aici. După 

1944 clădirea devine casă de cultură, se amenajează biblioteca comunală iar încăperile clădirii 

sunt puse la dispoziția diverselor formații artistice ce-și desfășurau activitatea la acea vreme 

în Cristian. Acum, clădirea se află într-un proces de renovare în urma căruia , odată renovate, 

spațiile vor redeveni ceea ce au fost odinioară – inima cultural-artistică a Cristianului. 

• Căminul Cultural nr 2-Sala Mare - Cunoscută și sub numele de „sala mare”, clădirea, de o 

factură cu totul specială, a fost ridicată de  generoasa comunitate săsească între 1926-1927, 

după proiectul arhitectului Wilhelm Schmidts, cheltuindu-se, la vremea aceea o sumă record, 

ce se ridica la peste trei milioane și jumătate de lei. Sala de spectacol, cu scenă şi toate 

utilitățile pentru organizarea de petreceri ale comunității, poate oferi spațiu confortabil 

pentru 500 de spectatori, beneficiind de cabine pentru actori, garderobă și grupuri sanitare. 

Sub aspect arhitectonic, construcția este unică în felul ei, sala neavând tavan, sau altfel spus, 

tavanul acesteia urmând profilul acoperișului, pe care îl dublează printr-o boltă foarte estetică 

din lemn. Astfel, secțiunea activă este a unui arc frânt, iar bolta executată din peste 3000 de 

lamele din lemn, poziționate pe înalt și solidarizate cu buloane de fier, se intersectează într-o 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Neogotic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncoveanu
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casetare de tip plasă romboidală, stabilă și flexibilă, în același timp. Stilul, o combinație de Art 

Deco cu elemente de Sezession vernacular de inspirație neogotică, îi conferă  eleganță. Un 

unicat care trebuie văzut, dar el există numai aici, la Cristian și trebuie eforturi  pentru 

reamenajarea acesteia mai aproape de spiritul inițial și pentru conservare, astfel încât să 

rămână o mărturie vie a spiritului tradițional specific și a contribuției esențiale pe care 

comunitatea săsească a avut-o de-a lungul vremii în dezvoltarea comunității. 

• Biblioteca Comunală 

• Muzeul de Istorie Profesor ”Ion Soiu” - Muzeul de Istorie Prof. Ion Soiu, găzduit de Școala 

Gimnazială Cristian, este un exemplu de dăruire și devotament în breasla dascălilor și în 

implicare în comunitate. Plecând de la ideea că ora de istorie înseamnă mult mai mult decât 

lecții predate, ascultat copiii și verificat teme, că poți face din viața și istoria comunității un 

exemplu de urmat și că depinde de fiecare dintre noi cum și cât evoluează comunitatea; 

profesorul Ion Soiu și-a dedicat mai bine de 15 ani muncii de strângere și clasificare și 

înregistrare a peste 1000 de obiecte cu valoare istorică și tradițională, obiecte ce au devenit 

ulterior exponate în muzeul ce-i poartă numele. Este păcat că după moartea sa, bună parte din 

obiecte au fost furate sau distruse, că o parte din ele au luat drumul exilului, actualmente ele 

fiind depozitate prin diverse magazii, la diverse persoane și că acest muzeu, fiind găzduit de 

către școală, nu este cuprins în circuitul turistic al localității dându-i-se astfel posibilitatea să 

fie valorificat la întregul său potențial. 

• Atelierul de creație -Asociația Sfânta Maria - Atelierul de creație al Asociației Sfânta Maria- 

Cristian este rodul muncii și strădaniei părintelui paroh Sorin Dobre care, doar în câțiva ani, a 

reușit să dea suflet unui petec de pământ ce dormita în părăsire la intrarea în curtea bisericii 

Adormirea Maicii Domnului-Cristian. Acum, acest loc a devenit un spațiu unde viața tradițional 

arhaică, spiritul creștin ortodox și implicarea în comunitate își dau mâna în oferii cristolovenilor 

(și nu numai) alternativa petrecerii timpului și implicării în activități social-educative capabile 

a oferii speranță și bucurie celor ce cu greu își pot organiza traiul zilnic și celor ce caută adevăr 

și valoare în spiritul tradițional. Acțiunile caritabile, atelierele de creație ( țesut la război, 

pictură icoane pe sticlă), serile de muzică și poezie, asistență socială pentru copiii din familiile 

defavorizate, sunt doar câteva dintre activitățile ce dau importanță acestui loc de suflet din 

comună. 

• Casa de Cultură- Vechiul cinematograf - Acest edificiu, unul cu valoare arhitecturală , istorică 

și tradițională deosebită, a fost inițial un han situat pe drumul ce lega Transilvania de Țara 

Românească. Ulterior, el a fost cedat parohiei Cristian iar după război a fost naționalizat 

devenind cinematograf și sală de cultură. Prin natura lui, fiind singurul loc de socializare 

deschis în acea perioadă, a devenit un spațiu de referință în viața socială a cristolovenilor. A 

fost și locul unde au avut loc primele manifestări artistice postdecembriste, Festivalul 

Coralelor Religioase, Fundația Nova Civitas, spectacole de teatru fiind doar câteva exemple 

de activități desfășurate în această incintă după revoluție.  
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Tabelul cu Monumentele clasificate LMI – comuna Cristian , jud Brașov 

cod LMI denumire obiectiv adresă datare imagine 

BV-II-a-A-11652 

(RAN: 40919.12) 
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate 

Str. Libertății 8 

45.6256°N 25.4804°E 
sec. XIII-XIX 

 
 

BV-II-m-A-11652.01 

(RAN: 40919.12.02) 
Biserica evanghelică 

Str. Libertății 8 

45.62691°N 25.47752°E 

a doua jum. a sec. XIV, 

1839 - 1841 

 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_fortificat%C4%83_din_Cristian,_Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Bra%C8%99ov_-_C#/maplink/25
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Bra%C8%99ov_-_C#/maplink/26
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fortified_church_in_Cristian,_Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Cristian_-_turnul_bisericii_evanghelice_(latura_vestic%C4%83).jpg
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V-II-m-A-11652.02 

(RAN: 40919.12.01) 

Dublă incintă fortificată, cu turnuri și 

barbacană 
Str. Libertății 8 sec. XV - XVII 

 
 

BV-II-m-B-11653 
Fosta școală confesională evanghelică, azi 

școală generală 
Str. Libertății 12 1877 - 1879 

 
 

BV-II-m-B-11654 Casa Georg Baltres Str. Morii 17 1811 

 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Cristian_-_latura_de_vest_a_zidului_fortificat;_parte_a_fortifica%C8%9Biilor_bisericii_evanghelice.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:DSC_8193_-_BV-II-m-B-11653.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:DSC_8240_BV-II-m-B-11654.jpg
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BV-II-m-B-11655 Casă Str. Morii 41 sec. XVIII 

 
 

BV-II-a-B-11656 

(RAN: 40919.11) 

Ansamblul bisericii „Adormirea Maicii 

Domnului” 
Str. Popovici Stoica 17 sec. XVIII 

 
 

BV-II-m-B-11656.01 

(RAN: 40919.11.01) 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Str. Popovici Stoica 17 1795  

BV-II-m-B-11657 Casa Simon Schmidts Str. Republicii 62 sec. XVIII  

BV-II-m-B-11658 Casa Kurt Boltres Str. Republicii 77 sec. XVIII  

BV-II-m-B-11659 
Sala comunală evanghelică, azi căminul 

cultural 
Str. Republicii 103 1927 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:DSC_8216_BV-II-m-B-11655.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:DSC_8256_BV-II-a-B-11656.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:DSC_8244_BV-II-m-B-11659.jpg
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• În apropierea Cristianului, se află o pădure de stejari - Sunt copaci cu vechime de peste 400 

de ani. Aceasta este declarată monument al naturii, fiind protejată prin hotărâri ale Consiliului 

local și reprezintă ultima rămășiță a unei vechi păduri ce se întindea în această zonă - Țara 

Bârsei, de aici provenind și simbolul ghinda, care se află pe stema Cristianului.  Copacii aparţin 

speciilor stejar (Quercus robur)  şi au o circumferinţă impresionantă , fiind deosebit de valoroşi 

din punct de vedere ecologic, estetic şi cultural, totodată intrând în categoria arborilor 

veterani. Protecţia acestor arbori este importantă deoarece  găzduiesc o diversitate mare de 

specii de plante şi animale (inclusiv specii protejate), contribuie la creşterea biodiversităţii şi 

reprezintă o componentă importantă a patrimoniului cultural-natural. 

 

• Personalități ale localității : 

- Michael Fronius (1675–1728), senator și căpitan al orașului Brașov 

- Hans Hermannstädter (1918-2006), handbalist 

- George Ciucu (1927-1990), matematician 

 

• Festivalul C’Art Fest  - E cunoscut deja în toată țara, se vorbește despre el, lumea se miră că 

într-o localitate mică s-a putut face așa ceva. Asta înseamnă că am început să ne atingem 

scopul și anume acela de a așeza Cristianul pe harta culturală a țării, că oamenii aud de Cristian 

prin intermediul C’Art Fest.  

• Evenimente și sărbători : Zilele Cristianului, Drumul Pâinii, Roaina și alte tradiții vechi.   

• In localitate funcționează și o bibliotecă publică. 

Asociații culturale  

- ASOCIAŢIA ANSAMBLUL FOLCLORIC CERBUL CARPATIN -19338/A/2014-STR. CIPRIAN 

PORUMBESCU, NR.37 

- ASOCIAŢIA "MOBILA" CRISTIAN - 3765/A/1996 - STR. RÂULUI, NR.30 - promovarea valorilor 

culturale, educarea cetăţenilor în spiritul tradiţiilor româneşti, precum şi crearea unui cadru 

propice schimbului de cunoştinţe, informaţii, cultural-educative, între cetăţenii români şi 

cetăţenii altor ţări, sprijinirea membrilor asociaţiei în vederea participării şi organizării 

activităţilor cultural-educative 

 

- ASOCIAŢIA C' ART FEST 23620/A/2016 - STR. SOARELUI, NR.21- promovarea, sprijinirea, 

realizarea, derularea şi coordonarea de proiecte, activităţi şi evenimente culturale şi turistice 

atât în ţară cât şi în străinătate, în vederea conservării valorilor morale, civice şi culturale şi a 

realizării dezvoltării intelectuale a comunităţilor în general şi a cetăţenilor în special 

 

- ASOCIAŢIA DATINA CRISTIANULUI-23534/A/2017 -STR. RÂULUI, NR.13- dezvoltarea, 

susţinerea şi promovarea activităţilor culturale şi sportive 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hans_Hermannst%C3%A4dter
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Ciucu


STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA – com. CRISTIAN, jud. BRAȘOV 
  
 

 

74 
 

 

- ASOCIAŢIA TRADIŢII CARPATINE 16143/A/2014 STR. GARII NR.19- de a cunoaște, proteja, 

dezvolta și promova tradițiile și moștenirea istorică, sub toate aspectele, precum și activitățile 

care au ca suport sau componență tradițională, de a monitoriza și prezerva biodiversitatea, a 

proteja biosfera și resursele naturale și a ¯ncuraja agricultura practicată în armonie cu natura, 

precum și modul de viață sănătos 

 

- ASOCIAȚIA  NOVA CIVITAS – în mod simbolic,  fundația poartă denumirea pe care a avut-o 

comuna în anul 1377. 

 

Sport 

 

În localitatea Cristian s-a investit  și în domeniul sportiv: la baza sportivă veche a localități au fost 

refăcute vestiarele în 2018, în timp ce la baza sportivă nouă a fost reabilitat terenul de joc – s-au 

introdus un sistem de drenaj și unul de irigare automatizat, iar gazonul a fost înlocuit cu unul nou de 

tip rulou.  

Pe timpul iernii se construiește un patinoar în centrul comunei, unde copiii au acces în mod gratuity. 

După cum se poate observa în lista de mai jos cristolovenii încurajează domeniul sportiv prin multe 

tipuri de asociații și abordări: unele dintre acestea fiind sustinute financiar și de către Primărie. 

• ASOCIATIA CLUB SPORTIV SAVORYA CYCLING TEAM- Str. Bisericii Romane, nr.11 – scopul 

este de a incuraja, promova, sprijini, organiza si dezvolta activitatea de automobilism si 

karting sportiv. 

•  ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV RACING CARS Str. Lungă, nr.165, c.p. 507055, 
 

•  ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV RANDOMTEAM - Str. Bisericii Romane,nr. 3, 
 

•  ASOCIATIA RUGBY CLUB - Str,Fierastraului, nr.9 
 

•  ASOCIAŢIA SPORTIVĂ INTER - Str. Lunga,nr. 202, 
 

•  CLUB SPORTIV INTER - Piaţa Libertăţii, nr. 1- promovarea fotbalului şi a altor activităţi 

sportive pentru amatori, în special a susţinerii echipei de fotbal Cristian 

 

•  CLUBUL SPORTIV BLUE ANGEL - Piaţa Libertăţii,nr. 1 
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•  RUGBY CLUB GRINGOS TRANSILVANIA- Str. Andrei Mureşanu, nr.21, ap.24, sprijinirea 
sportului în general şi a rugby-ului în special, promovarea în ţară şi în străinătate a valorilor 
rugby-ului românesc, mijlocirea de contacte sportive între echipe din ţară şi străinătate în 
vederea renaşterii rugby-ului românesc şi integrării acestuia în circuitul mondial al valorilor. 

 

•  ASOCIAŢIA "CLUBUL DIANA" 3397/A/1998 - STR. LUNGĂ NR. 165, JUD. BRAŞOV -  practicarea  

vânătorii si a  pescuitului sportiv –  

 

• ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV CRAP -21807/A/2015- STR. LUNGĂ NR.169, AP.2 - promovarea 

ramurii sportive de tip pescuit sportiv, pe plan local şi naţional, precum şi afirmarea calităţilor 

sportive ale membrilor săi la nivel naţional şi internaţional, în cadrul competiţiilor organizate 

prin propriile posibilităţi sau în cooperare cu alte entităţi interesate în domeniu 

 

• ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV RACING CARS - 431/A/2013- STR. LUNGĂ NR.165, C.P. 507055- 

activităţi sportive într-o singură ramură sportivă, respectiv automobilism, selecționare și  

pregătire de sportivi în acest domeniu, participare la competiţii sportive interne şi 

internaţionale precum şi a altor activităţi conexe acestora 

 

• ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV VIITORUL - 25391/A/2017 - STR. PROF. ION SOIU, NR.1- 

minifotbal, handbal, fotbal, baschet, volei, rugby, tenis, tenis de masă, şah, box, lupte, oină, 

fotbal-tenis, atletism, gimnastică, badminton şi sambo, respectiv selecţionarea, iniţierea şi 

pregătirea de sportivi în aceste domenii, participarea la competiţii sportive interne şi 

internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora 

 

• ASOCIAŢIA PROCAR MOTORSPORT- 7463/A/2008- ALEEA EROILOR NR.13 A -organizarea de 

competiţii sportive, pe plan naţional şi internaţional 

 

• ASOCIAŢIA SPECIALIŞTILOR AUTO DIN ROMÂNIA-13212/A/2010 -STR.LUNGĂ NR.90 (FOSTA 

REPUBLICII) - promovare intereselor specialiştilor ce activează în sectorul auto din România. 

 

• ASOCIAŢIA SPORTIVĂ AS CRISTIAN 813/A/2000- STR. LUNGĂ NR. 202 - descoperirea şi 

lansarea în sportul de performanţă a tinerelor talente 

 

• ASOCIAŢIA SPORTIVĂ SOSO GYM 20624/A/2015- STR. NISIPULUI, NR.12, CAMERA 1 -  

activităţi de fitness atât la nivelul localităţii Cristian, cât şi la nivelul judeţului Braşov având în 

promovarea acestei discipline sportive, practicarea ei la nivel de masă, sub toate formele sale 

şi fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex 

au vârstă, precum şi participarea la competiţiile sportive şi internaţionale; crearea cadrului 

organizatoric pentru desfăşurarea de activităţi sportive şi de divertisment, participarea la 

competiţiile sportive, descoperirea, promovarea talentelor, stimularea sportului de masă, 
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pentru locuitorii judeţului Braşov;  practicarea exerciţiului fizic sistematic; programe pentru 

participarea activă a tinerilor la viaţa sportivă;  combate riscul marginalizării şi a excluderii 

sociale a tinerilor, prin formarea unui comportament pro social, în conformitate cu strategia 

de dezvoltare a activităţilor de tineret elaborată de către Ministerul Tineretului şi Sportului 

 

• ASOCIAŢIA „CLUBUL SPORTIV RANDOM TEAM” 9177/A/2008 - STR.BISERICII ROMANE, NR.3  

 

• CLUBUL SPORTIV BLUE ANGEL - 16875/A/2011- PIAŢA LIBERTĂŢII NR.1- educaţie fizică şi  

sport– fotbal, în toate formele sale, cu jucători sau jucătoare, indiferent de statutul lor 

(amator sau profesionist) 

 

7. Analiza SWOT  

I 

N 

T 

E 

R 

N 

E 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Demografie- politici publice de retenție 
demográfică 

Locuire – spații construibile, case săsești 

Educație – calitatea actului pedagogic 

Sanătate – dispensar nou, specialități 
diverse 

Servicii sociale – acoperirea solicitărilor 
beneficiarilor 

Cultura /sport – interesul mare manifest de 
localnici 

Demografie - Localitatea nu găzduieste toate 
serviciile și/sal facilitățile pentru diverse 
moduri de trai 

Locuire -costurile mari pentru spații, case – 
comparabile cu Brașovul 

Educație- infrastructură insuficientă 

Sănătate – lipsa ambulatoriu, laborator 

Servicii sociale – spațiul de lucru, locuinte 
sociale 

Cultura / sport - insuficiente spații culturale 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

E 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

Demografie -preocuparea UAT pentru 
multiple facilitati 

Locuire – locuințe noi prevăzute în planul de 
dezvoltare 

Educație – dotări și noi infrastructuri 
previzionate 

Sănătate – diversificarea specialităților 

Servicii sociale –  susținute din bugetul UAT  

Cultura/sport – noi spații culturale, 
patrimoniu 

Demografie- atracția orașelor din proximitate 

Locuire - invazia imobiliară spontană 

Educație – abandon școlar sau emigrarea 
părinților pentru accesul copiilor la alte școli 

Sănătate- preferința localnicilor pentru alte 
clinici din orașe 

Servicii sociale – supradimensionarea 
solicitărilor în  criză sanitară 

Cultura/sport – orientarea către alte facilități 
de agrement 
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CAPITOLUL 2.  ECONOMIA LOCALITATII CRISTIAN 

 

Județul Brașov se prezintă astfel :  

- Rata şomajului la bărbaţi în luna mai 2021 a fost de 2,1%, cu 0,4% mai mică decât la femei. 

- Pe sexe, rata șomajului la femei a depășit-o cu 0,4 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor 

(valorile, respectiv, fiind 2,1% în cazul persoanelor de sex masculin și 2,5% în cazul celor de 

sex feminin). 

In localitatea Cristian suma cheltuită per locuitor/lună este de 2836,19 lei (sursa: salt.gov) 

In localitatea Cristian, deși sunt înregistrate sute de firme, cel puțin cu sediul social, în realitate nici 

jumătate dintre acestea un funcționează pe teritoriul localității. 

Cea mai mare parte are 1 angajat sau chiar 0 angajați și o cifra de afaceri nesemnificativă.  

ANEXA  3  - prezintă un tabel  complet, dar și complex  cu firmele înregistrate până la nivelul anului 

2021 inclusiv situația fiscal-financiară conform cu bilanțul depus la 2021 pentru 2020. 

 

1. Industrie, servicii, comerț 

 

Grupul Schaeffler - furnizor mondial, lider în sectoarele auto și de industrie, Grupul Schaeffler 

promovează prin invenții și evoluții remarcabile, de mai bine de 70 de ani domeniile mișcării și cel al 

mobilității. Cu tehnologii, produse și servicii inovatoare de acționare eficientă din punct de vedere al 

CO₂, mobilitate electrică, industrie 4.0, digitalizare și energii regenerabile, compania este un partener 

de încredere pentru a face mișcarea și mobilitatea mai eficiente, inteligente și sustenabile. Compania 

produce componente și sisteme de înaltă precizie pentru aplicații pentru motoare, transmisie și șasiu, 

precum și soluții de rulare și rulmenți simpli pentru un număr mare de aplicații industriale. Grupul 

Schaeffler a generat vânzări de aproximativ 12.6 miliarde EUR în 2020. Cu aproximativ 83.900 de 

angajați, Schaeffler este una dintre cele mai mari companii de familie din lume. Cu mai mult de 1.900 

de cereri de brevet în 2020, Schaeffler este a doua cea mai inovatoare companie din Germania, 

conform DPMA (Oficiul German de Brevete și Mărci). Societatea este cel mai mare angajator din 

localitatea Cristian, cu  mai mult de 4300 de angajati. 

 În comună se fac subansambluri auto şi sunt fabricate uleiuri minerale şi sintetice pentru industrie. 

De asemenea, în comună se găseşte şi o fabrică de mobilă, dar și alte mici intreprinderi. 

Magazinul  COS ( tip Cash & Carry)  este unul dintre cele mai mari magazine de acest tip din România, 

specializat doar pe vânzarea de produse de îngrijire personală și curățenie, detergenți lichizi și pudră, 

balsamuri de rufe, scutece pentru copii și adulți, cosmetice, toate produsele având o calitate foarte 
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bună, dar cu prețuri accesibile, de importator. Magazinul desface   en-gross dar și en-retail cea mai 

mare varietate de produse de brand.   

Localitatea dispune de o gamă de servicii private (pe langă cele publice) cum ar fi: servicii medico-

sanitare, recuperare fizică, curățenie la domiciliu, transport etc. … 

Duvenbeck Logistik este exponentul de bază al activităților de transport de la nivelul comunei 

Cristian. Cu o activitate axată pe transportul de mărfuri intern și internațional transportatorul german 

și-a mutat activitatea în Brașov în anul unde și-a adus flota de camioane. În prezent, compania are 

peste 1.500 de clienți. Compania are puncte de lucru în București, Arad, Brașov, Pitești și Ploiești. La 

nivel internațional, compania, cu activitate de peste 80 de ani pe piață, prezentă în opt țări, are clienți 

în special din domeniul auto, precum Ford, BMW, Continental, Honda sau Skoda. Duvenbeck Group 

deține 1.500 de camioane și are în administrare 200.000 de metri pătrați de spații logistice. 

Duvenbeck Logistik împreună cu Alblas Transport asigură mai mult de 15 % din veniturile comunei 

Cristian. 

De menționat sunt și firmele TotalEnergies SRL și TERWA -Terwa Construction Systems - o companie 

cu capital integral olandez care produce şi comercializează produse destinate industriei de construcţii 

şi prefabricate din Europa Centrală şi de Est cu o experienţă în domeniu de peste 25 de ani. 

Parcul Industrial este situat la 1.7 km de Cristian pe drumul spre Ghimbav. 

 

2. Agricultura 19 

 

Localitățile care fac parte din ȚINUTUL BÂRSEI sunt Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu, Feldioara, 

Crizbav, Dumbrăvița, Vulcan, Cristian, Ghimbav, Șinca, Poiana Mărului, Hăghig si Vâlcele. Teritoriul 

este inclus în depresiunea Brașovului și depresiunea Sfântu Gheorghe, având un relief de podiș 

specific zonelor intracarpatice. Întreg teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI se află la altitudini cuprinse între 450 

si 700 metri. Clima are un specific temperat-continental, mai umedă si răcoroasă, cu precipitații 

relativ reduse și temperaturi ușor scăzute în zonele mai joase. Inversiunile de temperatură nu sunt 

numeroase; de aceea, temperaturile minime din timpul iernii nu se înscriu în valorile extreme. 

Cantitatea de precipitații este relativ ridicată.  

Temperatura medie multianuală în zonă este de 7,6 C, temperatura maximă absolută fiind de 37 C 

în luna august. Temperatura minimă absolută pe țară a fost înregistrată la 25 ianuarie 1942 în 

localitatea Bod (-38,5 oC). Numărul mediu al zilelor de vară este de aproximativ 50 pe an, la fel ca si 

numărul mediu al zilelor de iarnă. Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%. Precipitațiile 

atmosferice au valori de 500-700 mm/an.  

 
19 Sursa date – raport GAL BV – Tara Barsei 
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Vântul la sol are direcții predominante dinspre vest si nord-vest si viteze medii cuprinse intre 1,5 si 

3,2 m/ș Vânturile de vest aduc ploi, iar cele dinspre nord si nord-est concură la păstrarea timpului 

frumos Pe piemonturile colinare submontane predomină solurile podzolice argiloiluviale si cele brune 

podzolite. În general, aceste soluri prezintă o fertilitate scăzută, exploatarea agricolă realizându-se 

cu mijloace de ameliorare (îngrășăminte chimice si naturale etc. …).  

Șesul piemontan este mai fertil, fiind alcătuit în părți aproximativ egale din soluri brune 

eumezobazice (treimea sudică), cernoziomuri levigate redzinice si cernoziomuri redzinice (treimea 

mijlocie) si lăcoviști. În lunca Oltului din dreptul Feldioarei si Hăghigului se regăsesc cernoziomuri 

argiloiluviale si levigate, obiectul unor intense exploatări agricole. Restul luncii Oltului, precum si 

malurile râurilor mai mari prezintă soluri aluviale de luncă, precum si aluviuni crude, cu o fertilitate 

destul de ridicată, dar si cu exces de umiditate.  

Gradul de fertilitate al solurilor variază de la scala VI, în lunca Oltului, la scala XI, în zonele muntoase, 

sol compact acoperit de păduri. 

Economia teritoriului Ținutul Bârsei este variată, incluzând zone cu o dezvoltare preponderentă a 

sectorului industrial (Cristian, Sânpetru) precum și zone dedicate agriculturii și prestării de servicii.  

Mediul economic gravitează în jurul aglomerării urbane Brașov – Săcele-Ghimbav – Codlea. Astfel, în 

comunitățile apropiate de Municipiul Brașov (Sânpetru, Ghimbav, Cristian) numărul de firme care 

activează în comunitate, raportat la Grupul de Acţiune Locală ŢINUTUL BÂRSEI STRATEGIA DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI ȚINUTUL BÂRSEI IANUARIE 2021 populație, este destul de 

ridicat. Pe măsură ce distanța față de axa Brașov – Săcele-Ghimbav – Codlea crește, numărul de firme 

raportat la populație scade. 

Mediul înconjurător este caracterizat de prezența unor situri naturale protejate. Subsolul teritoriului 

Ținutul Bârsei este lipsit de resurse energetice (petrol, gaze). Singurele resurse valorificabile si 

exploatate pe plan local sunt rocile sedimentare și pietrișurile/nisipurile din albiile cursurilor de apă. 

Teritoriul este traversat de diverse cursuri de apă de diferite dimensiuni care ajung în albia Oltului 

superior, principalul curs de apă din zonă. Structura solului este determinată de amplasarea acestuia 

în Depresiunea Bârsei si de rețeaua hidrografică bogată. Zonele de munte din arealul studiat prezintă 

soluri brune acide (în Postăvaru si Măgura Codlei) si, local, soluri litomorfe, reprezentate prin 

rendzine si rendzine brune. Un important capital natural este dat de prezența zonelor împădurite. 

In localitatea Cristian – agricultura nu este practicată la nivel de parcele individuale, în zonă 

funcționează sistemul de arenda, cu 2-3 operatori majori. Localnicii au renunțat la creșterea 

animalelor cât și la practicarea agriculturii în mod direct – se prefer introducerea parcelelor din 

extravilan în intravilan și vanzarea acestora – soluție mult mai profitabilă în comparație cu o 

agricultură atomizată. 

 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA – com. CRISTIAN, jud. BRAȘOV 
  
 

 

80 
 

PROIECT  ,,Îmbunătățirea serviciilor locale din comuna Cristian, județul Brașov  Sub-măsura 19.2/ 

2014-2020 FEADR - DMI 6B incurajarea dezvoltarii local zone rurale - 

BENEFICIAR   -UAT – Cristian, aplicație 2019 

Obiectiv - Achiziționarea unui buldoexcavator și a utilajelor auxiliare (lamă de zăpada, tocător 

resturi vegetale, perie de curățat străzi, foreză, picon) necesare pentru dotarea Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Cristian, atât pentru intervenții de întreținere și 

dezăpezire a drumurilor și a spațiilor verzi cât și pentru servicii specifice de gospodărire comunală 

și intervenții în cazul apariției situațiilor de urgență. 

  

3. Potential turistic 

 

În județul Brașov Turismul montan este favorizat de existenţa masivelor muntoase, a suprafeţei mari 

acoperite cu păduri, a existenţei traseelor marcate, a cabanelor montane şi bazelor de cazare din 

localităţile limitrofe, precum şi a promovării acestor zone pe plan naţional şi internaţional propice 

pentru practicarea drumeţiei, a sporturilor de iarnă, alpinismului, speoturismului. Locații cum ar fi 

Predeal și Poiana Brașov care sunt centrate pe sezonul de schi dar, datorită frumuseţii peisajului au 

un potenţial ridicat pentru dezvoltarea turismului şi în afara sezonului rece.  

Poiana Braşov ocupă locul întâi între staţiunile de schi din ţară, oferind schiorilor 10 pârtii cu grade 

diferite de dificultate, cu o lungime totală de 17 kilometri şi dotate cu instalaţii de transport pe cablu. 

Oraşul Predeal dispune de 7 pârtii de schi omologate internaţional cu o lungime totală de aproximativ 

8 km amenajaţi. În municipiul Braşov funcţionează de la începutul anului 2010 un patinoar olimpic.  

În judeţul Braşov există o reţea bună de transport pe cablu. Sunt două telecabine care fac legăura 

între poalele muntelui Tâmpa şi vârful acestuia, în municipiul Braşov şi alte două telecabine în Poiana 

Braşov din Kanzel şi cea de la Capra Neagră, care urcă pe muntele Postăvarul. Pe lângă acestea au 

fost puse în funcțiune şi telegondole şi 6 tele-schi-uri în Poiana Braşov şi în Predeal.80  

Turismul religios este practicat mai ales la Mânăstirea de la Sâmbăta de Sus unde au loc, în timpul 

marilor sărbători creştine, slujbe religioase ce atrag un aflux mare de credincioşi. Mai mult, pe 

teritoriul judeţului se găsesc şapte complexe monahale şi numeroase biserici cu valoare istorică şi 

arhitecturală deosebită.  

Turismul sportiv de tip alpinism, schi alpin, schi fond, echitaţie, mountainbike, deltaplanorism şi 

planorism, vânătoare şi pescuit sportiv în zonele colinare şi montane ale judeţului, „vânătoarea de 

imagini” tip safari ale unor specii precum lupul, ursul şi râsul, în judeţul Braşov trăind 30% din 

populaţia de mari carnivore a Europei, precum şi birdwatching la Dumbrăviţa denumită "Delta 

Braşovului" sau “Delta dintre munţi” unde au fost identificate peste 200 specii de păsări.  

