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I. Introducere 

         Prezenta strategie este concepută în corelație cu ciclu strategic și de programare a 

fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020  la nivel național,  regional și județean. În 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Hârseni s-a ținut seama de situația actuală a 

comunei, prezentată în prima parte Analiza Diagnostic a comunei Hârseni, de concluziile 

centralizate din chestionarele completate de diversele categorii sociale intervievate și de 

discuțiile avute cu actorii locali. Fiind început de exercițiu bugetar al strategiei UE  și bineînțeles 

al României ca țară membră prezentăm pentru locuitorii comunei Hârseni  elementele 

importante ce trebuiesc știute. Prezenta lucrare ține  cont  de  perspectivele şi contextual 

strategic 2014-2020 abordate în: 

A.Strategia de dezvoltare Obiectivele PNDR 2014 – 2020- la nivel național   

Programul este conceput pentru a sprijini dezvoltarea rurală a României în perioada 2014-2020. 

PNDR 2014-2020  abordează în mod strategic următoarele obiective:  

1. Creşterea viabilităţii, modernizarea şi restructurarea exploataţiilor agricole, în special a 

celor de dimensiuni mici şi mijlocii, întinerirea generaţiei de fermieri, dezvoltarea 

sectorului de procesare, consolidarea poziţiei pe piaţă a producătorilor agricoli;  

2. Gestionarea durabilă a resurselor naturale  

3. Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale. 

Aceste priorități sunt corelate cu obiectivele strategice definite la nivel naţional, cu Politica 

Agricolă Comună şi cu Strategia Europa 2020. Nevoile specifice, identificate prin analiza SWOT 

şi prin procesul de consultare a părţilor interesate, vor fi abordate prin acţiuni realizate în 

cadrul celor şase priorităţi ale FEADR. 

Regulamentul UE nr. 1305/2013 stabileşte şase priorităţi în materie de dezvoltare rurală:  

1. Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, silvicultură şi în zonele 

rurale;  

2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor; 

3. Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură;  
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4. Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură şi 

silvicultură; 

5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu 

emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar 

şi silvic; 

6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 

rurale.  

Prezentarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Componentele cheie ale PNDR 2014-2020 sunt prioritățile, domeniile de intervenție și  măsurile. Tabelul 

de mai jos oferă o imagine de ansamblu a priorităților, domeniilor de intervenție și a combinațiilor de 

măsuri selectate pentru PNDR 2014-2020. 

Priorități, domenii de intrevenție și combinația de măsuri ale PNDR  

 

Prioritatea 1 Încurajarea transferului de cunoștințe şi a inovării în agricultură, în  

silvicultură şi în zonele rurale 

Domenii de intervenție Măsuri 

1A Încurajarea inovării, a cooperării 

şi a creării unei baze de 

cunoștințe în zonele rurale 

Măsura 1. Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare (Art. 14) 

Măsura 2. Servicii de consiliere (Art. 15) 

Măsura 16. Cooperare (Art. 35) 

1B Consolidarea legăturilor dintre 

agricultură, producția 

alimentară şi silvicultură, pe de 

o parte, şi cercetare şi inovare, 

pe de altă parte, inclusiv în 

scopul unei gestionări mai bune 

a mediului şi al unei 

performanțe de mediu 

îmbunătățite 

Măsura 16. Cooperare (Art. 35) 
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1C Încurajarea învățării pe tot 

parcursul vieţii şi a formării 

profesionale în sectoarele 

agricol şi forestier 

Măsura 1. Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare (Art. 14) 

 

 

Prioritatea 2: Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de  

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a  

gestionării durabile a pădurilor 

 

Domenii de intervenție Măsuri 

2A Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor fermelor şi 

facilitarea restructurării şi 

modernizării fermelor, în special 

în vederea creşterii participării 

şi orientării către piață, cât şi a 

diversificării agricole 

Măsura 1. Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare (Art.14) 

Măsura 2. Servicii de consiliere (Art.15) 

Măsura 4. Investiții în active fizice (Art. 17) 

Măsura 6. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (Art. 19) 

2B Facilitarea intrării în sectorul 

agricol a unor fermieri calificaţi 

corespunzător şi, în special, a 

reînnoirii generaţiilor 

Măsura 1.Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare (Art.14) 

Măsura 2. Servicii de consiliere (Art.15) 

Măsura 6. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (Art. 19) 

Prioritatea 3: Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animale şi gestionării riscurilor în agricultură  

Domenii de intervenție Măsuri 

3A Îmbunătățirea competitivității 

producătorilor  primari printr-o 

mai bună integrare a acestora în 

lanţul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de 

calitate, al creșterii valorii 

Măsura 1 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare (Art. 14) 

Măsura 2. Servicii de consiliere (Art.15) 

Măsura 4. Investiţii  în active fizice (Art. 17) 

Măsura 9. Înfiinţarea grupurilor de producători (Art.27) 
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adăugate a produselor agricole, 

al promovării pe pieţele locale şi 

în cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor şi 

organizațiilor de producători  

Măsura 14 Bunăstarea animalelor (Art. 33) 

Măsura 16. Cooperare (Art. 35) 

3B Sprijinirea gestionării și a 

prevenirii riscurilor la nivelul 

exploatațiilor 

Măsura 1. Transfer de cunoștințe și informare (Art. 14) 

Măsura 17. Managementul riscului (Art. 36) 

 

 

Prioritatea 4: Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de  

agricultură şi silvicultură 

Domenii de intervenție Măsuri 

4A Refacerea, conservarea şi 

dezvoltarea biodiversității, 

inclusiv în zonele Natura 2000, 

în zonele care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau cu 

alte constrângeri specifice şi în 

cadrul activităților agricole de 

mare valoare naturală, precum 

şi a stării peisajelor europene 

Măsura 1. Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare (Art. 14) 

Măsura 10.Agro-mediu și climă (Art. 28) 

Măsura 15. Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor(Art. 34) 

4B Ameliorarea gestionării apelor, 

inclusiv gestionarea  

îngrășămintelor şi a pesticidelor 

Măsura 1. Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare (Art. 14) 

Măsura 11. Agricultură ecologică (Art. 29) 

4C Prevenirea eroziunii solului şi 

ameliorarea gestionării solului 

Măsura 1. Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare (Art. 14) 

Măsura 10.Agro-mediu și climă (Art. 28) 

Măsura 13. Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art.31) 

Măsura 15. Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor (Art. 34) 
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Prioritarea 5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și forestier 

Domenii de intervenție Măsuri 

5A Eficientizarea utilizării apei în 

agricultură 

Măsura 4. Investiţii în active fizice (Art.17) 

Măsura 10. Agro-mediu și climă (Art. 28) 

5B Eficientizarea utilizării energiei 

în sectorul agroalimentar 

 

5C Facilitarea furnizării şi a utilizării 

surselor regenerabile de 

energie, a subproduselor, a 

deșeurilor, a rezidurilor şi a 

altor materii prime 

nealimentare, în scopul 

bioeconomiei 

Măsura 6. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (Art. 19) 

 

 

5D Reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră şi de amoniac din 

agricultură 

 

Măsura 4. Investiţii în active fizice (Art.17) 

5E Promovarea conservării şi a 

sechestrării carbonului în 

agricultură şi silvicultură 

Măsura 8. Investiţii în dezvoltarea zonelor forestiere și a 

viabilității pădurilor (Art. 21) 

 

 

Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice  

în zonele rurale 

Domenii de intervenție Măsuri 

6A Facilitarea diversificării, a 

înființării şi a dezvoltării de 

întreprinderi mici şi a creării de 

Măsura 2. Servicii de consiliere (Art.15) 

Măsura 4. Investiţii în active fizice (Art.17) 
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locuri de muncă Măsura 6. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (Art. 19) 

6B Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale 

Măsura 7. Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

(Art. 20) 

Masura 19. LEADER (Art. 42-44) 

 

În tabelul următor se realizează o enumerare a măsurilor relevante incluse în cadrul PNDR 2014-2020. 

Lista măsurilor 

Măsura 1. Transfer de cunoștințe şi acțiuni de informare (Art.14) 

Măsura 2. Servicii de consiliere (Art.15) 

Măsura 4. Investiții în active fizice (Art. 17) 

Măsura 6. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (Art. 19) 

Măsura 7. Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale (Art. 20) 

Măsura 8. Investiţii în dezvoltarea zonelor forestiere și a viabilității pădurilor (Art. 21) 

Măsura  9. Înfiinţarea grupurilor de producători (Art.27) 

Măsura 10.Agro-mediu și climă (Art. 28) 

Măsura 11. Agricultură ecologică (Art. 29) 

Măsura 13.Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice (Art.31) 

Măsura 15. Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34) 

Măsura 16. Cooperare (Art. 35) 

Măsura 17. Managementul riscului (Art. 36) 

Masura 19. LEADER (Art. 42-44) 

 

Fișele măsurilor, așa cum ele sunt prezentate pentru consultare în PNDR 2014-2020,  
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M4. (Art. 17) - Investiţii în active fizice  

Sub-măsura 4.1 “Investiţii în exploataţii agricole” 

Beneficiari 

- fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate 

- cooperative, grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc 

interesele membrilor 

Tipul sprijinului 

- înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii  eficiente de 

reducere a poluării și respectarea standardelor; 

- înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, 

condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate  a produselor; 

- investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare;   

- înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; 

- procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și  investiții în vederea comercializării; 

- înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul  fermei; 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și  nu va  depăşi: 

- în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 

euro pentru fermele mici; 

- în cazul proiectelor care prevăd construcții-montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul 

vegetal, respectiv 200.000 euro pentru  fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro 

pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele 

mici din sectorul zootehnic; 

- în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri scurte de aprovizionare - maximum 2.000.000 

euro, respectiv  400.000 euro pentru fermele mici; 

- în cazul proiectelor realizate de cooperative și grupuri de producători – maximum 2.000.000 

euro indiferent de tipul investiției; 

Intensitatea sprijinului nerambursabil și valoarea se vor putea majora cu 20 puncte procentuale  

suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%. 

Sub-măsura 4.2 “Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul  produselor agricole” 

Beneficiari 

-  întreprinderi 

-  cooperative, grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc 

interesele membrilor 

 Tipul sprijinului 

- înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții de 

marketingul produselor (etichetare, ambalare); 

- înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, 

condiționare, sortare și capacități de ambalare;  
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- investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și respectarea standardelor și conformarea 

cu noile standarde impuse de legislația europeană (standarde minime obligatorii legate de igienă, 

siguranță alimentelor); 

- investiţii pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile  în unități procesatoare 

exclusiv pentru consumul propriu și investiții în eficienţă energetică, ca operaţiuni din cadrul unui 

proiect de investiţii. 

- investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a 

Comunităţii Europene Anexa I. 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 

grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte  întreprinderi și nu va depăși: 

- 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM; 

- 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi; 

- 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare local, 

forme asociative cooperative și grupuri de producători. (colectare, sortare, depozitare, ambalare / 

procesare și comercializare). 

Sub-măsura 4.3 “Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 

silvice” 

Beneficiari 

Agricol - unităţi administrativ teritoriale  şi/sau asociaţii ale acestora 

Silvic     - Proprietari  de pădure  şi/sau  asociaţiile acestora 

              - Unități administrativ teritoriale  şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure 

              -  Administratorii fondului forestier de stat proprietate publică a statului 

Irigații   - Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri 

agricole  conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Tipul sprijinului 

Domeniul agricol - înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii agricole de acces la fermă. 

Domeniul silvic - înființarea, extinderea  și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier. 

Domeniul irigații -  înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de irigații din afara 

exploatațiilor. 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

Ponderea spijinului public nerambursabil va fi  de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși: 

- 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și 

drumurile agricole de acces; 

- 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de  pompare și 

repompare, precum și drumurilor forestiere. 

M6. (Art. 19) - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 

Sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 

Beneficiari 
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- tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din Regulamentul(UE) nr. 1305/2013, 

care se instalează ca unic  șef al exploatației agricole; 

- persoana juridică în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 exercită un control 

efectiv pe   termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri 

financiare. 

Tipul sprijinului 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în 

planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole. 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 50.000 Euro pe o perioadă de maximum cinci ani acordat 

în două tranşe (80%-20%). 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de minimum 15.000 de Euro pentru o exploataţie 

agricolă cu dimensiunea minimă de 12.000 euro (valoare Producţie Standard), iar peste această 

dimensiune, sprijinul pentru instalare  va creşte proporţional cu dimensiunea exploataţiei, dar nu va 

putea depăşi 50.000 de Euro/exploataţie. 

Sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” 

Beneficiari 

- fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei  

activități non- agricole pentru prima dată; 

- micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate.  

Tipul sprijinului 

   Plată forfetară pentru investiții tangibile și intangibile pentru înființarea de activități non-agricole în 

mediul rural pe baza unui plan de afaceri, pentru unități nou înființate pentru activităţi non-agricole în 

mediul rural, ca de exemplu: 

- investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produse non-agricole;  

-  investiții pentru  activității meșteșugărești;  

-  investiții pentru prestarea de servicii și agro-turism.  

Sume și rate de sprijin aplicabile 

Cuantumul minim al sprijinului este de 10.000 Euro. 

Cuantumul maxim al sprijinului este de: 

- 70.000 Euro/proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii 

agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;   

- 50.000 Euro/proiect în cazul altor activități. 

 Prima se plătește pentru o perioadă de maximum cinci ani , în 2 tranșe (70%-30%). 

Sub-măsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 

Beneficiari 

- Fermieri care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de fermă 

mică, cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 – 11.999  euro (valoarea Producţiei Standard). 

Tipul sprijinului 
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- sprijin pentru ferma mică, în vederea asigurării îmbunătățirii activităţii economice şi de mediu a 

acesteia, pe baza  investițiilor şi activităţilor propuse prin Planul de Afaceri. 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

Sprijin public nerambursabil este de până la 15.000 Euro pentru o exploataţie agricolă pentru o perioada 

de maximum cinci ani, în două tranşe (80%-20%). 

Sub-măsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole?” 

Beneficiari 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, din spațiul rural; 

- Ferme care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități non-agricole 

în cadrul  întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici. 

Tipul sprijinului 

- investiții pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici existente pentru activităţi non-agricole în 

mediul rural 

 - investiții pentru  producerea și comercializarea produselor non-agricole proprii 

 - investiții pentru  activități meșteșugărești 

 - investiții pentru prestarea de servicii 

- investitii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități 

de agrement 

- producere de combustibil din biomasă (fabricare de peleți) în vederea comercializării. 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

Sprijin de minim 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil – maximum 90%. 

Sub-măsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri”  

Beneficiari 

- Fermierii înregistraţi în cadrul schemei pentru micii fermieri finanţată din Pilonul I care, în momentul 

depunerii cererii de acordare a sprijinului,  au fost eligibili pentru cel puţin un an şi care se angajează să 

transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie. 

Tipul sprijinului 

Sprijinul acordat în cadrul submăsurii va fi furnizat sub forma unei plăți unice anuale pentru fermierii 

eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri, conform Regulamentului 1307/2013, care își transferă 

definitiv exploatația lor către o altă fermă. 

Sume şi rate de sprijin aplicabile 

Intensitatea sprijinului - 120% din cuantumul sprijinului acordat prin schema de sprijin pentru micii 

fermieri din Pilonul I (art. 63 din Regulamentul UE Nr. 1307/2013 plăţile directe). 

M7. (Art. 20) - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale 

Sub-măsura 7.2 “Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” 

Beneficiari 

Comunele și asociațiile acestora. 

ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (gradinițe)  și socială (afterschool). 
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Tipul sprijinului 

Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local; 

Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă; 

Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă  uzată; 

Investiții în crearea, modernizarea sau extinderea infrastructurii educaționale/ îngrijire și anume: 

 - Înființarea și modernizarea (inclusiv dotare) grădinițelor și a creșelor; 

 - Înființare și modernizare (inclusiv dotare) after-school; 

 - Extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ  secundar cu profil agricol; 

Investiții aferente serviciilor medicale și sociale: 

- Înființarea și/sau modernizarea dispensarelor medicale rurale și a centrelor comunitare de îngrijire”. 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

Sprijinul public nerambursabil - 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de 

autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de profit și nu va depăși: 

- 1.000. 000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de 

drumuri, apă sau apă uzată); 

- 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții  care vizează înființarea infrastructurii apă și apă 

uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri; 

- 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială/infrastructura aferentă 

serviciilor medicale;  

- 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care 

vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizează 

infrastructura educațională (gradinițe)  și socială (afterschool) și nu va depăși 100.000 euro. 

Sub-măsura 7.6 “Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” 

Beneficiari 

- comunele sau  asociațiile acestora 

- ONG-uri 

- unități de cult 

- persoane fizice autorizate și societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu 

cultural de clasă  B, de utilitate publică. 

Tipul sprijinului 

În cadrul sub-măsurii, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale pentru: 

- Restaurarea, conservarea și accesibilizarea patrimoniului cultural imobil de interes local (clasa B) 

- Restaurarea, conservarea și accesibilizarea  așezămintelor monahale. 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit și nu va depăși 500.000 euro. 
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Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 85% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele generatoare de profit și nu va depăși 200.000 euro. 

M8. (Art. 21) - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere  

Sub-măsura 8.1 “Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite” 

Beneficiari 

- deţinătorii publici și privați de teren agricol şi neagricol și formele asociative ale acestora. 

Tipul sprijnului 

Costuri standard, care se referă la: 

-  prima de înființare a  plantațiilor forestiere (denumită în cadrul tehnic de măsurii  Prima 1), care 

acoperă și costurile de realizare a proiectului de  împădurire ; 

-  prima anuală  acordată pe unitatea de suprafaţă  (denumită în cadrul măsurii Prima 2), pentru o 

perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere  (maximum 6 ani) și îngrijire a plantaţiei 

forestiere  (maximum 2 ani) și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi 

(maximum 12 ani). 

Principii privind stabilirea criteriilor de selecţie: 

• Principiul amplasării terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în 

zonele deficitare în păduri); 

• Principiul mărimii plantaţiei (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu 

suprafaţă mai mare); 

• Principiul funcției de protecție (se va acorda prioritate realizării de perdele forestiere de protecție); 

• Principiul funcţiei de reabilitare a terenurilor (se va acorda prioritate împădurii terenurilor afectate de 

fenomene de degradare a solului, cum ar fi eroziunea, deşertificarea, etc.); 

• Principiul diversității speciilor (se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puţin 2 

specii de bază în compoziţie). 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sunt  diferențíate  pe tipul de teren 

(agricol și neagricol) și tipul de relief (câmpie, deal, munte). 

M10. (Art. 28) - Agromediu și climă 

Sub-măsura 10.1 “Plăți de agromediu și climă” 

Sume şi rate de sprijin aplicabile pentru următoarele tipuri de sprijin: 

Sprijinul are o intensitate de 100%, fiind constituit din costuri publice. Plăţile compensatorii, calculate 

sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet/variantă sunt următoarele: 

1. pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) – 139 €/ha/an 

2. pachetul 2 – practici agricole tradiţionale 

 varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 107 €/ha/an 

 varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 €/ha/an 

3. pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări 

 varianta 3.1 – Crex crex? – 244 €/ha/an 

 varianta 3.2 – Lanius minor şi falco vespertinus – 171 €/ha/an 
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4. pachetul 4 – culturi verzi – 126 €/ha/an 

5. pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 126 €/ha/an 

6. pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 263 €/ha/an 

7. pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) 

– 288 €/ha/an. 

Sub-măsura 10.2 “Conservarea resurselor genetice animale locale în pericol de abandon“ 

Beneficiari 

Beneficiarii plăților compensatorii pentru respectarea angajamentelor privind creșterea animalelor de 

fermă din rase locale în pericol de abandon sunt fermierii sau alți crescători de animale, care deţin 

animale femele adulte de reproducție din rasele locale prevăzute în prezenta submăsură, animalele fiind 

înscrise în registrele genealogice ale raselor - secțiunea principală și în programele de conservare ale 

raselor. 

Tipul sprijinului 

- creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon are ca obiectiv sprijinirea 

reproducției animalelor de fermă din rase tradiționale adaptate la condițiile locale, al căror stoc s-a 

redus de-a lungul anilor. Reproducția lor contribuie la o diversificare a raselor care sunt păstrate în mod 

frecvent numai într-o anumită regiune. 

- sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri este de tip compensatoriu, reprezentând o compensație 

pentru pierderile de venit suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare. Prima 

compensatorie acordată pentru respectarea angajamentelor voluntare privind creșterea animalelor 

femele adulte de reproducție din rase locale în pericol de abandon prevăzute în prezenta submăsură 

este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe cap de femelă adultă de reproducție de rasă pură. 

Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt: 

- Bovine - Taurine: Sura de stepă 

- Bovine - Bubaline: Bivolul românesc 

- Ovine: Ţigaie - Varietatea ruginie, Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon), Karakul de Botoşani, Ţigaie cu 

cap negru de Teleorman-doar separare tigaie de merinos?- 

               Merinos de Palas, Merinos de Suseni,  Merinos de Transilvania, Merinos de Cluj,  

- Caprine: Albă de Banat, Carpatina 

- Ecvidee: Furioso North Star, Huţul, Gidran, Lipiţan, Shagya Arabă, Nonius, Semigreul românesc 

- Porcine: Bazna, Mangalița. 

Sprijinul are o intensitate de 100%.  

Valorile plăților compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru acoperirea pierderii de 

venit datorate asumării de angajamente voluntare privind creșterea animalelor femele adulte de 

reproducție din rase locale în pericol de abandon, pe specii, sunt prezentate mai jos:  

- bovine 200 euro/cap/an 

- ovine 13 euro/cap/an 

- caprine 6 euro/cap/an 
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- ecvidee 200 euro/cap/an 

- porci 88 euro/cap/an. 

M11. (art. 29) - Agricultura ecologică  

Sub-măsura 11.1 “Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică” 

Beneficiari  

Sprijinul va fi acordat numai fermierilor activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. 

Tipul sprijinului 

- pentru operațiunile realizate în vederea conversiei la agricultura ecologică. 

Submăsura conţine 5 pachete: 

- Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ); 

- Pachetul 2 – Legume; 

- Pachetul 3 – Livezi; 

- Pachetul 4 – Vii; 

- Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice. 

Sprijinul se acordă ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie 

pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente 

voluntare. 

Sume și rate de sprijin aplicabile (sprijinul are o intensitate de 100%) 

Plăți conversie 

P1 – terenuri arabile 295 euro/ha/an 

P2- legume 500 euro/ha/an 

P3- livezi 620 euro/ha/an 

P4- vie 532 euro/ha/an 

P5- plante medicinale și aromatice 460 euro/ha/an. 

Sub-măsura 11.2 “Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică” 

Beneficiari  

Sprijinul va fi acordat numai fermierilor activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. 

Tipul sprijnului 

-poate fi furnizat pentru operațiunile efectuate în vederea menținerii practicilor de agricultură ecologică. 

Submăsura conţine 5 pachete: 

- Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ); 

- Pachetul 2 – Legume; 

- Pachetul 3 – Livezi; 

- Pachetul 4 – Vii; 

- Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice. 

Sprijinul se acordă ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie 

pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente 

voluntare. 

Sume și rate de sprijin aplicabile (Sprijinul are o intensitate de 100%) 
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Plăți menținere: 

P1 – terenuri arabile 220 euro/ha/an 

P2 – legume 431 euro/ha/an 

P3 -- livezi 442 euro/ha/an 

P4 – vie 480 euro/ha/an 

P5 – plante medicinale și aromatice 427 euro/ha/an. 

M 13 (Art. 31-32)  Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice  

Beneficiarii sprijinului sunt fermierii activi. 

Sprijinul  oferit prin măsură va fi sub forma unei plăți fixe acordate pe unitatea de suprafață (hectar) 

pentru zonele desemnate, respectiv: 

 - zone montane 

 - zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative 

 - zone care se confruntă cu constrângeri specifice. 

Valoare plăți propuse 

- Zona montană - Valoare sprijin  - 86 (€/ha/an)  

- Zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 54 (€/ha/an)  

- Zone care se confruntă cu constrângeri specifice (Delta Dunării) – 70 (€/ha/an)  

Valoarea sprijinului va fi degresivă: 

- suprafața:  1 – 50 – sprijin de 100 % (din valoarea plății pentru fiecare ha) 

- suprafața: 50,01 – 100 – sprijin de 75 % din plată 

- suprafața: 100,01 – 300 – sprijin de 50 % din plată 

- suprafața: peste 300 - sprijin 35 % din plată 

M15. (art. 34) - Servicii silvice de mediu și de conservare a pădurilor  

Sub-măsura 15.1 “Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” 

Beneficiarii 

A)Proprietarii de terenuri din Fondul Forestier Național (FFN):   

 - proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice  

 - proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale 

 - proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

B)Asociații cu personalitate juridică ale proprietarilor de terenuri din FFN.  

 

Tipul sprijinului 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie de silvo-

mediu este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o 

compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri 

forestiere care încheie angajamente voluntare. 

- Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște 

- Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. 
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Sume și rate de sprijin aplicabile: 

Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet : 

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște: 25 €/an/ha 

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri: 103 €/ha, plătită o singură dată pe 

durata angajamentului. 

M19. (Art. 42-45) – LEADER 

Sub-măsura 19.1 “Sprijin pregătitor” 

Beneficiari 

-parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, indiferent dacă reprezintă 

teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în PNDR 2007-2013 sau parteneriate 

potențiale/existente formate din parteneri care au fost membri  în GAL-uri autorizate și/sau parteneri 

care nu au mai fost membri  în GAL-uri. 

Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% 

la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional  (organisme 

de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL. 

 

Tipul Sprijinului 

Rambursarea cheltuielilor eligibile în funcție de categoria de cheltuieli. 

GAL-urile care au beneficiat de sprijin pregătitor în perioada de programare 2007-2013 pot  beneficia de 

acest tip de sprijin și în  perioada 2014-2020,  în concordanță cu condițiile stipulate în legislația 

comunitară și națională, precum și în cadrul național de implementare, cu condiția ca activitățile 

pregătitoare specifice pentru perioada 2014-2020 să nu fie finanțate din fonduri aferente perioadei 

2007-2013. 

Pentru evitarea dublei finanțări pentru GAL-urile care beneficiază de sprijin financiar pentru funcționare 

în perioada de programare 2007-2013, activitățile și cheltuielile aferente acestora vor fi evidențiate, 

monitorizate și verificate distinct, în conformitate cu legislația specifică în vigoare (de ex: contracte de 

muncă distincte, fișe de post, evidență contabilă distinctă, etc). 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

- Asistență tehnică, până la suma maximă de 20.000 Euro pentru SDL  (Strategia de Dezvoltare 

Locală) depusă de  parteneriat, astfel: 

- cheltuielile pentru animare - maximum 10.000 euro,  

- cheltuielile legate de elaborarea strategiei, studii, etc - maxim 10.000 de euro. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru această submăsură este 100%. 

Rambursarea cheltuielilor pentru Sprijinul Pregătitor va fi efectuată doar pentru SDL-urile declarate 

eligibile de către Autoritatea de Management, în urma depunerii spre selecție. 

Sprijinul nu este condiționat de selectarea SDL. 

SELECȚIA  SDL 

Criterii de eligibilitate 

- parteneriatul trebuie să fie constituit din minimum 51 % reprezentanți ai mediului privat 
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- organizațiile din mediul urban trebuie să reprezinte maximum 25% la nivel decizional și la nivelul total 

al populației acoperite din teritoriu 

- omogenitatea teritorială 

- teritoriul cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, inclusiv în orașele mici cu o 

populație de   maximum 20.000 de locuitori. Având în vedere densitatea redusă a populației în zona 

Delta Dunării, pentru  această zonă se va acepta un prag minim de 5.000 locuitori 

- capacitatea demonstrată pentru implementarea strategiei din punct de vedere administrativ 

- prezența unui singur GAL pe teritoriul eligibil LEADER. 

Evaluarea performanțelor 

Pe parcursul implementării SDL selectate, MADR va stabili un sistem de redistribuire a alocării financiare 

în funcție de performanțele înregistrate de GAL în implementarea  obiectivelor propuse prin strategie. 

Sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 

Beneficiari 

Entități juridice publice/private în conformitate cu fișa măsurii din strategie sau fișa corespunzătoare 

măsurii din PNDR/fișa LEADER. GAL nu este beneficiar eligibil.  

Tipul sprijinului 

Asistenţa în cadrul submăsurii se acordă sub forma sprijinului nerambursabil (grantului) pentru 

proiectele care vor fi implementate în cadrul strategiei de dezvoltare locală. 

Sume și rate de sprijin aplicabile 

Ponderea  maximă a sprijinului din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% (maximum 90% 

pentru proiectele generatoare de venit) - până la maximum de 200.000 de euro/proiect. Se vor aplica 

regulile de ajutor de stat în vigoare (dacă este cazul) specifice fiecărui tip de măsură implementată prin 

LEADER. 

Măsuri suport 

M 1 (art. 14) Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare  

M 2 (art. 15) Servicii de consiliere  

M 16 (art. 35) Cooperare (pentru activarea grupurilor operaționale pentru inovare)  

SM 17.2  (art. 38) Gestionarea riscurilor (fondul mutual)   

M 20 (art. 51) Asistență tehnică inclusiv Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 

Subprogram dedicat sectorului pomicol, având în componență următoarele măsuri/sub-măsuri: 

- Modernizare ferme 

- Prelucrarea și comercializarea produselor agricole 

- Cooperare 

- Grupuri de producători 

     B.   Strategia de Dezvoltare a Județului Brașov 2013 – 2020 - 2030  

  

      Abordează dezvoltarea județului pe microregiuni – Zona Metropolitană Brașov, zona Rupea – Cohalm 

și zona Țării Făgărașului. Este important ca  dezvoltarea și  inițiativele la nivelul comunei Hârseni să fie în 
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corelare cu  Strategia de dezvoltare a județului, care și-a propus susținerea pentru dezvoltarea 

turismului în zona Țării Făgărașului, valorificarea potențialului turistic, promovarea și comercializarea 

produselor locale tradiționale precum și reabilitarea monumentelor existente in zonă. Ca viziune 

generală, industria turismului este poziționată a fi un motor de creștere important pentru județ, atât 

prin valorificarea patrimoniului cultural cât și a zonei muntoase, aspect la care vor contribui și inițiativele 

de sprijin ale turismului din zona Țării Făgărașului. Promovarea de locații de investiții, susținerea 

inițiativelor de sprijin pentru afaceri de tipul incubatoarelor de afaceri sau dezvoltarea agriculturii, toate 

sunt inițiative ce vizează și comuna Hârseni incluse în strategia de dezvoltare județeană. 