Turismul ştiinţific tematic pe secţiuni de biodiversitate, speologie, geologie, paleontologie în 

rezervaţiile naturale ale judeţului.  
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Turismul rural reprezintă una dintre cele mai eficiente soluţii de armonizare a cerinţelor turismului 

cu exigenţele protejării mediului şi dezvoltării durabile. Frumuseţea zonei rurale şi conservarea 

culturii face ca acest segment să fie foarte atractiv atât pentru turismul intern, cât şi pentru turismul 

extern. În ultimii ani turismul rural s-a dezvoltat într-un ritm spectaculos. Turismul rural îşi găseşte 

adepţi printre persoanele interesate de retragerea în natură, absenţa mediului mecanizat şi a poluării 

sonore, întoarcerea la autenticitate şi tradiţii. Agroturismul este practicat în special în zona satelor 

brănene (Fundata, Moieciu, Bran) şi în Poiana Mărului, zone care constituie un areal cu un potenţial 

natural, istoric şi turistic deosebit, precum şi în zona SăceleTărlungeni, aflată în imediata apropiere a 

municipiului Braşov. Această formă specifică de turism rural este bazată pe asigurarea, în cadrul 

gospodăriei ţărăneşti, a serviciilor de cazare, masă, agrement şi alte servicii complementare acestora, 

fiind practicată de micii proprietari din zonele rurale, de obicei, ca activitate secundară, activitatea 

desfăşurată în gospodăria sau ferma proprie rămânând principala ocupaţie şi sursă de venit. 

 Ecoturismul este o formă de turism în care principala motivaţie a turistului este observarea şi 

aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale legate de natură şi care trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii (definiţia consacrată a Organizaţiei Mondiale a Turismului):  

 conservarea şi protejarea naturii 

 folosirea resurselor umane locale  

 să aibă un caracter educativ, respect pentru natură  

 să realizeze conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale  

 să aibă un impact negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural. 

 În judeţ există pensiuni eco-certificate, precum şi tururi eco-certificate oferite de operatori 

braşoveni. - zona Zărneşti - acest tip de turism este dezvoltat în stadiul cel mai avansat din România, 

favorizat atât de cadrul natural excepţional (Parcul Naţional Piatra Craiului), cât şi de activitatea de 

organizare şi promovare a acestui tip de turism de către Administraţia Parcului Naţional Piatra 

Craiului.  

 Turismul de afaceri şi conferinţe, din perspectiva căruia judeţul Braşov se bucură de un interes în 

creştere favorizat de dotările oferite de multe dintre hotelurile şi pensiunile din judeţ (săli de 

conferinţă utilate corespunzător)  

Turismul de recreere: staţiunile Poiana Braşov, Predeal, Bran – Moieciu – Fundata; Turismul de 

circulaţie, practicat în ambele forme de tranzit şi itinerant/de circuit;  

Turismul de sfârşit de săptămână, practicabil în zonele montane şi subcarpatice; Turismul 

balnear/de tratament este nevalorificat încă la adevărata valoare, deşi există potenţial – zona 

Homorod, Predeal, Perşani. 

Turismul cultural-istoric este favorizat de existenţa a numeroase monumente istorice şi de 

arhitectură pe întreg teritoriul judeţului, de multitudinea de obiceiuri, tradiţii, evenimente culturale 

cu caracter periodic. Mare parte dintre evenimente sunt organizate/sprijinite de autorităţile publice 
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locale şi mai nou sunt organizate şi de către Clubul Economic German în parteneriat cu Asociaţia 

pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din judeţul Braşov.  

Turismul cultural 20 devine un ambasador ideal pentru difuzarea cunoştinţelor despre diversitatea 

etnică, cât și o interfață perfectă pentru interculturalitate, pentru că poate promova obiceiul de a 

cultiva   buna cunoaştere, înţelegere şi respectul reciproc între  cei care aparţin unor minorităţi 

naţionale și cei care aparţin majorităţii . Turismul cultural validează  dialogul intercultural ca factor 

esenţial pentru dezvoltarea viitoare a societăţii multiculturale româneşti şi europene, societate în 

care cunoaşterea celuilalt poate fi o resursă semnificativă pentru fiecare individ, dar şi o bogăţie prin 

care o comunitate dobândeşte o identitate mai puternică.  

Turismul cultural este un numitor comun prețios, când vine vorba de refacerea modalităților de 

abordare a culturii, el poate apropia  consumatorii indiferent de proveniență :  turiștii, deși, formează 

o comunitate eclectică, pot face  sa dispară diferențele de grad de civilizație, educație,  mediul de 

sorginte urban sau rural, sau stare financiară. Atracția turistică a unui loc conduce către nevoia  unei 

întelegeri reciproce între oameni, micșorează distanțele și  produce  contactul direct și schimbul 

nemijlocit de experiență. In acest sens Festivalul C”Art din localitatea Cristian își îndeplinește rolul la 

modul superlativ, astfel solidaritatea comunitară a unei microtopii este potenţată prin felul în care 

se percep și se interpretează   reproducerea marilor simboluri în interiorul spaţiului cultural respectiv, 

dar şi prin modul în care este reglată deschiderea spre alte  zone socio-culturale.   

O cultură este mare nu numai prin ea însăşi, prin propriile mecanisme autoreproductive sau 

autocontemplative, ci şi prin „metabolismul”creşterii  şi transformării ei, prin felul în care permite 

deschideri spre reverberaţii din exterior.  Se concretizează cu acest prilej o dinamică specifică între 

închidere şi deschidere, o relaţie pulsatorie care generează sporire culturală. Acest raport dintre 

general şi particular, dintre continuu şi discontinuu, dintre asumare şi negare este permanent 

actualizat de catre turismul cultural.  

Marile arhetipuri precum şi unele mărci expresive pot fi detectate în mai multe culturi; dacă este 

înţeleasă din punct de vedere topologic, o cultură apare ca un şir de traduceri şi transformări – iar 

interculturalitatea este aceeasi „sintaxă” a culturii, dar dimensionata proporțional pe măsura omului 

dintotdeauna şi de pretutindeni.  

În cadrul comunităților inter-etnice, este necesară o negociere a sistemului de referinţe între actorii 

acestui schimb pentru a atinge înţelegerea mutuală. Elementele comune se pot converti în 

catalizatori ai procesului de  culturalizare, formându-se  o competenţă interculturală, adică acea 

capacitate de a transgresa în mod optim limitele propriei culturi.  

Competenţa culturală, după unii autori21, presupune mai multe componente: contextul schimbului 

cultural, trebuinţe şi oportunităţi valorice interiorizate, motivaţii, cunoştinţe, acţiuni promovate de 

protagonişti cu rezultate dovedite.   

 
20 Cultura în sensul  unui tezaur de obiceiuri, datini, inventar de obiecte tradiționale, comportamente... 
21 Koester, 1993 
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Cultura  este un element fundamental pentru susținerea și menținerea omului în societate; din aceste 

motive,  este momentul să producem evenimente, să identificăm atracții culturale, care coincid cu  

interesele generațiilor  de astăzi.  Turismul cultural poate constitui scena deschisă  pentru toate 

palierele de înțelegere a culturii,  văzută  atât antropologic cât și sociologic, adică  sistemele de valori, 

tradițiile  să fie traduse  ca  modele comportamentale ale unei comunități sau ale unei țări; de ex. :  

cultura națională, cultura  asiatică, cultura de tip western,  cultura Cucuteni etc. …  

Cu toții am aflat că lipsa de informație   a creat confuzii și reinterpretări, care au condus la percepții 

deformate – turismul de cultură, însă,  aduce informația de la fața locului,  și pune la dispoziție  

interpretări corecte  prin contactul nemijlocit cu sursa originară. 

Turismul, sub aspectul  atracției culturale,  reușește, de multe ori, să producă acel tip de Mirror effect 

prin asimilarea unor caracteristici din locurile vizitate, asimilarea unor experiențe ... astfel, turismul  

trebuie observat ca act social cultural, un act care  ne ajută să transgresăm granițe  în cel mai larg 

sens al noțiunii : ne conduce dincolo de știință, de perfect sau imperfect. Locurile vizitate deschid 

dorința de a vedea și mai mult, apare curiozitatea estetică și interesul pentru cultura fiecărei 

comunități, devenim conștienți de faptul că diversitatea culturii în unitatea locală este ceea ce ne 

deosebește și unește în același timp.  

Avem certitudinea ca turismul cultural va ridica statutul zonei, iar intersecția inter-culturală este o 

plus-valoare pentru că experimentarea diferenței este un obiectiv principal al educației oamenilor  în 

mod adecvat pentru a percepe, accepta, respecta și  experimenta alteritatea. În mod sintetic, 

educația interculturală vizează o abordare a diferențelor culturale, abordare care ia în  considerație 

specificitățile spirituale  evitând, astfel, atomizarea culturilor.  

Abordarea interculturală22  nu este o știință, nici o nouă disciplină, ci o nouă metodologie ce caută să 

integreze, prin interogația asupra spațiului comun, datele psihologiei, antropologiei, știintelor 

socialului, politicii, culturii, istoriei.  Cultura este cel mai cunoscut factor de coagulare, care 

promoveaza și acrediteaza  oameni, armonizeaza mentalități , asigură numitori comuni, fiind indirect 

un foarte eficace luptator împotriva homofobiei, rasismului, violentei.  

Totodată, locul : satul, cătunul, orașul, târgul  influențează structurile geodemografice ale populației. 

Prin urmare, există o influență reciprocă între un spațiu dat și populația care trăiește în cadrul lui. În 

cazul spațiilor mici, zonele funcționale nu sunt clar conturate, astfel încât se întrepătrund unele cu 

altele și creează zone mixte .    

Spațiile mici, de sine stătătoare sau doar delimitate de cele mari, formeaza microtopii cu obiceiuri, 

cutume , tradiții bine conturate și păstrate- acesta fiind un avantaj, pentru că  spațiile dilatate le-au 

pierdut  pe parcurs sau au renunțat la ele; de exemplu, orașele mari sunt tributare  globalizării și 

împrumutului de cultură.  

 
22 lucrare editata de Consiliul Europei (Antonio Perotti 1992) 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA – com. CRISTIAN, jud. BRAȘOV 
  
 

 

84 
 

Un dezavantaj, totuși al spațiilor mici este faptul că nu pot găzdui toate modurile de gândire și 

expresie culturală specifice fiecarei generații, decantându-le în timp și păstrându-le, doar pe cele care 

se remarcă printr-o stransă legatură cu genius loci23.24  

 Cristianul ocupă un spațiu  asemănător unui mix între contemporan și atemporal,   deși, se vede clar 

decalajul dintre vechi și modern, prin    expresia volumetrica a construcțiilor,  expresie perfectă  a 

ceea ce înseamnă genius loci .   

• ulițele, potecile, străzile, circulațiile adică relațiile dintre spații (organice sau ierarhice) arată 

și cum erau relațiile dintre oameni – membri ai unei comunități,  cât și cerințele specifice ale 

comunității   

• aliniere la estetică : verticalitate, orizontalitate  

• complexitate și diversitate : statistici de predictabilitate privind tendința demografică, 

potențialul  de dezvoltare și stabilitatea zonei 

• echilibrarea spațiilor aglomerate  cu cele vacante, părăsite, ignorate și strategiile de echitate 

socială  

• dinamica socio-culturală : oameni-natură-resurse-spațiul ocupat, totul se înscrie într-un 

ecosistem; 

 

 
23 Spiritul locului 
24 Atmosfera satelor săsești – parcelarul poarta 
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Unitățile de cazare din com. Cristian 

Tip unitate cazare Denumire unitate Clasificare 
Nr 
spații 

Nr. locuri Adresa Localitate Judet 

VILĂ TURISTICĂ AMBIENT 5 STELE 6 12 str. Griviței, nr. 9 Cristian Brașov 

HOSTEL BOEMIA HOSTEL 2 STELE 3 18 STR EROILOR, NR 13 Cristian Brașov 

PENSIUNE TURISTICĂ BOUTIQUE GOȘ 1 4 MARGARETE 3 6 Str. Preot Virgil Pop, Nr. 21C Cristian Brașov 

PENSIUNE TURISTICĂ BOUTIQUE GOȘ 2 4 MARGARETE 2 8 Str. Preot Virgil Pop, Nr. 21C Cristian Brașov 

CAMERE DE ÎNCHIRIAT CASA GEORG PRISTER 3 STELE 2 4 str. Laterală, nr. 38 Cristian Brașov 

APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT CASA GEORG PRISTER 3 STELE 4 12 str. Laterală, nr. 38 Cristian Brașov 

CAMERE DE ÎNCHIRIAT CASA GROSS 3 STELE 6 12 str. Laterală, nr. 48 Cristian Brașov 

CAMERE DE ÎNCHIRIAT CASA NICOLAI 3 STELE 4 8 Str. G. Coșbuc, Nr. 28 Cristian Brașov 

PENSIUNE TURISTICĂ CASA PIEDRA 4 MARGARETE 13 26 Str. Lungă, Nr. 40 Cristian Brașov 

CAMERE DE ÎNCHIRIAT CASA STOIAN 3 STELE 5 10 str. George Coșbuc, nr. 43 Cristian Brașov 

PENSIUNE TURISTICĂ CONACUL AMBIENT 5 FLORI 13 26 str. Griviței, nr. 1-5 Cristian Brașov 

PENSIUNE TURISTICĂ CONACUL AMBIENT 2 5 MARGARETE 8 16 Str. Griviței, Nr. 1-5 Cristian Brașov 

PENSIUNE TURISTICĂ CRISTIAN INN 3 MARGARETE 15 30 Str. Piața Libertății, Nr. 9 Cristian Brașov 

PENSIUNE TURISTICĂ FLOARE DE COLT 3 FLORI 4 8 STR ANDREI SAGUNA, NR 3 Cristian Brașov 

CAMERE DE INCHIRIAT INN 3 STELE 5 10 str. Griviței, nr. 7 Cristian Brașov 

PENSIUNE TURISTICĂ MORII 4 MARGARETE 8 16 Str. Morii, Nr. 65 Cristian Brașov 

VILĂ TURISTICĂ OLD CARS 3 STELE 6 12 STR LUNGA, NR 208B Cristian Brașov 

PENSIUNE TURISTICĂ RESORT AMBIENT 5 FLORI 12 24 Str. Morii, Nr. 23 Cristian Brașov 

PENSIUNE TURISTICĂ CASA BOLTRES 4 FLORI 11 20 STR NOUA, NR 5 Cristian Brașov 
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4. Analiza SWOT  

I 

N 

T 

E 

R 

N 

E 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Activitati economice – diverse, operatori 

economici mari, de la mici IMM la industrie 

grea și ușoară, diverse, operatori 

economici mari 

Industrie – prezența unui angajator 

important 

Comert – firmă mare de logistica 

Servicii – existența serviciilor minime 

importante și necesare 

Agricultura – comasată în sistem de arendă 

Potențial turistic – existență patrimoniu, 

natural și construit 

  

 Activitati economice – spațiu disponibil 

pentru parc industrial încă nevalorificat 

Industrie – nu exista încă infrastructura 

edilitară necesară 

Comerț- insuficient diversificat 

Servicii - gama destul de redusă pentru o 

populație în creștere 

Agricultura – va ceda în fața capitalizării 

terenurilor pentru alte folosințe 

Potential turistic – HoReCa insuficientă  

E 

X 

T 

E 

R 

N 

E 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

Activitati economice – zone în dezvoltare 

care invită noi și noi activități economice 

Industrie – se va dezvolta parc logistic 

Comerț- cele 5 zone identificate pentru 

dezvoltare vor avea și spații comerciale 

Servicii - diversificarea și înmulțirea 

serviciilor în cele 5 zone propuse pentru 

dezvoltare 

Agricultura – să rămână neatomizată, în 

arendă 

Potential turistic – dezvoltare HoReCa, alte 

atracții noi  

 Activitati economice – la concurență cu orașul 

Industrie - la concurență cu vecinătatea 

Comerț- la concurență cu Brașov 

Servicii – se preferă Brașov 

Agricultura – fără mână de lucru, în curând 

Potential turistic – concurență cu arealul care 

are un potențial foarte mare și cunoscut 
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CAPITOLUL 3. INFRASTRUCTURA EDILITARA – MEDIU   

 

1. Echiparea edilitară    

 

Alimentarea cu apă și canalizarea 

In Regiunea Centru sunt conectate la rețeaua de canalizare 147 localitati (35,5% din total, pondere 

superioara celei de la nivel national – 24,4%). Harghita și Covasna sunt județele cu cea mai ridicată 

pondere a localităților cu instalații de canalizare publică, la extrema cealaltă aflandu-se județul Alba.    

Captarea -  Comuna Cristian este alimentată cu apă potabilă, din 5 foraje (surse de subteran), se 

folosesc filtre de dedurizare; recent s-au reamplasat conductele de aducțiune de la F1 și F3. 

Apa freatică  este la adâncimi de 15m, dar este  dependentă de factorii de mediu, de regimul pluvial, 

drenajul de luncă și afluxul de pe versanți; pe treapta mediană a Brașovului  apa freatică se află la 

adăncimi mai mari de 10m  fiind cantonată  în depozitele  de pietriș. 

Apa curentă  - caracteristici per locuință/ clădire/gospodărie 

 
 

 
localitate 

 
 

total 

în 
clădire 

 
  exterior 

cladire 
exterior 

clădire 

  
nu are apă 
curentă 

rețea 
publică 

sistem 
propriu 

rețea 
publică 

sistem 
propriu 

rețea 
publică 

sistem 
propriu 

JUD. BRASOV 237173 201882 13654 1532 810 2876 2232 14187 

CRISTIAN 1654 1587 9 11 0 21 1 25 

 

In localitatea Cristian alimentarea cu apă este realizată în regim propriu prin societatea Dorobeiul 

mandatată de către primărie. Proiecte realizate în ultimii 5 ani = 394 

• Prima sursă  este situată în interiorul zonei construite din Râșnov și este alcatuită dintr-o cameră 

de captare a unor izvoare, cu o capacitate de 13.5 l/s  

• A doua sursa,  valea D o r o b e i , este alcatuită din  izvoare captate de pe teritoriul comunei Cristian 

• Conform cu buletinele de analiza 25  calitatea apei acestor surse locale este corespunzatoare, 

fiind necesară, doar clorinarea.  

• Stația de clorinare este amplasată în camera vanelor, lângă rezervor  

• Aducțiunea -  este transportată gravitațional în comună, iar apa captată de la sursa din valea 

Dorobei este pompată și transportată prin intermediul unei conducte  

 
25 V. site Dorobeiul – buletin analize 
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• Aducțiunile existente de la captări la rezervoarele existente sunt în bună stare de funcționare 

, la fel și rezervoarele  și stațiile  de pompare  

• Alimentarea cu apă a localității are acoperire aproape integral.   

• Locuri de consum 1696 + în ultimii 3 ani  

• Contorizare : paușal casnici,  asociații, agenți economici  

 

Realizări 2020-2022 

- Racorduri de apă potabilă, sursă apă Compania de Apa Brașov, racord la rețeaua de apă 

Râșnov – aceste racorduri asigură un sistem de rezervă în cazul în care apar avarii la sistemul 

local de furnizare apă 

- Rețea apă potabilă – str. Preot V.Popa si Ghe. Doja 

- Inlocuirea rețelei de apă str. Vulcanului Covexim cu o conductă din polietilenă 

- Prelungire rețea apă potabilă str. 1 Mai 

- 75 noi racorduri de apă și canalizare 

- Înlocuire hidranți subterani cu hidranți tip suprateran 

- Imprejmuirea zonei de protectie sanitară la forajul 3 

- Pompă submersibilă pentru forajele  1,3,5 

- Noi rețele de apă str. Vulcanului, str. Nisipului 

- Inelare rețea apă si canalizare str. Piatra Craiului 

- Stație de pompare apă menajeră 

- Canalizare str. Ghimbav, str. 1 Mai inclusiv extinderile de rețele de canalizare apă menajeră, 

pluvială și de apă pe Brazilor și Lunca Gării.   

• Strada Lungă, care reprezintă coloana vertebrală a Cristianului a fost pe lista de priorități  a 

UAT : au fost făcute repoziționări ale căminelor de canalizare, s-a procedat la o reabilitare 

totală, s-au îngropat cablurile. De asemenea,  există  contracte semnate pentru extinderea 

rețelelor de apa și canalizare, prin PNDL ( FEN).26Incă din  2018  UAT a  achiziționat o stație 

modernă de filtrare, dedurizare și clorinare a apei potabile, complet automatizată, care a 

ridicat calitatea apei din localitate. De asemenea, s-au achiziționat mai multe bazine de 

stocare a apei pentru a face față cerințelor de consum de apă menajeră.  

Canalizarea este în  sistem  divizor  cu colector ovoid 

Canalizare – caracteristici per  locuință 

 
Localitate 

 
Total 

are instalație de canalizare nu are 
sistem de 
canalizare 

rețea 
publică 

sistem 
propriu 

altă 
situație 

JUDETUL BRASOV 237173 175007 30670 9859 21637 
CRISTIAN 1654 1276 273 47 58 

 
26 FEN- fonduri europene nerambursabile 
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Electrificare și încălzire27 

 

Electrificarea – în Cristian sunt transformatoare  racordate la sistemul național cu  cabluri 20kv  ; 

consumatorii au  branșamente aeriene. În localitatea Cristian a fost extins și modernizat iluminatul 

public. 

Electrificare – caracteristici per locuințe și gospodării 

Localitate Total 
Energie   electrică  

  Da Nu 

JUD. BRASOV 237173 235305 1868 
CRISTIAN 1654 1647 7 

 

Pentru o mai bună gospodărire a mediului cât și a consumului de agent tremic se impune  izolarea 

termică a clădirilor,  care să conducă la confort termic, cu  consum mic de energie necesară pentru 

încălzire, evitând astfel și apariţia condensului – fapt ce ar duce în timp la deteriorarea construcţiilor 

prin fenomenul de îngheţ-dezgheţ a masei de vapori aflată în interiorul structurii anvelopei.  

 

Noul cadru programatic instituțional 2021-2027 prevede  finanțări pentru orașe verzi, inclusiv Smart 

City, astfel utilizarea surselor regenerabile de energie din zonă, respectiv solară, biomasă etc.  vor 

constitui  condiţii propice pentru  exploatarea raţională a celorlalte resurse cât și premizele protejării 

mediului ambiental. 

 

Pentru alimentarea cu gaze în localitatea Cristian  există o  conducta de 6”  de  transport pe linia  

Ghimbav- Poiana Brașov cu direcția SE-NV și o conductă de transport motorină  Ploiești-Brașov , pe 

direcția E-V . 

Cristianul are pentru instalația de gaze  o stație proprie ( chiar în zona centrală) de reglarea presiunii 

reduse  pe rețeaua de distribuție pentru majoritatea străzilor.   

Incalzire – caracteristici per locuință și gospodărie/ clădire 
 

 
 
localitate 

 
 
total 

are incalzire   centrală 

 

 
termoficare 

centrală termică proprie  

gaze 
rețea 
publică 

gaze 
lichefiate 

comb. 
solid 

comb. 
lichid 

alt tip de 
energie 
folosit 

JUD.BRASOV 237173 20160 127914 276 9879 212 508 
CRISTIAN 1654 26 748 5 208 2 16 

 

 

 
27 Surse : date publice digitale addjb. 
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 Apă caldă - caracteristici per locuință și gospodărie 

 

localitate 

 

total 

în locuință 
la exterior locuință nu are 

instalație 
 de apă caldă 

la interior clădire la 
exterior 
clădire 

retea 
publica 

sistem 
propriu 

rețea 
publică 

sistem 
propriu 

JUD. BRASOV 237173 29752 158838 657 3017 148 44761 
CRISTIAN 1654 35 1352 3 7 0 257 

 

Gatit - caracteristici per locuință și gospodărie 
 

 
 

 
localitate 

 
 

total 

COMBUSTIBIL 

gaze 
 din 
rețea 
publică 

 
gaze lichefiate 
(butelie) 

 
 

 solid 

 
lichid 

alt tip de 
energie 
folosit 

JUD. BRASOV 237173 179585 21274 33636 1243 1435 
CRISTIAN 1654 1324 173 109 41 7 

 

2. Managementul deșeurilor - mediu  

 

Activitatea de gestionare a deşeurilor la nivel naţional se află într-o fază de restructurare şi 

reorganizare ca urmare a transpunerii prevederilor legislaţiei europene în domeniul gestionării 

deşeurilor în legislaţia naţională prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul 

deşeurilor, modificată şi aprobată prin Legea nr. 426/2001 cu completările şi modificările ulterioare. 

Această nouă lege are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui 

sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic.  

 

Obiectivul general îl reprezintă reducerea impactului gestionării deşeurilor asupra mediului, 

concomitent cu dezvoltarea beneficiilor economice prin utilizarea deşeurilor ca resursă şi 

îndeplinirea cerinţelor legislaţiei europene. Concret, noua strategie naţională în domeniu va avea ca 

rezultat închiderea tuturor depozitelor de deşeuri şi platformelor de gunoi necontrolate, construirea 

unor depozite ecologice de deşeuri şi a unor staţii de transfer locale, în cadrul unui sistem de 

colectare integrat pentru zonele urbane şi rurale. La nivel naţional, până la 16 iulie 2009, România ar 

fi trebuit să închidă 78 de depozite municipale neconforme, din care 49 la nivelul regiunii 7 Centru. 

În judeţul Braşov, existau 9 depozite de deşeuri municipal NECONFORME CLASA ”B” (conform H.G. nr. 

349/2005).  

 

Pentru a evita intrarea în procedura de infringement a României, una dintre măsurile impuse a fost 

închiderea acestei rampe neecologice supravegheate, cu o capacitate proiectată de 200.000 m3 

până la 1 iulie 2017. 
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Administrația publică din localitatea Cristian a achiziționat 3700 de pubele  pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor, conform normelor impuse de Uniunea Europeană, și au fost repartizate 

cetățenilor.  Din 2019, Primăria Cristian are propriul serviciu de salubritate, făcând inclusiv demersuri 

pentru colectarea selecționată a deșeurilor, prin achiziția de containere distincte pentru fiecare tip 

de deșeuri. 

3. Transport 

Rețeaua de drumuri publice din Regiunea Centru are o lungime totala 11356 km, din care 44,6% sunt 

drumuri modernizate. Densitatea drumurilor in regiune este mai scazuta la nivel regional decat la 

nivel national (33,3 km/100 km2 fata de 36,1 km/100 km2). In cadrul regiunii cea mai ridicată 

densitate se inregistrează în județul Alba (47 km/100 km2), iar cea mai redusă în județul Covasna 

(23,2 km/ 100 km2). 

Conform Master Planului General de Transport (MPGT), pentru sectorul rutier se vor construi 11 

autostrăzi (în lungime de 1.219 km), 19 drumuri expres (1.907 km) și 14 variante ocolitoare (179,51 

km). De asemenea, vor fi reabilitate/modernizate 28 drumuri Transregio și Transeuro (3.566 km) și 3 

drumuri turistice (244 km). Valoarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere este 

aproximativ 26 mld. Euro.  

Dintre acestea, în Regiunea Centru vor fi realizați următorii indicatori: 

- 3 autostrăzi construite în perioada 2014-2020-2023 (în lungime 294,60 km, având o valoare de apro-

ximativ 3,49 mld. Euro)  

-2 autostrăzi construite în perioada 2020-2030 (în lungime de peste 343.70 km, având o valoare de 

aproximativ 4,79 mld. Euro); 

• 1 drum express construit, în lungime de 124 km, având o valoare de aproximativ 1,22 mld. euro, 

pentru perioada 2030-2040; 

• 3 variante de ocolire construite, în lungime de 40,10 km, având o valoare de 63,72 mil. euro; 

• 4 drumuri Transregio reabilitate și modernizate, în lungime de 500 km, având o valoare de 305,50 

mil. Euro; 

• 2 drumuri turistice reabilitate și modernizate, în lungime de 222 km, având o valoare de 78,05 mil. 

Euro. 

Rețeaua feroviară totalizează 1329 km, din care 666 km sunt electrificati. Cu 39 km de cale ferată la 

1000 km2, Regiunea Centru se găseste sub media pe țară (45,2 km/1000 km2). 

Calea ferată 203: Raza teritorială a Comunei Cristian, Județul Brașov este străbătută de linia simplă 

neinteroperabilă Brașov – Zărnești. Calea ferată Brașov–Zărnești este o cale ferată secundară în 

România. Ea traversează sud-estul Transilvaniei, prin Țara Bârsei și pe marginea nordică a Munților 
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Piatra Craiului. În anul 2005, acest traseu a fost concesionat operatorului privat Regiotrans. În 

prezent, circulă zilnic în ambele direcții aproximativ 8 trenuri de călători. 

 

Vor avea prioritate modernizarea/ reabilitare drumurilor cu rol strategic- care fac legătura spre alte 

județe/ cele care pot fluidiza circulația ca alternativă pentru drumurile europene sau naționale: DJ 

104 (Şercaia – Hoghiz), DJ 104 A (Perşani – Victoria – Ucea de Jos), DN 73 A (Tohanu Vechi – Şinca 

Veche), DJ 105 A (Cincu – Toarcla – Sibiu)  

Extinderea transportului public de călători spre zonele rurale şi în interiorul acestora, care să asigure 

curse regulate; în acest sens administrația locală din Cristian a avut o realizare importantă în 

colaborare cu municipiul Brașov , și anume  înființarea unei linii metropolitane pe traseul Brașov-

Cristian a RAT, transport urban modern implementat în 2018 și intrat în funcțiune de la 1 ianuarie 

2019. Primăria Cristian susține gratuitatea pentru copiii și vârstnicii din localitate pe acest mijloc de 

transport. În urma unui sondaj realizat de UAT, tot mai mulți localnici folosesc în mod curent această 

linie.  

In Cristian arterele principale au  lațime de 7m  cu acostamente,  rigole, cămașă asfaltică-respectiv  

DN73 si DN37 B Ghimbav ; se preconiza intervenții pentru lățime la 14.5m. 

In ceea ce privește izocronele28 în localitate – acestea reprezinta un timp redus de deplasare; 

deplasarea se realizează cu auto propriu, bicicletă sau pietonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Drumuri de interes național - județean 

 

• Nu sunt autostrăzi pe teritoriul Comunei Cristian, județul Brașov  

• Nu sunt drumuri expres pe teritoriul Comunei Cristian, județul Brașov  

• Nu sunt drumuri internaționale pe teritoriul Comunei Cristian, județul Brașov  

• Drumul național 73, cu o lungime de 4,515 km pe teritoriul Comunei Cristian, județul Brașov 

 
28 Izocronă- timp parcurs pe distanța dintre două puncte fixe, comparație între mijloacele de transport și timpul consumat 
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• Drumul național 73B, cu o lungime de 3,07 km pe teritoriul Comunei Cristian, județul Brașov  

• Drumul național 73G, cu o lungime de 3,1 km pe teritoriul Comunei Cristian, județul Brașov  

• Drumul județean 112B, cu o lungime de 2,151 km pe teritoriul Comunei Cristian, județul 

Brașov  

 

4. Servicii publice 29 

  
o serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de SC Dorobeiul SRL;  

o serviciul public de transport, după caz, furnizat de RAT BV;  

o serviciul public de salubrizare, furnizat de Serviciul Public de Salubrizare Cristian;  

o serviciul public de iluminat;  

o transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Cristian, 

județul Brașov sunt furnizate de Electrica Furnizare prin AFEE Brașov. 

o alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a Comunei Cristian, județul Brașov 

este asigurată de: ENGIE ROMÂNIA S.A.  

Detalii : 

• Salubrizare – serviciul administrat de Primarie   

• Poștă – oficiul poștal -  Poșta Română 

• Energie electrică – Electrica SA 

• Servicii sănătate - dispensar 

• Transport auto elevi – asigurat de către Primărie 

• Alimentare cu apă –  Compania Apă Brașov dar și  administrare locală sc Dorobeiul srl – 

mandată de către Primărie 

• Pompieri și voluntari  

• La limita sudică  a drumului național  DN 73  sunt doua cablaje  telefonice interurbane, de 

curând a fost instalat și cablul pe fibră optică, localitatea are centrală telefonică proprie.   

• Centrul Comunitar de Servicii Integrate 

• Telefonie - la limita sudică  a drumului național  DN 73  sunt doua cablaje  telefonice 

interurbane, de curând a fost instalat și cablul pe fibră optică, localitatea are centrală 

telefonică proprie.   

• Internet – acoperire BB 

• Directia pentru protecția animalelor (ONG) 

• Centru de informare turistică 

• Poliția locală 

• Bibliotecă 

• S.P.C.L.E.P 

• Serviciul de voluntari pentru situații de urgență 

 
29 Cf Statut 
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5. Analiza SWOT – infrastructură și mediu 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

E 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Echiparea edilitară –existentă și funcțională în 

proporție mare 

 Managementul deșeurilor – decizie de 

colectare selectivă, coșuri achiziționate 

Transport – circulatii practicabile, conexiuni și 

legături cu regiunea, nod rutier 

Mediu – măsuri de control și prezervare mediu 

Servicii publice – funcționale și complete  

  

 Echiparea edilitară – necesități de refacere și 

completare, extindere 

 Managementul deșeurilor – depozitare 

insuficientă 

Transport – moderat dezvoltat  

Mediu – există industrie poluantă 

Servicii publice – insuficientă acoperire BB pentru 

anumite zone, lipsă dotări  sisteme digitale actuale 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

E 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Echiparea edilitară - noi lucrări funciare 

bugetate și aprobate 

 Managementul deșeurilor – regulament cf. 

Smart village 

Transport –  gară nouă, circulații noi în lucru 

Mediu –  regulament cf. Smart village 

Servicii publice – extindere organigramă  

 

 Echiparea edilitară – dezvoltarea economică sau 

zone rezidențiale inaintea completării 

echipamentului edilitar 

 Managementul deșeurilor – cantități excedentare 

odată cu dezvoltarea celor 5 zone noi 

Transport – insuficiente conexiuni publice în fața 

crizei (scumpirii) de combustibil 

Mediu –  dezvoltarea economică poate presupune 

și poluare de un anumit tip 

Servicii publice – fără capacítate de a face față în 

situație de criză din cauza  personalului insuficient 
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CAPITOLUL IV – CAPACITATEA ADMINISTRATIVA 

 

1. Legislația aplicabilă 

Normele de funcționare  pentru administrația publică locală 

Constituția Romaniei http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355 

O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925 

Legea 554/2004 - a contenciosului administrative, cu 
modificările și completările ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426 

Legea 227/2015 - privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171280 

Legea 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170005 

Legea 82/1991 (republicata) - a contabilității, cu 
modificarile și completarile ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576 

Legea 273/2006 - a finanțelor publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527 

OUG 64/2007 - privind datoria publică, cu modificările și 
completările ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83212 

Legea 350/2005 - privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812 

Legea 52/2003 (republicată) - privind transparența 
decizională în administrația publică 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571 

Legea 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de 
interes public 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413 

HG 478/2016 - pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
aprobate prin HG 123/2002 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179920 

HG 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416 

OG 27/2002 - privind reglementarea activității de 
soluționare a petițiilor 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817 

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind 
reglementarea activității de soluționare a petițiilor 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35687 

Legea 161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în exercitarea demnităților publice, a 
funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției, cu modificările și completările 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171280
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170005
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83212
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179920
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35687
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
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Normele de funcționare  pentru administrația publică locală 

ulterioare 

HG 250/1992 (republicată) - privind concediul de odihnă 
și alte concedii ale salariaților din administrația publică, 
din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile 
bugetare, cu modificări și completari ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2564 

HG 1.087/2001 - privind organizarea și desfasurarea 
concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor 
publice 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32059 

Legea 115/1996 (actualizată) - privind declararea și 
controlul averilor demnitarilor, magistraților, a unor 
persoane cu funcții de conducere și de control și a 
funcționarilor publici 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8602 

Lege 176/2010 - privind integritatea în exercitarea 
funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate, precum și pentru modificarea și completarea 
altor acte normative 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924 

Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică , 
cu modificări și completări ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16209 

Legea 50/1991 (republicată) - privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515 

Ordinul 839/2009 - pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/113600 

Legea 350/2001 - privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, cu modificări și completări ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453 

Ordinul 233/2016 (republicat) - pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de 
elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176682 

HG 525/1996 (republicată) - pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/9499 

HG 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de 
recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 
acestora 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4822 

HG 444/2014 - pentru modificarea și completarea 
Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și 
instalații aferente acestora, aprobat prin HG 273/1994 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/158725 

Legea 422/2001 (republicată) - privind protejarea 
monumentelor istorice 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761 

Legea 18/1991 (republicată) - a fondului funciar http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1461 

Legea 7/1996 (republicată) - a cadastrului și a publicității 
imobiliare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/69491 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2564
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32059
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8602
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16209
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/113600
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176682
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/9499
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4822
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/158725%20target=
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1461
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/69491
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Normele de funcționare  pentru administrația publică locală 

OG 43/1997 (republicată) - privind regimul drumurilor http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15060 

Legea 198/2015 - privind aprobarea OG 7/2010 pentru 
modificarea și completarea OG 43/1997 privind regimul 
drumurilor 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/169825 

Legea 10/1995 (republicată) - privind calitatea în 
construcții 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171277 

Legea 177/2015 - pentru modificarea și completarea 
Legii 10/1995 privind calitatea în construcții 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/169348 

Legea 51/2006 (republicata) - a serviciilor comunitare de 
utilități publice 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70015 

Legea 92/2007 - a serviciilor de transport public local http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81267 

Ordin 353/2007 - pentru aprobarea Normelor de aplicare 
a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87463 

Legea 98/2016 - privind achizițiile publice, cu modificările 
și completările ulterioare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667 

Ordinul 600/2018 - pentru aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităților publice 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317 

 

2. Structura administrativă 

Comuna Cristian este administrată de un primar și un consiliu local compus din 15 consilieri. 

Primarul, Gicu Cojocaru[*], de la Partidul Național Liberal, este în funcție din 2016. Începând 

cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:[4] 

 

    Partid Consilieri  

 Partidul Național Liberal 8 

 Partidul Oamenilor Liberi 2 

 Uniunea Salvați România  2 

 Partidul Social Democrat 2 

 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 1 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15060
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/169825
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171277
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/169348
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70015
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81267
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87463
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
https://www.wikidata.org/wiki/Q29563042
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bional_Liberal_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alegeri_locale_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia,_2020
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian,_Bra%C8%99ov#cite_note-4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bional_Liberal_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Salva%C8%9Bi_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Social_Democrat_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Alian%C8%9Ba_Liberalilor_%C8%99i_Democra%C8%9Bilor
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3. Strategia de dezvoltare – misiune UAT 

 

Brașovul a fost declarat prin lege pol național de dezvoltare, fiind printre cele 8 arii funcționale 

urbane (FUA) de importanță națională și transnațională ale României (polul naţional de dezvoltare 

este aşezarea urbană cu cea mai mare capacitate de polarizare dintr-o regiune, realizând legătura 

funcţională cu capitala și având rolul de coordonare la nivelul întregului spaţiu regional).  

 

 Strategia de dezvoltare a teritoriului bazată pe promovarea şi implementarea unor politici de 

consolidare a reţelei de poli de dezvoltare şi centre de creştere (dezvoltarea policentrică) reprezintă 

la nivelul UE o modalitate de reducere a decalajelor privind dezvoltarea între vestul Europei şi estul 

mai puţin dezvoltat. 

 

Avem misiunea de a valorifica în interesul comunității toate oportunitățile pe care le oferă poziția 

strategică a Cristianului în raport cu tendințele de dezvoltare susținute la nivel regional și național și 

de a reduce riscurile pe care această dezvoltare le poate aduce.  

 

Acesta este rolul acestui plan de dezvoltare locală. Vom folosi acest plan pentru a oferi o bază clară 

și corectă pentru deciziile de planificare, care la rândul său oferă un cadru stabil pentru investiții în 

Cristian. 

Acest plan a fost modelat de răspunsurile primite de la cetățeni în etapele anterioare ale proiectului 

și de diagnosticul rezultat în urma analizelor  premergătoare desfășurate în ultimii doi ani în ceea ce 

privește localitatea.   

 

➢ Ce este o strategie de  dezvoltare durabilă ? 
- un instrument de planificare pe termen mediu şi lung. 

 
➢ Ce presupune o strategie de dezvoltare durabilă pentru un UAT ? 
- viziune de dezvoltare  prin îndeplinirea unor obiective şi măsuri cu termene de realizare, care 

au fost stabilite în urma unei analize a situaţiei existente. 
 

➢ De ce are nevoie un localitatea de o strategie de dezvoltare durabilă? 
- acest document de planificare va ajuta localitatea Cristian să investească eficient resursele pe 

care le are și să obțină și alte resurse noi 

-  finanţarea dezvoltării prin fonduri nerambursabile (UE sau din alte surse atrase) impune 

existenţa unei strategii pe termen mediu şi lung a UAT-urilor, cu priorităţi clar identificate şi 

justificate; 

- preocuparea şi rolul administraţiei publice este de a creşte calitatea vieţii în localitate, 

atingând toate aspectele unei dezvoltări sustenabile; 

- prioritizarea nevoilor actuale impune stabilirea unor măsuri concrete de acţiune, cu obiectivul 

comun de dezvoltare a localității; 
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- dezvoltarea unei comunităţi trebuie să se facă cu respectarea principiilor dezvoltării durabile 

– “satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de 

a-şi satisface propriile nevoi” 30 

 

➢ Care este rolul Strategiei de dezvoltare durabilă a localității Cristian ? 

- inventariază resursele de care dispune localitatea ; 

- propune gestionarea eficientă a resurselor maximizând oportunităţile pentru a rezolva  

nevoile în cel mai scurt timp posibil; 

- propune soluţii ca răspuns la problemele identificate; 

- transformă în idei de proiecte soluţiile identificate; 

- stabileşte priorităţile şi ierarhizează proiectele în funcţie de acestea; 

- promovează atragerea de finanţări nerambursabile – inclusiv UE - pentru proiectele  prioritare 

eligibile; 

- reprezintă fundamentul viitoarelor investiţii sau solicitări de finanţare (buget, finanţare 

nerambursabilă, credite etc.); 

- atrage investitori, încurajaţi de cunoaşterea resurselor şi a tendinţelor locale pe  perioadă 

clar delimitată în timp. 

 

➢ Ce cuprinde documentul strategic ? 

- analiza situaţiei actuale a UAT-ului din punct de vedere social, economic, infrastructură, 

mediu, capacitate administrativă: 

 

• Domeniul social vizează prezentarea localității din punct de vedere demografic, educaţional, 

cultural, sănătate, protecţie socială, locuinţe; 

• Domeniul economic tratează următoarele aspecte: activităţi economice, agricultură, 

potenţial turistic, forţă de muncă, şomaj; 

• Domeniul infrastructură şi mediu prezintă localitatea din punct de vedere al situaţiei/ calității 

drumurilor, al accesului la utilităţi (reţea de apă potabilă, sistem de canalizare, electricitate, 

încălzirea locuinţelor etc.), al modului de gestionare a deşeurilor, transportului, a situaţiei și 

gestionării resurselor naturale existente. 

• Domeniul administrație publică - capacitatea administrativă include aspecte care se referă 

la întreaga gestionare a localității  și a comunității în vederea funcționării acestora pe principii 

de legalitate și egalitate, nondiscriminare, transparență 

 

Domeniile de mai sus sunt analizate sectorial, dar se pune în același timp accent pe intercorelarea/ 

interacțiunea/ legătura lor. Domeniile au fost analizate utilizând  analize de tip SWOT ca punct de 

plecare pentru: 

 
30 Raportul Brundtland din 1987 al Comisiei mondiale pentru mediu și dezvoltare, intitulat „Viitorul nostru comun”, definea dezvoltarea durabilă ca 

fiind „dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. Obiectivul 
acestuia este de a reconcilia dezvoltarea economică și protecția echilibrului social și ecologic. 
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- stabilirea viziunii, a direcţiilor și perspectivelor de dezvoltare şi a obiectivelor; 

- dezvoltarea planului de măsuri privind realizarea obiectivelor (măsurile reprezintă 

transpunerea obiectivelor în acţiuni realizabile); 

- identificarea posibilelor surse de finanţare pentru punerea în aplicare a planului de măsuri. 

 

Strategia de dezvoltare durabilă a localității Cristian reflectă proiectele prioritare ale autorităţii 

publice locale, dar este cunoscută şi asumată de către locuitori şi de către terţi actori sociali a căror 

activitate se reflectă în demersurile de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Prin participarea la 

dezbaterile organizate în vederea definitivării vizinii de dezvoltare și a prioritizării obiectivelor, 

principalii actori ai localității (autorităţi publice locale, operatori economici, locuitori) şi-au putut 

expune opiniile privind realizarea proiectelor.  

 
Prezenta strategie, prin obiectivele propuse, respectă direcţiile de dezvoltare a  Regiunii Centru, 
inclusiv  Strategia locală de dezvoltare durabilă a judeţului Braşov şi se încadrează în documentele 
programatice naţionale. 
 
Prezentul document de planificare este un instrument flexibil, care poate fi actualizat periodic31 în 
funcţie de necesitatea şi evoluţia comunităţii. 
 
Strategia locală de dezvoltare durabilă a localității Cristian este un ghid practic  şi util în demersurile 

de dezvoltare care trebuie să rămână conectat la realităţile localității şi care urmează o serie de etape 

concrete obligatorii: 

• Strategia se elaborează / actualizează conform unei metodologii specifice 

• Strategia se discuta și în cadrul unui Grup Strategic de Lucru, pe componente tematice. 

• Strategia trebuie să fie transparentă și vizibilă, motiv pentru care se va posta pe site-ul  

instituției pentru o perioadă de 10 zile înainte de dezbaterea în vederea aprobării în Consiliul 

Local 

• Strategia trebuie consultată la planificarea şi punerea în aplicare a proiectelor de investiţie 

publică sau privată, inclusiv în construcția bugetului anual 

• Resursele proprii ale localității, precum şi cele atrase, trebuie direcţionate prioritar către 

proiectele identificate în strategie 

• Strategia trebuie actualizată la intervale periodice, pentru a rămâne relevantă pentru 

caracteristicile şi problemele comunităţii, dar şi pentru a lua în considerare noi factori 

externi 

• În vederea acesării surselor de finațare din noul cadru programatic 2021-2027, strategiile APL 

trebuie să fie finalizate și ancorate în noile direcții de dezvoltare 

 
➢ Scopul  actualizării strategiei  : limitele   conceptuale  ale unei strategii 

 
2 Datele utilizate au fost cele mai recente disponibile, fiind obţinute de la Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor 
Publice, UAT,  
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O strategie  reprezintă cadrul care orientează alegerile ce determină natura și direcția unei 

comunități. Aceasta ajută la stabilirea unei direcții unitare pentru comunitate în termenii obiectivelor 

sale operaționale și furnizează baza alocării resurselor necesare pentru orientarea acesteia spre 

atingerea scopului principal și a obiectivelor stabilite. Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă 

reprezintă instrumentul participativ care implică întreaga comunitate și care are drept scop 

asigurarea dezvoltării economice și sociale. De cele mai multe ori, o asemenea Strategie de 

Dezvoltare Durabilă este un demers pe termen scurt, mediu și lung, aceasta reprezentând o 

modalitate de protecție pentru viitorul comunității.  

 

De asemenea, trebuie menționat faptul că  actualizarea unei Strategii de Dezvoltare   are la bază 

evaluări anterioare cu caracter justificativ.  Actualizarea  acesteia se realizează cu ajutorul datelor 

colectate din teren și a analizei documentelor oficiale realizate de specialiștii din domenii diferite.  

Actualizarea documentului strategic  reprezintă procesul sistematic prin care un UAT  reordonează 

anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii sale și se află în concordanță cu evoluția 

mediului înconjurător.   

 

 

Orice strategie are în vedere și actualizarea conținutului de bază, initial pentru că - de fapt, este o 

planificare pe termen lung, astfel  se reanalizează  oportunitățile   privind continuarea și finalizarea  

proiectelor mai vechi și se promovează proiecte noi de dezvoltare durabilă.  

 

➢ Beneficiile care se vor obține  în urma realizării Strategiei de Dezvoltare Durabile  - Beneficii 

corelate la nivel macro  prin alinierea politicilor și programelor locale cu politicile naţionale și 

internaţionale,  cu documente de planificare strategică  urbanistică  de la nivel local, judeţean, 

regional, naţional și european.   

 

 Administrația Locală își propune ca misiune: 

1. să susțină dezvoltarea economiei locale (prin crearea bazelor unei economii vibrante, bazată pe 

resursele și potențialul local) 

 
 
 
O strategie de dezvoltare  
 

- operează într-un teritoriu bine definit spațial 
și administrativ;  
- abordează problemele la nivel macro și nu se 
concentrează pe cazurile izolate; 
- aduce elemente noi în domeniul tehnic, 
managerial și financiar - identifică  resurse, 
stabilind o legătură directă între planificare și 
implementare.   
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2. să ajute la creșterea calității zonelor rezidențiale existente și noi, care să permită tuturor 

locuitorilor să se bucure de o înaltă calitate a vieții (prin modelarea și dotarea acestora pentru a 

asigura cele mai bune condiții de trai) 

3. să asigure deplasarea cu ușurință a cetățenilor din Cristian către locurile de muncă și către alte 

zone de interes (prin accesibilitate și conectivitate în interiorul localității și în afara ei), să îngrijească 

și să îmbunătățească mediul pentru generațiile viitoare (prin construirea unei localități inteligentă și 

reziliență) 

4. să ajute la crearea unei comunități puternice, durabile și mai sănătoase, (prin promovarea unei 

localități verzi și active) 

 

Figura de mai jos reprezintă modelul de analiză utilizat de către UAT Cristian. Jud. Brașov în vederea 

elaborării strategiei de dezvoltare locală. 

 

 

4. Accesibilizare 

 

Accesibilizarea spaţiului public pentru persoanele cu dizabilităţi 

- obligaţii şi provocări pentru instituţiile publice - 

 

Participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa economică şi socială reprezintă un vector 

important în succesul Strategiei Europa 2030 în ceea ce priveşte promovarea unei creşteri economice 

inteligentă, bazată pe inovare şi cercetare, dezvoltare durabilă şi favorabilă incluziunii.  
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De asemenea, Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată de România în 

anul 2010, dar şi de Uniunea Europeană în fiind primul tratat internaţional ratificat de UE, susţine 

creşterea incluziunii persoanelor cu dizabilităţi în cadrul comunităţii prin promovarea, protecţia şi 

asigurarea exercitării depline şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a promova respectul pentru 

demnitatea lor intrinsecă. 

 

Între principiile/obligaţiile stabilite de Convenţie se află şi cel privind accesibilitatea la mediul fizic, 

social, economic şi cultural, la sănătate, educaţie şi la informare şi comunicare, pentru a da 

posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi să se bucure pe deplin de toate drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului. Prin accesibilizare, Convenţia înţelege eliminarea tuturor obstacolelor şi a 

barierelor din calea participării  persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile, respectiv asigurarea în 

condiţii de egalitate cu ceilalţi a accesului la mediul fizic, la transport, informaţie şi mijloace de 

comunicare, inclusiv la tehnologii şi sisteme informatice şi la alte facillităţi şi servicii furnizate 

publicului larg.  

 

Conform statisticilor europene, peste 80 de milioane de persoane, reprezentând aproximativ 16% 

din totalul populaţiei UE, au o dizabilitate, de la o formă uşoară până la una gravă, incluzând aici şi 

persoanele cu probleme de sănătate mintală. Rata şomajului în rândul persoanelor cu dizabilităţi este 

de două ori mai mare decât rata şomajului din rândul celorlalte persoane. Persoanele cu dizabilităţi 

reprezintă un grup vulnerabil, în rândul căruia rata sărăciei este cu 7 % medie, iar nivelul de ocupare 

a forţei de muncă este, de asemenea, foarte scăzut . 

 

- O serie de state precum Irlanda sau Marea Britanie au realizat investiţii considerabile în 

eliminarea obstacolelor privind mobilitatea sau comunicarea persoanelor cu dizabilităţi în 

viaţa de zi cu zi, mai ales în spaţiul public.  

-  România trebuie să înveţe că este un mare beneficiu pentru ţară ca toţi cetăţenii să se bucure 

de facilităţile pe care statul le oferă acestora - de la transportul în comun până la cele mai 

diverse servicii publice.  

 

Din păcate, în România mediul public,  în cea mai mare parte,  nu este încă accesibil persoanelor cu 

dizabilităţi. Există instituţii publice importante, care lucrează direct cu publicul, şi totuşi nu au o 

rampă de acces în clădire, un ascensor sau minime facilităţi de comunicare cu cetăţenii cu dizabilităţi. 

 Deşi, în teorie, cadrul legislativ existent - legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap - contribuie la respectarea normelor europene privind 

accesibilizarea mediului public, în practică, respectarea acestuia lasă de dorit. Lipsa fondurilor 

necesare este motivul invocat de conducerea acestor instituţii pentru lipsa accesibilizării. În medie, 

primăriile au adaptat 2-3 intrări ale clădirii cu rampă pentru persoane cu dizabilităţi, însă există şi 

primării care declară că nu au rampe de acces în instituţie (ex: Baia Mare, Miercurea Ciuc, Oradea, 

Piatra Neamţ şi Bistriţa).  
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Aproximativ 5 dintre municipiile mari nu au adaptat trecerile de pietoni pentru nevoile persoanelor 

cu dizabilităţi. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a aplicat un număr de 167 amenzi  ( 

2019) atât instituţiilor publice, cât şi entităţilor private, pentru nerespectarea principiilor accesibilităţi 

în conformitate cu nevoile persoanelor cu dizabilităţi. De menţionat este însă faptul că în ultimul an 

numărul avertismentelor a fost de aproape 4 ori mai mare, ajungând la 515. De asemenea,  la 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării s-au înregistrat nenumăratd  petiţii pe criteriul de 

dizabilitate, dintre care unele au reprezentat problematici legate de dizabilităţi locomotorii.  

 

Accesibilitatea este practic prima condiţie pentru a putea vorbi mai departe despre incluziunea reală 

a persoanei cu dizabilităţi în societate. În măsura în care o persoană cu dizabilităţi poate să se 

deplaseze de la domiciliu la şcoală sau la un loc de muncă, poate să îşi desfăşoare activitatea folosind 

tehnologii asistive adecvate, poate să aibă acces la alte servicii publice furnizate de autorităţile 

statului - abia atunci putem vorbi despre participare la viaţa socială.  

 

De altfel, importanţa accesibilităţii la nivel european a fost recunoscută şi cu prilejul stabilirii liniilor 

directoare pentru finanţarea proiectelor europene în viitorul exerciţiu financiar, Comisia Europeană 

stabilind că accesibilitatea va fi o condiţionalitate generală care va trebui îndeplinită de toate statele 

membre prin instituţionalizarea unor mecanisme pentru a asigura  monitorizarea implementării 

articolului 9 al Convenţiei (Accesibilitate) în pregătirea şi implementarea programelor operaţionale.  

 

Printre măsurile de îmbunătăţire a situaţiei actuale privind accesibilitatea redusă a spaţiului public 

din România se regăsesc: o mai bună aplicare a legislaţiei privind obligativitatea accesibilizării 

mediului fizic şi informaţional, concomitent cu un control mai eficient din partea instituţiilor abilitate 

acţiuni şi activităţi de sensibilizare a opiniei publice în ceea ce priveşte nevoile speciale şi respect 

pentru diversitate (pentru că accesibilitatea afectează şi alte grupuri de persoane, cum ar fi: femeile 

gravide, mamele cu copii, persoanele vârstnice etc. …) alocarea de fonduri de la bugetul de stat în 

acest sens, direcţionarea sumelor virate la bugetul de stat pentru neangajarea de persoane cu 

dizabilităţi . Nominalizarea unei persoane, înfiinţarea unui departament în cadrul Inspecţiei în 

Construcţii care să aibă responsabilitatea verificării periodice a clădirilor publice şi să aplice amenzi 

pentru nerespectarea legii implicarea autorităţilor (voinţa politică) în realizarea accesibilităţii pentru 

asigurarea şanselor egale de participare şi respectare a demnităţii umane a persoanelor cu 

dizabilităţi. 

 

Criterii de accesibilizare : 

1. numărul rampelor disponibile în clădire,  

2. disponibilitatea semnelor în limbaj Braille şi a pictogramelor,  

3. disponibilitatea interpreţilor autorizaţi ai limbajului mimico-gestual, 

4. existenţa unei pagini de internet accesibilă persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi mintale,  
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5. numărul şi ponderea din total a trecerilor de pietoni adaptate pentru persoane cu dizabilităţi, 

inclusiv marcate prin pavaj tactil,  

6. numărul şi ponderea din total a locurilor de parcare special amenajate pentru persoanele cu 

dizabilităţi,  

 7. numărul şi ponderea din total a staţiilor mijloacelor de transport în comun adaptate.  

 

Cadrul legislativ şi instituţional privind asigurarea accesibilităţii spaţiului public  

 

La nivel European, statele membre dispun de un mandat ferm în privinţa îmbunătăţirii situaţiei 

economice şi sociale a persoanelor cu dizabilităţi, cele mai importante acte normative în acest sens 

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,  stipulează: 

➢ Art.1 - Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată şi protejată, se Interzice 

orice discriminare pe motiv de dizabilitate  

➢ Art.26 - Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a beneficia de 

măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea 

la viaţa comunităţii, TFUE (Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene) 

➢ Art.10 Solicită Uniunii să combată orice discriminare pe motiv de dizabilitate în definirea şi 

punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor sale.  

➢ Art.19 Conferă Uniunii puterea de a adopta legislaţie în vederea combaterii unei astfel de 

discriminări  

 

Serviciile de relaţii cu publicul din cadrul autorităţilor centrale şi locale, instituţiile publice, cât şi 

cele private vor dispune de informaţii accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv şi mintal 

în 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. 

Aceste obligaţii NU au fost îndeplinite, din păcate, nici măcar în proporţie de 5%. 

 

Asigurarea unei vieţi independente pentru orice persoană cu dizabilităţi depinde în mod imperativ 

de eliminarea tuturor obstacolelor în satisfacerea nevoilor legate de sănătate, de educaţie, de 

integrarea profesională, de petrecere a timpului liber, de socializare etc. Aşa cum orice persoană are 

nevoie de un sprijin în propria dezvoltare, accesibilizarea mediului public, a mediului de lucru pentru 

persoanele cu dizabilităţi reprezintă un mecanism esenţial.  

 

Deşi, cadrul legislativ dedicat accesibilizării în România este suficient de acoperitor pentru asigurarea 

celor mai bune condiţii de independenţă pentru persoanele cu dizabilităţi, din păcate realizarea 

obligaţiilor instituţiilor publice se află într-o stare incipientă. 

 

 Pentru că nu există sancţiuni clar aplicate, autorităţile tergiversează implementarea măsurilor de 

accesibilizare a spaţiului public fără a conştientiza deserviciul cauzat unei părţi semnificative din 

populaţia României.   
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Alături de mobilitate şi de sprijinul în deplasare, un mecanism foarte important pentru a putea vorbi 

despre viaţă independentă constă în asigurarea mijloacelor de comunicare corespunzătoare, 

respectiv a personalului instruit în a purta o conversaţie cu o persoană cu cu dizabilități.  De aceea, 

utilizarea pictogramelor, a limbajului Braille sau a unui interpret mimicogestual constituie o obligaţie 

a primăriilor, ministerelor sau oricăror instituţii publice ce desfăşoară activităţi cu publicul.   

  

5. Criza sanitară 

Administrația locală  (în colaborare cu unități medical/sanitare, Consiliul Județean Brașov și 

Prefectura Brașov)  a aplicat legislația în vigoare cu privire la  măsurile anti SARSCov19, notificând și 

publicând anunțuri și informații periodice pentru instruirea și protejarea populației localității. 

 

Scoala gimnazială este pregătită :„Spre deosebire de anii precedenţi,  învăţământul primar îşi va 

desfăşura activitatea dimineaţa, iar învăţământul gimnazial, după-masa. Am recurs la această 

organizare pentru a asigura distanţarea fizică între elevi. Şcoala a început în scenariul verde, însă 

suntem pregătiţi şi pentru scenariul galben, şi pentru scenariul roşu. Astfel, dacă situaţia ne-o va 

impune şi va trebui să trecem pe scenariul galben, şcoala are resursele necesare: toate clasele sunt 

dotate cu laptopuri şi cu mijloace de transmitere a orelor”.   

 

6. Plan de Acțiuni – investiții locale 

 

Investițiile locale se referă la continuarea proiectelor începute în perioada precedentă și inițierea 

altor proiecte noi, necesare localității și solicitate de către comunitate. Lista rezumativă a proiectelor 

pentru perioada în curs și  următoarea : 

Lucrări (execuție) 

nr 
crt. 

Denumire investitie: Cantitate 

1. 

MODERNIZARE STRĂZI/TROTUARE - ASFALTARE/PIETRUIRE  
 
- STRĂZILE: CÂMPULUI, STRDA CAMIL PETRESCU, STRADA NICOLAE LABIȘ  
PREOT VIRGIL POP, GHEORGHE DOJA -PR. V.POP+INEL, GHERASIM POPA (gradinita), 
NICOLAE IORGA,NICOLAE TITULESCU, I.C. BRĂTIANU, MIHAIL KOGĂLNICENU, IULIU 
MANIU, MIRCEA ELIADE, NISIPULUI I, II,III, partial IV, FRAȚII BUZEȘTI, GHIMBĂȘELULUI, 
PRELUNGIRE GHIMBĂȘELULUI, CARPAȚI, BUCEGI, FĂGĂRAȘ, RETEZAT, PIATRA CRAIULUI, 
CIUCAȘ, CARAIMAN, BÎRSEI, MORII-OLTULUI 
 
- TROTUARE: MĂRĂȘEȘTI STÂNGA și GHIMBAVULUI DN 73B, STRADA DR. VICTOR BABEȘ, 
PRELUNGIRE DOCTORILOR, 1MAI, PRELUNGIRE VOLUNTARI 
 
- BRAZILOR (SCHIT), LUNCA GĂRII, BRAZILOR (DOROBEI) 
 

37 străzi  
Cca 
18.500 
ml 

2.   REȚELE APĂ  5 STRĂZI 
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STRĂZILE -CARPAȚI, RETEZAT, PR. VIRGIL POP CAD 104327,CAD107012, PRELUNGIRE 
GHIMBĂȘELULUI, VOLUNTARI 

  

3.  