        Obiectivul strategic general pentru judeţul Braşov: Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi 

umane existente, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, în vederea relizării unei dezvoltări 

economice şi sociale care să ducă pe termen lung la creşterea calităţii vieţii populaţiei judeţului Brașov. 

Orientarea de bază o constituie valorificarea punctelor tari (cadru natural, vast patrimoniu cultural, 

capital uman pregătit, centru universitar de tradiție) folosind oportunităţile de creştere identificate 

(existenţa fondurilor nerambursabile) şi reducerea punctelor slabe (lipsa infrastructurii majore de 

transport, lipsa utilităţilor de bază, rata mare a şomajului, migraţia populaţiei tinere intern şi extern) 

minimizând astfel pe termen lung efectele negative ce pot bloca dezvoltarea (populație îmbătrânită, 

număr mare al ajutoarelor sociale, lipsa investiţiilor noi, plecarea investitorilor ). 

        Direcţiile principale de dezvoltare: 

Pentru a duce la îndeplinirea obiectivului strategic sunt propuse principalele direcții de dezvoltare: 

 1.  Dezvoltarea infrastructurii judeţului şi a localităților. Brașovul - principal nod de transport și 

comunicații.  

2.  Dezvoltarea turismului. Braşovul – capitala turismului românesc. 

3.  Consolidarea și dezvoltarea economiei judeţene. Dublarea PIB-ului braşovean până în 2020. 

4.  Dezvoltarea urbană policentrică. Zona metropolitană Brașov - capitala regiunii de Dezvoltare Centru. 

5.  Îmbunătăţirea sistemelor de management sectorial de mediu. Braşov – capitala verde a României  

6.  Creşterea calităţii capitalului social uman. Redefinirea statutului/ valorilor de a fi “braşovean”. 

7.  Dezvoltarea rurală – agricultura, sursă alternativă de venituri. 

 

C.Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 – 2020 

    În cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională pentru perioada de programare 2014-2020 s-au 

identificat prioritățile de dezvoltare și s-au stabilit obiectivele specifice și domeniile prioritare de 

intervenție. Prin cele şase axe prioritare identificate strategia se fundamentează pe o analiză a nevoilor 

reale din Regiunea Centru. 

            Axa prioritară 1. Dezvoltarea urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale.  

În programul regional sunt cuprinse măsuri care afectează și comuna Hârseni și anume 

a) Infrastructura aeroportuară de conectare la rețeaua TEN-T Construcţia Aeroportului 

Internaţional Braşov – Ghimbav – CJ Brașov 
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b) Reabilitarea Drumului Județean DJ 104 A Perșani – Victoria care parcurge comuna noastră 

              Axa prioritară 2. Creșterea competitivității economice, stimularea inovării. 

   Creșterea competitivității economice a Regiunii Centru prin valorificarea mai bună a potențialului 

regional, prin stimularea inovării și a economiei orientate spre cunoaștere, prin dezvoltarea unor 

instrumente specifice (infrastructura de afaceri, de transfer tehnologic, clustere, rețele de afaceri etc.) și 

prin crearea unui mediu atractiv pentru investiții. 

 

             Axa prioritară 3. Protecția mediului înconjurator, creșterea eficienței energetice, stimularea 

utilizării surselor alternative de energie 

    Protecția mediului înconjurător, conservarea biodiversității, diminuarea efectelor schimbărilor 

climatice și prevenirea riscurilor naturale, extinderea utilizării resurselor alternative de energie, 

îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul economic și în cel casnic. 

 

             Axa prioritară 4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii 

    Valorificarea superioară într-o manieră durabilă, a potențialului agricol și silvic al regiunii, creșterea 

atractivității economice și sociale a localităților rurale din Regiunea Centru, reducerea decalajelor 

economice și sociale față de localitățile din mediul urban. O prioritate de investiții la nivel regional este 

reprezentată de dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii. În cadrul acestui 

domeniu de investiții sunt susținute proiectele care vizează centre de prelucrare produse agricole, 

dezvoltare de reţele de colectare de produse agricole, depozite agroalimentare, centre de sacrificare a 

animalelor; proiecte care propun acţiuni de valorificare a potenţialului silvic, precum şi de prevenire a 

deteriorării lui; proiecte care propun valorificarea resurselor din cadrul zonelor rurale în vederea 

diversificării activităților economice în aceste zone. Potrivit datelor statistice de la finele anului 2012, în 

Regiunea Centru sunt 357 de comune și 1788 de sate iar numărul populației rurale din Regiunea Centru 

totalizează 1 028 971 locuitori, reprezentând 40,8% din totalul populației regiunii la nivelul anului 2011. 

 De asemenea pe partea de dezvoltare rurală vor fi susținute și investițiile care vizează acţiuni de 

reabilitare a drumurilor comunale, construcţia şi reabilitarea de poduri, alimentare cu apă şi canalizare 

în localităţile din mediul rural, introducerea și extinderea curentului electric în localităţi, modernizare de 

drumuri agricole. Vor fi susținute și investițiile care au ca şi obiectiv construirea, modernizarea, 

reabilitarea şi extinderea infrastructurii de drumuri. 

              Axa prioritară 5. Dezvoltarea turismului 

  

  Dezvoltarea turismului la nivel regional prin punerea în valoare a patrimoniului                                 

turistic natural și antropic, prin extinderea și modernizarea infrastructurii turistice, prin îmbunătațirea și 

diversificarea serviciilor oferite precum și prin dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative și sprijinirea 

industriilor creative din Regiunea Centru. La nivel regional turismul reprezintă una din principalele 

priorități de dezvoltare și de asemenea și de investiții. Turismul este considerat unul din domeniile 
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economice care pot să crească competitivitatea Regiunii și să-i aducă dezvoltare economică și socială. În 

acest sens, bazându-se pe resursele existente la nivel regional, domeniul turismului reprezintă una din 

principalele priorități de investiții și principalul domeniu al proiectelor existente în portofoliu, pe lângă 

partea de infrastructură. Având în vedere potențialul existent la nivel regional domeniile de investiții ale 

proiectelor se clasează pe 3 domenii, din care 2 domenii sunt practicabile și în comuna noastră. 

      a)  Dezvoltarea turismului montan. În cadrul acestui domeniu de investiții se vor sprijinii proiecte 

care vizează dezvoltarea stațiunilor montane de la nivel regional: Predeal, Poiana Brașov, Păltiniș, Bâlea 

Lac, domeniul Șureanu, Sovata, etc. , dar și a zonelor montane care pot fi valorificate din punct de 

vedere turistic. În cadrul proiectelor se pune accentul pe investiții în realizarea de pârtii de schi și alte 

tipuri de structuri de agrement care să ducă la valorificarea turismului montan în zonă, reabilitare tabere 

de tineret, amenajare de campinguri, proiecte care propun valorificarea patrimoniului natural a 

muzeelor, protejarea zonelor montane, amenajare de trasee şi locuri de vizitare. 

      b) Restaurarea și conservarea patrimoniului cultural, dezvoltarea infrastructurii culturale și 

recreative. Având în vedere abundența obiectivelor de patrimoniu existente la nivel regional, sprijinirea 

investițiilor în acest domeniu reprezintă o prioritate a Regiunii. Astfel vor fi finanțate proiecte care 

vizează reabilitarea și restaurarea obiectivelor de patrimoniu a bisericilor și muzeelor, realizarea de 

programe de promovare integrată a obiectivelor de patrimoniu la nivel regional și includerea lor într-un 

circuit regional. 

De asemenea pe acest domeniu se sprijină și investițiile în infrastructura culturală și în dezvoltarea de 

activități cultural – recreative. Aici vorbim de proiecte care vizează dezvoltarea de centre culturale, săli 

de spectacole, precum și proiecte care propun organizarea de festivaluri, tabere culturale, activităţi de 

conservare şi promovare a valorilor culturale, restaurare şi reconstrucţie monumente de arhitectură. 

 

            Axa prioritară 6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale 

 

 Creșterea coeziunii sociale la nivelul Regiunii Centru prin dezvoltarea resurselor umane (extinderea 

accesului locuitorilor din Regiunea Centru la servicii de educație, sănătate, sociale și ale administrației 

locale, diversificarea și creșterea calității acestor servicii), prin facilitarea reinserției sociale a persoanelor 

dezavantajate social și prin contracararea efectelor declinului demografic. Vor fi susținute și investițiile 

care au ca  obiectiv construirea, modernizarea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de educaţie, 

socială şi de sănătate din mediul rural, construcţia şi reabilitarea de centre sociale. În cadrul acestui 

domeniu de investiții sunt sprijinite investițiile care vizează pe de o parte dezvoltarea infrastructurii 

educaționale, sociale și de sănătate la nivel regional pentru a se crea condițiile necesare dezvoltării 

competențelor resurselor umane, dar și în ce privește integrarea socială a grupurilor marginalizate și/sau 

defavorizate. 

De asemenea se va investii și în proiecte care vizează partea de infrastructură de sănătate, precum și cea 

de intervenții în situații de urgență pentru a se crea condiții propice pentru un standard de viață decent 

pentru toți locuitorii de la nivel regional. 
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Astfel portofoliul de la nivel regional, include pe partea de educaţie proiecte care au în vedere 

construcția, reabilitarea, extinderea și dotarea tuturor tipurilor de unităţi de învăţământ (învăţământ 

antepreşcolar,obligatoriu şi meserii), construcţia de săli de sport în cadrul unităţilor de învăţământ. De 

asemenea pe domeniul educației se sprijină și proiectele care vizează formarea profesională continuă fie 

prin dezvoltarea infrastructurii necesare și/sau prin formarea resurselor umane. 

Pe partea de sănătate în cadrul portofoliului există proiecte care au în vedere reabilitarea  dispensarului, 

unități de primire urgențe, etc. şi dotarea cu aparatură performantă. 

        Proiectele care vizează strict partea de situaţii de urgenţă gestionate de ADI Centru Transilvania, au 

fost încadrate la proiectele care vor fi implementate în cadrul a mai multor judeţe a Regiunii Centru şi 

sunt proiecte care duc la modernizarea sistemului, dotarea acestuia şi totodată dezvoltarea şi 

extinderea. Tot în cadrul acestei priorităţi se regăsesc proiecte care prevăd achiziţionarea de camere de 

supraveghere pentru siguranţa populaţiei. De asemenea pe acest domeniu de investiții sunt incluse și 

proiectele care vizează dezvoltarea și incluziunea socială a zonelor de locuire defavorizate sau 

marginalizate de la nivelul localităților. Aici vor fi sprijinite intervențiile integrate în zonele respective, 

care să cuprindă atât partea de infrastructură dezvoltare economică și integrare socială și ocupațională a 

persoanelor din zonele respective. În acest domeniu proiectele existente în portofoliu au în vedere 

reintegrarea oamenilor marginalizaţi precum şi îmbunătăţirea accesului şi a participării persoanelor din 

grupurile vulnerabile pe piaţa muncii; asigurarea infrastructurii de utilităţi publice în comunităţile de 

romi, dezvoltare de servicii comunitare şi de campanii de prevenire a abandonului şcolar şi de prevenire 

a separării a copilului de mamă; centre de consiliere a persoanelor dezavantajate. Un alt aspect 

investițional care va fi abordat de proiectele incluse în acest domeniu de investiții este reprezentat de 

proiectele care propun dezvoltarea capacităţii administrative în cadrul instituţiilor publice, 

implementare de soluţii competitive de tip E-guvernare, amenajare centre de pregătire profesională, 

dezvoltarea resurselor umane.  

 

Acordul de Parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014 – 2020.   

 

Acordul de parteneriat susține dezvoltarea sustenabilă a mediului rural, promovând inițiative ce țin de 

consolidarea bazei economice locale, mobilitate și conectivitate. 

Toate documentele strategice mai sus menționate se subscriu documentelor strategice și de politică 

publică la nivel european. Documentul cadru în acest sens reprezintă Strategia Europa 2020 care 

stabilește un set de ținte la nivel european și, specifice, pentru fiecare stat membru, pentru a cuantifica 

progresul înregistrat de statele membre în cele cinci obiective ce țin de ocuparea forţei de muncă, 

cercetare, educaţie, reducerea sărăciei şi energia/climă. Strategia comunei Hârseni se aliniază acestor 

ținte prin măsurile ce țin de sprijinirea mediului de afaceri local, creșterea atractivității satelor pentru 

investitori și rezidenți, valorificarea potenţialului turistic si cultural. 
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   D .Strategia de dezvoltare a comunei Hârseni 2014- 2020 perspective 2030 

 

Pornind de la situația existentă a comunei Hârseni , a analizei swot prezentată mai jos în prezenta 

lucrare se conturează Strategia de dezvoltare a comunei în deplină concordanță cu strategiile la nivel 

național, cu strategia zona centru și strategia județeană mai  sus prezentate. 

 

                                                        Analiza SWOT 

1. Puncte tari 

- amplasarea geografică în centrul ţării, relief variat, climă bună, diversitate peisagistică mare 

- forţă de muncă variată ca pregătire şi vârstă  

- existenţa multor persoane de vârsta a doua care ar putea instrui tînăra generaţie pentru învăţarea 

meşteşugurilor-obiceiurilor uitate 

- potenţial mare de recoltare a produselor secundare ale pădurii (fructele de pădure şi ciupercile )  

- gamă diversificată de plante medicinale şi specialişti în procesarea, uscarea şi ambalarea acestora 

- posibilitatea producerii produselor bio, ecologice 

- potenţial hidrografic optim pentru activităţi de acvacultură 

- relief montan adecvat practicării turismului, sporturilor de iarnă, cicloturismului 

- disponibilitatea administraţiei locale pentru dezvoltare rapidă şi durabila 

- zone cu un bun potenţial turistic neexploatate 

- trasee montane ce străbat comuna, refugii şi cabane de vânătoare  

- potenţial forestier şi silvic ridicat 

- posibilitatea comasării terenurilor private până la emiterea titlurilor de proprietare 

 
2. Puncte slabe 

 

 - trend demografic negativ - populaţie în scădere şi îmbătrânită.  

 - lipsa titlurilor de proprietate 

 - planului de urbanism  general (PUG) şi a planurilor zonale(PUZ) neactualizate 
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 - disponibilitate scăzută de asociere a  populaţiei din zonă 

 - slaba dezvoltare a activităţilor non-agricole generează dependenţa populaţiei rurale de  agricultura de 

subzistenţă.  

  - cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor manageriale de bază.          

-  nivel scăzut al venitului pe gospodărie.  

 - infrastructură slabă sau inexistentă  : apă, canal, drumuri.  

  - acces limitat la serviciile sociale de bază (sănătate, îngrijirea bătrânilor, creşe/grădiniţe etc.)  

 - acces scăzut la oportunităţile de dezvoltare prin proiecte europene, acces redus la resurse financiare 

pentru micii antreprenori şi a noilor iniţiative de afaceri  

 - nivel scăzut de pregătire profesională de bază şi de competenţe profesionale în rândul fermierilor şi 

deţinătorilor de păduri.  

- programe insuficiente de pregătire profesională (pe tot parcursul vieţii) pentru persoanele defavorizate 

şi vulnerabile 

- inexistenţa locurilor de depozitare a produselor agricole în special pentru cartof şi  fructe 

-distanţă mare pînă la aeroporturi 

- capacitate instituţională slabă pentru realizarea documentaţiilor de accesare a fondurilor europene. 