REȚELE CANALIZARE  
 
STRĂZILE: CÂMPULUI, NICOLAE LABIȘ, CAMIL PETRESCU, CARPAȚI, RETEZAT, CIUCAȘ, 
PIATRA CRAIULUI, PR. VIRGIL POP CAD 104327, CAD107012, PRELUNGIRE 
GHIMBĂȘELULUI 

 

9 STRĂZI 

4.  
- TRECERE ÎN SUBTERAN LINIE MEDIE TENSIUNE  
 - EXTINDERE REȚEA ENERGIE ELECTRICĂ LUNCA GĂRII 
 

1 

5.  
RAMPE ACCESIBILIZARE ACCES PERSOANE CU HANDICAP LOCOMOTOR LA GRĂDINIȚA 1 
 

1 

6.  
ANVELOPARE P.T. PARC NISIPULUI/VLAD ȚEPEȘ 
 

 

7.  
RENOVARE/CONSOLIDARE SEDIU POMUL VERDE 
 

1 

8.  

ILUMINAT PUBLIC 
 
 STRĂZILE: CARPAȚI, BUCEGI, FĂGĂRAȘ, RETEZAT, PIATRA CRAIULUI, CIUCAȘ, CARAIMAN, 
BÎRSEI, MORII-OLTULUI, NICOLAE IORGA, NICOLAE TITULESCU, I.C. BRĂTIANU, MIHAIL 
KOGĂLNICENU, GHEORGHE DOJA -PR.V.POP+INEL 
 

14 
STRAZI 

9.  AMENAJARE PARCARE ZONA ANDREI MUREȘANU  1 

10.  
REABILITARE/CONSOLIDARE  
IMOBIL STR. LUNGĂ 28 (LA FOLOSEA) 

1 

11.  
REABILITARE: FAȚADE/CURTE ȘCOALA GENERALĂ CENTRU, IMPREJMUIRE ȘI ILUMINAT 
ARHITECTURAL  

1 

12.  EXTINDERE:  SEDIU PRIMĂRIE CLĂDIRE ARHIVĂ/SPAȚII ADIACENTE 1 

13.  RENOVARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE:  SEDIU PRIMĂRIE   1 

14.  REPARAȚII ANEXĂ-ȘURĂ:  CURTE PRIMĂRIE ȘI AMENAJARE CURTE INTERIOARĂ   1 

15.  MODERNIZARE:  STR. PIAȚA LIBERTĂȚII și ACCES PRIMĂRIE 1 

16.  MODERNIZARE: STRADA STOICA POPOVICI  1 

17.  
CONSTRUIRE CREȘĂ (proiect tip CNI)  
 

 

18.  
PARC TEILOR – BISERICUCE 
 

1 

19.  PARC ȘI LOC DE JOACĂ: GĂRII -BLOC SOCIAL 1 

20.  
CENTRU DE AGREMENT (MAIER) 
 

 

21.  REMIZA PSI SI SEDIU ADMINISTRATIV   

22.  CENTRUL REGIONAL DE RUGBY   

23.  SALĂ DE SPORT (proiect tip CNI) la baza sportiva Lungă 1A  

24.  REFACERE PLANTAȚII DE ALINIAMENT (TEI CCA 9-15M) STRADA LUNGĂ  1 

25.  REFACERE PLANTAȚII DE ALINIAMENT (TEI CCA 9-15M) VULCANULUI DJ 112  1 

26.  
REALIZARE SISTEM CANALIZARE PLUVIALĂ 
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-CARTIER TINERETULUI, VULCANULUI DJ 112, ZONA TUDOR VLADIMIRESCU 
  

27.  
REALIZARE STAȚII DE ÎNCĂRCARE MAȘINI ELECTRICE 
 

 

28.  
REPARAȚII, IGIENIZĂRI:  DIVERSE OBIECTIVE 
 

1 

29.  
AMENAJARE STAȚII DE AUTOBUZ  
 

12 

30.  REABILITARE ȘI EXTINDERE CENTRUL DE EVIDENȚA PERSOANELOR CU SALA DE CUNUNII  1 

Servicii: 

nr 

crt. 
Denumire servicii: Cantitate 

1. ACTUALIZARE PUG IN GIS 1 

2.  CADASTRU SISTEMATIC  1 

3. PUZCP ZONA ISTORICĂ PROTEJATĂ  1 

3.  
SF+DTAC+PT MODERNIZARE STRĂZI 

 
37străzi 

4.  
SF+DTAC+PT EXTINDERI REȚELE APĂ  

 
5străzi 

5.  

SF+DTAC+PT EXTINDERI REȚELE  

CANALIZARE  

 

9străzi 

6.  SF ȘCOALĂ CARTIER VULCANULUI S-V  1 

7.  

CONCURS ARHITECTURĂ/URBANISM PENTRU AMENAJARE PEISAGISTICĂ  

 

MALURI PÂRÂU GHIMBĂȘEL (3 TRONSOANE CF PROIECT REABILITARE PRIMĂ URGENȚĂ 

FINANȚARE CNI) INCLUSIV CENTRU ISTORIC  

1 

8.  

SF REABILITARE STRĂZI PRIN REDUCERE SUPRAFAȚĂ CAROSABIL, EXTINDERE 

PIETONALE/PISTE BICICLETE ȘI CREȘTERE SUPRAFAȚĂ SPAȚII VERZI/PLANTAȚII 

ALINIAMENT   

1 

9.  SF ACCESIBILIZARE FOND FORESTIER - DRUM FORESTIER NOU – CALEA STEJARILOR 1 

10.  ADENDUM AMENAJAMENT SILVIC PENTRU DRUM NOU FORESTIER CALEA STEJARILOR  1 

11.  SF PĂDURE PARC – AMENAJAMENT SILVIC  1 

12.  
PROIECTARE AMENAJARE PARCĂRI PUBLICE ȘI AMPLASARE INDICATOARE RUTIERE 

SISTEMATIZARE CIRCULAȚIE, TRECERI PIETONI  
 

13.  

SF PISTĂ BICICLETE  

STRADA LUNGĂ – CENTRU – LATERALĂ- RÂULUI – MORII , CONEXIUNI REȚEA 

METROPOLITANĂ PROMENADĂ 

 

1 

14.  

SF PISTĂ BICICLETE REȚEA METROPOLITANĂ  

 

PROMENADĂ BRAȘOV - LUNCA GĂRII – RÂȘNOV  

1 

15.  STUDIU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ  1 
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LOCALITATE CU POPULAȚIE PESTE 5000 LOCUITORI  

16.  SERVICII CONSULTANȚĂ OBȚINERE AVIZE DIVERSE  

17.  

SERVICII DE EXPERTIZARE TEHNICĂ, STUDII DE IMPACT, VERIFICĂRI TEHNICE MLPAT, 

DIVERSE STUDII (DE SOLUȚIE, DE COEXISTENȚĂ, ETC) 

 

 

18.  
SERVICII DE CADASTRU ȘI TOPOGRAFIE  

 
1 

19.  
DTAC+PT REABILITARE CENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI EXTINDERE CU SALĂ DE 

CUNUNII  
1 

20.  
DTAC+PT PARC ȘI LOC DE JOACĂ CU ACCES PUBLIC, AMENAJARE CURTE ȘI CONSTRUIRE 

ANEXE DEPOZITARE BLOC SOCIAL 
1 

Achiziții imobile în domeniul public  

nr 

crt. 
Denumire  Cantitate 

1. 
Achiziție teren intravilan cca 2ha în cartier Vulcanului S-V (între DJ112 – Rașnov) pentru 

ansamblu dotări de cartier  (școală/grădiniță/parc/ sport/centru multifuncțional) 
20000mp 

2.  
Achiziție teren extravilan cca 2ha în cartier Vulcanului N-V (între DJ112 – DN73G centura) 

pentru ansamblu dotări de cartier  (școală/grădiniță/parc/ sport/centru multifuncțional) 
20000mp 

3.  
Achiziție imobile construcții Fructe de pădure – extindere baza sportivă cu alte dotări 

sporturi/educație/activități recreative copii   
1 

Alte investiții 

nr 
crt. 

Denumire  Cantitate 

1. 

EXPROPRIERI INTERES PUBLIC - STRĂZI  
 
TUDOR VLADIMIRESCU, GHEORGHE DOJA, LUNCA GĂRII-DOROBEIUL, GHIMBAVULUI, 
VULCANULUI 
 
 

5 străzi  
mp cf 
cote 
părți  
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7. Analiza SWOTI 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

E 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Legislația aplicabilă – conformitate 

legislativă ref. proceduri și acțiuni 

Structura administrativă – acoperă 

domeniile importante 

Strategia de dezvoltare – în proces de 

actualizare 

Accesibilizare – rampe de acces bugetate, 

învățământ 

Criza sanitară – sub control, mai ales zona 

învățământului 

  

 Legislația aplicabilă – întârzireri în proceduri 

Structura administrativă – locuri vacante în 

organigramă 

Strategia de dezvoltare – termen extins de 

realizare (2022) 

Accesibilizare –  insuficientă la nivel de 

localitate 

Criza sanitară –  navetiști, interferențe cu 

municipiul Brașov- difícil de ținut sub control 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

E 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Legislația aplicabilă – remanierea erorilor 

materiale 

Structura administrativă – specializată, 

experiență 

Strategia de dezvoltare – completă, 

dezvoltare 2030 

Accesibilizare –  bugetată și planificată 

Criza sanitară –  buget nou și lecția învățată 

  

 

 Legislația aplicabilă – în schimbare, 

neconformă cu realitatea din teren 

Structura administrativă – plecare specialiști 

Strategia de dezvoltare –  necesitatea 

permanente a actualizării 

Accesibilizare –  inspecții, măsuri aplícate de 

DGASPC- AJPIS 

Criza sanitară –  consecințe neprevăzute 
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III. DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

V.1 CONTEXT NATIONAL SI REGIONAL 

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a  comunei Cristian  a fost actualizată  și în concordanță cu 

obiectivele de politici europene stabilite în pachetele de propuneri de Regulamente ale Uniunii 

Europene, pentru nouă perioadă de programare aferentă 2021- 2027.  Acest aspect este extrem de 

util, ținând cont de faptul ca programele operaționale reprezintă surse de finanțare de mare 

importanță, mai ales pentru proiecte care urmăresc dezvoltarea socio-economică a zonei, localității, 

comunității.   

 

Viziunea  planului de dezvoltare pentru Regiunea Centru  va cuprinde și toate  microtopiile, dar într-

un  context socio- economic mai larg al comunităţilor, un exemplu de microtopie fiind localitatea 

Cristian, localitate, care  face parte din zona metropolitană și care vine  cu un Plan de acțiuni bine 

conturat, pornind de la date naturale foarte importante și prețioase : obiective de patrimoniu, resurse 

naturale, comunitate interetnică cu un bogat tezaur socio-cultural. 

 

Orice comunitate modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni poate duce la o activitate administrativă 

reactivă,  și se pot rata oportunităţi.   

 

Dezvoltarea durabilă presupune rezolvarea problemelor prezentului fără a compromite posibilitatea 

generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Pentru a atinge acest deziderat al dezvoltării 

durabile este necesară stabilirea unor ţinte concrete, pe termen lung. 

 

Identificarea şi descrierea acestor « ţinte» sunt traduse în planificarea strategică prin conceptul de 

viziune de dezvoltare. Viziunea de dezvoltare explică de ce este nevoie de o nouă abordare, ce este 

propus, unde va lua loc şi cum se va implementa strategia.  

 

Strategia locală  de dezvoltare durabilă -  Cristian  2021-2027 este o viziune a unei localităţi 

dezvoltate economic, turistic şi social: 

- Dezvoltarea turismului prin conservarea şi promovarea obiectivelor şi prin dezvoltarea 

serviciilor turistice; 

- Dezvoltare economică prin atragerea investitorilor şi dezvoltarea afacerilor locale; 

- Creşterea capitalului social prin creşterea nivelului de integrare a persoanelor care aparțin 

grupurilor vulnerabile, îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi a dialogului interetnic. 

 

Direcţiile prioritare oferă cadrul general de acţiune pentru îndeplinirea viziunii de dezvoltare. Fiecare 
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dintre direcţiile propuse implică stabilirea de obiective şi planificarea în timp a măsurilor concrete de 

lucru. 

 

Obiectivele de dezvoltare a  localității  pentru segmentele de timp  2017 –2022  -2027 – 2030,  au 

fost stabilite prin corelarea propunerilor administraţiei publice locale şi analiza situaţiei actuale. 

Orientarea de bază o constituie accentuarea punctelor tari în vederea valorificării oportunităţilor şi 

minimizarea efectelor punctelor slabe prin eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea pentru 

fiecare dintre cele 3 direcţii prioritare identificate. Obiectivele de dezvoltare propuse urmăresc 

impulsionarea şi coordonarea dezvoltării generale prin valorificarea potenţialului existent. 

 

Măsurile propuse pentru realizarea obiectivelor au fost prioritizate în trei categorii: 

Urgent - sunt acele măsuri care nu mai suportă amânare şi de a căror implementare depinde 

dezvoltarea comunei; 

Mediu - sunt măsurile/acţiunile ce se vor realiza după soluţionarea nevoilor stringente; 

Pe termen lung - sunt măsurile/acţiunile ce nu necesită soluţionare imediată. 

 

Planul de acțiuni din cadrul Strategiei locale de dezvoltare durabilă,  este  în concordanță cu 

Documentele programatice aferente perioadei de programare 2021 – 2027, elaborate la nivelul 

României, care au fost fundamentate pe baza Obiectivelor de Politică de dezvoltarea regională și 

coeziune propuse la nivelul Uniunii Europene, respectiv:32 

- O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

- O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără     emisii 

și rezilientă, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi 

și albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra schimbărilor climatice și 

adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor 

- O Europă conectată, prin creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională; 

- 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; 

- O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate  

  

Dintre aceste Obiective de politică stabilite la nivel european, pentru orizontul 2021 – 2027, 

Obiectivul 4 de Politică  al UE - O Europă mai socială, prin implementarea 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 este principalul element de referință 

pentru elaborarea/dezvoltarea documentelor programatice/strategice elaborate la nivel național, 

regional, local, în ceea ce privește domeniul asistenței sociale și protecției copilului. 

 

 
 2 https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/2021_2027/ 
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➢ Strategia locală de dezvoltare durabilă ancorată într-o serie de documente 

programatice/strategice principale, elaborate la nivel european sau național, cu efect asupra 

domeniului serviciilor sociale, respectiv:   

• Strategia europeană pentru tineret 2019 – 202733 

• Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030  

• Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-

2027 și a Planului de acțiune pentru perioada 2021-2027; 

• Strategia Națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 (propunere);  

• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și Planul de acțiuni pe 

perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de 

Muncă 2021-2027 (proiect HG)34 

• Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018 – 2023 

• Strategia națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național 

de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa 

treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până 

în 2050  

• Strategia de dezvoltare teritorială a României, România policentrică 2035 

• Programul de Guvernare 2020-2024 

• Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)  

• Programul Operațional Sănătate  

• Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)  -propunere 

• Programul Operațional Regional  Sud Muntenia 2021 – 2027;  

 

➢ Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027 subliniază că ar trebui acordată o atenție 

deosebită tinerilor care riscă să fie marginalizați pe baza potențialelor surse de discriminare, 

cum ar fi originea etnică, genul, orientarea sexuală, handicapul, religia, convingerile sau opinia 

politică ale acestora. La nivelul strategiei au fost definite 11 obiective pentru tineret. 

Obiectivul 3 al Strategiei europene pentru tineret 2019 – 2027: Societăți incluzive are 

menirea de a echilibra balanța inclusiv prin îmbunătățirea sprijinului social prin punerea în 

aplicare a dreptului la un venit de subzistență, a condițiilor de muncă echitabile, a accesului 

universal la servicii de sănătate de calitate, precum și asigurarea unor măsuri specifice pentru 

tinerii marginalizați. 

 

➢ Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 este realizata pe trei 

direcții principale: economică, socială și de mediu, orientată către cetățean și centrata pe 

inovație și încredere că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod eficient și într-

 
33 Rezoluția Consiliului Uniunii Europene și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind un cadru pentru 
cooperarea europeană în domeniul tineretului: Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
C 456, din 18 decembrie 2018 
34 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6150-ph-snofm-2021-2027 
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un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. Toate Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă 

au ținte care sunt în mod direct legate de responsabilitățile autorităților administrației publice 

locale. 

În cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă 1. Fără sărăcie, țintele pentru 2030 se referă la: 

- Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii; 

- Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă; 

- Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare 

ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale 

sau evenimente climatice extreme 

➢ Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-

2027 și a Planului de acțiune pentru perioada 2021-2027 (proiect HG)35 - stabilește 1 Obiectiv 

General (OG) și 4 Obiective Strategice (OS) care sunt în acord cu obiectivele României asumate 

pentru implementarea Strategiei Europa 2020 (prin Programul Național de Reformă) și a 

Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU (prin Strategia națională pentru dezvoltarea 

durabilă a României 2030). Pentru fiecare obiectiv strategic sunt identificate și promovate 

obiective specifice, direcții de acțiune și rezultatele așteptate, toate aceste elemente regăsindu-

se cuprinse în Planul de Acțiune al Strategiei pentru perioada 2021-2027.  Strategia urmărește 

ca toți cetățenii să aibă oportunități egale de a participa în societate, să fie apreciați și valorizați, 

să trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate.  

 

➢ Obiectivul General al Strategiei naționale pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei 

pentru perioada 2021-2027 vizează reducerea cu cel puțin 10% față de anul 2020 a numărului 

de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, până în anul 2027  

- OS. 1 Un trai decent pentru toți, în temeiul principiului „Nimeni nu este lăsat în 

urmă”; 

- OS. 2 Investiții sociale pentru promovarea coeziunii;  

- OS. 3 Protecție socială pe tot parcursul vieţii unei persoane;  

- OS. 4 Îmbunătățirea capacității administrative pentru coordonarea politicilor în plan 

național în acord cu exigențele europene.  

 

➢ Strategia Națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 (propunere)36 - 

Obiectivul general al Strategiei 2021-2027 este de a asigura participarea deplină și efectivă a 

persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un 

mediu accesibil și rezilient. Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

2021-2027 are prioritar obiectivul Politicile sociale - de la „reabilitarea" individului la 

reformarea societăţii,  continuând şi dezvoltând demersul iniţiat de precedenta strategie 

 
35 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6180-20201222-proiecthg-sn-
incluziune-sociala21-27 
36 http://andpdca.gov.ro/w/stategia-nationala-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati-2021-2027-proiect/ 
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naţională în acord cu obligaţiile asumate prin documentele organizaţiilor internaţionale şi 

europene la care România este parte.  

9.1 Accesibilitate și Mobilitate 

- Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului la mediul fizic 

- Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea accesului la mediul informațional și comunicațional 

- Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea accesului la mijloacele de transport 

- Obiectiv specific 4: Reducerea vulnerabilității la situații de risc și urgențe umanitare 

9.2 Protecția Efectivă a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități 

- Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea posibilității persoanelor cu dizabilități de a lua 

decizii 

- Obiectiv specific 2: Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la etapele 

procedurale ale sistemului de justiție 

9.3 Ocupare 

- Obiectiv specific 1: Creșterea accesului la ocupare pentru persoanele cu dizabilități 

- Obiectiv specific 2: Creșterea calității ocupării pentru persoanele cu dizabilități 

- Obiectiv specific 3: Creșterea accesului la programe de formare profesională 

9.4 Protecție socială, inclusiv abilitare/reabilitare 

- Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului la programele de reducere a sărăciei 

pentru populația generală 

- Obiectiv specific 2:  Îmbunătățirea acoperirii costului suplimentar al dizabilității prin 

programele existente 

 9.5 Viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice 

- Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare în domeniul serviciilor 

sociale 

- Obiectiv specific 2: Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități 

- Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea accesului la servicii sociale în comunitate necesare 

pentru o viața independentă 

- Obiectiv specific 4: Asigurarea accesului la locuințe sociale 

9.6 Educație 

- Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului la educație de calitate pentru toate 

nivelurile de învățământ preuniversitar 

- Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea accesului la educație terțiară 

9.7 Sănătate 

- Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile 

curative și de sănătate publică 

- Obiectiv specific 2: Asigurarea exercitării dreptului la sănătate sexuală și reproductivă 

- Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea accesului la tratament cu demnitate și respect 

9.2 Participare politică și publică 

- Obiectiv 1: Creșterea accesului la activități culturale 

- Obiectiv specific 2: Creșterea accesului la activități sportive și de recreere și turism 
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- Obiectiv specific 3: Creșterea accesului la procesul electoral 

- Obiectiv specific 4: Creșterea participării la viața publică 

➢ Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și Planul de acțiuni pe 

perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 2021-2027 (proiect HG)37 - Obiectivul general al strategiei este creșterea 

ocupării prin măsuri de activare a persoanelor inactive apte de muncă, a șomerilor, în 

special a celor de lungă durată, a tinerilor, inclusiv NEETs, prin asigurarea unor tranziții 

rapide și de calitate în ocupare pentru tinerii absolvenți, prin dezvoltarea resurselor 

umane, prin stimularea culturii și a inițiativei antreprenoriale și prin stimularea creării de 

noi oportunități și locuri de muncă.  

- Obiectivul specific 1. Integrarea durabilă pe piața muncii a forței de muncă disponibile 

- Obiectivul specific 2. Creșterea gradului de valorificare a potențialului economic al 

tinerilor (inclusiv neets) 

- Obiectivul specific 3. Modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii în 

vederea creării unui mediu care să conducă la crearea unei piețe a muncii flexibile, 

funcționale și reziliente 

- Obiectivul specific 4. Consolidarea sistemului de formare profesională a adulților 

pentru o mai bună conectare la cerințele pieței muncii 

 

➢ Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018 – 202338 - asigurarea 

unui acces echitabil la medii de învățare sigure și flexibile, care facilitează inovarea în 

predare și învățare prin utilizarea unui model decizional transparent, bazat pe date 

concrete. Obiective strategice:  

• Îmbunătățirea accesului la servicii educaționale în zonele insuficient deservite și în unitățile de 

învățământ supraaglomerate. 

- Creșterea capacității de școlarizare în învățământul antepreșcolar și preșcolar.  

- Îmbunătățirea condițiilor de cazare și posibilităților de transport pentru elevi și 

studenți. 

• Dezvoltarea și actualizarea cadrului legislativ al infrastructurii școlare pentru 

asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de învățare.  

- Îmbunătățirea calității condițiilor de siguranță și de funcționare a spațiilor de 

învățare. 

• Asigurarea și dezvoltarea unor medii de învățare de calitate care să sprijine procesul 

de învățare. 

- Îmbunătățirea calității și relevanței mediilor de învățare pentru stimularea dezvoltării 

competențelor solicitate pe piața forței de muncă sau fundamentale pentru succesul 

în viață și în societate. 

 

 
37 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6150-ph-snofm-2021-2027 
38 www.edu.ro/sites/default/files/Strategie%20SMIE%2023.04.2018.pdf 
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➢ ”Școala după școală ”- ORDINUL MINISTRULUI nr. 3.300 din 19 februarie 2021, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 24 februarie 2021.     Începând cu semestrul 

al II-lea al anului şcolar 2020-2021, Ministerul Educației organizează şi asigură desfășurarea 

Programului național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a 

inclusiv. Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală“ este 

organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar şi gimnazial, de activități remediale, în 

vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea 

șanselor de succes școlar şi de acces la niveluri superioare de educație şi diminuarea riscului 

de părăsire timpurie a școlii.39 

➢ Strategia de dezvoltare teritorială a României, România policentrică 2035 - este documentul 

programatic pe termen lung prin care este conturată viziunea de dezvoltare a teritoriului 

național pentru orizontul de timp 2035 și sunt stabilite obiective de dezvoltare, măsuri, acțiuni 

și proiecte concrete la nivel teritorial. Obiectivele generale pe care Guvernul și le propune, în 

cadrul acestei strategii, vizează: 

- asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european, prin 

sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și 

broadband; 

- creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și a serviciilor 

publice, în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și 

incluzive; 

- dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive, prin sprijinirea specializării 

teritoriale și formarea zonelor urbane funcționale; 

- protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate 

teritorială; 

- creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare 

teritorială. 

 

➢ Strategia națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului 

național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea 

sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat 

până în 2050 - stabilește necesarul de investiții publice și private, identifică un set specific de 

măsuri și acțiuni privind politicile și propune opțiuni pentru mecanismele de finanțare și 

programele naționale care ar trebui puse în aplicare având ca scop sprijinirea renovării 

parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, publice și private, într-un parc 

imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050, facilitând 

 
39 Sunt eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, menţionat la art. 1, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflaţi 
în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec şcolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la 
activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi 
romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate 
menţionate la alin. 
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transformarea eficace, din punct de vedere al costurilor, a clădirilor existente. Obiectivele 

principale ale Strategiei Naționale de Renovare pe Termen Lung sunt următoarele: 

- îmbunătățirea performanței energetice a fondului existent de clădiri prin reducerea 

consumului de energie, a emisiilor de carbon și extinderea utilizării surselor 

regenerabile de energie la clădiri; 

- îmbunătățirea calității vieții pentru toți utilizatorii prin îmbunătățirea confortului 

termic, a condițiilor de igienă, a siguranței și calității aerului; 

- reducerea nivelului sărăciei energetice și asigurarea unei încălziri accesibile financiar 

pentru familiile cu venituri modeste; 

- eficientizarea mecanismelor de finanțare privind renovarea fondului construit; 

- dezvoltarea competențelor profesionale privind eficiența energetică în clădiri și 

susținerea inovării; 

- creșterea calității fondului construit prin îmbunătățirea siguranței clădirilor și 

asigurarea calității arhitecturale și de integrare în mediul urban a intervențiilor de 

renovare. 

 

➢ Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030 (propunere) - planul 

se integrează cu prioritate obiectivele și direcțiile stabilite prin strategiile specifice în 

domeniul energetic, respectiv al schimbărilor climatice, bazându-se în același timp pe 

documentele programatice inițiate și de alte ministere/autorități. Ca atare, abordarea și-

a propus să identifice un set de priorități care să conducă la îndeplinirea obiectivelor 

asumate revizuite, având în vedere resursele disponibile, necesitatea asigurării unei 

tranziții suportabile pentru industrie și consumatori și capacitatea instituțională de 

implementare. Similar cu perspectiva Uniunii Europene de a construi în jurul a cinci piloni 

politica sa energetică și de mediu la orizontul anului 2030, prezentul Plan a fost construit 

pe o serie de elemente esențiale pentru definirea rolului și contribuției României la 

consolidarea Uniunii Energetice. În acest sens, elementele principale luate în considerare 

în abordarea strategică a Planului au fost următoarele:  

- Abordarea holistică: energie, economie, mediu și schimbări climatice să se deruleze în 

strânsă corelare cu realitatea economică a Statelor Membre, astfel încât să nu fie 

afectat echilibrul macroeconomic și social intern; 

- Restructurarea cadrului de piață, în contextul costurilor induse de tranziție şi 

capacitatea Statelor Membre de a susține aceste costuri, în termeni de accesibilitate 

şi competitivitate;  

- Creșterea economică și a veniturilor per gospodărie (la orizontul anului 2030); 

- Reducerea sărăciei energetice. 

  

➢ Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) -Scopul POIDS este de a 

sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale 

celor cu risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban in ceea ce privește 
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sărăcia Și excluziunea sociala și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația 

vulnerabilă, urmărind obiectivele generale:  

OG1 - Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu precădere din 

mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel local  

OG2 - Creșterea calității serviciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor 

vulnerabile prin asigurarea cu personal de specialitate bine pregătit la nivel local si 

infrastructura adecvată  

OG3 - Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de 

suport și servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de dificultate în care se află  

OG4 - Creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde la nevoile 

populației vulnerabile prin dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii sociale publici și 

privați la nivel local  

OG5 - Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale 

comunității întru-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune adecvate 

 

➢ Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

Prioritatea 1 - Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie 

și a soluțiilor de stocare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Prioritatea 2 -  Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie 

circulară 

Prioritatea 3 - Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului 

şi remediere a siturilor contaminate 

Prioritatea 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor 

➢ Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

Prioritatea 1- Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

Prioritatea2- Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară 

Prioritatea 3- Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 

grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

Prioritatea 4- Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea 

echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării 

și progresului tehnologic. 

Prioritatea 5 - Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și 

tehnic 

Prioritatea 6-  Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

Prioritatea 7 - Antreprenoriat și economie socială 

Prioritatea 8 - Modernizarea instituțiilor pieței muncii 
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Prioritatea 9 - Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul 

vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii 

 

➢ Programul Operațional Sănătate (POS) 

Prioritatea 1 - Investiții  pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi 

cu impact teritorial major  

Prioritatea 2 - Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și 

serviciilor oferite în regim ambulatoriu 

Prioritatea 3 - Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de îmbătrânire a populației şi profilului epidemiologic al 

morbidității 

Prioritatea 4 - Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii 

Prioritatea 5 - Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

Prioritatea 6 - Digitalizarea sistemului medical 

 

Mecanismul de Reziliență și Relansare, unde România are o alocare de 30,46 mld. euro și va constitui 

o sursă principală de sprijin,  în special, pentru mediul de afaceri și pentru instituțiile și autoritățile 

publice, în baza Planului Național de Reziliență și Redresare ce urmează a fi elaborat și negociat cu 

Comisia Europeană. Planul Național de Relansare și Reziliență al României (PNRR) este documentul 

care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții la nivel național pentru 

instituirea ”Mecanismului de redresare și reziliență”. Sursa de finanțare este reprezentată de 

fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și în completare 

din surse alocate de la bugetul de stat. Obiectivul PNRR este asigurarea ameliorării stării economiei 

naționale după criza generată de COVID19, creșterea economică și crearea de locuri de muncă 

necesare pentru incluziunea forței de muncă, sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale pentru 

promovarea creșterii durabile. În vederea accesării fondurilor europene prin Mecanismul de 

redresare și reziliență, Guvernul României a emis OUG 155/2020 care oferă baza legală pentru 

finanțarea proiectelor publice majore care pot avea un impact semnificativ pentru dezvoltarea 

economică la nivelul Regiunilor de Dezvoltare ale României ori la nivelul autorităților locale și care țin 

cont de Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030. 

 

Pilonul I. Tranziția Verde                        

• Sistemul național de gestionare a apei: apă și canalizare, irigații, desecări-drenaje, 

• lucrări de combatere a eroziunii solului și intervenții active în atmosferă  

• Împădurim România și protejăm biodiversitatea  

• Managementul deșeurilor și economie circulară  

• Transport feroviar și mobilitate urbană  

• Valul renovării – Fondul pentru reabilitarea verde și seismică 

• Energie regenerabilă și eficiență energetică 
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Pilonul II. Transformarea digitală   

• Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în administrația publică, 

• România Educată – Digitalizarea educației  

• Broadband și 5G  

Pilonul III. Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii  

• Modernizarea și consolidarea sistemului financiar-fiscal 

• Investiții și instrumente financiare pentru sectorul privat și reforma companiilor de stat 

• România Educată – Învățământ dual, tehnic și profesional 

• Cercetare, Dezvoltare și Inovare 

• Dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu hidrogen și alte gaze verzi 

• România Creativă (industrii creative) 

• Transport rutier și autostrăzi 

Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială  

• Fondul de reziliență pentru localități 

• Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural și zone urbane sărace 

• Infrastructură socială si cămine de bătrâni 

• România Velo – Încurajarea transportului și turismului pe bicicletă, pedestru 

și alte forme nemotorizate –  

• România Atractivă 

Pilonul V. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională 

•  Fondul pentru Spitale. Creșterea accesului la Sănătate 

•  Reziliență în situații de criză 

• România Educată – infrastructură școlară și universitară 

• Încurajarea formalizării muncii, economie socială și introducerea Venitului Minim de 

Incluziune 

• Reforma administrației publice, salarizarea unitară, dialog social și creșterea eficienței 

justiției 

• Fondul de reziliență a societății civile 

Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri  

• România Educată - Programul național de reducere a abandonului școlar 

• Granturi pentru tineret și sport 

• România Educată - Programul Național pentru Creșe 
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V. 2 CONTEXT REGIONAL – REGIUNEA CENTRU 

 

POR își propune următoarele priorități pentru Regiunea Centru - Portofoliul regional de proiecte 

este structurat pe teme de dezvoltare ale POR 2021-2027 și pe domeniile strategice ale PDR 2020-

2027. Până în luna octombrie 2020, au fost incluse în această bază de date 789 proiecte, cu o valoare 

totală de peste 27,26 miliarde lei.    

 
Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027 (PDR Centru) reprezintă principalul document de 
planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din Regiunea 
Centru.  
 
PDR își propune să răspundă nevoii de a avea la dispoziție un document - cadru la nivel regional prin 
care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul 
perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea 
obiectivelor.  
 
Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru a fost realizat în conformitate cu metodologia orientativă 

elaborată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației ce vizează atât 

conținutul Planurilor de Dezvoltare Regională cât și cadrul partenerial de elaborare, consultare și 

aprobare al acestora.  

 

Totodată, au fost respectate deciziile stabilite la nivel regional cu privire la constituirea și 

funcționarea structurilor parteneriale și calendarul orientativ pentru elaborarea documentelor de 

planificare a dezvoltării regionale.  

 

Fiind fundamentat pe o diagnoză detaliată, concretizată prin Analiza socioeconomică regională  a 

Regiunii Centru, Planul de Dezvoltare ia în considerare nevoile majore ale regiunii și are în vedere 

valorificarea potențialul său real de dezvoltare.  

 

Pentru o evaluare cât mai corectă a nevoilor și a potențialului regiunii,  s-au elaborat  studii sectoriale  

la nivel regional în perioada 2016-2018 . Situația forței de munca in Regiunea Centru și nevoile de 

dezvoltare ale sistemului de formare profesională,  

- Studiu privind potențialul de dezvoltare și perspectivele economice ale Regiunii Centru,  

- Analiza disparităților intraregionale și dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii Centru 

- Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru.  

 

Analiza socio-economică și Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru au parcurs un amplu proces 

consultativ desfășurat în cadrul structurilor parteneriale regionale, începând de la identificarea și 

cuantificarea problemelor și nevoilor până la stabilirea priorităților și măsurilor.  Prin activitatea 

desfășurată în cadrul Comitetului Regional de Planificare ,,Centru”, în cadrul celor șapte grupuri 

tematice (infrastructură și dezvoltare teritorială; dezvoltare urbană durabilă; CDI și competitivitate 
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economică; mediu, energie schimbări climatice; resurse  

umane și incluziune socială; turism și patrimoniu cultural, agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală) 

și în cele șase grupuri județene de lucru s-a urmărit implicarea actorilor relevanți pentru dezvoltarea 

regională în toate etapele procesului de planificare și programare.  

 

Au fost avute în vedere de asemenea și strategiile de dezvoltare ale județelor, urmărindu-se 

armonizarea cât mai bună a obiectivelor și acțiunilor județelor și comunităților din Regiunea Centru.  

 
PDR Centru 2021-2027 se raportează, în același timp, la obiectivele stabilite la nivel național și 
european, sintetizate în documentele de programare ale Comisiei Europene pentru perioada  
2021-2027, în angajamentele internaționale ale României și în strategiile naționale pentru perioada 
următoare.  
 

• PDR Centru urmărește pe tot parcursul său firul roșu Planul de Dezvoltare Regională al 
Regiunii Centru 2021-2027,  reprezentat de prioritățile  definite prin Noua Politică de 
Coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027:  

• inovare,  

• digitalizare,  

• transformare economică,  

• reducerea emisiilor de carbon  

• combaterea schimbărilor climatice,  

• creșterea gradului de conectare prin dezvoltarea rețelelor de transport și de internet,  

• incluziune socială prin creșterea accesului la educație,  

• ocupare și la servicii de sănătate de calitate  

• apropierea de nevoile concrete ale comunităților. Regiunea Centru va fi astfel permanent 
cuplată la procesele în desfășurare la nivel european.  

 
În procesul de elaborare al PDR Centru s-au avut în vedere câteva principii fundamentale, și anume: 

 ➢ parteneriatul activ la nivel regional asigurat prin activitățile desfășurate în cadrul structurilor 

consultative și o abordare mixtă a procesului: bottom-up (nevoi, soluții, proiecte) și top-down 

(integrare, corelare, prioritizare);  

➢ concentrarea și prioritizarea obiectivelor, mărindu-se în acest fel eficacitatea utilizării resurselor 

alocate;  

➢ coordonarea și corelarea diferitelor acțiuni propuse, ținându-se cont de complementaritatea cu 

alte strategii naționale sau regionale;  

➢ cuantificarea realizării obiectivelor propuse prin utilizarea unor indicatori SMART de monitorizare 

ai PDR Centru;  

➢ implicarea beneficiarilor încă din faza de elaborare a Planului prin crearea unui portofoliului 

regional de proiecte Conform reglementărilor legale în vigoare, cuprinse în cadrul Legii 315/2004 

privind dezvoltarea Regională în România și a H.G. 1115/ 2004, după avizarea sa de către Comitetul 

Regional de  
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Planificare ,,Centru”, PDR Centru 2021-2027 va fi aprobat de către Consiliul de Dezvoltare Regională 

- forul decizional al Regiunii Centru. Implementarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru se va 

întinde de-a lungul perioadei 2021-2029 și va avea la bază atât finanțări nerambursabile din fonduri 

europene disponibile după aprobarea Programelor Operaționale aferente perioadei 2021-2027, 

oportunitățile de finanțare oferite în cadrul PAC 2021-2027 (prin Planul Național Strategic și sistemul 

de plăți directe), noile pachete financiare și  

programe europene adoptate ca răspuns la criza generată de pandemia COVID 19 (ex. PNRR, Next 

Generation EU, EU4Health etc) cât și alocările disponibile prin programele naționale (ex. PNDL, 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului național auto, Casa Verde, PNCDI etc), toate aceste surse 

putând acoperi doar în parte nevoile de finanțare ale Strategiei, fiind astfel nevoie și de mobilizarea 

unor resurse financiare proprii sau atrase de către autorități locale, companii și universități.  

 

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027 este însoțit de portofoliul regional de proiecte, care 

include proiectele majore, cu un impact larg, semnificativ, care vor fi susținute  

pentru a se asigura o mai eficientă implementare a PDR. 

Portofoliul regional de proiecte constituie un instrument esențial pentru asigurarea implementării 

eficiente a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru permițând, în același timp, monitorizarea mai 

ușoară a PDR Centru. Mai mult decât o însumare a unor proiecte individuale, portofoliul de proiecte 

exprimă în mod tangibil nevoile de investiții ale comunităților din Regiunea Centru, punându-le în 

legătură directă cu prioritățile și măsurile stabilite prin Strategia de Dezvoltare Regională 2021-2027 

și cu sursele disponibile de finanțare.  

 

Odată cu perspectiva dublării sumelor alocate României de către Uniunea Europeană prin Planul de 

Redresare și Reziliență denumit NextGenerationEU, se preconizează finanțarea unui număr 

semnificativ de proiecte suplimentare la nivelul Regiunii Centru. 

 

Dezvoltarea portofoliului regional de proiecte a constituit de la început unul dintre obiectivele 

importante ale procesului de planificare regională, fiind realizat în strânsă colaborare cu partenerii 

regionali. În vederea dezvoltării portofoliului de proiecte au fost derulate următoarele activități 

principale: 

• analizarea proiectelor din listele de rezervă ale POR 2014-2020 și a celor respinse, în special 

cele pe dezvoltare urbană, proiectele de infrastructură de sănătate, socială și educațională, 

dar și proiectele de eficiență energetică, domenii care fac obiectul finanțării și pe perioada 

următoare 

• solicitarea de idei de proiecte de la potențialii solicitanți de fonduri, în special APL din mediul 

urban și de la nivel județean pe următoarele domenii: infrastructură de transport, mobilitate 

urbană, eficiență energetică, regenerare urbană, patrimoniu, turism, infrastructură 

educațională, de sănătate și socială, inclusiv în ce privește stabilirea unor priorități 

• dezvoltarea unei baze de date online pentru portofoliul de proiecte regional 

• prezentarea și discutarea domeniilor de finanțare așa cum rezultă ele din propunerile de 
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regulamente ale CE, precum și din propunerile de alte programe de investiții pentru  

perioada de programare 2021-2027 

• realizarea de întâlniri cu promotorii de proiecte privind dezvoltarea acestora 

• informări și discuții cu partenerii regionali privind OUG 88/2020 pentru asigurarea de resurse 

în vederea pregătirii de documentații tehnico-economice pentru proiecte din portofoliu ce se 

doresc finanțate pe perioada următoare de programare.   

 

- P1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și intreprinderi dinamice  

Prin investițiile propuse a se finanța prin această prioritate se dorește valorificarea potențialului 
inovativ existent în domeniile de specializare inteligentă, potențial încă insuficient asimilat de firme. 
Astfel se dorește sprijinirea structurilor de cercetare dezvoltare și transfer tehnologic care să  permită 
inovarea și transferul de tehnologie către firme, dar și susținerea întregului ciclu de inovare la nivel 
de întreprindere, precum și a modernizării industriale la nivelul firmelor coroborat cu susținerea 
structurilor de sprijinire a afacerilor.  
 

- P2. O regiune digitală 
Prin investitiile propuse se prevede dezvoltarea serviciilor publice digitale si interoperabilitatea 
acestora in vederea imbunatatirii interactiunii cu cetatenii si mediul economic, dar in acelasi timp si 
pentru imbunatatirea activitatii administratiilor prin eficientizarea luarii deciziilor. De asemenea se 
propun investitii care sa determine creşterea gradului de digitalizare în întreprinderile din regiune – 
adoptare soluţii digitale avansate pentru producţie şi administrarea afacerii. 
 

- P3. O regiune prietenoasă cu mediul 
Aceasta vizeaza creșterea calității vieții locuitorilor din localitățile Regiunii Centru pe de o parte prin 
imbunatatirea performantei energetice a fondului existent de cladiri publice si rezidentiale si prin 
modernizarea/extinderea sistemului de iluminat, iar pe de alta parte printr-o mobilitate durabilă și 
regenerarea urbană 
 

- P4. O regiune accesibilă 
Prioritatea urmareste cresterea conectivitatii zonelor mai putin dezvoltate si a zonelor izolate la 
reteaua TEN-T, tinand seama de investitiile realizate prin programele anterioare si cele propuse pe 
celelate prioritati ale POR, dar si cele realizate sau preconizate la nivel national in domeniul 
conectivitatii. De asemenea se urmareste si decongestionarea traficului din marile aglomerari urbane 
pentru a putea contribui la implementarea PMUD-urilor. 
  

- P5. O regiune educată și incluzivă 
Prin intermediul acestei prioritati se prevede susținerea comunităților locale pentru asigurarea 
accesului egal al copiilor și elevilor la infrastructura și serviciile de îngrijire și educație oferite în 
unitățile de învățământ de la toate nivelurile din Regiunea Centru, inclusiv prin accesibilizarea 
infrastructurii. 
 

- P6. O regiune atractivă  
Prin această prioritate se urmareste dezvoltarea urbană integrată în funcție de nevoile fiecărei 
categorii de orașe. De asemenea, intervențiile au în vedere valorificarea potențialului economic al 
turismului din zonele urbane și rurale. 
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Dintr-un număr total de 887 de Centre de Agrement/ Baze turistice pentru tineret funcționale la nivel 

național (din 147 existente), la nivelul Regiunii Centru se regăsesc 14 centre, ceea ce reprezintă un 

procent de 16% din numărul total. Infrastructura centrelor de agrement necesită investiții pentru 

creșterea calității serviciilor de cazare și masă oferite copiilor și tinerilor, beneficiari ai taberelor 

școlare, dar și pentru creșterea calității serviciilor oferite prin diversificarea paletei de activități 

educaționale și recreative pe care le oferă copiilor și tinerilor. 

PDR Centru 2021-2027 / DS 5, vizează conservarea, restaurarea și punerea în valoare a 

patrimoniului cultural-istoric, valorificarea patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării 

potențialului balnear, modernizarea și extinderea infrastructurii turistice pentru tineret și 

reabilitarea spațiilor cu destinație culturală, dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare, 

precum şi îmbunătățirea accesibilității zonelor turistice. Conform PATN40 Secțiunea a VIII-a Zone cu 

resurse turistice, în Regiunea Centru există 288 de UAT care beneficiază de resurse naturale și 

antropice mari și foarte mari, dar 199 dintre acestea se confruntă cu probleme ale infrastructurii 

turistice și 120 cu probleme ale infrastructurii tehnice. Potrivit SNCP 2016-2022, doar 16% din 

totalul monumentelor se află în condiţie medie, bună sau foarte bună, în timp ce 38% se află în 

stare proastă, 3% s-au prăbuşit (sau sunt aproape deteriorate), iar 43% rămâne în continuare 

neinventariat, din punctul de vedere al stării de conservare. 

Dezvoltarea inegală a turismului în interiorul regiunii, în condițiile în care avem un potențial turistic 

ridicat în toate cele șase județe ale regiunii, este edificatoare pentru a arăta importanța aplicării unor 

strategii de stimulare a turismului care includ toate aspectele ce concură la dezvoltarea acestui 

domeniu. În Regiunea  

Centru doar 6 stațiuni balneoclimatice au fost acreditate, un număr mic în comparație cu cele 40 

localități în care există resurse balneare atestate. Unul din domeniile care sprijină dezvoltarea locală 

este cultura, aceasta fiind un instrument de revitalizare socială și economică, jucând un rol important 

în protejarea și promovarea identităților culturale și în susținerea creativității.  

Majoritatea clădirilor și spațiilor destinate activităților culturale din Regiune, fie că este vorba de 

muzee, galerii de artă, săli de spectacol sau cinematografe, au o vechime considerabilă, și puține au 

reușit să fie reabilitate, modernizate și dotate corespunzător.  Având în vedere tendința de creștere 

rapidă și de diversificare a activităților culturale, pe lângă reabilitarea spațiilor actuale cu destinație 

culturală, va fi nevoie în unele centre urbane mari și mijlocii de crearea de noi spații/ clădiri 

multifuncționale care să servească mai bine noile nevoi de dezvoltare a sectorului cultural. e (i) 

favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului 

cultural, turismului și securității /înafara zonelor urbane.  

Majoritatea obiectivelor de patrimoniu de importanță UNESCO sau națională sunt situate în mediul 

rural. De asemenea, în mediul rural se găsesc importante resurse balneare, iar zona montană de la 

 
40 Plan de amenajare a teritoriului național 
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nivel regional este situață în mare parte în mediul rural.  Regiunea Centru are un potențial 

semnificativ în câteva subdomenii de turism alternativ precum turismul gastronomic, turismul viticol, 

turismul de aventură etc. Susținerea formelor de turism tematic și a celor de turism alternativ (turism 

gastronomic, viticol, cicloturism, turism de aventură etc) este una din măsurile propuse in cadrul PDR 

Centru 2021-2027.  

Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030, dar si Master Planul pentru 

Dezvoltarea Turismului National 2007-2026 includ ca si prioritati dezvoltarea patrimoniului natural 

si ecoturismul. De asemenea se sustine dezvoltarea durabila a turismului intr-o maniera in care 

resursele de mediu, culturale si de patrimoniu sa fie apreciate in prezent si pastrate pentru 

generatiile viitoare si recunoasterea turismului ca factor cheie in cadrul economiei.41 

 
41 Alte DOCUMENTE STRATEGICE studiate :Strategia județeană de dezvoltare durabilă – județul Brașov, Strategia judeteană de gestionare a deseurilor 

2021-2025 – județ Brașov, Alte documente care vizează Regiunea Centru 
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Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru  2021-2027 la care se raportează Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă  a com. Cristian 
 

Prioritatea PDR 2021-2027- POR POTE PODD POT POCIDIF POS POEO POIDS PNS POAT PNRR 

P.1.1 Întărirea capacității administrative a 
autorităților publice locale în vederea implementării 
principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea 
cooperării la nivel  Microregional 

#         #  

P.1.2 Extinderea, reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional și 
dezvoltarea infrastructurii TIC, în mod special a 
infrastructurii de bandă largă 

#   # #      # 

P.1.3 Creșterea coeziunii sociale a orașelor prin 
implementarea de strategii de dezvoltare locală la 
nivel de zone țintă din cadrul orașelor 

#       #  #  

P.1.4 Sprijinirea mobilității urbane 
Durabile 

#   #       # 

P.1.5 Extinderea digitalizării serviciilor administrației 
publice locale și 
implementarea de soluții SMART City 

#    #      # 

P.1.6 Regenerarea economică și socială a orașelor 
mici precum și a localităților urbane monoindustriale 
 

# #        # # 
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Prioritatea PDR 2021-2027 POR POTE PODD POT POCIDIF POS POEO POIDS PNS POAT PNRR 

P.2.1 Promovarea unui mediu de afaceri inovativ 
pentru o dezvoltare economică 
Inteligentă 

# # #  #      # 

P.2.2 Extinderea și diversificarea infrastructurii 
regionale și locale de afaceri, susținerea 
clusterelor și dezvoltarea rețelelor de cooperare 
Economică 

# #         # 

P.2.3. Susținerea sectorului regional de 
cercetare-dezvoltare pentru o creștere 
economică inteligentă 

 #   #      # 

P.2.4 Creșterea gradului de 
internaționalizare (sprijinirea participării 
companiilor și instituțiilor de cercetare la diverse 
rețele internaționale de cooperare 
economică) 

#           

P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței 
ofertei educaționale regionale, a serviciilor şi 
accesului la 
educație la toate nivelurile 

# #     #     

Prioritatea PDR 2021-2027 POR POTE PODD POT POCIDIF POS POEO POIDS PNS POAT PNRR 

P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de 
ocupare și modernizarea pieței muncii 

 #     #     

P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea 
accesului și îmbunătățirea serviciilor acordate 
persoanelor 
aparținând grupurilor vulnerabile 

       #    

P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de 
sănătate, creșterea accesului și îmbunătățirea 
serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare  
în sănătate 

     #     # 
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Prioritatea PDR 2021-2027 POR POTE PODD POT POCIDIF POS POEO POIDS PNS POAT PNRR 

P.4.1 Creşterea calităţii mediului înconjurător din 
așezările urbane și 
rurale din Regiunea Centru 

# # #      #  # 

P.4.2 Creșterea eficienței utilizării energiei şi a altor 
resurse materiale prin implementarea de soluţii şi 
tehnologii curate care să faciliteze tranziția către 
economia circulară 

 # #         

P.4.3 Protejarea și conservarea 
biodiversității regionale 

  #      #   

P.4.4 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și 
prevenirea riscurilor Naturale 

  #      #  # 

 

Prioritatea PDR 2021-2027 POR POTE PODD POT POCIDIF POS POEO POIDS PNS POAT PNRR 

P.5.1.Conservarea, restaurarea și punerea în 
valoare a patrimoniului cultural-istoric, 
valorificarea patrimoniului turistic natural și 
creșterea utilizării potențialului balnear 

#          # 

P.5.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii 
regionale de cazare și de agrement și îmbunătățirea 
serviciilor Specifice 

#           

P.5.3. Susținerea turismului de nișă, dezvoltarea 
activităților conexe turismului și integrarea 
activităților Turistice 

#           

P.5.4. Asigurarea forței calificate de 
muncă în turism 

      #     
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Prioritatea PDR 2021-2027 POR POTE PODD POT POCIDIF POS POEO POIDS PNS POAT PNRR 

P.6.1. Eficientizarea activităților agricole, susținerea 
activităților de prelucrare a produselor agricole și 
îmbunătățirea pregătirii profesionale a 
Fermierilor 

      #  #   

P. 6.2. Susținerea activităților agricole    
în zonele montane 

#        # #  

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

        #  # 

P.6.4. Creșterea atractivității economice și 
diversificarea activităților economice 
în localitățile rurale 

        #   

P.6.5. Îmbunătățirea infrastructurii 
tehnico-edilitare a localităților rurale 

        #  # 

P.6.6. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-
recreative și susținerea 
dezvoltării comunitare 

       # #   
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V.3. CONTEXT LOCAL – POLITICI PUBLICE  

 

1. POLITICA DE CREȘTERE ECONOMICA  

 

➢ Politica economică urmărește să sprijine creșterea economică pe perioada planului de 

dezvoltare, rezervele de terenuri libere fiind atent zonificate în relație cu potențialul lor de 

funcțiuni pentru a asigura  locuri de muncă și spații cu  utilizare mixtă; această strategie  

(teritoriu și economic) va permite localității să  să atragă investiții, să dezvolte o economie 

modernă .  

Politica economică implementată de administrația  locală  va  consolida Cristianul  sprijinind-l să 

devină  o localitate cu o economie  dinamică  , bazată pe resursele și potențialul local, de fapt,   unul 

dintre motorele economice ale zonei metropolitane și de a oferi locuri de muncă în proximitatea 

domiciliului. 

Conceptele care stau la baza actualei SLDD promovează schimbarea și  acordă, de asemenea, o 

importanță considerabilă păstrării și îmbunătățirii activelor naturale și construite ale Cristianului 

pentru generațiile viitoare.  

 

Centura verde joacă un rol important regenerarea  planificată . Protejarea și îmbunătățirea mediului 

antropic și natural, calitatea clădirilor, străzilor și spațiilor din Cristian influențează bunăstarea 

oamenilor care trăiesc și lucrează în localitate. O economie de succes în Cristian va avea implicații 

mai largi în întreaga regiune, iar SLDD are un rol de ghid care orientează implementarea politicilor 

publice. Odată cu realizarea infrastructurii de transport devin atractive rezervele de teren utilizate în 

prezent doar, în scop agricol. Cristianul are, de asemenea, o gamă de manifestări culturale și sportive 

care  aduc beneficii economice care contribuie și la  îmbunătățirea bunăstării rezidenților; începe să 

devină atractiv  pentru turism și își dorește să fie recunoscut pentru produsele locale, fie materiale 

(mobile tangibile) sau culturale ( imateriale). 

  

SLDD urmărește să  păstreze resursele existente de terenuri strategice pentru investiții care ar putea 

ocaziona   o gamă generoasă de locuri de angajare în locații accesibile, conectate coridoarelor de 

transport.  

 

Realizarea  strategică a aeroportului din Ghimbav deschide calea pentru noi  afaceri – spații cu 

utilizare mixtă și zone de servicii asociate, inclusiv spații dedicate expozițiilor, showroom-urilor, etc., 

; realizarea infrastructurii rutiere, de interes national, deschide  calea către dezvoltarea de zone noi 

de servicii și producție.  

 

Centrul localității  este nucleul   care cuprinde : centrul comercial local,  o destinație turistică 

importantă,  o gamă largă de oferte și atracții culturale, decorul uimitor și arhitectură specifică ( aici 
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se regăsesc  clădiri listate (LMI) cât și spații verzi .  Centrul localității are conexiuni excelente de 

transport public.    

Planul de dezvoltare  asigură comunitatea  că dezvoltarea  centrului  localității va atinge echilibrul  

potrivit  : de la realizarea potențialului său economic, la protejarea patrimoniului său construit și 

natural. Planul de dezvoltare strategică pentru Cristian identifică 5 zone de dezvoltare cu o puternică 

vocație economică, oferind un imbold pentru noi oportunități de investiții și crearea de locuri de 

muncă în aceste locații care beneficiază de o bună accesibilitate la coridoarele de transport existente 

sau viitoare.  

➢ Zona 1  - centrul localității, străzile Lungă, Râului, Nisipului parțial, Morii parțial 

➢ Zona 2  - zona industrială DN73 – DN73B către Ghimbav 

➢ Zona 3 – zona turistică și de agrement Varniță – Lac Măgurele/ Lunca gării – Dorobeiul 

➢ Zona 4 – o nouă zonă de investiții majore între DN73G și Ghimbav 

➢ Zona 5  – o nouă zonă de comerț/servicii  A3-DN73G -DJ112 Vulcanului 

42 

 

 

 
42 Harta se regăsește în Anexe  ca format macro – 5 zone cu dez economică 
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Zona 1  – centrul localității, străzile :  Lungă, Râului, Nisipului parțial, Morii parțial 

 

➢  Dinamizarea și revitalizarea centrului urmează să se realizeze prin amenajarea urbanistică și 

peisagistică  a străzilor nominalizate, prin asigurarea unor trasee pietonale promenade care 

încurajează parcursul pe jos, înfrumusețarea acestora prin  reabilitarea și extinderea spațiilor 

verzi amenajate, amplasarea de elemente de mobilier urban și spații comerciale de tip chioșc 

în vederea închirierii pentru comerț local, poduri pietonale peste apă, crearea de puncte de 

interes local, trasee de piste biciclete, amenajare peisagistică  curs de apă, traseu turistic 

monumente istorice; reabilitarea clădirilor istorice de patrimoniu și marcarea monumentelor 

listate - LMI; realizarea de broșuri informative privind atracțiile locale, marcarea unor trasee 

de promenade; organizarea și promovarea locurilor din Cristian prin evenimente și târguri 

tematice, mici festivaluri, promovarea lansărilor de produse, inclusiv târg de  carte, târguri de 

antichități, târguri tematice de Crăciun, Paște, Mărțișor; asigurarea facilităților de suport. 

 

➢ Spații active și atractive, servicii 

• alimentație publică - cafenele, terase, restaurante, cofetării, gelaterii, covrigării, produse locale 

• comerț nealimentar – ateliere produse locale, meșteșuguri, magazine antichități, librării, farmacii, etc 

• servicii profesionale – birouri notariale, cabinet de avocatură, cabinete medicale, alte cabinet 

profesionale, sedii de firme și birouri, showroom, expoziții cu vânzare 

• servicii financiare / bancare – sedii de bănci,  

• sedii de cabinet de consultanță :  asigurări, agenții imobiliare, agenții turistice 

• spații de cazare turistică  

• cultură – galerii de artă, muzeu, sală de teatru  

  

➢ Proiecte previzionate : 

▪  reabilitare și amenajare  centrul istoric    

▪ pârâul Ghimbășel  - taluzare estetică, consolidare maluri, recuperarea drumului de halaj, 

amenajare peisagistică, promenade, parc linear, culoar verde-albastru 

▪ reabilitare și amenajare  străzi cu profil comercial și turistic   

▪ reabilitare  fațade în zonele protejate  

▪ promovare și lobby national / international în vederea atragerii de manifestări culturale 

în spațiile publice reabilitate ale Cristianului   

▪ spații sanitare  în zonele intens pietonale  

▪ amenajare  locuri de parcare  

 

Zona 2 – zona industrială DN73 – DN73B către Ghimbav 

 

➢ Completarea ofertei economice de interes local și zonal prin încurajarea și stimularea 

dezvoltării de comerț, servicii, producție și mică industrie nepoluantă (compatibile cu locuirea 

din proximitate) ; realizarea infrastructurii de echipare edilitară emergentă (rețea de apă și 
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canalizare) pe traseul DN73, DE50, DE150, pe domeniul public; reglementarea situației 

juridice a drumurilor respective în vederea modernizării (parțial în domeniul privat, fiind 

necesară trecerea acestuia în domeniul public); modernizare DE50, asfaltare Aleea 

Duvenbeck, realizare perdele verzi, iluminat public și realizare canalizație pentru 

infrastructura de comunicații (internet, fibră optică, telefonie); introducerea străzilor DE50 și 

Aleea Duvenbeck în circuitul transportului public (realizare stații transport în comun) 

 

➢ Spații comerciale de retail  active și atractive, servicii diverse :  

• sedii de firmă, birouri,  

• showroomuri, spații de logistică și de depozitare,  

• spații de producție nepoluantă și prelucrare 

• servicii de întreținere auto 

• supermarket-uri sau centre comerciale de interes zonal 

 

➢ Proiecte previzionate: 

▪ extindere rețea de apă și canalizare    

▪ modernizare  DE50 prin asfaltare, realizare trotuare și spații verzi, iluminat public și 

canalizație curenți slabi   

▪ modernizare  Aleea Duvenbeck - prelungire Strada Cucului prin asfaltare, realizare 

trotuare și spații verzi, iluminat public și canalizație curenți   

▪ stații transport în comun   

▪ reabilitare a DN73 prin mărirea capacității de transport la 4 benzi 

▪  sens giratoriu Strada Cucului Brașov – Aleea Duvenbeck  

 

Zona 3  – zona turistică și de agrement Varniță – Lac Măgurele/ Lunca gării - Dorobeiul 

 

➢ Valorificarea potențialului turistic al Cristianului și completarea centurii verzi a Brașovului  ; 

dezvoltarea unei zone turistice și de agrement unică și atractivă atât pentru locuitorii 

Cristianului cât și pentru vizitatori, care  va așeza Cristianul pe harta destinațiilor de petrecere 

a timpului liber și care va stimula economia locală prin creșterea cererii de oferte de cazare. 

Stabilirea clară a funcțiunii de turism și agrement cu un set de caracteristici unitare care să 

dea valoare întregii zone pentru  viitoarele dezvoltări .   