 

3. Oportunităţi 

-  apartenenţa unor mari suprafeţe de teren din comună la aria protejată Natura 2000 şi Piemontul 

Făgăraş  

-posibilitatea de a accesa programe guvernamentale de infrastructură 

- posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare rurală sau alte fonduri pentru 

administraţia locală şi pentru firme şi persoane private 

- crearea de noi IMM-uri cu activităţi agricole şi non-agricole, culturale, creative şi de cooperare între 

grupuri de vârstă diferite , pentru crearea de noi locuri de muncă.  

- crearea de mărci proprii şi promovarea identităţii locale pentru generarea de valoare adăugată la 

produsele autohtone.  

- înfiinţarea şi dezvoltarea de lanţuri locale de aprovizionare cu produse agro-alimentare şi de reţele de 

desfacere care să conecteze producătorii şi consumatorii, inclusiv să asigure o legatură mai bună între  

comună cu zonele rurale şi urbane.  
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- înfiinţarea unui centru de colectare, depozitare şi chiar preparare a fructelor de pădure prin accesarea 

fondurilor europene 

- existenţa terenurilor neexploatate în prezent, dar care ar fi oportune pentru a desfăşura activităţi 

agricole 

- cererea în creştere pentru turismul rural şi agroturism în România 

-cererea în creştere de zone de agrement, pârtii de schi, locuri de pescuit 

 -construcţia preconizată a autostrăzii la nord de comuna Hârseni 

 -finalizarea aeroportului Braşov care va încuraja turismul şi investiţiile în zonă. 

 

4.Ameninţări 

 

- scăderea populaţiei în comună, în special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate 

- alterarea şi pierderea moştenirii culturale şi a tradiţiilor .  

- eşecul în formarea de parteneriate locale puternice şi în promovarea potenţialului endogen al comunei  

- neaplicarea de proiecte europene pe programul 2014-2020( în condiţiile în care pe fonduri Sapard, 

Phare, Fonduri Structurale reuşita a fost zero) îndepărtează considerabil  Unitatea Administrativ 

Teritorială Hârseni de secolul XXI 

- productivitate agro-zootehnică redusă ca urmare a schimbărilor dramatice ale climei din ultimele două 

decenii 

- continuarea sau adâncirea crizei economice 

-competitori puternici (cu lobby-uri puternice) pentru fondurile guvernamentale 

 - accentuarea scepticismului administraţiei şi populaţiei din zonă, generat de ritmul lent de dezvoltare al 

comunei de până acum. 

 

                    Parcurgînd Analiza Swot , punctele tari și slabe identificate, coroborate cu oportunitățile și 

amenințările din interior și exterior, constatăm că direcția de dezvoltare propusă în strategie trebuie să 

fie valorificarea  punctelor tari și  reducerea cât mai mult a punctelor slabe. Acest lucru va fi pus în 

practică atât de autoritatea locală cât și de investitorii privați. 
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D1.  Viziunea de dezvoltare a comunei Hârseni 

 

                     COMPETITIVITATE – INOVARE – SUSTENABILITATE – IDENTITATE 

 

„ Vrem și putem fii mai buni ”- este logo-ul ce primarul comunei îl promovează  și care trebuie să dăinuie 

în perspectivă . 

Viziunea de dezvoltare a comunei Hârseni se fundamentează pe principiile şi orientăriile pe care 

Uniunea Europeană le promovează în cadrul politicilor şi strategiilor sale, în contextul globalizării 

economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere, incluzând:  

       -  perspectiva europeană pentru dezvoltare teritorială (ESPD),  

       -  politica de coeziune economică şi socială,  

       -  politică de dezvoltare regională şi principiile dezvoltării rurale sustenabile,  

       - strategia de la Lisabona şi Strategia privind dezvoltarea sustenabilă de la Goteborg.  

Scopul viziunii de dezvoltare este acela de a agrega obiectivele socio-economice formulate la nivelul 

local cu priorităţile europene, naţionale şi regionale şi cu schimbările care au loc în prezent în dinamica 

spaţială, economică şi socială la nivelul judeţului şi al Regiunii Centru, în contextul globalizării şi crizei 

economice mondiale. Viziunea răspunde dezideratelor comune de dezvoltare ale tuturor cetăţenilor 

comunei, dar şi celor specifice definite teritorial şi sectorial în scopul: 

 1)  asigurării creşterii economice a zonei pe termen mediu şi lung,  

 2)  combaterii disparităţilor sociale şi teritoriale,  

 3)  conformării progresive cu standardele de mediu pe care România va trebui să le atingă în 

totalitate pînă în anul 2020. 

Se urmărește echiparea localităţilor comunei cu servicii şi utilităţi publice astfel ca pe termen mediu să 

conducă la creşterea gradului de confort al locuitorilor şi a atractivităţii pentru noi investiţii. Peisajul şi 

patrimoniul rural, tangibil şi intangibil, trebuie protejat şi pus în valoare. O atenţie deosebită va fi dată 

stimulării turismului rural, realizării de spaţii publice în care populaţia rurală să se poată informa şi 

comunica. Din punct de vedere al mediului şi al protecţiei peisajului, terenurile agricole şi pădurile, 

publice sau private, trebuie să constituie o sursă de venit pentru cetățenii comunei dar și spații ce vor 

oferii posibilităţi de recreere pentru locuitorii comunei și vizitatorii ei. Comuna trebuie să devină : 

     - Un pol de dezvoltare regională, care să-şi asume rolul de gestiune a resurselor locale şi cel de 

generator de dezvoltare economică dominat de activităţi productive inovative. 

     -  Un loc de viaţă atractiv, confortabil şi nepoluat. 

     -  Să fie deschisă, conectată competitiv, să inoveze şi producă valorificând identitatea sa culturală. 

       In acest context, administraţia publică locală a dezvoltat o abordare inovativă pentru programul de 

dezvoltare al comunei, aceasta fiind considerată un proces continuu, participativ şi integrat, care să aibă 

în vedere obiectivele regenerării şi dezvoltării economice, creării de locuri de muncă, ameliorării 

condiţiilor de educaţie, de sănătate şi a calităţii vieţii.  
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D2.Obiective strategice și direcții de acțiune 

 

         Obiectiv strategic -  ceea ce se dorește să se obtină (obiectiv pe termen lung) unde sunt incluse 

informații privind modul în care se obține rezultatul dorit. În această formulare un obiectiv strategic 

răspunde întrebărilor „Ce?”, „Cum ?”, „ Cînd?”. Un obiectiv strategic arată ce este de făcut imediat 

pentru a contribui la atingerea obiectivelor pe termen lung. 

       Un obiectiv strategic definit corect este un obiectiv SMART, respectiv: 

S – specific: arată precis ce se dorește să se obțină; 

M – măsurabil: Dacă nu poate fi măsurat, nu poate fi atins. Faptul că un obiectiv este măsurabil permite 

evaluarea corectă a stadiului în care se află organizația pentru atingerea lui; 

A – accesibil: poate fi atins; 

R – realist: se bazeaza pe situația reală; 

T – încadrat în timp: conține repere de timp în atingerea sa. 

    Această strategie stabileşte obiectivele a cărei implementare creează cadrul dezvoltării viabile a 

comunităţii în vederea creşterii nivelului de viaţă a locuitorilor.  

          Metodologia elaborării strategiei 

Pentru elaborarea prezentei strategii au fost derulate următoarele tipuri de activităţi: 

- Evaluarea potenţialului – economic, de resurse umane etc., de care dispune comuna; 

-  Inventarul opiniilor unor responsabili din administraţia publică locală, ai IMM-urilor, ONG-urilor, 

persoane fizice, etc.. vizavi de dezvoltarea comunitară (probleme, posibile direcţii de 

soluţionare); 

         Elaborarea planului strategic de dezvoltare a comunei. 

Pentru implementarea prezentului plan strategic sunt responsabili următorii actori sociali: 

-autorităţile publice locale (poziţia de agent principal al dezvoltării locale implică 

responsabilităţi sporite în ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare); 

-comunităţile care intră în componenţa comunei; 

-sectorul profit şi organizaţiile non – profit. 

Resursele necesare care contribuie la procesul realizării obiectivelor strategiei: 

-resurse financiare 
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-resurse umane 

-resurse organizaţionale 

-resurse naturale. 

Din analiza efectuată în capitolele precedente și a rezultatelor obținute în urma prelucrării 

chestionarelor,  precum și a discuțiilor cu cetățenii comunei s-au identificat trei domenii strategice ce 

pot determina pe termen mediu şi lung dezvoltarea comunei Hârseni. Aceste domenii vor fi urmate cu 

prioritate şi la nivelul obiectivelor operaţionale. 

               Obiectivele strategice ale dezvoltării comunei Hârseni constau în:  

1.- Dezvoltarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului neîngrădit al populației și consumatorilor 

industriali la această infrastructură ( apă, canalizare, distribuție gaze, electricitate, căi de acces, 

învățămînt, asistență socială). Existenţa şi dezvoltarea continuă a unor elemente de infrastructură este o 

cerinţă de bază, o garanţie a stabilităţii populaţiei din comună. În cazul comunei HÂRSENI se impun 

lucrări de infrastructură de bază care să asigure pentru locuitorii din zonă condiţii de viaţă apropiate de 

condiţiile existente în mediul urban din România. 

Dezvoltarea infrastructurii trebuie să fie unul din obiectivele permanente pe agenda Administraţiei 

Publice Locale. Aceste obiective privesc mai ales îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din 

localităţi, accesul rapid la drumurile rutiere naţionale şi poate constitui unul din factorii de atracţie 

pentru turişti sau investitori la nivelul comunei. De asemenea, este important ca pe lângă infrastructura 

rutieră să existe şi o reţea de transport local funcţională care să faciliteze transportul către zonele 

urbane din apropiere.  

2.-    Revitalizarea vieții economice a comunei  este susținută de activitatea micilor producători agricoli și 

prestatori de servicii .  

Conform acestei orientări agricultura apare în economia comunei ca o ramură ce ar  putea deveni în 

timp una competitivă, pentru atragerea sectorului economic în zonă, care ar acorda unei mari părţi din 

populaţie condiţii de muncă şi viaţă decente şi faţă de care sunt legate mai multe sectoare ale vieţii 

economice. Poziţia, rolul economic, capacitatea de producţie a acestuia nu au numai o conotaţie 

economică ci şi una socială – de aceea iniţierea şi formarea unor programe de dezvoltare cu caracter 

economic trebuie să fie o parte importantă a programului operativ de dezvoltare. Se urmărește: 

       * Reducerea sărăciei; ținînd cont de condițiile specifice ale zonei, în subsidiar, a obiectivelor 

generale, comuna Hârseni își propune să își asume responsabilitatea față de persoanele defavorizate şi 

pentru conviețuirea etniei rrome. Realizarea obiectivelor generale se intemeiază pe aplicarea unui 

management care să conducă la dezvoltarea şi/sau regenerarea, planificarea strategică, precum și 

realizarea programelor și proiectelor ce se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:  

         • Dezvoltarea durabilă , astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură și 

atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către populație și operatori economici;  
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       • Întărirea capacității instituționale: prin management eficient, definirea și structurarea serviciilor 

publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum și cu 

doleanțele și cerințele comunității;  

        •  Realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public- privat; 

        •  Realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanța;       

        • Integrarea politicilor atît pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între 

sectoare, cât și pe verticală, având în vedere corelarea și integrarea politicilor de dezvoltare a comunei 

cu politicile de dezvoltare ale județului și ale regiunii centru;  

        • Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale , 

financiare si umane, precum și integrarea fluxurilor de resurse energetice și materiale într-un ciclu 

natural;  

        • Utlizarea mecanismelor de piată pentru a atinge ținta sustenabilității ,respectiv emiterea de 

reglementări și funcționarea utilităților publice în sistem de piață, evaluarea investițiilor după criterii de 

mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local; 

       • Fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza 

planului de urbanism general, ca instrument de planificare spațială a comunei;  

       •   Evaluarea eficienței resurselor financiare și umane;  

       •  Evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obținute; 

       • Identificarea nevoilor comunității locale și a priorităților acesteia ; corespondența între lansarea 

unui program sau proiect și nevoile comunității;  

       • Evaluarea nevoilor familiilor sărace și a capacității primăriei de a asigura accesul acestora la locuri 

de muncă, servicii publice de bază, venit minim;  

       • Asigurarea publicității informațiilor cu impact în investiții ( informații topografice, informații 

statistice, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general și planurile de urbanism zonal). 

 Principiile de reabilitare a comunei Hârseni, potrivit planului de urbanism general :  

       • Planificarea întregii zone de locuit a satelor integrată, astfel încât să cuprindă clădiri de locuit , 

clădiri cu destinație comercială, școli și grădinițe , infrastructură edilitară necesară pentru nevoile zilnice 

ale cetățenilor; 

 

 3.-   Dezvoltarea vieții socio-culturale a comunei. În momentul de față lipsesc activitățile de petrecere a 

timpului liber în comună, în cadru organizat. Acest lucru se datorează lipsei activităților unde cetățenii, 

indiferent de generația din care fac parte, să interacționeze și să se motiveze reciproc pentru crearea 

unui mediu  frumos și sănătos și pentru dezvoltarea socio-culturală a comunei. Lipsesc activitățile care 

să mobilizeze toți locuitorii comunei de la mic la mare.  
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  D3.   Obiectivele operaționale de dezvoltare  ale comunei Hârseni    

Elaborarea programului operativ de dezvoltare locală a fost gândit ca un sistem coerent privind 
dezvoltarea zonei. În alegerea subprogramelor cel mai important considerent a fost iniţierea unor 
proiecte de dezvoltare convergente. Condiţia de bază pentru dezvoltarea locală este păstrarea tradiţiilor 
economice şi sociale comunitare. Acest lucru ajută la păstrarea caracteristicilor de viaţă ale locuitorilor 
din comună. 

               Realizarea obiectivelor operaţionale va conduce la atingerea  Obiectivelor Strategice, a Scopului 
Strategic previzionat.   Obiectivele operaţionale, care se înscriu în obiectivele strategice sus 
nominalizate,  sunt următoarele:    
          
  OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

           MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

           MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, promovare sportivă 

OBIECTIV 2. Sprijinirea intreprinzătorilor industriali, agricoli  și silvici   

             MĂSURA 1. Mediu de afaceri 

             MĂSURA 2. Agricultura-silvicultura-piscicultură 

OBIECTIV 3. Turism  

             MĂSURA 1. Turism  educaţional şi confesional, sportiv și de agrement 

             MĂSURA 2. Agroturism, bio –turism, turism gastronomic 

OBIECTIV 1. 

PUNEREA ÎN VALOARE A CAPITALULUI UMAN ȘI CREAREA CONDIȚIILOR PENTRU ÎNTOARCEREA 

TINERILOR  

Punerea în valoare a resursei umane reprezintă principalul atu în realizarea iniţiativelor de dezvoltare 
locală şi comunitară. Planul strategic de dezvoltare al comunei propune două tipuri de măsuri: 

                   -măsuri pe termen scurt; 

                  - măsuri pe termen mediu şi lung. 

 Pe termen scurt, pentru facilitarea realizării măcar parţiale a obiectivelor propuse una din soluţiile 
aflate la îndemâna Primăriei şi Consiliului local din comună este existenţa  unei persoane care să asigure 
optimizarea fluxului de informaţii privind posibilităţile de finanţare. În acelaşi timp această persoană  
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sprijină şi elaborarea de proiecte pe diferite domenii în urma solicitărilor care vin din partea 
comunităţilor locale.  

Pe termen mediu şi lung, este necesar ca administraţiile locale să susţină calificarea forţei de muncă în 
următoarele domenii: agricultură şi servicii.   

De aceea propunem următoarele programe pentru componenta de resurse umane: 

-participarea funcţionarilor la programe de perfecţionare continuă; 

-încurajarea implicării ONG - urilor locale în organizarea de programe pentru educaţia 
adulţilor. 

În urma analizelor efectuate pentru atingerea obiectivului 1 , s-au convenit următoarele proiecte pe 
domenii : 

                                                 Centralizator proiecte 

OBIECTIV 1- INFRASTRUCTURĂ MĂSURA 1-Creșterea calității vieții 

Nr.crt                                          Denumire proiect 

1. Introducerea rețelei de apă potabilă în comună. 

Realizarea rețelei de canalizare menajeră și pluvială,  

 

2. Amenajarea trotuarelor în comună 

3. Asfaltarea străzilor rurale neasfaltate cu amenajarea intersecţiilor, refacerea podurilor și  a 

podețelor .  

4. Îmbunătățirea calității drumurilor de exploatare pe întreg teritoriul comunei Hârseni 

5.   

Dezvoltarea traseelor ocolitoare pentru vehicole cu tracțiune animală și agricole în comună 

6. Reabilitare drum de legatură între comuna Hârseni și comunele Recea ( Berivoi) DC 69 si Mândra 

(Toderiţa).  

 

7. Reabilitare clădire, extensie Cămin Cultural Copăcel , Mărgineni și Hârseni , finalizare Cămin 
cultural Sebeș, dotări 

8. Amenajarea unei zone, dotată cu utilități pentru construcția de locuințe sociale – Studiu de 
prefezabilitate, fezabilitate si execuție 

9. Pregătirea , informarea și educarea locuitorilor în probleme de mediu, importanța selectării și 
colectării selective a deșeurilor 
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10. Introducerea colectării selective a deșeurilor și refolosirea acestora -Studiu de fezabilitate cu 

privire la introducerea selectivă a deșeurilor.  

 

11. Amenajarea de parcuri, locuri de joacă pentru copii și spații verzi – dotări,  Studiu de Fezabilitate, 
Proiect Tehnic 

12. Amenajarea terenurilor de sport din comună- dotări, Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic 

13. Construire sală de sport în localitatea Hârseni- Studiu de fezabilitate și execuție 
 

14. Extindere Rețea iluminat public la bazele sportive și zonele de agreement, dotări. Studiu de 
fezabilitate, Proiect Tehnico Economic 

15. Întreținerea spațiilor PSI - Remize, dotările necesare, pregătirea voluntarilor în fiecare sat.  

16. Extindere a rețelei de gaz metan la bazele sportive, rommi, zone turistice, Studiu de fezabilitate, 
Proiect Tehnico Economic  

17.  Lucrări de regularizare a cursurilor de apă 

18. Amenajare rigole pentru irigat a terenurilor agricole, sere.. din apele rîurilor , inclusiv canalele 

între sate  

 

19. Dotarea dispensarului uman cu o salvare și amenajarea unui spațiu de urgență 

20. Rezolvarea cu regim de permanență a transportului în comun din satele comunei către Făgăraș, 
eventual Brașov 

21. Întocmirea cadastrului general al comunei 

  

          OBIECTIV 1- MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, promovare sportivă 

1. ÎNVÂŢĂMÎNT-EDUCAŢIE  

 

Nr.crt                                          Denumire proiect 

3. Reabilitare, extindere și modernizare grădinițe Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic de execuție și 
dotare grădinițe. 

2. Dotare cu mobilier adecvat a sălilor de clasă 

1. Programe de formare și instruire în domeniul: cusutului și tricotatului, prelucrare a lemnului și al 
pănușului, pictura și instrumente muzicale, managementul producției și valorificării în domeniul 
agricol - managementul turistic , utilizarea tehnologiei informaționale,  asigurarea calității 
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2. SOCIAL 

 

Nr.crt                                          Denumire proiect 

1. Centru de zi pentru elevii proveniți din familiile sărace și familiile de rromi.  Creșterea numărului 

copiilor rromi care frecventează instituțiile de învățământ preșcolar şi şcolar. Asigurarea 

participării tuturor copiilor, proveniți din familii dezavantajate la educație la vârsta prescrisă de 

lege și fără discriminări. 

2. Înființarea unui centru de permanență pentru persoane de vârsta a III-a.  

-amenajarea în Şcoala generală Copăcel a unui centru de îngrijire bătrâni 

3. Centrul de consiliere a persoanelor abuzate . 

4. Ajutorul acordat persoanelor și familiilor care nu își pot asigura singure cele necesare unui trai 

decent(catering). Îmbunătățirea serviciilor publice de asistenţă socială. Training pentru 

funcționari publici.  

5. Reducerea la minimum posibil al numărului copiilor instituționalizați Program de conştientizare a 

valorilor umane de bază. 

6. Extinderea rețelei de ajutor social acordat persoanelor în vârstă, care necesită îngrijire la 

domiciliu. 

4. CULTURAL: Diversificarea serviciilor culturale prin: 

 

Nr.crt                                          Denumire proiect 

1. Programe culturale reprezentative fiecărui sat ,dotare formații artistice (costume, instrumente 
muzicale) Înregistrarea acestora la Casa de creație Brașov  

2. Extinderea și dotarea muzeului MATEI MANEA  Copăcel , realizarea muzeelor în celelalte localități 
ale comunei 

3. Editarea unui ziar local 

4. Crearea de centre de tineret pentru învățarea-instruirea şi petrecerea timpului liber 



 

 

35 

4. CULTE 

 

Nr.crt                                          Denumire proiect 

1. Reabilitare biserici –monumente istorice Reabilitarea locașelor de cult 

2. Amenajarea cimitirelor de pe teritoriul comunei și împrejmuirea acestora 

3. Construcție casă mortuară în comună. Studiu de fezabilitate și de execuție. 

4. Dezvoltarea și întărirea relațiilor de parteneriat dintre biserici, prin programe comune religioase 
și caritabile. Dezvoltarea și promovarea activităților ecumenice .Comisie mixtă privind acțiunile 
caritabile creștine. Înființarea unui magazine social. 

 

5. SPORT. Susținerea inițiativelor sportive prin 

 

Nr.crt                                          Denumire proiect 

1.  Construirea pînă în anul 2020 a unui centru sportiv modern, compus din: - sală sport - piscină- 

teren de fotbal, tenis, baschet, volei şi handball .Amenajarea unui centru SPA. Studiu de 

fezabilitate, Proiect Tehnico Economic   

 

OBIECTIV 2.  SPRIJINIREA ÎNTREPRINZĂTORILOR INDUSTRIALI, AGRICOLI  ȘI SILVICI  

                            Se urmărește dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii prin asistenţă permanentă 
pentru firmele din zonă. În acest sens Autoritatea Publică Locală va facilita contacte, consultanţă şi 
informaţii în legătură cu organizaţiile finanţatoare, finanţări rambursabile şi nerambursabile, sistemul 
bancar. Se impune ca Autoritatea Publică Locală să-şi stabilească o listă a contactelor prioritare cu 
autorităţile judeţene şi centrale, organizaţiile non-guvernamentale care pot contribui la schimbul de 
idei, parteneriate şi finanţări.  

Dată fiind situaţia slabă a sectorul privat mic şi mijlociu, principalul agent care să mobilizeze aceste 
eforturi rămâne Autoritatea Publică Locală. 

În acest domeniu propunem următoarele programe: 

-sprijinirea dezvoltării firmelor deja existente 

-atragerea unor investitori în zonă 
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Responsabilitatea realizării obiectivelor strategice revine :  

                       -Primăriei şi Consiliului Local al comunei Hârseni 

                       -Partenerilor administraţiei locale (ONG-uri, agenţii şi instituţii ale statului, IMM-uri etc) 

OBIECTIV 2-  Măsura 1 - MEDIUL DE AFACERI  

 

Nr.crt                                          Denumire proiect 

1. Creșterea calității managementului întreprinderilor mici și mijlocii prin: cursuri de perfecționare 
pentru conducerea firmelor mici și mijlocii, management, marketing, finanțarea întreprinderilor 

2. Sprijinirea firmelor locale în asigurarea resurselor umane și asigurarea piețelor de desfacere 

pentru produsele fabricate.  

 

3. Crearea unui birou care sa dispunã de o bază de date cu expozițiile care urmează să fie 

organizate.   Sprijinirea participării firmelor la expoziții si târguri.  

 

4. Crearea unui birou care se ocupă cu monitorizarea posibilităților de atragere de capital (fonduri 

nerambursabile, credite preferențiale), consiliere a cetățenilor și sprijinire pentru antreprenorii la 

început de drum.  

5. Informarea și stimularea implementării sistemelor de managementul calității ISO și  sistemul 

HACCP folosit pentru siguranța  produselor alimentare și a băuturilor 

6.  Atragerea investitorilor locali și străini prin crearea unui Parc Industrial în comună 

7. Dezvoltarea sectorului de servicii pentru a răspunde nevoilor comunității   

8. Retehnologizarea societăților comerciale. Credite de investiții. Încurajarea retehnologizarii prin 

acordarea de facilități de către Primărie la impozitele și taxele locale pe o anumită perioadă de 

timp 

9. Înființarea unui centru de resurse ONG și încurajarea implicării ONG - urilor locale în organizarea 

de programe pentru cetățenii comunei privind : 

-  Creșterea calității vieții. Traininguri cu tema modalităților de petrecere a timpului liber.  

-  Creșterea speranței de viață. Training cu tema afecțiunilor produse de stres. Training cu tema 

vieții sănătoase Prezentări despre efectele negative ale fumatului, consumul de alcool și droguri 

Prezentări despre igienă. Prezentări pe tema îmbolnăvirilor virale.  

- Crearea unor noi locuri de munca. Training cu tema atragerii investitorilor straini. Training de 

marketing si strategii de vânzări 
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- Training de atragere a fondurilor. Training de scriere a proiectelor. 

10. Înființarea unei societăţi comerciale pentru recrutarea și instruirea forței de muncă în vederea 

executării lucrărilor în comună 

11.  Imbuteliere apă plată pe Valea Sebeșului 

Fiecărui cetațean al comunei trebuie să i se ofere posibilitatea de a desfășura o activitate, având în 

vedere posibilitațile fizice și fondurile posibile de atras. Program de instruire și de orientare 

profesională. Studiu al  persoanelor aflate în dificultate și  privind calitatea vieții în comunitate. 

Sprijinirea inițiativelor de conectare cu diaspora din comună. 

OBIECTIV 2-  Măsura 2 - AGRICULTURĂ, SILVICUTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ            

       Potenţialul agricol de care dispune comuna reprezintă unul din punctele tari spre care trebuie să se 
orienteze atenţia agenţilor locali de dezvoltare. Majoritatea populaţiei comunei îşi are principala sursă 
de venit din agricultură, aproape fiecare membru al comunităţii are o oarecare legătură cu activităţile 
agricole. În momentul de faţă economia comunei este monocoloră bazată în cea mai mare parte pe 
activităţile agricole. Fărâmiţarea excesivă a proprietăţii agricole determină un nivel scăzut al 
productivităţii  activităţilor din agricultură. 

   Această structură a proprietăţii ar trebui schimbată pe termen mediu prin constituirea unor ferme 
agro - zootehnice care să valorifice potenţialul natural şi al resurselor umane existent la nivelul comunei. 
Se recomandă totodată organizarea agricultorilor în asociaţii cu scopul de a valorifica mai bine 
potenţialul uman şi produsele agricole din această zonă. Comuna Hârseni, datorită apropierii de munte, 
este într-o poziţie privilegiată, este în zona defavorizată și  poate beneficia de surse suplimentare pentru 
proiecte pe fonduri europene. 

Factorii importanţi care susţin dezvoltarea acestui sector: 

-stabilirea în termen scurt a drepturilor de proprietate asupra pământului, lucru care presupune desigur 
eforturi susţinute din partea autorităţilor locale; 

-susţinerea sau iniţierea unor iniţiative de asociere în ceea ce privesc activităţile agricole, deoarece 
existenţa asociaţiilor agricole permite accesarea mult mai uşor a finanţărilor din fondurile UE ptentru 
dezvoltarea investiţiilor în agricultură, disponibile in 2014-2020. 

-existenţa unui sistem de creditare flexibil. 

Având în vedere cele enunţate mai sus propunem următoarele linii de dezvoltare pentru comună în 
domeniul agricol: 

-susţinerea concentrărilor de teren prin vânzare - cumpărare sau prin asocieri; 

-specializarea şi echiparea  fermelor agricole cu echipaje / utilaje moderne; 
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-marketingul produselor agricole. 

-instruirea tinerilor in domeniul practicării agriculturii moderne 

 

Nr.crt                                          Denumire proiect 

1. Evaluarea suprafețelor agricole, stabilirea categoriilor calitative de soluri locale, crearea planului 

de exploatare a suprafețelor agricole, folosirea mai eficientă a suprafețelor agricole. Evaluarea 

complexă a suprafețelor agricole (fertilitate, nivelul poluării, caracteristicile ecologice, etc). 

Îmbunătățirea efectivelor de animale(ovine, bovine, porcine,păsări..), eficientizarea activităților 

agricole 

 

2. Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități agricole. Dezvoltarea infrastructurii rentabile 
în agricultură (grajduri, adăpătoare, etc.) Sprijinirea economiei autohtone (mai ales a industriei 
alimentare) prin acordarea unor subvenții, sprijinirea cheltuielilor de închiriere 

3. Alcătuire standuri pentru producătorii locali.- Punerea în folosință a terenurilor neagricole, 
scoase de sub exploatație agricolă prin extinderea intravilanului localității Sebeș, Copăcel, 
Mărgineni, Maliniș. Crearea unei zone de agrement 

4. Sprijin şi consultanță profesională pentru întreprinzătorii agricoli. Organizarea unor cursuri în 
domeniul Sprijinirea inovațiilor, agriculturii – creșterea animalelor - cultura plantelor (cartofi și 
plante furajere). Crearea unui centru de calificare a produselor și a alimentelor ecologice 
(bioalimente). 

5.  Îmbunătățirea calității produselor agricole. Dezvoltarea parteneriatelor formate între 

producători și prelucrători - organizarea unor întâlniri profesionale - organizarea seminariilor - 

prezentarea cât mai largă a valorilor naturale - promovarea metodelor bioculturale  

 

6.  Dezvoltarea IMM-urilor pentru producție în industria alimentară şi comerț –prelucrare legume, 

fructe, ciuperci, piscicultură 

 

7. Sprijin pentru amenajare sere legumicole, florale sau de producere a puieților 

8. Sprijin pentru plantații de arbori şi arbuști fructiferi , soiuri care se pretează solului și climei 

9. Crearea și dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor si fructelor . Inființarea centrelor de 

colectare legume-fructe – rețele regionale de producție și distribuție – piețe agroalimentare 

valorificarea produselor locale (local branding). 

10. Sprijin pentru colectarea fructelor de pădure, colectare ciuperci depozite frigorifice sau 

parteneriate pentru desfacerea lor 

11. Sprijin pentru îmbunătățirea ambalării şi etichetării produselor agricole. 
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OBIECTIV 3. TURISM  

OBIECTIV 3- Măsura 1 - . Turism  educaţional şi confesional, sportiv și de agrement  

Ceea ce ar putea fi dezvoltat în comună în acest domeniu sunt următoarele componente: agro-turism, 
bio-turism, turism educaţional şi confesional, turism gastronomic. 