 

➢ Spații de reabilitat : Lac Măgurele și Varniță 

• realizarea unui parc tematic cu caracteristici unice – atracție la nivel local ( regional si/sau 

national) pentru copii și adulți  ce va cuprinde  trasee tip aventura,  tiroliană, facilitate specială 

de cățărare,  traseu bob de agrement vară/iarnă, pârtie de săniuș, zorbing de vară și iarnă,  

amfiteatru în aer liber pentru diferite spectacole de teatru, film în aer liber, concerte, și spații de 

conectare socială; parcul va avea asigurat  un acces facil atât la nivel local cât și conectat cu 

principalele coridoare de transport : legătura directă din DN73, trecerea peste calea ferată, o 
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nouă gară pentru acces cu tren și tren metropolitan, acces dinspre Brașov prin strada Cucului – 

Brazilor, acces dinspre localitate prin conexiune cu strada Eroilor, acces pietonal prin amenajarea 

promenadei la lizieră și a pistelor de biciclete pentru agrement 

• decolmatarea, deutrofizarea, salubrizarea și amenajarea  lacului Măgurele  pentru spațiu  de 

picnic și campare  

• pădurea  stejarilor seculari  va fi introdusă  în circuite turistice 

•  marcarea siturilor arheologice în colaborare cu instituțiile de resort, pentru valorificarea 

acestora 

•  introducerea în circuitul de agrement a muchiei -  (pădure de agrement)  

• valorificarea biodiversității florei locale prin realizarea unui parc dendrologic în colaborare cu 

Institutul de cercetare pentru mediu ( alternativă Biodom) 

• amenajare promenadă lizieră și circuit recreativ pentru biciclete  

• marcarea potecilor și a traseelor turistice montane 

• realizarea conexiunilor turistice cu Poiana Brașov și Râșnov (rutier, pietonal, velo) 

 

➢ Proiecte previzionate 

▪  parc tematic de importanță regională/națională  

▪ parc dendrologic  - alternativă Biodom 

▪ pădure de agrement   

▪ promenada Lunca Gării  și a traseului pistei de biciclete Râșnov – Brașov – Poiana Brașov  

▪ drumul de legătură Dorobei -  Poiana Cristianului – Poiana Brașov  

▪ reabilitare  Lac Măgurele    

▪ spațiu  de picnic și camping adiacentă lacului   

▪ marcarea traseelor turistice (drumeție  - poteci montane)   

▪ infrastructură acces pentru zona turistică (realizare legătura DN73, trecere peste calea ferată, 

gară nouă, reabilitare strada Brazilor – Eroilor)  

▪ realizare broșuri de promovare turistică și de informare asupra circuitelor turistice în care vor 

fi incluse siturile arheologice și stejarii seculari   

 

Zona 4  – o nouă zonă de investiții majore între DN73G și Ghimbav 

 

➢ Având în vedere realizarea infrastructurii de transport de interes national (autostrada 

Comarnic – Brașov, aeroport Ghimbav) precum și traseele principalelor legături ale localității 

în teritoriu (DN73, DN73B, DJ112A) am identificat Zona 1 care are cele mai mari șanse să 

devină viitoarea zona de afaceri a Cristianului, zona care va oferi locuri de muncă aproape de 

casă sau a căror mobilitate generată afectează cel mai puțin localitatea în traseul de naveta, 

și am completat alte zone deja conturate ca zone de afaceri în vederea menținerii caracterului 

acestora și din punct de vedere al principiilor de sinergie și compatibilitate funcțională. 

In această zonă se doresc  investiții inovative de importanță regională care să susțină rolul 

Cristianului de motor economic al zonei metropolitane Brașov - Valorificarea potențialului de 
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dezvoltare al rezervelor de terenuri libere dat de amplasarea în proximitatea coridoarelor de 

infrastructură de transport de interes national prin stabilirea direcției de dezvoltare viitoare 

a acestei zone ca zonă de interes economic major, cu un set de caracteristici unitare care să 

dea valoare întregii zone prin atragerea marilor investitori prin lobby și parteneriate cu 

Camera de comerț și industrie; parteneriate cu municipiul Brașov și Consiliul județean 

;parteneriat cu Orașul Ghimbav în scopul realizării unui drum expres între aeroport și DN73G; 

realizarea legăturilor rutiere între DN73B și drumul expres (2 poduri peste Ghimbășel); 

realizarea infrastructurii edilitare (apă și canalizare) ; modernizarea noilor drumuri (asfaltare, 

spații verzi, iluminat public).  

 

Observații – în prezent, zona este în extravilan, în exploatație agricolă. Tendințele sunt de 

fragmentare a teritoriului și de investiții izolate prin solicitări de PUZ-uri de introducere în intravilan 

pentru diverse dezvoltări (locuințe, locuințe colective, zone de servicii). De asemenea se remarcă 

mișcări pe piața imobiliară pentru vânzări de terenuri în această zonă, pentru viitoare dezvoltări 

(logistică, industrie, etc) .Este realist să ne așteptăm că această zonă nu va rămâne neafectată de 

impactul dezvoltării adusă de aeroport și autostradă iar activitățile agricole tradiționale tind să se 

reducă întrucât terenurile se află în proprietate privată,  iar proprietarii doresc să valorifice terenurile 

pentru a-și satisfice nevoile financiare.  

 

Ținând cont de faptul că DN73G (breteaua) a împărțit teritoriul comunei în două, iar accesul  în și din 

bretea se poate realiza doar pentru dezvoltări  care generează trafic în interes comercial/ de 

servicii/industrial, pentru a beneficia de avantajul strategic al acestui coridor de transport în interesul 

creșterii economice a localității, vocația acestei zone devine una de interes economic.  

 

Scopul planificării acestei zone de interes este de a nu se dezvolta haotic, fragmentat, ca un puzzle 

de funcțiuni diverse, ci de a fi conturată coerent, atractiv și în scopul aducerii celor mai mari beneficii 

pentru toți factorii interesați (proprietari de terenuri, dezvoltatori, interesul general al comunității 

cristolovene, interesul general al regiunii din care face parte). 

 

Zona este portivită și pentru o investiție greenfield, adică  o investitie care se dezvoltă "de la zero", 

pe un teren fără infrastructură existentă, unde o companie (de obicei de mari dimensiuni) își 

construiește o nouă facilitate de productie. (exemplu local – Ina Schaeffler) . Investițiile de tip 

greenfield sunt de obicei efectuate acolo unde există un potential major de dezvoltare în anumite 

ramuri economice, datorită riscurilor pe care le comportă, având in vedere costurile ridicate cu 

construcția facilităților si punerea lor in funcțiune. In cazul investițiilor cu un puternic impact 

economico - social, companiile private pot apela la facilități acordate de autoritatile locale sub forma 

ajutorului de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale şi necorporale, precum şi 

cele legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, sau alte facilități.  

➢ Spații comerciale de retail și producție  

• sedii de firmă, birouri,  
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• showroomuri, spații de logistică și de depozitare,  

• spații de producție nepoluantă și prelucrare 

 

➢ Proiecte previzionate : 

▪ pod 1și pod 2 peste Ghimbășel în scopul asigurării accesului în zona de exploatație agricolă și 

în scopul viitor al susținerii dezvoltării planificate  

▪ acces din DN73G și drum expres către aeroport în parteneriat cu Ghimbav  

▪ infrastructură edilitară (magistrale apă și canalizare)   

▪ modernizarea noilor drumuri – asfaltare, iluminat public, spații verzi   

▪  “dezvoltare agricultură în sistem inovativ”, cu spații pentru producție, prelucrare, procesare, 

depozitare și furnizare produse (exemplu de investiție aprobată în 2020 -Livadă măr și păr cu 

depozit frigorific) 

▪ dezvoltare tip “greenfield” 

▪ dezvoltare tip “cluster de afaceri/ logistica, activități inovative, cercetare, laboratoare 

integrate, servicii TIC,” 

▪ dezvoltare parc tematic de activitati si evenimente culturale/sportive, centre expoziționale 

 

Zona 5  – o nouă zonă de comerț/servicii  A3-DN73G -DJ112 Vulcanului 

 

➢ Dezvoltarea unei zone de comerț și servicii compatibile cu zona de locuințe în apropierea 

DN73G, care să facă trecerea între impactul  realizării autostrăzii și zona rezidențială, astfel 

încât zona rezidențială să fie conturată coerent și protejată. Totodată această zonă este o 

intrare principală în localitate, astfel încât dezvoltarea e necesar să fie reprezentativă atât din 

punct de vedere estetic cât și al funcțiunii. Se urmărește valorificarea potențialului de 

dezvoltare al rezervelor de terenuri libere dat de amplasarea în proximitatea coridoarelor de 

infrastructură de transport de interes national și în proximitatea zonei rezidențiale, prin 

stabilirea direcției de dezvoltare viitoare a acestei zone ca zonă de interes economic. In 

vederea obținerii potențialului maxim al zonei se preconizează stabilirea ierarhiei căilor de 

comunicație și a zonelor de dezvoltare pentru accesibilitate și mobilitate facilă viitoare (străzi 

principale care vor putea fi introduse în circuitul de transport în comun și în rețeaua de piste 

biciclete); extinderea și mărirea capacităților rețelelor edilitare care să suporte dezvoltarea 

zonei 

 

➢ Spații comerciale de retail active și atractive, servicii diverse   

• servicii de întreținere auto 

• stații alimentare carburanți, stații de încărcare curent 

• sedii de firmă, birouri, showroom 

• supermarket-uri sau centre comerciale de interes zonal 

•  hotel, restaurant 

• servicii medicale, activități sportive 
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• alte funcțiuni care nu atrag trafic greu (peste 3,5T) și sunt compatibile cu locuirea 

 

➢ Proiecte previzionate  

▪  acces principal din DJ112, sens giratoriu și stradă principală colectoare DE111   

▪ infrastructură edilitară (magistrale apă și canalizare)   

▪ circulații - modernizare străzi principale – asfaltare, iluminat public, spații verzi, parcări, pistă 

biciclete   

 

 

2. POLITICA  PENTRU RIDICAREA STANDARDULUI DE VIATA A LOCUITORILOR  

  

➢ Cristianul este o localitate în creștere, fiind o destinație preferată pentru sectorul rezidențial. 

Populația sa,  acum ( 2022),  numără peste 6000 de locuitori, și este în continuă creștere. 

Atractivitatea polului de dezvoltare Brașov are implicații asupra nevoii de locuințe care, la 

rândul ei, influențează rezerva de teren care trebuie identificată pentru dezvoltarea zonei 

rezidențiale. SLDD recunoaște, de asemenea, că o populație în creștere are nevoie de dotări 

și servicii, cum ar fi magazine locale și facilități comunitare: școli, servicii de îngrijire a 

sănătății, spații de petrecere a timpului liber, recreere și de joacă pentru copii și adulți 

deopotrivă (inclusiv spații adecvate pentru manifestări culturale, evenimente). 

 

Soluția de siguranță publică inteligentă permite administrației  să utilizeze camerele de supraveghere 

legate în rețea, în combinație cu o gamă largă de module performante de analiză video, pentru a 

eficientiza aplicarea legii și pentru a îmbunătăți semnificativ siguranța generală a localității. 

 

➢ Proiecte previzionate  

• implementare Sistem de supraveghere video inteligent pentru siguranța publică, mai 

nales siguranța și securitatea copiilor și tinerilor în interiorul și în proximitatea 

unităților de învățământ, locurilor de joacă și altor areale în mod uzual frecventate de 

copii și tineri; 

•  securitatea bătrânilor în public și în privat, în special în condiții climaterice dificile 

acestora 

• detectarea timpurie a situațiilor violente, potențial conflictuale, sau generatoare de 

incidente, precum ambuteiaje, aglomerări umane neautorizate, probleme de trafic 

auto etc și notificarea acestora către cetățeni, până la rezolvarea legală 

• facilitarea apelării la serviciul de urgență în situații de criză sau urgență ce au loc în 

mediul privat sau în mediul public;  

• detectare timpurie, acolo unde este posibil, și informare și avertizare timpurie a 

cetățenilor cu privire la situații climaterice sau de mediu deosebite, situații de urgență, 

sau alte evenimente cu potențial dăunător accentuat; 
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Nevoia de spații de locuit a municipiului Brașov este direcționată în localitățile din prima coroană 

metropolitană – Hărman, Sânpetru și Cristian, Ghimbav. Rata de dezvoltare a zonelor rezidențiale 

este constrânsă de o varietate de factori, inclusiv de condițiile pieței imobiliare. SLDD subliniază 

importanța asigurării infrastructurii adecvate care să susțină dezvoltarea rezidențială și elimină riscul 

ocupării necontrolate a teritoriului prin dezvoltări noi.  

 

În vederea atingerii acestui deziderat  localitatea  a fost divizată în sectoare în funcție  de gradul de 

dezvoltare – zone rezidențiale constituite, zone rezidențiale în curs de constituire, întrucât măsurile, 

direcțiile de acțiune și intervențiile necesare sunt diferite  în funcție de acest criteriu; s-au identificat 

6 zone rezidențiale compacte. 

 

Zona rezidențială 1 – vatra satului (corespunde intravilanului din 2000) în care teritoriul este 

constituit și configurat, cu străzile vechi clar delimitate, care beneficiază de infrastructură edilitară 

 

➢ Proiecte previzionate:  intervenții de protejare a caracterului și identității locale, completarea 

dotărilor necesare, îmbunătățirea condițiilor existente și a mediului, îmbunătățirea 

conectivității,  calitatea arhitecturii, revitalizarea spațiilor publice; tot aici se va adăuga o zonă 

rezidențială extinsă prin PUZ, situate între calea ferată și zona turistică din Lunca Gării 

 

Zona rezidențială 2 – zona de sud-vest cuprinsă între DJ112 Vulcanului și limita UAT cu Râșnov, în 

care teritoriul este în curs de constituire și configurare 



STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA – com. CRISTIAN, jud. BRAȘOV 
  
 

 

144 
 

➢ Proiecte previzionate:  ierarhizarea circulațiilor pentru îmbunătățirea conectivității, de 

management al vitezei,  echiparea edilitară,  identificarea dotărilor necesare și completarea 

acestora,  îmbunătățirea calității arhitecturii,  îmbunătățirea spațiilor publice și a mediului, 

inclusiv spații cu structuri de învățământ, loisir, sport  

 

Zona rezidențială 3 – zona de vest cuprinsă între DJ112 Vulcanului și DN73G (bretea), în care teritoriul 

este în curs de constituire și configurare - parțial în extravilan cu potențial rezidențial 

 

➢ Proiecte previzionate ierarhizare a circulațiilor pentru îmbunătățirea conectivității și 

management al traficului, echipare edilitară,  identificarea dotărilor necesare și completarea 

acestora,  îmbunătățirea calității arhitecturii,  îmbunătățirea spațiilor publice și a mediului 

 

Zona rezidențială 4 – zona DN73B - DN73G (bretea)- DN73-Câmpului - CFR, în care teritoriul este în 

curs de constituire și configurare  

 

➢ Proiecte previzionate   ierarhizare a circulațiilor pentru îmbunătățirea conectivității și 

management al traficului, echipare edilitară,  identificarea dotărilor necesare și completarea 

acestora,  îmbunătățirea calității arhitecturii,  îmbunătățirea spațiilor publice și a mediului 

 

Zona rezidențială 5 – zona nord-est DN73G (bretea) - DN73B Ghimbavului – prelungire 1Mai, în care 

teritoriul este în curs de constituire și configurare  

 

➢ Proiecte previzionate  ierarhizare a circulațiilor pentru îmbunătățirea conectivității și 

management al traficului, echipare edilitară,  identificarea dotărilor necesare și completarea 

acestora,  îmbunătățirea calității arhitecturii,  îmbunătățirea spațiilor publice și a mediului 

  

Zona rezidențială 6 – zona sud-est Dorobeiul, în care teritoriul este în curs de constituire și 

configurare  

 

➢  Proiecte previzionate - ierarhizarea circulațiilor pentru îmbunătățirea conectivității și 

management al traficului, echipare edilitară,  identificarea dotărilor necesare și completarea 

acestora,  îmbunătățirea calității arhitecturii,  îmbunătățirea spațiilor publice și a mediului 

 

• POLITICA  PENTRU INFRASTRUCTURA ADECVATA – SUPORTUL DEZVOLTARII INTELIGENTE  

 

➢ În vederea îndeplinirii acestui obiectiv se impun măsuri și direcții de acțiune în ceea ce 

privește conexiunea și accesibilizarea localității cu teritoriul din care face parte și măsuri și 

direcții de acțiune în ceea ce privește conexiunea și accesibilitatea  în interiorul localității prin 

asigurarea unei mai bune conectivități prin ierarhizarea străzilor și amenajarea acestora 

corespunzător ierarhie 
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Rețeaua de străzi principale care conectează teritoriul (drumuri naționale și drum județean) –  

 

➢ Proiecte previzionate de revitalizare urbană   

•  preluarea în administrare de la CNAIR Strada Lungă între Strada Soarelui Râșnov  și 

sens giratoriu DN73-DN73G,  în vederea amenajării, revitalizarea acesteia prin 

amenajare cu pistă de biciclete, spații parcare, spații verzi și trotuare, transport public  

• redirectionare controlată a traficului auto pentru optimizarea deplasării vehiculelor și 

persoanelor 

• preluarea în administrare de la CNAIR Strada Ghimbavului   în vederea amenajării, 

revitalizarea acesteia prin amenajare cu pistă de biciclete, spații parcare, spații verzi și 

trotuare, transport public    

• Strada Ghimbavului  

• îmbunătățirea conectivității cu localitatea a zonei de locuințe  (Strada Victor Babeș, 

Strada Lungă 240, noile dezvoltări de locuințe ) prin realizare sens giratoriu pe strada 

Ghimbavului (DN73B) 

• sens giratoriu pe DN73B în parteneriat cu CNAIR – DRDP 

• accesibilitate și mobilitate -  strada Vulcanului (DJ112) prin completarea reabilitării pe 

partea stângă – trotuare, spații verzi, pistă biciclete, treceri pietoni, măsuri de 

reducere a vitezei, acoperire rigole  

•  Strada Vulcanului- lateral stânga 

• modernizarea străzii de acces în Cartier Tineretului din Strada Lungă   

 

Rețeaua de străzi principale în localitate 

➢ Proiecte previzionate  -  conexiunea directă cu relațiile în teritoriu,  transport în comun, piste 

de biciclete, parcări publice,  circulația  în ambele sensuri pentru a conecta teritoriul adiacent 

și a colecta și distribui traficul în rețeaua teritorială  

 

Rețea de străzi secundare în localitate 

➢ Proiecte previzionate - străzi rezidențiale de acces la locuințe, străzi care pot funcționa ca 

sensuri unice în vederea revitalizării spațiului public (parcaje, spații verzi, promenade), 

reducere viteză de rulare prin reconfigurare traseu străzi cu lungime mai mare de 350ml  

 

Asigurarea unei bune conectivități prin Realizare de noi căi de comunicație în teritoriu 

➢ Proiecte previzionate  

•  drum expres (regim de drum național) spre aeroport, în parteneriat cu Orașul 

Ghimbav, și Ministerul Transporturilor prin CNAIR-DRDPLegaturi rutiere cu DN73B și 

DN73G 

• modernizare drum DE4  

• modernizare drum DE5  
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• legături rutiere coerente între DN73B și DN 73 - zona industrial:  modernizare strada 

DE50 , moderizare Aleea Duvenbeck  

• legături rutiere cu DN73, Strada Cucului Brașov  și zona turistică, drum Varniță și acces 

din sens giratoriu cu trecere peste calea ferată ,  amenajare Strada Brazilor în zona 

turistică   

•  legături rutiere : Poiana Cristianului  -Poiana Brașov, drum de acces Dorobeiul - Poiana 

Cristianului  

 

Îmbunătățirea conexiunii feroviare 

➢ Proiecte  previzionate  reabilitare a zonei gară, parteneriat CFR , înființare gară nouă, 

parteneriat CFR, îmbunătățirea accesibilității și mobilității locale prin realizarea de noi 

conexiuni cu trama stradală existentă în localitate, Strada Teilor – conexiune cu strada Lunca 

Gării (trecere peste calea ferată), pod peste Ghimbășel - strada Nisipului , acces cartier 

Tineretului / Vulcanului din strada Lungă (deviere trafic din strada Soarelui) 

 

Îmbunătățirea accesibilității și mobilității prin mijloace ecologice 

➢ Proiecte previzionate   

• trasee pistă biciclete – naveta și agrement, rețea de piste de biciclete pentru agrement 

și navetism  în parteneriat cu Brașov și Râșnov 

• rețea de piste biciclete de interes local    

• trasee transport public – existente și posibile: modernizare a stațiilor de transport în 

comun existente,  înființare stații noi de transport în comun 

▪ realizare  stații de încărcare electrice  

▪ rețea pietonală integrată și conectată la centrele de interes  

▪ marcare trasee montane de drumeție  

 

Îmbunătățirea accesibilității în fondul forestier  

➢ Proiecte previzionate proiect de modernizare a drumurilor forestiere, realizare Calea 

Stejarilor 

 

 

• POLITICA  PENTRU UN MEDIU DE VIATA SANATOS  

  

➢ Implementarea conceptului de localitate/ comunitate smart aduce beneficii imediate, cu 

impact semnificativ asupra calității vieții cetățenilor și asupra mediului, aceștia fiind indicatorii 

cei mai importanți la nivel mondial care trebuie îmbunătățiți. Absolut toate celelalte elemente 

din zona social și economică sunt subsecvente acestor doi indicatori primordiali. Identificarea 

și aplicarea soluțiilor inteligente este necesar să se facă în toate domeniile, de la energie, 

infrastructură, mobilitate până la educație și sănătate.  
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Conform Ghidului Smart City pentru România, lansat de Ministerul Comunicațiilor și Societății 

Informaționale în 2016, daca oricare din acțiunile de mai jos se realizează în mod uzual într-o 

comunitate, membrii acesteia sunt deja parte a unei comunități “smart”, iar ei, la rândul lor, parcurg 

această transformare la nivel individual:  

• colectează selectiv deșeurile casnice de fiecare dată când aruncă gunoiul;  

• lasă apa să curgă doar atât timp cât o folosesc;  

• irigă inteligent, micșorând pierderile de apă;  

• nu poluează solul cu substanțe nocive, le colectează separat și le dau spre reciclare;  

• dau echipamentele electronice și electrocasnice vechi spre reciclare;  

• protejează vegetația și vietățile sălbatice de acțiuni distructive sau dăunătoare;  

• plantează arbori sau alte forme de vegetație;  

• reduc deplasările auto la minimum necesar, reducând consumul și gradul de poluare; 

 • respectă nivelul fonic general; 

 • utilizează tehnologii moderne, nepoluante, pentru iluminatul casnic, aparatura electronică și 

electrocasnică etc.  

 

De aici, reies o serie de principii de bază pentru ca o comunitate sau localitate să se poată numi 

„smart”, după cum urmează:  

• Respectul față de mediul înconjurător și viață, în general;  

• Respectul față de lege, față de comunitate și de membrii acesteia; 

• Utilizarea chibzuită a resurselor disponibile și reciclarea acestora când este posibil;  

• Reducerea dependenței de resursele epuizabile;  

• Creșterea implicării active a membrilor comunității în rezolvarea problemelor acesteia;  

• Urmărirea unei dezvoltări durabile, coordonate și raționale la nivel individual și al comunității. 

 

În cadrul aceluiași ghid, sunt definite, pentru o mai bună înțelegere,  conceptele și termenii de 

referință la domeniu :  

 

 a) Tehnologii „smart”: reprezintă produse, echipamente sau componente ce conțin unități de 

procesare a datelor, senzori, sunt programabile și au capabilități de conectare la Internet sau alte 

rețele de date, fiind utilizate în scopul culegerii de date din mediul înconjurător, îndeplinirii de 

comenzi primite, transmiterii și recepției de date și interacțiunii cu omul sau cu alte sisteme sau 

echipamente.  

 

b) Servicii „smart”: reprezintă acele servicii destinate cetățenilor sau mediului de afaceri dintr-o 

comunitate sau localitate, furnizate public cu ajutorul sau prin intermediul tehnologiilor „smart”;  
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c) Comunități/localități „smart”: reprezintă comunități sau localități care utilizează în mod curent 

servicii „smart” pentru satisfacerea nevoilor sau cerințelor particulare identificate sau manifestate 

de cetățenii sau mediul de afaceri din aria geografică acoperită.  

 

d) Comunități/localități integral „smart”: reprezintă comunități sau localități în care toate nevoile 

identificate sau manifestate de cetățenii sau mediul de afaceri din aria geografică acoperită. e) 

Comunitate/localitate furnizoare de servicii “smart”: reprezintă comunități sau localități „smart” care 

furnizează servicii „smart” de utilitate pentru comunitățile sau localitățile din vecinătatea lor. 

 

d) Educație smart - Educația este elementul esențial care stă la baza unei societăți dezvoltate. În 

societatea românească există o largă recunoaștere a faptului că educația reprezintă factorul strategic 

al dezvoltării viitoare a țării, prin contribuția sa esențială la modelarea multidimensională și 

anticipativă a capitalului uman. Educația trebuie percepută ca o cale spre dezvoltarea durabilă care, 

de fapt, este un proces de învățare în căutarea de soluții inovative. Educația și formarea profesională 

joacă un rol cheie în creșterea competitivității economice, iar investițiile în capitalul uman, în special 

în educație, cercetare și dezvoltare sunt investiții cu un randament ridicat pe termen lung. 

 

Conceptul de educație SMART nu definește un dispozitiv inteligent, ci mai degrabă o schimbare a 

sistemului educațional într-unul eficient și de calitate. Esența educației inteligente este de a crea 

medii propice pentru utilizarea tehnologiilor inovative, astfel încât metodele pedagogice să conducă 

spre sporirea gradului de înțelegere al elevilor și rezultate eficiente.   

 

Educația transmisă prin metode digitale, la fel ca și cea tradițională, este recomandabil să înceapă de 

la vârste cât mai mici. Elevii sunt nativ digitali, deci apetența acestora pentru noile tehnologii este 

una firească, iar acomodarea cu acestea se face foarte rapid. Este nevoie însă de o deschidere similară 

din partea formatorilor.  

 

Accesul la educația online este o alternativă atât în privința costurilor de mobilitate teritorială cât și 

din punct de vedere al accesibilitații la informații din diverse domenii prin platforme informatice 

dedicate, multe dintre ele la nivel international, serviciul smart fiind teleprezența.  În contextul 

pandemiei administrația Cristianului a asigurat suport îmvățământului cu punerea la dispoziție a 

tabletelor pentru elevi și a asigurat  serviciile de internet pentru acestea.  

 

e) Sănătate smart - Telemedicina și serviciile medicale - Majoritatea modelelor și programelor 

actuale de localități inteligente menționează și propun proiecte de creștere a performanțelor 

sistemului de sănătate și a calității vieții. Sănătatea a devenit o problemă majoră la nivel global, care 

impune o concentrare a atenției la nivel național și comunitar. Tendințele de adaptare a serviciilor 

de sănătate explorează soluții posibile în contextual actual având în vedere că accesibilitatea și 

calitatea serviciilor medicale au un rol major în influențarea stării de sănătate a populației. 
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Telemedicina , un sistem digital de suport integrat - în timp real,  ajută la procesul de îngrijire a 

sănătății prin schimbul eficient de informație medicală. Telemonitorizarea eficientă pentru îngrijirea 

bolilor cardiace, în special a celor cu risc ridicat de infarct (dar și a altor boli cronice), reprezintă una 

din tehnologiile “smart” care au schimbat dramatic prognosticul acestor afecțiuni. Domeniile 

telemedicinei intrate în practica curentă sunt: teleradiologia, telecardiologia, telepatologia, 

teledermatologia, teleconsultația, telemonitorizarea, telechirurgia, teleoftalmologia, mentoringul și 

cea de a doua opinie. Serviciile de telemedicină, la nivel global, înregistrează o creștere continuă 

semnificativă. 

 

f) Turismul smart - Utilizarea pe scară largă a tehnologiilor IT&C a generat o serie de oportunități 

pentru dezvoltarea serviciilor de turism prin intermediul Internet-ului, în beneficiul atât al 

companiilor (acces la clienți, diversificarea serviciilor, a mijloacelor de interacțiune etc), cât și al 

clienților (modalități alternative de informare, de acces la serviciu, diversificarea ofertei, comandă și 

plată la distanță etc). Utilizarea generalizată a rețelelor social-media și creșterea continuă a utilizării 

tehnologiilor mobile au dus la o dinamică accelerată caracterizată de creșteri ale cantității și calității 

informației disponibile, cu impact direct asupra creșterii consumului de servicii turistice intelligent, 

astfel încât turismul smart este progresul natural al serviciilor clasice de turism.  

 

g) Administrație smart - Implementarea și utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a serviciilor de e-

guvernare destinate cetățenilor și mediului de afaceri, completat cu mobilitatea oferită de 

echipamentele moderne de comunicații electronice, duce utilizarea tehnologiilor Internet la un alt 

nivel în cadrul comunităților din România și din întreaga Uniune Europeană, așa cum se întâmplă și 

în Cristian.  Accesarea prin Internet a informațiilor despre administrația locală, completarea de 

formulare online, plata online a taxelor și impozitelor, utilizarea e-mail-ului sau documentelor 

semnate electronic în relația cu instituțiile publice devin, din ce în ce mai mult, modalități normale 

de interacțiune cu administrația publică.  

 

Beneficiile utilizării serviciilor publice online sunt uriașe atât la nivelul administrației publice cât, mai 

ales, la nivelul cetățenilor și mediului de afaceri. Timpul recuperat de la cozile la ghișee sau în trafic, 

micșorarea timpului de așteptare în picioare, în căldură sau în frig, reducerea timpului de rezolvare, 

reducerea dependenței de programul de lucru la ghișeu, diversificarea mijloacelor de informare sau 

de interacțiune, sunt beneficii evidente pentru persoanele ce trebuie să interacționeze cu 

administrația publică.  

 

In sensul celor descrise în rândurile de mai sus menționăm în mod deosebit  premiul  obținut in 

decembrie 2021 de Primăria comunei Cristian în cadrul „Competiţiei celor mai bune practici în 

administraţia publică din România”.   
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Aflată la cea de-a XIII-a editie, competiția a avut trei tematici, iar UAT Cristian s-a clasat în secțiunea 

Digitalizare pe locul 4, cu mențiune, alături de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Agenția Națională 

pentru Plăți și Inspecție Socială – București și Poliția Locală Sector 2 – București.  

Competitia organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici premiază  în fiecare an cele mai 

bune practici în cadrul conferinţei internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public” , având scopul 

de a identifica, evidenţia şi disemina iniţiative inovative şi eficiente din administraţia publică, de a 

face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale autorităţilor şi instituţiilor publice din 

România.  

„Eficientizarea activității compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului prin utilizarea 

resurselor tradiționale în metode specifice digitalizării, în scopul unui serviciu public de calitate care 

valorifică resursa de timp” este numele bunei practici implementate de Primăria comunei Cristian, 

fiind publicata în Ghidul celor mai bune practice, ediția XIII, ANFP.   