Nr.crt                                          Denumire proiect 

1. Elaborarea şi implementarea unor programe turistice integrate. Centrul olimpic pentru crearea 

unor evenimente sportive, tabere pentru sportivi şi profesioniști (rețea, apă, canalizare, 

reconstrucția drumului, energie electrică, piscină, camping, alei, spații agrement, crearea unui 

habitat adecvat pentru faună și floră, crearea zonelor de protecție și construirea unei parcari) 

 

2. Promovarea turismului cultural, istoric și de agrement Asistență și instruire personal . Expoziții și 
conferințe turistice, instruire personal turistic, asistență de specialitate, schimb de experiență. 

3. Promovarea comunei prin amenajarea unei pârtii de schi și telescaun Elaborarea unei strategii de 
promovare și de marketing în acest domeniu 

4. Înființarea pistelor pentru biciclete 

5. Marcare, reabilitare trasee turistice montane 

6.  Dezvoltarea turismului școlar prin amenajarea unei tabere școlare 

7. Construirea unei piste pentru roleri. Studiu de fezabilitate, execuţie şi dotări 

8. Amenajare complex turistic in zona Sebeş (gol alpin), (unităţi de cazare, pîrtie de schi, telescaun, 
infrastructură şi utilităţi 

9. Amenajare piste accidentate pentru motocros,amenajare locuri de picnic, amenajare locuri 
belvedere pentru Ţara Făgărașului, trasee fitness în zonele turistice, aventura parc 

10. Amenajare camping touristic, turism ecumenic și religios 
 

11. Reconstruire Mănăstire pe Valea Sebeș 

12. Turism istoric 
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     OBIECTIV 3-  MĂSURA 2- Agroturism, bio –turism, turism gastronomic și terapeutic 

 

Nr.crt                                          Denumire proiect 

1.  Implementarea și dezvoltarea agroturismului , turismului ecologic , gastronomie locală 

2. Construirea şi amenajarea unor lacuri în scop piscicol și agrement   

3. Dotare unitate de producție pentru uscare, ambalare ceaiuri și produse terapeutice 

Obiectivele de dezvoltare a Comunei Harseni, stabilite în Strategie, pot fi îndeplinite atât prin finanţare 

disponibilă la nivel local, cât şi prin accesarea de finanţări nerambursabile naţionale şi europene, pe baza 

unor proiecte concrete. Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare ale Uniunii 

Europene (UE), gestionate de Comisia Europeană şi care acţionează în scopul diminuării disparităţilor de 

ordin economic şi social existente între regiunile Uniunii. Sunt sprijinite investiţiile în educaţie, cercetare, 

agricultură, infrastructură de bază, dezvoltarea IMM-urilor şi dezvoltarea zonelor rurale. 

Pentru obţinerea potenţialelor surse de finanţare nerambursabile în vederea  atingerii obiectivelor 

propuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Hârseni, este necesară îndeplinirea 

următoarele condiţii: 

 -cunoaşterea oportunităţilor de finanţare nerambursabile active, destinate mediului rural;  

- cunoaşterea legislaţiei din domenii orizontale, precum ajutorul de stat, achiziţiile publice, protecţia 

mediului;   

-implementarea de proiecte care corespund direcţiilor şi obiectivelor propuse în Strategie 

Fondurile structurale pot fi accesate prin intermediul următoarelor Programe Operaţionale: 

Regional - Programul Operațional Regional – POR 

Competitivitate economică - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - 

POS CCE 

Resurse umane - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 
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Mediu - Programul Operațional Sectorial de Mediu - POS Mediu 

Transport - Programul Operațional Sectorial de Transport - POS Transport 

Capacitate administrativă - Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative - PO DCA  

Asistență tehnică - Programul Operațional Asistență Tehnică – POAT 

Dezvoltare rurală - Programul Național pentru Dezvoltare Rurală – PNDR 

Pescuit - Programul Operațional pentru Pescuit – POP 

Programe de Cooperare Teritorală - Cooperare Teritorială Transfrontalieră 
                                                                 - Cooperare Teritorială Transnațională 
                                                                - Cooperare Teritorială Interregională 
 

Alte finanțări :  

Programul ROSENC de Eficientizare Energetică în Iluminat- Autorități publice locale din Romania 

Swimathon 2015: Apel de proiecte pentru toți cei care fac valuri! -Proiecte și cauze diverse din 

comunitatea locală 

Granturi pentru jurnalisti, bloggeri și fotojurnaliști 

Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile - Schema de grant pentru ONG-uri 

Schema de ajutor de minimis „Locuri de munca subventionate” 

Programul de creștere al competitivității produselor industriale 

Fonduri SEE: Programului RO18 -Întărirea capacității şi cooperare instituțională între instituțiile publice, 

autoritățile locale și regionale române și norvegiene 

http://www.fonduri-structurale.ro/ 

 Informaţii cu privire la programele operaţionale sunt disponibile şi pe pagina web a Autorităţii pentru 

Coordonarea Instrumentelor Structurale - http://www.fonduri-ue.ro. De asemenea, Uniunea Europeană 

a creat şi instrumente financiare pentru implementarea Politicii Agricole Comune.  

Fondurile care vizează dezvoltarea mediului rural sunt:   

            -FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

            -FEP - Fondul European pentru Pescuit   

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=43&t=cooperare
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=44&t=cooperare
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=45&t=cooperare
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            -FEOGA - Fondul European de Orientare şi Garantare pentru Agricultură  

În România, aceste fonduri pot fi accesate prin următoarele programe:  

          - PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală   

          - POP – Programul Operaţional Pescuit 

   Pe lângă fondurile europene, proiectele pot fi finanţate sau  co-finanţate de la bugetul de stat sau, prin 

diverse programe guvernamentale: infrastructură, infrastructură şcolară, protecţia mediului 

         Actualizarea periodică a strategiei de dezvoltare durabilă, Strategia de Dezvoltare Durabilă a 

Comunei Harseni reprezintă un document necesar dezvoltării coordonate, coerente a teritoriului în 

ansamblul său. Din punct de vedere practic, strategia de dezvoltare reprezintă un instrument de 

coordonare a demersurilor de dezvoltare derulate de diferite persoane sau organizaţii. Strategia de 

Dezvoltare Durabilă trebuie să poată răspundă nevoilor de dezvoltare, nevoi ce evoluează în 

permanentă.  Actualizarea periodică a acestui document reprezintă o necesitate în perspectiva unui 

proces de dezvoltare continuu. În acest sens, textul Strategiei de Dezvoltare durabilă trebuie să fie în 

permanenţă accesibil către publicul larg. Această deschidere a administraţiei publice faţă de procesul de 

dezvoltare reprezintă o premisă pentru actualizarea eficientă a strategiei de dezvoltare. Chiar şi după 

adoptarea documentului de către Consiliul Local al Comunei Harseni, posibilitatea furnizării de sugestii şi 

comentarii trebuie să rămână deschisă. Pe de altă parte, indiferent de nivelul de feed-back din partea 

publicului larg, executivul din cadrul Primăriei Comunei Hârseni trebuie să iniţieze un proces de 

actualizare a strategiei de Dezvoltare Durabilă pe parcursul anilor . 

 

 

D4. Plan de actiune – Prioritizare proiecte 

 

 

Nr.
crt 

                                         Denumire proiect prioritate 

1. Introducerea rețelei de apă potabilă în comună 
Realizarea rețelei de canalizare menajeră și pluvială 

*** 

2. Amenajarea trotuarelor în comună *** 

3. Asfaltarea străzilor rurale neasfaltate cu amenajarea intersecţiilor, refacerea 
podurilor și  a podețelor 

*** 

4. Pregătirea , informarea și educarea locuitorilor în probleme de mediu, importanța 
selectării și colectării selective a deșeurilor 

** 

5. Reabilitare clădire, extensie Cămin Cultural Copăcel , Mărgineni și Hârseni , 
finalizare Cămin Cultural Sebeș, dotări 

** 
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6. Introducerea colectării selective a deșeurilor și refolosirea acestora -Studiu de 

fezabilitate cu privire la introducerea selectivă a deșeurilor.  

 

*** 

7. Îmbunătățirea calității drumurilor de exploatare pe întreg teritoriul comunei 
Hârseni 

** 

8. Dezvoltarea traseelor ocolitoare pentru vehicole cu tracțiune animală și agricole în 
comună 

*** 

9. Amenajarea de parcuri, locuri de joacă pentru copii și spații verzi – dotări Studiu de 
fezabilitate, Proiect Tehnic  

** 

10. Amenajarea terenurilor de sport din comună- dotări, Studiu de Fezabilitate, Proiect 
Tehnic  
 

** 

11. Construire sală de sport în localitatea Hârseni- Studiu de prefezabilitate, 
fezabilitate și execuție  

** 

12. Extindere Rețea iluminat public la bazele sportive și zonele de agrement-dotări.  
Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnico Economic   

** 

13. PUG și PUZ ale comunei Hârseni * 

14. Reabilitare drum de legătură între comuna Hârseni și comunele Recea ( Berivoi) DC 

69 și Mândra (Toderiţa).  

De ce cest rand _? 

* 

15. Extindere a rețelei de gaz metan la bazele sportive, rommi, zone turistice Studiu de 
fezabilitate, Proiect Tehnico Economic 

** 

16. Lucrări de regularizare a cursurilor de apă ** 

17. Amenajare rigole pentru irigat a terenurilor agricole, sere.. din apele rîurilor , 
inclusiv canalele între sate  

** 

18. Întreținerea spațiilor PSI - Remize, dotările necesare, pregătirea voluntarilor în 

fiecare sat.  

* 

19. Dotarea dispensarului uman cu o salvare și amenajarea unui spațiu de urgență ** 

20. Rezolvarea cu regim de permanență a transportului în comun din satele comunei 

către Făgăraș 

*** 

21. Întocmirea cadastrului general al comunei ** 

22. Reabilitare, extindere și modernizare grădinițe Studiu de fezabilitate, Proiect 

tehnic de execuție și dotare grădinițe  

** 

23. Dotare cu mobilier adecvat a sălilor de clasă ** 

24. Programe de formare și instruire în domeniul: cusutului și tricotatului, prelucrare a 

lemnului și al pănușului, pictura și instrumente muzicale, managementul producției 

și valorificării în domeniul agricol - managementul turistic , utilizarea tehnologiei 

informaționale,  asigurarea calității 

** 

25. Centrul de consiliere a persoanelor abuzate . ** 
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26. Centru de zi pentru elevii proveniți din familiile sărace și familiile de rromi.  

Creșterea numărului copiilor rromi care frecventează instituțiile de învățământ 

preșcolar și școlar. Asigurarea participării tuturor copiilor, proveniți din familii 

dezavantajate la educație la vârsta prescrisă de lege și fără discriminări. 

** 

27. Înființarea unui centru de permanență pentru persoane de vârsta a III-a. 

amenajarea în Școala generală Copăcel a unui centru de îngrijire bătrâni 

*** 

28. Ajutorul acordat persoanelor și familiilor care nu își pot asigura singure cele 

necesare unui trai decent(catering). Îmbunătățirea serviciilor publice de asistentă 

socială. Training pentru funcționari publici. 

*** 

29. Reducerea la minimum posibil al numărului copiilor instituționalizați Program de 

conştientizare a valorilor umane de bază. 

*** 

30. Extinderea rețelei de ajutor social acordat persoanelor în vârsta, care necesită 

îngrijire la domiciliu. 

* 

31. Programe culturale reprezentative fiecărui sat, dotare formații artistice(costume, 

instrumente) Înregistrarea acestora la Casa de creație Brașov 

** 

32. Extinderea și dotarea muzeului MATEI MANEA  Copăcel, realizarea muzeelor in 

celelalte localități ale comunei 

*** 

33. Editarea unui ziar local ** 

34. Crearea de centre de tineret pentru învățarea-instruirea si petrecerea timpului 

liber 

*** 

35. Reabilitare biserici –monumente istorice Reabilitarea locașelor de cult ** 

36. Amenajarea cimitirelor de pe teritoriul comunei și împrejmuirea acestora ** 

37. Construcție casă mortuară în comună. Studiu de fezabilitate și de execuție * 

38. Dezvoltarea și întărirea relațiilor de parteneriat dintre biserici, prin programe 
comune religioase și caritabile. Dezvoltarea și promovarea activităților ecumenice 
Comisie mixtă privind acțiunile caritabile creștine 

*** 

39. Centru SPA si dotari Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnico Economic   ** 

40. Creșterea calității managementului întreprinderilor mici și mijlocii prin: cursuri de 

perfecționare pentru conducerea firmelor mici și mijlocii, management, marketing, 

finanțarea întreprinderilor 

** 

41. Sprijinirea firmelor locale în asigurarea resurselor umane și asigurarea piețelor de 

desfacere pentru produsele fabricate.  

** 

42. Crearea unui birou care sa dispunã de o bază de date cu expozițiile care urmează 

să fie organizate.   Sprijinirea participării firmelor la expoziții si târguri.  

* 

43. Crearea unui birou care se ocupă cu monitorizarea posibilităților de atragere de 

capital (fonduri nerambursabile, credite preferențiale), consiliere a cetățenilor și 

sprijinire pentru antreprenorii la început de drum. 

*** 

44. Informarea și stimularea implementării sistemelor de managementul calității ISO și  ** 
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sistemul HACCP folosit pentru siguranța  produselor alimentare și a băuturilor 

45. Atragerea investitorilor locali și străini prin crearea unui Parc Industrial în comună *** 

46. Dezvoltarea sectorului de servicii pentru a răspunde nevoilor comunității   ** 

47. Retehnologizarea societăților comerciale. Credite de investiții. Încurajarea 

retehnologizarii prin acordarea de facilități de către Primărie la impozitele și taxele 

locale pe o anumită perioadăa de timp 

** 

48. Înființarea unui centru de resurse ONG și încurajarea implicării ONG - urilor locale 

în organizarea de programe pentru cetățenii comunei privind. 

-  Creșterea calității vieții. Traininguri cu tema modalităților de petrecere a timpului 

liber.  

-  Creșterea speranței de viață. Training cu tema afecțiunilor produse de stres. 

Training cu tema vieții sănătoase Prezentări despre efectele negative ale 

fumatului, consumul de alcool și droguri Prezentări despre igienă. Prezentări pe 

tema îmbolnăvirilor virale.  

- Crearea unor noi locuri de munca. Training cu tema atragerii investitorilor straini. 

Training de marketing şi strategii de vânzări 

- Training de atragere a fondurilor. Training de scriere a proiectelor. 

*** 

49. Înființarea unei societăți comerciale pentru recrutarea și instruirea forței de muncă 

în vederea executării lucrărilor în comună 

*** 

50. Sprijin pentru îmbunătățirea ambalării și etichetării produselor agricole ** 

51. Sprijin pentru plantații de arbori și arbuști fructiferi , soiuri care se pretează solului 

și climei 

** 

52 Dezvoltarea IMM-urilor pentru producție în industria alimentară și comerț –

prelucrare legume, fructe, ciuperci, piscicultură-acvacultură 

* 

53. Evaluarea suprafețelor agricole, stabilirea categoriilor calitative de soluri locale, 

crearea planului de exploatare a suprafețelor agricole, folosirea mai eficientă a 

suprafețelor agricole. Evaluarea complexă a suprafețelor agricole (fertilitate, 

nivelul poluării, caracteristicile ecologice, etc). Îmbunătățirea efectivelor de 

animale,(ovine,bovine, porcine, păsări) eficientizarea activităților agricole  

Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități agricole. Dezvoltarea 
infrastructurii rentabile în agricultură (grajduri, adăpătoare, etc.) Sprijinirea 
economiei autohtone (mai ales a industriei alimentare) prin acordarea unor 
subvenții, sprijinirea cheltuielilor de închiriere 

*** 

54. Alcătuire standuri pentru producătorii locali.- Punerea în folosință a terenurilor 
neagricole, scoase de sub exploatație agricolă prin extinderea intravilanului 
localității Sebeș, Copăcel, Mărgineni, Maliniș. Crearea unei zone de agrement 

*** 
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55. Sprijin si consultanță profesională pentru întreprinzătorii agricoli. Organizarea unor 
cursuri în domeniul Sprijinirea inovațiilor, agriculturii – creșterea animalelor - 
cultura plantelor (cartofi și plante furajere). Crearea unui centru de calificare a 
produselor și a alimentelor ecologice (bioalimente). 

*** 

56. Îmbunătățirea calității produselor agricole. Dezvoltarea parteneriatelor formate 
între producători și prelucrători - organizarea unor întâlniri profesionale - 
organizarea seminariilor - prezentarea cât mai largă a valorilor naturale - 
promovarea metodelor bioculturale  

* 

57. Crearea și dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor și fructelor . 
Inființarea centrelor de colectare legume-fructe – rețele regionale de producție și 
distribuție – piețe agroalimentare valorificarea produselor locale (local branding). 

*** 

58. Sprijin pentru amenajare sere legumicole, florale sau de producere a puieților ** 

59. Sprijin pentru colectarea fructelor de pădure, colectare ciuperci depozite frigorifice 

sau parteneriate pentru desfacerea lor 

** 

60. Împădurirea a 50 ha teren degradat ** 

61. Dezvoltarea turismului școlar prin amenajarea unei tabere școlare ** 

62. Elaborarea şi implementarea unor programe turistice integrate. Centrul olimpic 
pentru crearea unor evenimente sportive, tabere pentru sportivi şi profesioniști 
(rețea, apă, canalizare, reconstrucția drumului, energie electrică, piscină, camping, 
alei, spații agrement, crearea unui habitat adecvat pentru faună și floră, crearea 
zonelor de protecție și construirea unei parcari) 

** 

63. Promovarea comunei prin amenajarea unei pârtii de schi și telescaun Elaborarea 
unei strategii de promovare și de marketing în acest domeniu 

* 

64. Promovarea turismului cultural, istoric și de agrement Asistență și instruire 
personal . Expoziții și conferințe turistice, instruire personal turistic, asistență de 
specialitate, schimb de experiență. 

** 

65. InfiiInțarea pistelor pentru biciclete *** 

66. Marcare, reabilitare trasee turistice montane *** 

67. Amenajare complex turistic in zona Sebeș (gol alpin), (unitati de cazare, pirtie de 
schi, telescaun, infrastructura și utilități 

* 

68. Construirea unei piste pentru roleri. Studiu de fezabilitate, executie si dotari * 

69. Amenajare piste accidentate pentru motocros, amenajare locuri de picnic, 
amenajare locuri belvedere pentru Tara Făgărașului, trasee fitness în zonele 
turistice, aventura parc  
 

** 

70. Amenajare camping touristic, turism ecumenic și religios 
 

** 

71. Implementarea și dezvoltarea agroturismului , turismului ecologic , gastronomie 
locala 

** 

72. Construirea şi amenajarea unui lac în scop piscicol , de agrement  pentru a deservii 

zonele turistice şi de agrement  

 

* 
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73. Dotare unitate de producție pentru uscare, ambalare ceaiuri și produse 
terapeutice  

* 

74, Reconstruire Mănăstire pe Valea Sebeș * 

75. Turism istoric ** 

76. Îmbuteliere apă plată pe Valea Sebeș * 

   

 

E. Implementare- monitorizare 

 

       La baza procesului de actualizare periodică stă un proces continuu de monitorizare şi evaluare a 

procesului de dezvoltare, atât pe teritoriul administrativ al Comunei Hârseni cât şi pe teritoriile 

comunităţilor învecinate. Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Hârseni va fi monitorizată prin 

intermediul unor rapoarte anuale elaborate de către Unitatea de Implementare a Strategiei din cadrul 

administraţiei publice locale. 

 Raportul de monitorizare va include:   

     - stadiul de implementare al diverselor componente în portofoliul de măsuri incluse în Strategia de 

Dezvoltare Durabilă   

     - problemele identificate pe parcursul implementării strategiei 

    - propuneri de revizuire a strategiei, dacă este cazul 

  Alte aspecte relevante în cadrul procesului de implementare a strategiei de dezvoltare durabilă. 

Raportul de evaluare trebuie apoi discutat în cadrul unei dezbateri publice. Dezbaterea trebuie 

organizată de către administraţia publică locală. Toate persoanele sau organizaţiile, publice sau private, 

care sunt implicate în orice fel în procesul de dezvoltare trebuie să fie invitate la aceste dezbateri. 

Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Harseni va fi evaluată pe baza:  raportului de monitorizare si 

a concluziilor din cadrul dezbaterilor publice. 

       Monitorizarea şi evaluarea strategiei de dezvoltare durabilă sunt procese care se derulează 

continuu, cu participarea publicului larg, în vederea asigurării unei corelări cât mai puternice între 

documentul de planificare strategică şi realităţile existente în comunitate. O modalitate complementară 

de monitorizare şi evaluare a strategiei de dezvoltare durabilă o reprezintă introducerea în regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Hârseni a unei proceduri de asigurare a conformităţii 

între Hotărârile de Consiliu Local şi strategia de dezvoltare durabilă. Astfel, în cadrul referatului de 

specialitate/expunerii de motive necesare pentru orice hotărâre de Consiliu Local poate fi introdusă 

obligativitatea de a menţiona care obiective sau măsuri din strategia de dezvoltare se subscriu 

proiectului de hotărâre de consiliu local. O astfel de relaţie nu trebuie să afecteze votul consilierilor 

locali. De cealaltă parte, o astfel de procedură ar avea, printre altele, următoarele efecte pozitive: 
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 - ar permite consilierilor locali să evalueze proiectele de hotărâre de consiliu local şi din punctul de 

vedere al corelării cu strategia de dezvoltare durabilă.  

-  ar facilita în mare măsură elaborarea raportului anual de monitorizare de către personalul primăriei.  

 În cazul unui număr mare de hotărâri de consiliu local care nu se subscriu obiectivelor strategiei, este 

evidentă nevoia reconsiderării obiectivelor sau a măsurilor incluse în documentul de planificare. 

 La un interval de 12-18 luni, cade în sarcina executivului primăriei de a evalua fiecare proiect din lista de 

priorităţi pe baza unor criterii cum ar fi impactul estimat la nivelul comunei, posibilitatea de a atrage 

sursele de finanţare, orizontul de timp necesar pentru finalizarea investiţiei, etc. Pe baza analizei 

efectuată de executivul Primăriei, Consiliul Local ia decizia de menţinere sau actualizare a listei de 

proiecte prioritare 

 

F. Fișele măsurilor/proiectelor 

 

    Redăm mai jos Fișele de proiect  care detaliază proiectele preconizate în Strategia de Dezvoltare 2014 

– 2020, acestea constituind un sprijin suplimentar autorității locale în planificarea activitățilorși a 

surselor necesare implementării strategiei.  

Aceste fișe au un caracter strict orientativ cu privire la obiectivele, activitățile, estimările bugetare 

propuse, ș.a.m.d., aspectele concrete și detaliile urmând a fi stabilite de către autoritatea publică în 

urma unor analize aprofundate, a studiilor de fezabilitate precum și a consultării părților vizate de 

inițiativele respective. 

Fișele prezentate  acoperă și proiectele aflate în stadiu de pregătire.  

În ceea ce privește modul de implementare a proiectelor, propunerea este ca finanțarea nerambursabilă 

europeană precum și fondurile altor instituții financiare împreună cu parteneriatul public privat să 

constituie principalele instrumente de finanțare. Fondurile proprii și creditele bancare vor acoperi 

finanțarea proiectelor prioritare precum și partea de cofinanțare a acestora. Gradul de prioritizare a fost 

marcat cu una până la trei stele, în funcție de importanța și relevanța pentru strategia de dezvoltare 

(*** reprezintă prioritate maximă, ** prioritate medie și * prioritate mică ) Acesta poate fi modificat 

prin hotărîre de consiliu local funcție de sursele de finanțare, modificările legislative sau apariția altor 

priorități. 
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FIȘA NR.1  Alimentare cu apă pe raza Comunei Hârseni și  Realizarea rețelei de canalizare menajeră și 
pluvială 
 

Titlul Proiectului  
 
Alimentare cu apă pe raza Comunei Hârseni  
Realizarea rețelei de canalizare menajeră și 
pluvială 

Relevanţa pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  
  MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 
 

Solicitant şi potenţiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni 
 

Nevoia identificată- lipsa apei potabile de calitate pentru consum cauzată în principal de lipsa canalizării 
și folosirea foselor proprii improvizate 

 

Surse potenţiale de finanţare  
Fonduri guvernamentale POSM şi bugetul local 
 

Descrierea proiectului (cu menţionarea obiectivelor, potenţialelor activităţi şi rezultate). 
Introducerea apei potabile în localităţile comunei  din sursa de profunzime, canalizare şi staţie de 
epurare proprie 
 

Activităţi  -studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare     Echipa de management  

                                                    Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli –studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

Rezultate -  Alimentarea cu apă potabilă, posibilitatea evacuării apei uzate și menajere în canalizarea 
comună, creare de locuri de muncă, stimularea dezvoltării durabile a comunei 

 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  
 

 
13,9 milioane lei apa + 17,7 milioane canalizare 

 
Perioada de implementare  
 

 
august 2014-august 2017 

 
Stadiul proiectului  
 

Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic de execuție, contractual incheiat 
cu MDRAP, achiziția pe SEAP a firmei de execuție 
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FIȘA NR.2  Amenajarea trotuarelor în comună 
 

Titlul Proiectului  
 
Amenajarea trotuarelor în comună 

Relevanţa pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

     MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

Solicitant şi potenţiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni şi locuitorii comunei 
 

Nevoia identificată s-a observat starea degradată a  trotuarelor,  doar cu pămînt cu efect de influențare 
a colmatării pîraielor și a rigolelor de pe marginea drumului 

 

Surse potenţiale de finanţare  
Fonduri guvernamentale , fonduri europene, bugetul local şi surse proprii 
 

Descrierea proiectului (cu menţionarea obiectivelor, potenţialelor activităţi şi rezultate) 
Amenajarea trotuarelor prin montarea de pavele și întărirea malurilor la pîraiele ce străbat satele-acest 
lucru se va realiza după introducerea apei și a canalizării 
 

Activități- studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare- Echipa de management 

                                      - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli –studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate- Realizarea trotuarelor în localitățile comunei și amenajarea malurilor pîraielor 

Schimbarea aspectului și creșterea calității mediului 

 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  
 

 
2.000.000 EURO 

 
Perioada de implementare  
 

 Decembrie 2020 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes din partea locuitorilor 
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FIȘA NR.3  Asfaltarea străzilor rurale neasfaltate cu amenajarea intersectiilor, refacerea podurilor și  a 
podețelor 
 

Titlul Proiectului  
 
Asfaltarea străzilor rurale neasfaltate cu 
amenajarea intersecţiilor, refacerea podurilor și  a 
podețelor 

Relevanţa pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  
  MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 
 

Solicitant şi potenţiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni 
 

Nevoia identificata –s-a constatat o stare de deteriorare a străzilor neasfaltate,a podurilor şi podețelor 
care vor avea efect și asupra străzilor asfaltate 

 

Surse potenţiale de finanţare  
Fonduri guvernamentale , FEADR -POR şi bugetul local 
 

 

Descrierea proiectului (cu menţionarea obiectivelor, potenţialelor activităţi şi rezultate)  
Asfaltarea străzilor doar pietruite cu refacerea podurilor și a podețelor precum și amenajarea 
intersecțiilor pentru sistematizarea circulației  
 

Activităţi- studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                                 - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

Rezultate Asfaltarea străzilor rurale neasfaltate cu amenajarea intersecţiilor, refacerea podurilor și  a 
podețelor 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 
2.000.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2020 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat  
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FIȘA NR.5  Reabilitare clădire, extensie Cămin Cultural Copăcel , Mărgineni și Hârseni , finalizare Cămin 
Cultural Sebeș, dotări 
 
 

Titlul Proiectului  
Reabilitare clădire, extensie Cămin Cultural 
Copăcel , Mărgineni și Hârseni , finalizare Cămin 
Cultural Sebeș, dotări 
 

Relevanţa pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

 MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant şi potenţiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni 
 

Nevoia identificata insuficiența spațiilor din căminele cultural și lipsa dotării necesare atingerii scopului 
edificiului 

Surse potenţiale de finanţare  
Fonduri guvernamentale , FEADR şi bugetul local 
 

Descrierea proiectului (cu menţionarea obiectivelor, potenţialelor activităţi şi rezultate)  
Reabilitare clădire, extensie Cămin Cultural Copăcel , Mărgineni și Hârseni , finalizare Cămin Cultural 
Sebeș, dotări 
 

Activităţi - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

Rezultate Reabilitare clădire, extensie Cămin Cultural Copăcel , Mărgineni și Hârseni , finalizare Cămin 
Cultural Sebeș, dotări, conservarea valorilor culturii locale, valorificarea culturii folclorice locală 
 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 
2.000.000 euro 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2018 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat de locuitorii satelor Proiect partial la Copacel 
Proiectul la Margineni, Contract la Sebes 
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FIȘA NR. 6  Introducerea colectării selective a deșeurilor și refolosirea acestora -Studiu de fezabilitate 
cu privire la introducerea selectivă a deșeurilor 
 

Titlul Proiectului  
 
Introducerea colectării selective a deșeurilor și 
refolosirea acestora -Studiu de fezabilitate cu 
privire la introducerea selectivă a deșeurilor 

Relevanţa pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

   MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant şi potenţiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,Operatori zonă 
 

Nevoia identificata- strîngerea și depozitarea deșeurilor menajere și a peturilor plastic care inundă 
apele și poluează toate zonele comunei  

Surse poteniţale de finanţare  
Fonduri guvernamentale , FEADR –POSM şi bugetul local 
 

Descrierea proiectului (cu menţionarea obiectivelor, potenţialelor activităţi şi rezultate ) 
Postarea în toată comuna de containere pentru depozitare selectivă a deșeurilor 
 

Activităţi – studiu de impact, studiu de fezabilitate, proiect tehnic , menagementul de proiect, 
amenajare teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

Rezultate colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea cantităților de deșeuri aruncate la voia 
întîmplării, creșterea calității mediului, conservarea și protejarea ecosistemelor, conservarea resurselor 
curate pentru generațiile viitoare rezultînd un mediu mai curat 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  
 

 
8.000 euro 

 
Perioada de implementare  
 

Decembrie 2015 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat  
 

 

 



 

 

54 

FIȘA NR. 6. Îmbunătățirea calității drumurilor de exploatare pe întreg teritoriul comunei Hârseni 

Dezvoltarea traseelor ocolitoare pentru vehicole cu tracțiune animală și agricole in comună 
 

Titlul Proiectului  

Îmbunătățirea calității drumurilor de exploatare 

pe întreg teritoriul comunei Hârseni- Dezvoltarea 

traseelor ocolitoare pentru vehicole cu tracțiune 

animală și agricole în comună 

Relevanţa pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

 MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant şi potenţiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni 