 

Cristianul a implementat cu succes acest sistem prin portalul e-guvernare, platforma Regista, a 

îmbunătățit considerabil website-ul administrației  www.primariacristian.ro, și a inițiat digitalizarea 

bazei de date. Ne așteptăm ca în maxim 5 ani să avem toată arhiva electronică la dispoziție, să 

analizăm și să centralizăm datele, să le prelucrăm și să eficientizăm, inclusiv prin implementarea GIS, 

toate serviciile publice.  

 

➢ Proiecte previzionate - achizționare și implementare Sisteme de gestiune geospațială a 

informației despre teritoriu  - GIS urbanism, cadastru, patrimoniu local, registrul agricol  

 

Rețeaua verde este legătura dintre spațiile naturale, cele semi-naturale și cele antropice,  realizată 

pentru oportunități recreative, pentru a îmbunătăți biodiversitatea și caracterul peisajului, inclusiv 

pentru stabilirea unor noi dezvoltări. 

 

Rețeaua verde a Cristianului face parte dintr-o rețea verde mai largă a zonei metropolitane a 

Brașovului, unele părți contribuind la Centura verde a municipiului. Elementele cheie ale rețelei verzi 

a Cristianului includ Padurea de agrement, Parcul tematic și zona turistică Varniță-lac Măgurele, 

promenadele amenajate de-a lungul malurilor pârâului Ghimbășel, rețeaua de parcuri și locuri de 

joacă propuse în  zonele rezidențiale, promenada propusă la liziera pădurii – Calea Stejarilor, parcul 

dendrologic, rezervatiile de stejari seculari, spațiile reziduale publice amenajate ca scuaruri și 

plantațiile de protecție și de aliniament care întregesc străzile și îmbunătățesc microclimatul local.  

 

Îmbunătățirea și extinderea rețelei ecologice va fi necesară pentru a atenua orice impact potential 

negativ al dezvoltării asupra caracteristicilor de valoare ale patrimoniului natural, peisajului și funcției 

de recreere. Dezvoltatorii trebuie să se asigure că rețelele verzi și extinderea acestora sunt luate în 

considerare la pregătirea acțiunilor de planificare viitoare.  

 

http://www.primariacristian.ro/
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SLDD include propuneri de noi spații verzi și reabilitarea celor existente, coroborate cu propuneri de 

reamenajare. Acestea vor juca un rol important în îndeplinirea nevoii de spațiu public deschis și vor 

aduce, de asemenea, beneficii majore pentru calitatea vieții locuitorilor.  

  

➢ Proiecte previzionate    

• încorporarea caracteristicilor peisajului existent în noua dezvoltare și furnizarea de noi 

infrastructuri verzi  

• asigurarea unei game de utilizări recreative diferite care promovează o viață sănătoasă 

• gestionarea drenajului apei de suprafață prin sistemul de canalizare pluvială sau prin 

îmbrăcăminte permeabilă a străzilor, acoperișuri verzi, etc 

• atenuarea și adaptarea la impactul schimbărilor climatice prin proiectarea și utilizarea eficientă 

a resurselor, prin plantații în scopul captării carbonulului, a interceptării și absorbției 

precipitațiilor.   

• patrimoniu natural – infrastructura verde-albastră Pârâul Ghimbășel  + Pădurea + Lac 

Centura verde a Cristianului  

• plantații de reducere a poluării fonice și a noxelor– aliniamente 

• spații verzi ambientale 

• parcuri, locuri de joacă, locuri pentru activități sportive: centrul de agreement/ parc Mayer, 

Parc Sonia, Parc Teilor, Parc tematic Aventura, Parc Gării, Parc stadion, Parc Tineretului 

Vulcanului, Parc Vulcanului dreapta,  

• refacere peisagistică  - retea 

•  stradala, scuaruri străzile Morii, Râului, Laterală, plantatii noi , realizarea unui culoar verde 

de protecție – perdele verzi ( împotriva poluării și a zgomotului generat de DN73G ) prin 

plantații de aliniament cu o lățime de cel puțin 10m, în zona de restricție de construire.  
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IV.  ORIENTARI STRATEGICE – VIZIUNE ȘI DIRECȚII 

 

Cristian -  o localitate cu o economie în dinamică, bazată pe resursele și 

potențialul local,  în care toți locuitorii se bucură de o înaltă calitate a vieții, 

care este bine conectată, se dezvoltă inteligent și este rezilientă, o localitate verde și 

activă care susține o comunitate puternică, durabilă și mai sănătoasă 

 

 

DIRECTIA STRATEGICA 1 -  ECHIPAREA EDILITARA 

Viziune -  Programul de extindere și îmbunătățire a infrastructurii edilitare (apă, canalizare, energie 

electrică, gaze naturale, energii regenerabile, iluminat public, telecomunicații, asfaltări sau pavări 

străzi și trotuare, salubritate și gestiune deșeuri, energii regenerabile) va continua să reprezinte o 
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prioritate în fiecare an astfel încât să țină pasul cu dezvoltarea teritorială, pentru ca toți locuitorii să 

beneficieze de acces la acestea.  

Îmbunătățirea conectivității și sprijinirea mișcării eficiente a oamenilor, a mărfurilor, a energiei și a 

informațiilor pentru a crea o localitate inovatoare.   

 

Se va realiza  o rețea de transport integrată și eficientă, care să ofere opțiuni de călătorie care să 

minimizeze congestia și poluarea. Planul va susține dezvoltarea rețelei de căi de comunicații 

principale, transformarea străzilor existente  în străzi rezidențiale (prin măsuri de reducere a vitezei 

cu amenajări de spații verzi,  locuri de parcare, sensuri unice, piste biciclete, trasee pietonale sigure) 

și va include cerințe referitoare la noile dezvoltări care să susțină îndeplinirea obiectivului.   

 

O bună parte din poluarea  din localități este produsă de către circulația auto (noxe, particule în 

suspensie, metale grele, zgomote și vibrații, poluarea termică a aerului atât la nivelul solului cât și la 

diferite înălțimi). În proiectarea și dezvoltarea ansamblurilor noi rezidențiale, la fel ca și în cazul 

expansiunii localităților, rețelele de transport joacă un rol determinant. Reducerea consumului de 

combustibil fosil, și în consecință și a poluării, poate fi realizabilă prin  

- introducerea de noi tehnologii de transport, bazate pe surse alternative de energie 

- reducerea deplasărilor, prin amplasări adecvate ale zonelor de interes, precum și realizarea 

unor trasee de comunicație cât mai scurte.  

Ideea de bază este de a stimula utilizarea transportului public  și reducerea dependenței față de 

automobil sau utilizarea bicicletei sau a altor mijloace care utilizează energia din surse alternative 

pentru deplasări scurte și medii.  

  

Identificarea și aplicarea soluțiilor inteligente este necesar să se facă în toate domeniile, de la energie, 

infrastructură, mobilitate până la educație și sănătate.  

 

Reducerea consumului general de energie și materiale prin utilizarea tehnologiilor „smart” și a 

datelor colectate de la echipamentele utilizate în furnizarea serviciilor „smart”, proiectarea 

inteligentă a dezvoltării localităților, sunt metode prin care comunitățile umane sub coordonarea 

unei administrații „smart” pot atinge sinergia necesară pentru o dezvoltare durabilă.  

 

La nivelul localităților există o serie de sectoare, domenii, care nu pot deveni „smart” fără o 

dezvoltare corespunzătoare a infrastructurilor de comunicații electronice care să permită 

monitorizarea și administrarea acestor domenii.  

Se vor identifica noi locații pentru construirea unor sisteme centralizate de producere a energiei 

alternative. 

 

 Telecomunicații smart -  respectiv comunicațiile electronice realizate prin mediu fizic (ex: cablu 

conductor, fibră optică) contribuie la interfațarea tuturor echipamentelor și aplicațiilor prin care sunt 

monitorizate și gestionate toate celelalte infrastructuri smart. Similar radiocomunicațiile, respectiv 
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comunicațiile electronice fără fir, au un aport semnificativ în interconectarea rețelelor, serviciilor și 

infrastructurilor în arii geografice cu o acoperire mai redusă a rețelelor de telecomunicații. La nivelul 

comunităților, rețelele de comunicații electronice trebuie dezvoltate astfel încât să permită o 

acoperire cu o granularitate cât mai ridicată, o penetrare cât mai bună a serviciilor și să fie 

corespunzător protejate/securizate fizic. 

 

Infrastructura energetică (smart grid) – concept de modernizare a rețelelor electrice care integrează 

tehnologiile electrice și informatice în orice punct al rețelei, de la cele de generare până la cele de 

consum,  telecontorizare, telegestiune – iluminat public inteigent, soluții verzi pentru producerea 

energiei, soluții pentru cogenerare, soluții pentru stocarea excedentului energetic, reducerea 

timpului de remediere a defecțiunilor și a chetuielilor de mentenanță 

 

Infrastructura de transport (mobilitate) - fluidizarea traficului prin sistemul smart de semaforizare și 

fluidizarea traficului în orele de vârf, redirecționarea rutelor în funcție de evenimentele de traffic, 

decongestionarea arterelor principale prin managementul parcărilor inteligente, reducerea timpului 

de așteptare în stații și timpul călătoriei și adaptabilitatea flotei existente la numărul de călători  în 

transport public 

 

Infrastructura de apă potabilă și canalizare, salubritate - accesul la apă potabilă și industrială este 

critic pentru societatea modernă, iar introducerea tehnologiilor smart în rețelele de apă potabilă, 

industrială și menajeră aduce beneficii imense, precum reducerea cantității de apă consumate în scop 

casnic și industrial, reducerea pierderilor, controlul gradului de poluare și tratarea apelor reziduale, 

irigarea controlată a spațiilor verzi sau a culturilor, distribuirea inteligentă a consumului raportat la 

necesități :  telecontorizare, eliminarea pierderilor, managementul consumului și tarifarea 

secvențială, reducerea timpului de remediere a defecțiunilor și a cheltuielilor de mentenanță 

 

Serviciul de salubrizare -  colectarea selectivă, transportul selectiv al deșeurilor, procesare selectivă, 

gestionarea eficientă a evacuării deșeurilor prin utilizarea containerelor inteligente, eficientizarea 

consumurilor pentru transportul deșeurilor, reducerea poluării.  

 

Directia strategica 1 – ECHIPAREA EDILITARA – Planul de acțiuni 

OS. 1.1  UTILITATI 

M 1.1.1 Extinderea - reabilitarea - modernizarea magistralei de apă  

M 1.1.2 Finalizarea lucrarilor de canalizare a reţelei  comunale  

M 1.1.3 Extinderea capacității gospodariei de apă 

M 1.1.4 Energia termică – soluții pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze 

M 1.1.5 Energie curată - culturi foto-voltaice, biomasă43 

 
43 Energia electrică : trecerea LEA in LES, extindere RED 
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 OS. 1.2 ALTE SERVICII PUBLICE  

M 1.2.1 Iluminatul public – soluții prin sistem telemanagement 

M 1.2.2 Supraveghere video   

M 1.2.3 Soluții alternative energie curată 

M 1.2.4 Extinderea ariei de acoperire BB44 

M 1.2.5 Achiziții echipament pentru situații de urgență/ ( descarcerare, pompieri, dezăpezire) 

M 1.2.6 Soluții ecologice de salubrizare 

 

DIRECTIA STRATEGICA 2 – BIOETICA RURBANA  

 

VIZIUNE- Promovarea dezvoltării care îmbunătățește sănătatea și bunăstarea comunităților, 

cartierelor și locurilor. 

  

Susținerea  calității mediului construit aduce beneficii de ordin economic, social, de mediu și cultural 

individului și societății, prin promovarea trăsăturilor esențiale care definesc un loc de calitate. 

Calitatea unui spațiu este definită de componenta estetică - clădirile și amenajările sunt frumoase și 

captivante, de integrarea armonioasă a funcțiunilor și serviciilor  necesare locuitorilor, de buna 

conectivitate dată de transportul public și facilitarea  mobilității de la un capăt la altul. Spațiul de 

calitate este incluziv, conceput pentru toate categoriile de locuitori, este distinctiv și în spiritul locului, 

se integrează coerent în mediul său construit,  natural și cultural.  

 

Conceptul de bioetica rurbana ( sau urbană)  constă din principii antropice45, care îmblânzesc spațiul 

public și care  apropie  localitatea  de cetățenii săi. 

- dinamizarea spațiilor naturale – intervențiile se vor integra în peisajul localității avand loc o 

reconfigurare din punct de vedere estetic 

- pentru a acoperi temporar spațiile destructurate se pot face construcții efemere ( chioșcuri). 

structuri pop-up, care să dea impresia de organizare, estetică și curățenie 

- dacă în orașele mari structurile vertical subliniază autoritatea și standardizarea în detrimentul 

individualului și subiectivului, dar acest lucru se poate preîntâmpina în localitătile mici; 

strategia reducerii la scară umană înseamnă un spațiu rurban regândit în termeni mai 

domestici  

- trasee cu marcaje culturale și comerciale 

- reformularea locuințelor sociale prin anvelopare estetică 

- clădiri innerbate 

- tree-lanscape – micro peisaj în jurul copacilor 

- tematica de healing-garden pe spoturi mici în parcurile comunei – zone senzoriale, plante 

aromatice, obiecte din lemn de diverse esențe, pavaj dynamic, loc de joacă cu plăci anti-șoc, 

 
44 Broad band – internet, canale TV, telefonie in paralel 
45 amenajare și construire 
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micro-pepiniere, micro-zone lacustre, tuneluri realizate din plante/arbusti, kit dinamic de 

joacă pentru copiii cu dizabilități (inclusive hartă tactilă), pocket-park la parterul blocurilor 

- mozaicuri tematice pe calcanele agresive 

- accesibilizarea zonelor cu declivaje mai mari : scările și panta în acelasi volum 

- iluminat stradal prin telemanagement – cantitate și durată lumina artificială în funcție de 

orele diurn/nocturn 

 

Prin proiectele abordate în SLDD se sprijină dezvoltarea cartierelor durabile, care sunt bine 

concepute și oferă o cantitate suficientă de oferte și o gamă de locuințe care să satisfacă populația 

în creștere și tot mai diversă a comunei. Cartierele vor fi accesibile pentru o serie de servicii și 

facilități, care vor oferi oportunități de îmbunătățire a sănătății, bunăstării și calității vieții pentru 

toată lumea. 

 

Susținem proiectarea de bună calitate pentru a îmbunătăți calitatea mediului nostru construit și 

pentru a proteja și gestiona moștenirea construită a localității, ceea ce va spori caracterul său 

distinctiv pentru a contribui la spiritul locului. 

 

Se dorește  dezvoltarea de zone rezidențiale noi către amplasamente care îndeplinesc cel mai bine o 

serie de criterii de evaluare -  impactul asupra peisajului, limitele centurii verzi metropolitane,  

accesibilitatea la transportul public, distanța față de dotările  necesare (educație-învățământ, sport, 

cultură, sănătate, etc),  capacitatea infrastructurii edilitare și de transport, și va direcționa noile 

dezvoltări prin politicile propuse în îndeplinirea acesti obiectiv.  

   

Conceperea unui spațiu construit de calitate ridicată este un proces inovativ și creativ care are ca 

rezultat un impact fundamental asupra percepției, activității și comportamentului uman. Calitatea 

mediului construit are o contribuție directă la modul de viață și trebuie considerată factor de 

schimbare. Calitatea ridicată a arhitecturii, implicit a mediului construit, ne îmbogățește viața ca 

indivizi și societate, în moduri diferite, astfel: 

• Oameni și comunități – spațiile de calitate ridicată încurajează interacțiunea umană, găzduind 

comunități coezive și incluzive 

• Cultură și identitate – spațiile de calitate ridicată contribuie la a crea și susține spiritul locului, 

întărind identitatea locală și generând mândrie civică 

•  Dezvoltare sustenabilă – spațiile de calitate ridicată ajută la reducerea consumului de resurse 

și a emisiilor de carbon, diminuând impactul schimbărilor climatice 

• Avantaje economice – spațiile de calitate ridicată trezesc interes și generează dinamică, 

atrăgând investitori, vizitatori și noi locuitori, cu efecte în creșterea pieței locurilor de muncă. 

Prin contrast, spațiile de slabă calitate au impact în detrimentul creșterii economice, cauzând 

pierderi semnificative pe termen lung 
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• Beneficii de sănătate – spațiile de calitate ridicată au un impact pozitiv asupra sănătății 

populației și a stării de bine, fiind considerate esențiale pentru un stil de viață mai sănătos. În 

schimb, împrejurimile de calitate redusă cauzează stress cronic și boli fizice.  

 

Localitățile  care se pregătesc să devină   smart-village,  au în vedere  multiple aspecte  din viața 

localității : 

- siguranța publică,  

- servicii și utilități publice,  

- monitorizare energie,  

- mediu,  

- rețele de trafic si transport public, inclusiv  securitatea pentru transportul public, 

- iluminat public,  

- sisteme GIS 

 

Master Planul de Amenajarea Teritoriului realizat de către CJ- Bv prevede o serie de măsuri, la care 

strategia locală  trebuie să adere pentru a obține un lanț valoric al proiectelor complementare sau 

direct ancorate în Master Plan.    

- realizarea de reconversii funcţionale, cu precădere in zonele in care exista deja, fond locativ 

excedentar;  

- stoparea extinderilor excesive, mai ales cele din zone naturale protejate  

- studii urbanistice zonale si de detaliu, Studii ANL;  

- suport financiar pentru construirea de locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri sau pentru alte 

categorii defavorizate ;  

- studii de renovare si restaurare  a ansamblurilor existente de locuinţe ; 

- reorientarea pentru construcţia de locuinţe de week-end și de vacanță prin informare și 

reclamă; 

- studii ale pieţii imobiliare și programe de reorganizare a fondului locativ existent;  

- consultarea populaţiei și a potenţialilor utilizatori, în alegerea și asigurarea echipărilor de 

interes public și privat ;  

- dezvoltarea de relaţii de cooperare între localităţi învecinate, în ceea ce priveşte asocierea 

pentru construcţii de locuinţe sau altor dotări edilitare. 

- aplicarea criteriilor calitative urbanistice si de mediu, la amplasarea de noi zone de locuit;  

- stimularea de locuinţe individuale grupate, in dauna celor răspândite în teritoriu ;  

- lucrări de întreţinere , reparaţii și modernizări la locuinţele existente;  

- terminarea blocurilor de locuinţe rămase neterminate ;  

- asigurarea unor structuri economice generatoare de locuri de munca, dezvoltare si 

diversificare a dotărilor specifice locuirii si a echipării, pentru ridicarea si ameliorării calităţii 

vieţii, ceea ce ar duce și la creşterea calităţii locuirii.  
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De asemenea analiza a scos la iveală și  nevoia de: 

-  dezvoltare   și diversificare a infrastructurii de dotări publice, ca o componentă de bază a 

activităţii terţiare a localităţilor ; 

- revitalizarea spațiilor de dotări publice de învăţământ, sănătate, cultura și sport ;  

- creşterea confortului  

- înfiinţarea de noi unităţi sanitare la nivel teritorial, cu precădere in zona de nord si vest 

- realizarea de secţii de medicină generală     

- studii de fundamentare pentru  realizarea unor Parcuri Tematice de sport, agrement și loisir 

( Parc Istoric, Dracula Parc, Acqua Parc, Parc de distracţii si agrement, Parcuri sportive, Parcuri 

de sporturi nautice - rafting de -a lungul râurilor de munte, Parcuri de alpinism,etc) ;  

- realizarea unui inel verde sau coridoare verzi  

În mod asemănător investițiile în mobilitate sunt vitale -  Intervențiile de finanțare prevăzute la 

aceste măsuri  pot fi susținute și din fondurile europene nerambursabile aferente perioadei 2021 -

2027, prin programele operaționale , precum și prin Mecanismul de Redresare și Reziliență - prin 

intervențiile ce vor fi definite la nivelul Planului Național de Redresare și Reziliență. 

La capitolul mobilitate, aspectul accesibilizării este de importanță majoră pentru România, pentru că 

nu se regăsesc implementate toate criteriile de accesibilizare, astfel : 

• numărul rampelor disponibile ,  

• disponibilitatea semnelor în limbaj Braille şi a pictogramelor,  

• existenţa unei pagini de internet accesibilă persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi mintale,  

• numărul şi ponderea din total a trecerilor de pietoni adaptate pentru persoane cu dizabilităţi, 

inclusiv marcate prin pavaj tactil,  

• numărul şi ponderea din total a locurilor de parcare special amenajate pentru persoanele cu 

dizabilităţi,  

• numărul şi ponderea din total a staţiilor mijloacelor de transport în comun adaptate.  

 

În ceea ce privește  cadrul legislativ şi instituţional privind asigurarea accesibilităţii spaţiului public 

, la nivel European, statele membre dispun de un mandat ferm în privinţa îmbunătăţirii situaţiei 

economice şi sociale a persoanelor cu dizabilităţi, cele mai importante acte normative în acest sens  

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,  stipulează:respectată şi protejată, se Interzice 

orice discriminare pe motiv de dizabilitate  

➢ Art.26 - Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a beneficia de 

măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea 

la viaţa comunităţii. Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene 

➢ Art.10 Solicită Uniunii să combată orice discriminare pe motiv de dizabilitate în definirea şi 

punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor sale.  

➢ Art.19 Conferă Uniunii puterea de a adopta legislaţie în vederea combaterii unei astfel de 

discriminări  
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În sprijinul Convenţiei, dar şi pentru a elimina obstacolele din calea unei Europe fără bariere, Comisia 

Europeană a elaborat un cadru de acţiune la nivel European - Strategia europeană pentru persoanele 

cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere . Acest cadru de acţiune european 

(împreună cu acţiunile la nivel naţional) va oferi persoanelor cu handicap capacitatea de a se bucura 

de drepturi depline şi de a beneficia de participarea la viaţa economică şi socială europeană, mai ales 

prin intermediul pieţei unice. Pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de coerenţă în realizarea 

şi garantarea aplicării efective a Convenţiei Naţiunilor Unite pe teritoriul Uniunii Europene. Strategia 

identifică opt domenii de acţiune principale: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forţei de 

muncă, educaţie şi formare, protecţie socială, sănătate şi acţiune externă.  

  

➢ Accesibilitate  -  posibilitatea ca persoanele cu dizabilităţi să trăiască independent şi să 

participe pe deplin la toate aspectele vieţii; astfel, Statele Părţi vor lua măsurile adecvate 

pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la 

transport, informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele 

informatice şi de comunicaţii şi la alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât 

în zonele urbane, cât şi rurale.  

 

Măsurile, care includ identificarea şi eliminarea obstacolelor şi barierelor faţă de accesul deplin, se 

aplică la :  

• Clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte facilităţi interioare sau exterioare, inclusiv şcoli, 

locuinţe, unităţi medicale şi locuri de muncă; 

• Serviciile de informare, comunicaţii şi de altă natură, inclusiv serviciile electronice şi de 

urgenţă.  

• clabora, promulga şi monitoriza implementarea standardelor minime şi instrucţiunilor pentru 

accesibilizarea facilităţilor şi serviciilor deschise publicului sau oferite acestuia; 

• Entităţile private care oferă facilităţi şi servicii deschise publicului sau oferite acestuia ţin cont 

de toate aspectele legate de accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilităţi; 

• Părţile implicate în accesibilizare au nevoie de formare pe probleme de accesibilitate cu care 

se confruntă persoanele cu dizabilităţi; 

• A asigura, în clădiri şi alte spaţii publice, semne în limbaj Braille şi forme uşor de citit şi de 

înţeles; 

• A furniza forme de asistenţă live şi de intermediere, inclusiv ghizi, cititori şi interpreţi 

profesionişti de limbaj mimico-gestual, pentru a facilita accesul în clădiri şi în alte spaţii 

publice;  

• A promova alte forme adecvate de asistenţă şi sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi în 

vederea asigurării accesului acestora la informaţie;  

• A promova accesul persoanelor cu dizabilităţi la noi tehnologii şi sisteme informatice şi de 

comunicaţii, inclusiv la Internet; 
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• A promova proiectarea, dezvoltarea, producerea şi distribuirea de tehnologii şi sisteme 

informatice şi de comunicaţii accesibile, încă din fazele incipiente, astfel încât aceste 

tehnologii şi sisteme să devină accesibile la costuri minime.  

 

Directia strategică 2 – BIOETICA RURBANA  Plan de acțiuni 

OS. 2.1 AMENAJARE AMBIENTALA 

M 2.1.1 Refacerea zonei pietonală, realizare promenadă 

M 2.1.2 Coridor verde : parcuri, amenajare trama stradală cu tree-landscape 

SM 2.1.2.1 Pocket parc la parterul blocurilor 

M 2.1 3 Recuperarea spațiilor destructurate  

M 2.1.4 Amenajarea peisagistică a zonelor lacustre   ( pârâul Ghimbășel,  lac) 

M 2.1.5 Implementare signalistică rutieră, indicatoare specifice pentru persoane cu dizabilități 

M 2.1.6 Reabilitare circulații, căi de acces, poteci, podețe, poduri, pasaje, drum de halaj  

M 2.1.7 Perdele vegetale – protectie fonică/noxe 

M 2.1.8 Amenajare scuar- marker socio-spațial, cu amplasare totem 

 

OS.2.2  REGENERARE RURBANA 

M 2.2.1 Reabilitare:  camin cultural – sală multifuncțională,  clădire Pomul Verde 

M 2.2.2 Izolare termică a locuințelor, reabilitarea estetică a fațadelor 

M 2.2.3 Construcții noi, extinderi ale unor structuri existente 

M 2.2.4 Reconversii de arhitectura  

M 2.2.5 Bază sportivă – bazin inot, patinoar 

M 2.2.6 Demersuri pentru dezvoltarea unor noi zone rezidențiale 

M 2.2.7 Locuințe sociale 

 

OS. 2.3   LUCRARI SPECIALIZATE DE INTRETINERE 

M 3.2.1 Consolidarea și asigurarea zonelor cu terasări 

M 3.2.2 Consolidarea, taluzarea estetica a  malurilor  pârâul Ghimbășel 

M 3.2.3 Refacere , întreținere drum de exploatare agricolă, drum forestier 

 

OS. 2.4  URBANISM 

M 2.4.1 Intabulări, cadastru – teren intrat în intravilan 

M 2.4.2 Verificare , refacere nomenclator stradal/zonal 

M 2.4.3 Inițierea unui  studiu de  audit de trafic 

M 2.4.4 Inițierea unei strategii PMUD 

M 2.4.5 Achizitie sistem GIS 46 

M 2.4.6 Reconfigurare rețea stradală 

 
46 V. actualizare PUG – document strategic cap. capacitate administrativă 
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M 2.4.7 Revizuire PUG - regulamente, restricții la intervenții pentru anumite zone și/sau  spații 47 

M 2.4.8 Străzile din zona rezidențială devin shared-space 

 

DIRECTIA STRATEGICA 3 – EFICIENTA CAPACITATII ADMINISTRATIVE 

 

VIZIUNE - Accesul la internet îmbunătățirea cadrului de interoperabilitate la nivelul serviciilor publice, 

cu accent pe securitatea cibernetică și facilitarea derularii actului administrativ și a procesului de 

luare a deciziei la nivelul autorităților publice dâmbovițene este o condiție de bază în creșterea 

gradului de satisfacție a cetățenilor.  

Este necesară creșterea capacității instituțiilor și autorităților publice locale, de la nivelul județului, 

de a dezvolta și implementa soluții de e-guvernare în jurul evenimentelor din viața cetățeanului și a 

mediului de afaceri, așa cum sunt definite de Strategia pentru Agenda Digitală.  

Asigurarea transparenței activităților derulate la nivelul autorității locale  prin punerea la dispoziție 

a cetățenilor, a unor instrumente care să faciliteze prezentarea actualizată și standardizată a 

informațiilor se regasește, de asemenea, printre priorități.  

Dezvoltarea și simplificarea modului de furnizare și acces la serviciile publice gestionate de  

administrația locală  și de structurile subordonate înseamnă  dezvoltarea de soluții informatice care 

să permită interacțiunea cu cetățeanul, oriunde s-ar afla, fără a mai necesita deplasarea acestuia la 

ghișeu, cu atât mai mult in contextul socio-economic actual, influențat puternic și de pandemia SARS 

COV2 sau COVID 19.  

In acest context, atenție deosebită se acordă dezvoltării și operaționalizării de soluții informatice 

integrate, care să faciliteze accesul și să eficientizeze timpii de răspuns la solicitările cetățenilor. 

 

Administrația locală poate apela oricând la Consiliul Concurenței care asigura accesarea 

programelor SIEG - Ajutor de Stat – serviciu de interes economic general, inclusive pentru : 

 

- Serviciul comunitar de utilitate publică de transport local de călători, reglementat în 

legislația română prin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare poate constitui 

un serviciu de interes economic general (SIEG), în sensul legislației Uniunii Europene. Prin 

urmare, NU înseamnă că, implicit, toate serviciile de transport local de călători care intră sub 

incidența Legii nr. 51/2006 sau a Legii nr. 92/2007 sunt automat considerate SIEG!  

- Pachet special de utilități/facilități  acordate unui investitor considerat ca fiind un  important 

actor economic    

 
47 Cu aprobare prin HCL 
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➢ Pentru ca un serviciu sa fie considerat SIEG acesta trebuie să aibă impuse obligații clare, stabilite 

de UAT/ADI (nu poate fi un program propus de operator, de ex) pe care un operator, dacă ar ține 

cont de propriile interese, nu și le-ar asuma.  

 

➢ Pentru a identifica obligațiile de serviciu public care sunt necesare a fi impuse operatorului și pe 

care acesta nu le-ar realiza altfel, autoritatea publică locală/ADI ar trebui să se bazeze pe un studiu 

de piață, completat de o consultare publică. Simpla consultare publică nu poate înlocui studiu de 

piață. Studiul de piață ar trebui să ia în considerare informații precum: numărul posibil de pasageri, 

calitatea serviciului, costurile și veniturile viitoare, numărul concurenților, riscul implicat, 

profitabilitatea etc. 

 

 

Direcția strategică 3 EFICIENTA CAPACITATII ADMINISTRATIVE- Plan de acțiuni 

OS.3.1 DIGITALIZARE 

M 3.1.1 Digitalizare – achiziții platformă hard și soft 

M 3.1.2 Servicii de retrodigitalizare 

M 3.1.3 Ghișeul unic – digital 

M 3.1.4 Accesibilizarea site UAT Cristian 

M 3.1.5 Digitalizarea serviciilor publice 

 

OS.3.2 ELABORARE DOCUMENTE STRATEGICE 

M 3.2.1 Strategia de dezvoltare locală durabilă 

M 3.2.2 Elaborare PMUD 

M 3.2.3 Actualizare PUG în GIS 

M 3.2.4 Elaborare Brand localitate 

M 3.2.5 Demersuri  către CNAIR – refacere circulații, căi de acces 

M 3.2.6 Demersuri către CFR – construire gară nouă 

 

DIRECTIA STRATEGICA 4 - ATRACTIVITATE TURISTICA – CULTURA 

 

VIZIUNE- Regiunea Centru dispune de un potențial turistic deopotrivă bogat și divers, valorificat doar 

parțial în prezent. Turismul rural a înregistrat o dinamică spectaculoasă în ultimii 20 ani, numărul 

pensiunilor turistice și agroturistice din Regiunea Centru apropiindu-se de 1600 în anul 2018, iar cel 

al locurilor de cazare oferite depășind 28 000.  

 

Regiunea Centru deţine 34,7% din pensiunile agroturistice ale României și 36% din pensiunile 
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turistice. În prezent, zonele cu cel mai dezvoltat turism rural din Regiunea Centru sunt: Bran – Moeciu 

– Fundata, Mărginimea Sibiului, Zona Țării Făgărașului, Zona Arieșului superior (Albac – Gârda - 

Arieșeni - Avram Iancu - Vidra), Zona Săcele - Întorsura Buzăului, Valea Hârtibaciului, Zona Făgărașului 

și câteva zone mai restrânse: Râmetea-Colțești, Corund - Praid, cetățile și bisericile fortificate din 

Podișul Târnavelor, etc. 

 

Resursele turistice sunt constituite din atracțiile naturale și antropice – centrul localității cu străzile 

care păstreaza intacte locuințele de tip săsesc.    

 Din analiza și studiile realizate în domeniu a reieșit că formele de turism cu cel mai ridicat potențial 

de dezvoltare sunt: turismul balnear, turismul montan, turismul cultural, dar și turismul rural. 

 Turismul balnear  -  încă nu este perceput ca un sector de sine stătător,  dar începe  să merite o 

atenție specifică,  începe să fie reconsiderat și revalorizat în ultimii ani, acesta putând deveni, în 

perioada următoare, una din formele preferate de turism, inclusiv pentru turiști din afara României.   

Regiunea Centru este detinatoarea unor resurse balneare extrem de diverse si numeroase (ape 

minerale, ape de zacamant, lacuri sarate, namoluri sapropelice, gaze mofetice etc.). Judetele cele mai 

bogate in resurse sunt Harghita si Covasna, urmate de Mures, Sibiu, Brasov si Alba. 

Sectorul balnear este considerat a fi unul dintre domeniile cu cel mai ridicat potențial, atât din 

perspectiva exploatării resurselor, cât și a tendințelor favorizante manifestate la nivel mondial în ceea 

ce privește turismul de „wellness”. În plus, evoluțiile demografice care preconizează o îmbătrânire a 

populației din ce în ce mai accentuată în următorii ani justifică o dezvoltare exponențială deosebită 

a turismului de cură şi tratament în viitor. Accentuarea procesului de îmbătrânire a populației va face 

ca numărul de turiști ce optează pentru această formă de turism să crească semnificativ. Grija pentru 

bunăstare şi sănătate reprezintă o tendință importantă a ultimilor ani.  

Creșterea competitivității şi a atractivității localității , ca destinație turistică,  depinde de furnizarea 

unui turism calitativ, în termeni de acomodare şi servicii. În același timp, diversificarea ofertei 

turismului  și dezvoltarea componentei de agrement  sunt în măsură să aducă noi categorii de turiști.  

Turismul montan - acest tip de turism beneficiază  de cel mai mare scor  ca varietatea de forme de 

turism ce pot fi practicate: drumeţie, alpinism, sporturi de vară şi iarnă, speologie, odihnă şi recreere.   

Turismul cultural - are oferta generoasă de patrimoniu natural și  patrimoniu construit. Turismul de 

vizitare patrimoniu, inclusiv cel religios este foarte bine reprezentat de obiectivele cultural-istorice. 

Distanța relativ mică dintre obiectivele turistice culturale favorizează integrarea acestora în diferite 

circuite tematice. 

La nivelul  arealului se are în vedere dezvoltarea activităților culturale pentru care există interes în 

creștere și care pot fi introduse și în pachetele turistice, respectiv vizitarea  bisericilor fortificate. 

Localitatea Cristian deține  o biserică  fortificată care atrage privirile vizitatorilor, alături de pădurea  

cu arbori seculari.  
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Turismul de nișă - Ecoturism, ecvestru, de aventură, vânătoare, sportiv, ezoteric, afaceri și reuniuni, 

dar și vizitarea artefactelor perioadei regimului comunist. 

Turismul de tineret legat mai ales de activități recreative, educaționale, aventură, sportive. 

Următoarele secțiuni includ o trecere în revistă a principalelor obiective turistice și de agrement din 

județ și a infrastructurii turistice. 

Deşi atracția locului pentru turiștii din vest și pentru populația urbană din România este evidentă, cei 

mai mulți petrec perioade scurte sau doar vizitează obiectivele ca turism cultural de weekend.  Pentru 

a transforma acest tip de turism într-o activitate consistentă și pentru a obține turiști  consumatori ai 

serviciilor și  produselor locale este necesară  orientarea către  servicii turistice sau de agrement 

potrivite zonei : destinațiile din apropiere de succes au demonstrat că targetul pentru acestă zonă 

este reprezentat de turiști din vest și populația urbană din România interesați de turism cultural, 

ecoturism, turism rural. 

O destinație  turistică este definită ca arealul cu o varietate de produse turistice având o imagine de 

marketing unitară şi coerentă, ce dispune de o reţea de servicii generale şi specifice, care contribuie 

la realizarea produselor turistice.  

Destinaţia ecoturistică este destinaţia turistică care întruneşte, în plus şi următoarele principii:  

- proiecteaza o imagine de marketing responsabilă; 

- în destinaţie predomină afacerile cu un management durabil;  

- la nivelul destinaţiei există o susţinere reală pentru comunităţile locale;  

- la nivelul destinaţiei se face conştientizarea şi informarea turiştilor şi a localnicilor cu privire 

lacaracterul natural al acesteia, precum și al valorilor culturale, arhitecturale și de peisaj; 

-  la nivelul destinaţiei se implementează măsuri concrete de conservare a naturii. 

Marketing responsabil este acea formă de marketing care trebuie să ducă la aşteptări realiste din 

partea vizitatorilor. Marketingul pentru ecoturism oferă clienţilor informaţii complete şi responsabile 

care conduc la creşterea respectului pentru mediul natural şi cultural al zonelor vizitate şi a gradului 

de satisfacţie. 

Pentru traducerea viziunii în realitate sunt necesare, pe langă  proiecte  și acțiuni complementare :  

• Promovarea intensă  a obiectivelor în afara localității; 

• Signalistică și marcaje  specifice pentru toate  obiectivele și traseele  

• Acțiuni de conștientizare adresate localnicilor, plan de marketing  pentru a valorifica 

produselor locale.

Dezvoltarea atracției turistice în localitatea Cristian se subscrie Master Planului pentru Dezvoltarea 

Turismului Naţional al României 2007-2026, în cadrul căruia sunt prezentate principalele obiective 

care contribuie la realizarea viziunii propuse în domeniul turismului pentru România, şi anume, 

transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi 

cultural care să corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor şi serviciilor 
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şi realizarea unei dezvoltări durabile din punct de vedere al mediului sectorului turistic într-un ritm 

de dezvoltare superior altor destinaţii turistice din Europa.   

- asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care bogăţiile sale de 

mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate 

pentru generaţiile viitoare;  

- dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei turistice, prin 

colaborarea mediului public cu cel privat;    

- elaborarea permanentă de studii de piaţă în domeniul turismului; - crearea unei reţele de 

centre de informare turistică;  

- realizarea unei baze de date a produselor, unităţilor, evenimentelor şi serviciilor turistice; 

- mecanisme şi subvenţii pentru facilitarea investiţiilor în turism;  

- dezvoltarea planurilor integrate în domeniul turismului;  

- dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul hotelier; 

- dezvoltarea staţiunilor de cercetare turistică;  

- extinderea sistemelor de marcare a obiectivelor turistice şi introducerea de rute turistice 

tematice;  

- instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea 

facilităţilor oferite oaspeţilor;  

-  crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea artelor 

vizuale şi auditive, în special festivaluri tradiţionale şi evenimente folclorice.  

Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Balnear  propune 14 acţiuni necesare pentru a 

consolida sectorul balnear românesc și pentru a dezvolta cele 4 poziţionări posibile propuse.  O 

propunere important în Planul de acțiuni este și dezvoltarea unui punct de agrement de tip Terme. 

În următorii șapte ani eforturile regionale vor sprijini implementarea de măsuri și intervenții care 

vor viza: 

• conservarea, restaurarea și punerea în circuitul turistic a obiectivelor de patrimoniu incluse în 

lista UNESCO, a celor incluse în grupele valorice A și B din Lista Monumentelor Istorice 

• refacerea și realizarea de marcaje pentru traseele turistice și traseele de alpinism, realizarea 

de căi de acces, locuri de popas și campare, amenajarea de puncte de observație, refugii 

montane, 

• dotarea cu echipamente de siguranță și salvare pentru zona montană a centrelor Salvamont 

• reabilitarea bazelor de tratament existente și crearea de noi baze de tratament în localitățile 

cu potențial balnear și balneoclimatic 

• modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare în localitățile cu potențial balnear 

și balneoclimatic 

• modernizarea și extinderea infrastructurii de agrement în localitățile cu potențial balnear și 

balneoclimatic  
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• crearea, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii mofetelor, mofetoterapiei 

pentru tratamente balneare complementare 

Strategia Naţională de Dezvoltare a Ecoturismului în România48 are ca obiectiv general crearea 

condiţiilor de dezvoltare a ecoturismului la nivelul ariilor protejate şi în zonele din vecinătatea 

acestora, urmărindu-se realizarea unui produs ecoturistic competitiv pe plan naţional şi internaţional.   

Obiectivele ţintă ale strategiei sunt:  

✓ Dezvoltarea infrastructurii specifice ecoturismului în interiorul şi în apropierea ariilor 

protejate de interes naţional, internaţional şi comunitar 

✓ Realizarea în următorii 10 ani a minim 10 destinaţii ecoturistice recunoscute la nivel 

naţional şi internaţional 

✓ Creşterea încasărilor obţinute la nivelul comunităţilor locale din ecoturism cu minim 7% 

anual în următorii 10 ani 

✓ Peste 10 ani 2% din veniturile obţinute din turism la nivelul destinaţiilor ecoturistice vor fi 

folosite pentru conservarea naturii 

✓ Creşterea duratei sejurului la minim 5-7 zile pentru ecoturiştii străini şi la minim 3-4 zile 

pentru ecoturiştii români 

 

Un mediu natural protejat, îmbunătățit și atractiv  întărește unicitatea și accesibilitatea pentru toți 

cei care trăiesc, muncesc și se bucură de localitate. Vom încuraja adaptarea la provocările ecologice 

emergente și vom atenua riscurile schimbărilor climatice prin îmbunătățirea rețelelor de 

infrastructură verde și albastră.  

 

Se urmărește dezvoltarea o rețea de infrastructură verde și albastră integrată și multifuncțională de 

spații deschise, parcuri și coridoare verzi de înaltă calitate; (pârâul Ghimbășel, pădure de agrement, 

Lac Măgurele, parc dendrologic, ariile de stejari seculari, noi plantații de protecție de-a lungul căilor 

de comunicație, scuaruri, reabilitări și completări de spații verzi adiacente căilor de circulații, noi 

parcuri ) pentru a sprijini biodiversitatea, a încuraja activitatea fizică și o viață activă și sănătoasă.  

 

Rețeaua de infrastructură verde-albastră  va fi conectată cu zonele turistice și cu atracțiile locale și va 

face parte din spațiile de sport și agrement ale Centurii verzi a Metropolei Brașov. 

 

Direcția strategică 4 – ATRACTIVITATE TURISTICA , CULTURA, PATRIMONIU- Planul de 

acțiuni 

 

OS. 4. 1 ATRACTIVITATE TURISTICA 

 M 4.1.1 Implementarea activităţilor de turism în gospodăria ţărănească 

 
48 H.G. 358/2020 solicitare omologare stațiune eco-turistică 
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M 4.1.2 Punct de informare turistică pentru promovarea turismului: rural, cultural, de agrement, 

w/end, de nișă 

M 4.1.3 Înființarea unor zone de agrement: amfiteatru în aer liber, pistă carting, amenajare 

promenadă / parc linear - liziera pădurii 

M 4.1.4  Construire terme – zonă specific de  loisir, agrement 

M 4.1.5  Realizarea unui parc dendrologic – alternativă Biodom 

  

OS. 4.2 PEISAJUL CULTURAL 

M 4.2.1 Inființare galerie de artă – colecții și promovare tineri artiști 

M 4.2.2 Inființare  muzeu – colecții artă și narativ 

M 4.2.3 Inființare sala de teatru 

M 4.2.4 Construire amfiteatru 

M 4.2.5 Construire parc tematic cu spot healing-garden 

 

OS. 4.3 PATRIMONIU SI IDENTITATE – GENIUS LOCI 

M 4.3.1 Ghidul  monumentelor istorice clasificate LMI – din arealul Cristian 

M 4.3.2 Reabilitarea, conservarea, protejarea și punerea în circuit cultural-turistic a monumentelor 

culturale – naturale și antropice 

M 4.3.3 Fixare plăcuțe de identitate – obiective de patrimoniu  

M 4.3.4 Amplasare indicatoare si signalistica turistica în toate zonele vizate de intervenții, pe arealul 

teritoriului comunei Cristian 

  

DIRECTIA STRATEGICA 5 - INFRASTRUCTURA SOCIALA 

VIZIUNE – Investițiile  pot fi esențiale pentru modernizarea economiei locale, însă oamenii sunt cei 

care dau viață unui loc.  

Cu cât avem mai multă grijă de cristoloveni cu atât aceștia vor fi mai implicați în viitorul localității în 

care trăiesc, iar cultivarea mândriei locale și coeziunea la nivelul comunității le realizăm prin 

îmbunătățirea sistemului educațional local, prin oportunități de petrecere a timpului liber, prin 

evenimente culturale specifice, prin facilități sportive și acces la sistemul de sănătate și la serviciile 

publice necesare. 

Cu cât suntem mai mulți oameni implicați în dezvoltarea localității, cu atât viitorul acesteia este mai 

frumos. Dezvoltarea vine întotdeauna de la oameni pentru oameni.  Asigurarea tuturor locuitorilor a 

unei calități ridicate a condițiilor  de viață, ca rezultat al realizării unei structuri teritoriale de 

dezvoltare adecvată resurselor și poziției în zona de influență a polului national de dezvoltare Brașov 

va face din Cristian un model de bună practică în ceea ce privește răspunsul la provocările actuale ale 

dezvoltării teritoriale.  

Este încurajată dezvoltarea unor noi zone de afaceri, iar în zonele rezidențiale se va încuraja utilizarea 

mixtă, unde oamenii lucrează, trăiesc și socializează. În vatra localității va fi încurajat un mix de 

comerț cu amănuntul, spații de expunere și vânzare a produselor locale, facilități de petrecere a 
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timpului liber, cultură, servicii comunitare, educație și sport, turism și alte funcții de sprijin adecvate 

pentru necesitățile locuitorilor și vizitatorilor. 

Prin planul de dezvoltare vom căuta să creăm condițiile pentru a sprijini oportunitățile de atragere a 

investițiilor și a locurilor de muncă. Acestea vor include industrii culturale creative, servicii TIC 

(dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor este vitală pentru adaptarea Europei la era 

digitală, fiind unul dintre obiectivele Comisiei Europene), cercetare, industrie de înaltă tehnologie și 

alte sectoare inovatoare care vor contribui la ocuparea forței de muncă superior calificată , la creștere 

și vor asigura rolul Cristianului ca centru economic metropolitan, sprijinind în același timp creșterea 

afacerilor mici locale. 

 

Sunt sprijinite investiții ce vizează construirea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii  

educaționale cu echipamentele necesare care să faciliteze accesul elevilor la educație în condiții 

normale și de siguranță.    

Totodată, în cadrul  acestei direcții strategice  vor fi finanțate investiții pentru creșterea eficienței 

energetice în unităţile de învăţământ preuniversitar (grădiniţe, şcoli gimnaziale etc.), inclusiv 

activități de consolidare în funcție de riscurile identificate. Aceste noi demersuri vor fi 

complementare cu proiectele finanțate în perioada, anterioară 2014–2020. 

Se vor identifica soluții de sprijin (transport/cazare/masă) pentru creșterea participării și facilitarea 

accesului la școală și pentru elevii din grupurile sau mediile defavorizate de la nivelul județului.  

In contextul dat de pandemia provocată de virusul SARS COV2, este, mai mult ca oricând, necesară 

susținerea creării/dezvoltarii/conectării la platforme digitale de invățare la distanță, care să permită 

tuturor elevilor să participe la cursuri, inclusiv în format online și pentru a reduce rata de abandon 

școlar. Vor fi, de asemenea, sprijinite măsurile de sprijin pentru asigurarea de materiale didactice în 

format digital.  

Materialele vizuale interactive și sursele de informație adiționale furnizate de Internet vor crește 

implicarea elevilor.  Utilizarea infrastructurii IT va permite, de asemenea, adaptarea materiilor 

predate în concordanță cu aptitudinile elevilor, susținând învățarea personalizată și individualizată. 

Un alt aspect urmărit  este legat de susținerea dezvoltării competențelor digitale, atât pentru elevi, 

cât și pentru profesori, extinderea sistemului de colaborare a personalului didactic în cadrul rețelelor 

parteneriale.  

Tehnologia informației și a comunicațiilor este esențială în procesul de predare-învățare facilitând 

gestiunea comunicării, creației și informației, urmărindu-se îmbunătățirea eficienței și eficacității 

educației la toate nivelurile. 

O preocupare  permanentă este  cea legată de creșterea accesului și a participării grupurilor 

dezavantajate la educație și formare profesională – asigurarea accesului și participare la educație a 

copiilor cu dizabilități și/sau CES. Reforma legislaţiei în domeniul drepturilor persoanelor cu  

dizabilități trebuie să respecte: armonizarea legislaţiei în vigoare; modernizarea ; coerenţa şi precizia; 
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existenţa unor mecanisme clare de transpunere în practică; introducerea unor instrumente de 

monitorizare şi evaluare. Noua viziune, conturată în Declaraţia adoptată la Congresul european 

asupra dizabilității , poate fi sintetizată prin următoarele elemente distinctive:  

- persoanele cu dizabilități nu trebuie să fie tratate ca obiect al carităţii, ci ca persoane cu drepturi 

depline;  

- persoanele cu dizabilități nu trebuie considerate pacienţi, ci cetăţeni autonomi;  

- deciziile privind persoanele cu dizabilități nu trebuie să fie luate de alte persoane, ci persoanele 

cu dizabilități să ia, în măsura posibilităţilor, hotărâri responsabile privind soarta lor. 

Astfel, vor fi susținute : 

-  accesibilizarea clădirilor/spațiilor unităților de învățământ pentru a asigura accesul persoanelor cu 

dizabilități/CES la educație în comunitatățile în care trăiesc; 

- adaptarea platformelor educaţionale existente şi dezvoltarea de noi platforme educaţionale astfel 

încât să poată fi utilizate de copiii cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale 

Dezvoltarea socio-economică a localității  este strâns legată de dezvoltarea  capitalului  uman.   

 

Direcția strategică 5. INFRASTRUCTURA SOCIALA- Planul de acțiuni 

 

OS. 5.1 EDUCAȚIE 

M 5.1.1  Implementare program “Scoală după şcoală” (After school)  

M 5.1.2  Accesibilizarea unităților de  învățământ – acces egal pentru copiii cu dizabilități 

M 5.1.3  Dotare grădinită – spațiu organizat de joacă 

M 5.1.4  Construire campus educativ 

SM 5.1.4.1 Construire școală gimnazială 

SM 5.1.4.2 Construire liceu 

SM 5.1.4.3 Construire tabără de excelență cu spații adiacente de cazare și alte facilități 

 

OS. 5.2  SANATATE SI SERVICII SOCIALE 

M 5.2.1 Sprijin pentru deschidere cabinete medicale cu mai multe specialități 

M 5.2.2 Serviciu ambulatoriu cu ambulanță locală 

M 5.2.3 Suport si achiziții pentru telemedicină 

M 5 2.4 Kit școlar –  haine, încălțăminte, rechizite pentru copii49 

M 5.2.5  Spații destinate seniorilor – socializare   

M 5.2.6 Construire infrastructură social-educativă, nouă - creșă 

 

 
49 Pentru copiii din comunitate marginalizată care suferă de deprivare materială 
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DIRECTIA STRATEGICA 6 - DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE 

 

VIZIUNE - La creşterea calităţii vieţii, un rol important îl au existenţa unei infrastructuri adecvate în 

conformitate cu reglementările legale la nivel european, precum şi dezvoltarea iniţiativelor 

antreprenoriale în localitate.   

Pentru asigurarea dezvoltării localității este necesară o abordare complementară și sinergică în cadrul 

măsurilor și proiectelor ce vor fi implementate. Susținere prioritară va fi acordată acelor sectoare 

care, prin natura lor, sunt capabile să genereze cele mai multe beneficii economice, în termeni de 

locuri de muncă sustenabile și oportunități de investiții pe lanțul valoric, care pot acționa ca factori 

generatori de prosperitate locală. Diversificarea economică, dezvoltarea, promovarea și susținerea 

antreprenoriatului și a actorilor economici, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, atragerea de 

noi investiții și capital, precum și crearea unei infrastructuri adecvate atât pentru dezvoltarea 

inițiativelor și consolidarea serviciilor suport pentru afaceri, sunt principalii piloni de creștere a 

competitivității economice la nivelul localității. 

Localitatea Cristian prin UAT este interesată, în continuare de atragerea unor mari investitori putând 

să asigure  elaborarea de pachete de facilități, racordarea la rețelele de utilități publice precum și 

îmbunătățirea comunicării și a serviciilor publice. 

Aderarea la Ecosistemele antreprenoriale  KIC50- inseamnă să poți prelua modele de antreprenoriat 

de la  aproximativ 100 de milioane de întreprinderi care se lansează anual pe plan mondial, iar dintre 

acestea  un număr din ce în ce  mai mare adoptă modele de afaceri inovatoare (construite, spre 

exemplu, în jurul economiei colaborative sau de tip „gig”) și cu un număr  în creștere anuală a 

persoanelor fizice autorizate. Ecosistemele antreprenoriale reprezintă „fundația” dedicată stimulării 

antreprenoriatului, sistem ce poate fi adaptat într-o localitate, ( indiferent de dimensiunea  acesteia) 

pentru a crea un mediu mai  favorabil dezvoltării sale.  

Gradul profund de conștientizare / prezența pe piață: toate aceste programe au reușit să ajungă la 

comunitățile lor țintă și să îmbunătățească nivelul de conștientizare și de interes pentru programele 

lor, inspirând și făcând posibile aspirațiile noilor întreprinzători. Obținerea unor niveluri ridicate de 

conștientizare și o bună prezență pe piață reprezintă factorii esențiali pentru stimularea 

antreprenoriatului și pentru a ajuta oamenii să înțeleagă de unde pot obține sprijin; 

Sprijinul oferit întreprinzătorilor pentru a-și dezvolta afacerile: Toate aceste programe oferă sprijin 

personalizat, conectându-le la asistența de specialitate de care au nevoie pentru a reuși sau 

stimulând totodată  componente importante ale eco-sistemului de asistență, pentru a se asigura că 

antreprenorii aspiranți au acces la tot ajutorul necesar pentru a-și dezvolta afacerea; 

Efortul de a stimula o cultură antreprenorială se concentrează pe încercarea de a stimula 

schimbarea în cultura întreprinderilor prin lucrul în parteneriat cu o serie de părți terțe și agenții 

 
50 Knowledge Innovation Community 

http://www.cityam.com/220819/graphic-shows-just-how-many-startups-are-launched-worldwide-every-second
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locale, pentru a promova cât mai mult beneficiile antreprenoriatului. Crearea de ecosisteme 

antreprenoriale de succes necesită o abordare la nivelul întregului sistem: 

• atragerea investițiilor private  

• atragerea finanțărilor externe  

 

Acestea asigură resursele necesare dezvoltării și atingerii potențialului maxim al localității noastre, 

fiind baza cu care investim în atingerea obiectivelor și îndeplinirea strategiei.  

 

Atragerea Investițiilor private (contribuții importante la buget local) - Fără un sector privat puternic 

nu putem vorbi despre dezvoltare. Bugetul Cristianului este realizat în proporție de 70% din 

contribuțiile sectorului privat. În contextul economic actual generat de pandemie venim în 

întâmpinarea mediului de afaceri prin dezvoltarea capacității infrastructurii de transport și rețele 

edilitare, corelată cu planificarea spațială a teritoriului în vederea atragerii de investiții. Asigurăm 

conectivitatea Cristianului cu traseul coridoarelor mari de transport prin crearea unor noi legături 

rutiere care vor sprijini potențialul de dezvoltare al Cristianului ca zonă de servicii și activități 

economice amplasată în afara zonei rezidențiale, care aduce locurile de muncă aproape de casă și 

crește veniturile publice, cu efecte imediate în îmbunătățirea calității vieții cristolovenilor. Am 

identificat cele mai bune amplasamente, care beneficiază de accesibilitate facilă pentru oameni și 

mărfuri, legături ușoare la rețele edilitare, la o distanța adecvată față de zonele de locuit.  

 

Atragerea Finanțărilor externe (finanțare proiecte) - Banii europeni constituie motorul dezvoltării 

deorece investițiile realizate contribuie la calitatea vieții, dezvoltă infrastructura necesară pentru 

locuitori, investitori  și vizitatori. Cu cât există mai mulți bani europeni atrași, cu atât există mai mult 

proiecte care schimbă fața localității și aduc un aport semnificativ în bunăstarea locuitorilor. Vom 

continua să beneficiem de finanțările externe și de parteneriate strategice cu orașele din vecinătate 

în spiritul coeziunii teritoriale. Avem în plan crearea unei echipe de implementare a proiectelor, 

formarea de parteneriate cu cât mai mulți actori relevanți pentru lobby pe proiectele de importanță 

strategică și a unei echipe locale de management de proiect în baza Legii 339/2007 a Strategiilor de 

management de proiect.  Astfel, Cristianul devine  un motor economic metropolitan- regional, prin: 

• îmbunătățirea bazei economice, a mediului de afaceri și a infrastructurii de servicii pentru o 

mai bună exploatare a potențialului teritorial și uman în vederea atragerii investițiilor și în 

consecință a întăririi competitivității în context metropolitan și regional.  

• dezvoltarea și atragerea unor servicii de importanță metropolitană care să asigure creșterea 

competitivității pe baza resurselor umane superior pregătite, capabile să susțină 

restructurarea sectorială economică prin dezvoltarea parcurilor de activități (cercetare, 

tehnologie, educație, culturale), a parcurilor tematice 

• valorificarea patrimoniului natural și cultural cu luarea în considerare a riscurilor legate de 

intensificare a activităților antropice și schimbărilor climatice, gestionarea creativă a 

patrimoniului cultural și a peisajului în scop recreativ,  turistic 
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În sprijinul consolidării rolului localității în zona metropolitană Brașov se vor încuraja pozitiv 

investițiile și dezvoltarea se va orienta în a construi „economia cunoașterii”, asigurându-se că se 

facilitează spații pentru schimbul de cunoștințe, creativitate, inovare și durabilitate a mediului.    

 

Direcția strategică 6 DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE – Planul de acțiuni 

 

OS. 6.1 VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE 

M.6.1.1 Înfiinţarea unui HUB pentru producție și desfacere produse locale: atelier meşteşugăresc,  

carmangerie, produse lactate etc. ... 

M 6.1.2 Realizarea unui calendar de târguri tematice cu produsele locale 

 

OS. 6.2 INCURAJAREA ANTREPRENORILOR  LOCALI 

M 6.2.1  Susținerea dezvoltării IMM – afaceri non-agricole în zona agricolă 

M 6.2.2 Inființare SIEG 51- completarea serviciilor in slujba comunitatii  

M 6.2.3 Atragere investitor  major – dezvoltarea in sistem ”green field” prin oferta Ajutorului de Stat 

 

OS  6.3 REVIGORARE SI EXTINDERE HoReCa 

M 6.3.1 Sprijin pentru înființarea unor  noi spații HoReCa   

M 6.3.2  Parteneriate public-privat – amplasamente în concesiune 

 

OS. 6.4  CAPITALIZARE SI VALORIFICARE TEREN  

M 6.4.1 Colaborarea cu Universitatea din Brasov - 

M 6.4.2 Colaborare cu Universități, Instituții de Cercetare, Minister, agenti economici mari 

M 6.4.3 Organizarea spațiilor disponibile și/sau construirea de spații noi  tip office 52 

M 6.4.4  Oferta edililor – amplasamente pentru edificii de mari dimensiuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Societate de interes economic general – ajutor de stat ( de ex. Transport, drum, alimentare utilitati...) 
 
52 din BL și fonduri atrase, parteneriate, investitori 
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Legislaţie și strategii naționale  consultate 

Lista de legi și alte reglementări juridico-economice la care se raportează documentele de planificare 
strategică - în sensul obţinerii beneficiilor  vizate : 

• Legea nr. 350/2001;  

• Legea 315/2004 (care a abrogat Legea 151/1998); 

• Legea nr. 500/2002; Legea nr. 108/2004;  

• Legea nr. 84/2003; Legea nr. 672/2002; 

• HG nr. 1179/2004; nr.1200/2004; nr. 1115/2004; nr. 68/2004; 

• OG nr. 57/2019; nr. 63/1999; nr. 79/2003; nr. 92/2003; 

• Strategia Naţională în domeniul Eficienţei Energetice (SNEE);  

• Strategia Naţională pentru Transport Durabil (SNTD) 2007-2030;  

• Strategia Naţională de Gestiune a Siturilor Contaminate;  

• Strategia Naţională de Management a riscului la inundaţii;  

• Strategia Naţională de Management al Deşeurilor;  

• Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007-2026;  

• PNRR – pilonii de dezvoltare 

• Protocolul cadrului programatic instituțional 2021-2027 

• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) Orizonturi 2020-2030; 

• Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030 (CSDTR 2030);  

• STRATEGII DE DEZVOLTARE DURABILĂ - CJ BRASOV   

• Planurile de acţiune regionale ale regiunilor de dezvoltare din România;  

• Planul de Amenajare a Teritoriului Regional; 

• Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean;  

• Planul Regional  ADR Centru 

• Platforma și materiale informative INS – Tempo 

• Rapoartele 2019, 2020 ale instituțiilor centrale – Brașov 

• Presa scrisă locală 2019, 2020 

• Alte materiale puse la dispoziție de catre  UAT Cristian  
 

Data publicării SLDD:  martie 2022  
 
Drepturile de autor asupra acestei publicaţii sunt rezervate  UAT com. Cristian, jud. Brașov  
; documentul  nu poate fi reprodus ca atare; reproducerea parțială, poate fi permisă, doar  cu 
autorizarea   administrației locale, prin reprezentanții săi și informarea prealabilă a  consultantului. 
  
Echipa externă de consultanță :  

- sc FAXMEDIA srl,  

- prof. AM Stancescu,  

- dr.arh. R. Neciov,  

- urbanist A.Neciov 
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