Nevoia identificată- deteriorarea drumurilor de exploatare și influența negativă a atelajelor agricole 
asupra șoselelor 

Surse potenţiale de finanţare  
bugetul local şi surse atrase 
 

Descrierea proiectului (cu menţionarea obiectivelor, potenţialelor activităţi şi rezultate)  
Îmbunătățirea calității drumurilor de exploatare pe întreg teritoriul comunei Hârseni- Dezvoltarea 
traseelor ocolitoare pentru vehicole cu tracțiune animală și agricole in comună 
 

Activitati - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate folosirea drumurilor fără a influența starea utilajelor agricole și fără a mai strica șoseaua, 
schimbarea aspectului general , prevenirea și reducerea  accidentelor provocate de conducătorii de 
utilaje agricole 

 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

40.000 euro 
 

 
Perioada de implementare  
 

Decembrie 2015 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat  
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FIȘA NR. 9 Amenajarea de parcuri, locuri de joacă pentru copii și spații verzi – dotări Studiu de 
fezabilitate, Proiect Tehnic 
 

Titlul Proiectului  
Amenajarea de parcuri, locuri de joacă pentru 
copii și spații verzi – dotări Studiu de fezabilitate, 
Proiect Tehnic 

Relevanţa pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

   MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant şi potenţiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,ONG, Agenţi economici 
 

Nevoia identificată slaba dezvoltare a bazei material destinată agrementului, lipsa locurilor de joacă 
pentru copii amenajate, lipsa de spații verzi pentru recreere, destindere , refacere fizică și psihică într-
un cadru agreabil și nepoluat 

Surse potenţiale de finanţare  
Fonduri guvernamentale , FEDR  bugetul local şi surse atrase 
 

 

Descrierea proiectului (cu menţionarea obiectivelor, potenţialelor activităţi şi rezultate ) 
 
Amenajarea de parcuri, locuri de joacă pentru copii și spații verzi – dotări 

Activităţi - studiu de fezabilitate, proiecte tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA  

 

Rezultate     locuri de joacă și recreere bine amenajate,  spații verzi pentru recreere, destindere , 
refacere fizică și psihică într-un cadru agreabil și nepoluat, creșterea locurilor de muncă 

 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

25.000 euro 
 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat  
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FIȘA NR. 10. Amenajarea terenurilor de sport din comună. Dotări Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic 
 

Titlul Proiectului  
Amenajarea terenurilor de sport din comună-. 
Dotări Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic 
 

Relevanţa pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

  MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant şi potenţiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni 

Nevoia identificată- terenurile sportive neîngrijite, plecarea tinerilor în comunele învecinate pentru 
practicarea diferitelor sporturi, terenurile neînchise pentru a nu pătrunde animale, lipsa amenajării 
unor băncuțe pentru repaus, terenurilor sportive cu gropi, nemarcate….. 

 

Surse potenţiale de finanţare  
Fonduri guvernamentale , FEADR –POR şi bugetul local 

Descrierea proiectului (cu menţionarea obiectivelor, potenţialelor activităţi şi rezultate)  
 
Amenajarea terenurilor de sport din comună-. Dotări 

 

Activităţi - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Resurse umane necesare- Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate Amenajarea terenurilor de sport din comună-. Dotări, atragerea în special a tinerilor ce 
practică diferite sporturi inclusiv de performanță, găsirea unei alte preocupări benefică în defafoarea 
petrecerii timpului liber în baruri, mobilizarea acestora pentru păstrarea și valorificarea spațiilor 
amenajate în aer liber, creșterea numărului turiștilor în comună, crearea de locuri de muncă, încasări la 
bugetul local 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  
 

 
1.500.000 euro 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2020 

 
Stadiul proiectului  

Există interes manifestat de tineretul comunei Proiect la Copacel 
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FIȘA NR.11. Construire sală de sport în localitatea Hârseni- Studiu de prefezabilitate, fezabilitate și 
execuție  
 

Titlul Proiectului  
Construire sală de sport în localitatea Hârseni- 
Studiu de prefezabilitate, fezabilitate și execuție 
PT este? 
 

Relevanţa pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

  MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant şi potenţiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni 
 

Nevoia identificată   lipsa unui spațiu inchis pentru practicarea diferitelor jocuri  sportive 

Surse potenţiale de finanţare  
Fonduri guvernamentale , FEADR-POR şi bugetul local 
 

 

Descrierea proiectului (cu menţionarea obiectivelor, potenţialelor activităţi şi rezultate  
 
Construire sală de sport în localitatea Hârseni 

Activităţi - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate Construire sală de sport în localitatea Hârseni care să deservească toate satele, sprijinul 
tinerilor care performează in domeniul sportului 

Crearea de locuri de muncă, atragerea turiștilor in zonă, reținerea tinerilor ce practică diferite sporturi 
și care frecventează săli de sport în alte locații 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

600.000 EURO 
 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2020 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat de tineretul și elevii din comună 
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FIȘA NR. 12  Extindere Rețea iluminat public la bazele sportive și zonele de agreement-dotări.  Studiu 
de fezabilitate, Proiect Tehnico Economic   
 

Titlul Proiectului  
Extindere Rețea iluminat public la bazele sportive 
și zonele de agrement-dotări.  Studiu de 
fezabilitate, Proiect Tehnico Economic   
 

Relevanţa pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

  MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant şi potenţiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, Operator energie 
 

 

Nevoia identificată lipsa rețelei la bazele sportive lucru ce dă posibilitatea răuvoitorilor să strice? , 
imposibilitatea construirii unor spații , vestiare pentru cei care doresc practicarea sportului la fel și în 
zonele de agrement 

Surse potenţiale de finanţare  
bugetul local , FEADR-POR şi surse atrase 
 

 

Descrierea proiectului (cu menţionarea obiectivelor, potenţialelor activităţi şi rezultate) 
 
Extindere Rețea iluminat public la bazele sportive și zonele de agrement-dotări 

Activităţi - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate Extindere Rețea iluminat public la bazele sportive și zonele de agreement-dotări 

 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

 
1.000.000 euro 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2020 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat de cetățenii comunei și în special de tineret 
 

 

 



 

 

59 

FIȘA NR. 13  Realizarea PUG și PUZ  pentru comuna Hârseni 
 

Titlul Proiectului  
 
Realizarea PUG și PUZ  pentru comuna Hârseni 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

  MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, Agenți economici 
 

Nevoia identificată  lipsa unor spații parcelate, introduse  in intravilan, sistematizarea comunei ,  

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale, fonduri atrase şi bugetul local 
 

Descrierea proiectului (cu menţionarea obiectivelor, potenţialelor activităţi şi rezultate)  

Realizarea PUG și PUZ  pentru comuna Hârseni 
 

Activităţi  - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, cererea de 
finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, achiziție executanți, cheltuieli de personal, 
echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate Realizarea PUG și PUZ  pentru comuna Hârseni 

 

Grad de prioritizare   ** 

 

 
Buget estimat  

 
100.000 euro 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 14  Reabilitare drum de legătură între comuna Hârseni și comunele Recea ( Berivoi) DC 69 și 

Mândra (Toderița).  

 

Titlul Proiectului  

Reabilitare drum de legătură între comuna 

Hârseni și comunele Recea ( Berivoi) DC 69.  

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

  MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni 

 Nevoia identificată cele două drumuri de legătură cu multe gropi, greu practicabile 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale şi bugetul local 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  

Reabilitare drum de legătură între comuna Hârseni și comunele Recea ( Berivoi) DC 69 și Mândra 

(Toderița ).  

 

 

 - Activităţi studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate amenajarea  drumurilor de legătură între comuna Hârseni și comunele Recea ( Berivoi) DC 69 

și Mândra (Toderița ) pentru a putea fi folosite inclusive de autoturisme , scurtarea distanței pentru cei 

dornici de utilizare nemaifiind nevoie să folosească drumuri ocolitoare 

 

 

Grad de prioritizare   ** 

 
Buget estimat  

 
 2.4 mil.lei  DC 69  

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2018 

 
Stadiul proiectului  
 

Contract cu MDRAP 
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FIȘA NR. 15  Extindere a rețelei de gaz metan la bazele sportive, rommi, zone turistice Studiu de 
fezabilitate, Proiect Tehnico Economic 
 

Titlul Proiectului  
Extindere a rețelei de gaz metan la bazele 
sportive, rommi, zone turistice Studiu de 
fezabilitate, Proiect Tehnico Economic 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

     MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, Operator gaz 
 

 Nevoia identificată lipsa rețelei de gaz metan la bazele sportive, rommi, zone turistice 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale, surse atrase şi bugetul local 
 

 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
Extinderea rețelei de gaz metan la bazele sportive, rommi, zone turistice  
 

Activităţi  - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate rețele de gaz metan la bazele sportive, rommi, zone turistice , 

 

Grad de prioritizare   ** 

 

 
Buget estimat  

35.000 euro 
 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2020 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat  
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FIȘA NR. 16/17  Lucrări de regularizare a cursurilor de apă Amenajare rigole pentru irigat a terenurilor 

agricole, sere.. din apele rîurilor , inclusiv canalele între sate  

 

Titlul Proiectului  

Lucrări de regularizare a cursurilor de apă 

Amenajare rigole pentru irigat a terenurilor 

agricole, sere.. din apele rîurilor , inclusiv canalele 

între sate  

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

   MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

 Solicitant și potențiali parteneri  Primăria Hârseni , persoane fizice și Agenți economici 

Nevoia identificată  cantitatea mare de peturi, deșeuri aruncate pe cursurile de apă inclusiv în  localități, 
inexistența posibilității de amenajare a unor grădini de legume-zarzavaturi pe terenurile agricole din 
apropierea satelor sau de amenajare a unor sere 

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale, FEADR , surse atrase şi bugetul local 
 

 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  

Lucrări de regularizare a cursurilor de apă Amenajare rigole pentru irigat a terenurilor agricole, sere.. 

din apele rîurilor , inclusiv canalele între sate  

 

Activităţi  - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate posibilitatea curățării cursurilor de apă, aducerea apei pentru folosirea ei  în scop agricol 

Creșterea locurilor de muncă și a surselor la bugetul local,  creșterea valorii terenurilor din zonă 

Grad de prioritizare   ** 

 

 
Buget estimat  

 
300.000 euro 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2020 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 18  Intreținerea spațiilor PSI - Remize, dotările necesare, pregătirea voluntarilor în fiecare sat. 
 

Titlul Proiectului  
 
Intreținerea spațiilor PSI - Remize, dotările 
necesare, pregătirea voluntarilor în fiecare sat. 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

  MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni 
 

Nevoia  identificată –înaintarea în vîrstă  a voluntarilor existenți și necesitatea permanentă de  
materiale în caz de incendii 

 

Surse potențiale de finanțare  
 bugetul local 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
-întreținerea spațiilor de Remize, dotările necesare, pregătirea voluntarilor în fiecare sat 

 

 Activităţi studiu tehnico-economic în vederea stabilirii necesităților materiale ,  racolarea tinerilor apți 
și dornici de voluntariat 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli dotare cu echipamente, achiziție executanți și furnizori, cheltuieli de personal, echipa de 
management, audit, TVA 

 

Rezultate funcționarea în condiții optime a echipelor PSI  și dotarea necesară intervențiilor de urgență 

 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  
 

 
100.000 EURO 

 
Perioada de implementare  
 

Decembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Exista cererea legislativa 
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FIȘA NR. 19  Dotarea dispensarului uman cu o salvare și amenajarea unui spațiu de urgență 
 

Titlul Proiectului  
 
Dotarea dispensarului uman cu o salvare și 
amenajarea unui spațiu de urgență 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

  MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni 
 

Nevoia identificată  lipsa unui spațiu amenajat pentru intervenții de urgență ușoare și lipsa spațiului 
amenajat în acest scop 

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale şi bugetul local 
 

 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate ) 
Dotarea dispensarului uman cu o salvare și amenajarea unui spațiu de urgență 
 

Activităţi studiu de specialitate, documentație achiziții,licitație pentru dotare și amenajare spațiu 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli   de achiziție a unei salvari dotată cu echipamente de intervenție rapidă în caz de urgențe, 
procedură achiziție,consultanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate Dotarea dispensarului uman cu o salvare și amenajarea unui spațiu de urgență strict necesare 
în situații de urgență, reducerea timpului și a costurilor  către un spital apropiat ,Crearea de locuri de 
muncă 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  
 

 
100.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat  
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FIȘA NR. 20  Rezolvarea cu regim de permanență a transportului în comun din satele comunei către 
Făgăraș 
 

Titlul Proiectului  
 
Rezolvarea cu regim de permanență a 
transportului în comun din satele comunei către 
Făgăraș 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1.  Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  

  MĂSURA 1. Creșterea calitații vieții 

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, Agenți economici 
 

Nevoia identificată lipsa operatorilor de transport în comun în permanență și la ore prestabilite astfel ca 
și elevii ce urmează cursuri în Făgăraș să poată folosii aceste mijloace de transport 

 

Surse potențiale de finanțare  
Surse atrase şi bugetul local 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
 

Activităţi  studio de specialitate, , studii de consultanță ,  dotare cu echipamente, achiziție , cheltuieli de 
personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță ,  achiziție ,cheltuieli de personal, echipa de 
management, audit, TVA 

 

 

Rezultate Rezolvarea de permanență a transportului în comun din satele comunei către Făgăraș 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  
 

 
100.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2015 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR .21   Întocmirea cadastrului general al comunei 
 

Titlul Proiectului  
 
Întocmirea cadastrului general al comunei 

 

 

Nevoia identificată   lipsa cadastrului pe teritoriul comunei și multiplele procese legate de acest 
domeniu 

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale şi bugetul local 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate ) 
 
Întocmirea cadastrului general al comunei 

 

Activităţi studiu de specialitate, SF, licitație executant, audit, întocmirea cadastrului general al comunei 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate Întocmirea cadastrului general al comunei, acordarea posibilității de atragere fonduri 
europene locuitorilor, posibilitatea tranzacționării terenurilor la valoare reală. 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  
 

 
500.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Mai 2020 

 
Stadiul proiectului  
 

Interes mare din partea locuitorilo şi  a autorității locale 
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FIȘA NR. 24   Programe de formare și instruire în domeniul: cusutului și tricotatului, prelucrare a 
lemnului și al pănușului, pictura și instrumente muzicale, managementul producției și valorificării în 
domeniul agricol - managementul turistic , utilizarea tehnologiei informaționale,  asigurarea calității 
 

Titlul Proiectului  
 
Programe de formare și instruire în domeniul: 
cusutului și tricotatului, prelucrare a lemnului și al 
pănușului, pictura și instrumente muzicale, 
managementul producției și valorificării în 
domeniul agricol - managementul turistic , 
utilizarea tehnologiei informaționale,  asigurarea 
calității 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
  OBIECTIV 1- Punerea în valoare a capitalului 
uman și crearea condițiilor pentru întoarcerea 
tinerilor  
 
 MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, 
promovare sportivă 
 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,ONG 

Nevoia identificată  se observă pierderea îndeletnicirilor menționate unde?în rîndul tinerilor și chiar a 
persoanelor mai în vîrstă 

Surse potențiale de finanțare  
FEADR  -POSDRU şi bugetul local 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
Inițierea programelor de formare în meseriile menționate 

Activităţi  studii de specialitate, studiu de fezabilitate, promovare și publicitate, cursuri de formare și 
inițiere 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate crearea de locuri de muncă cu personal calificat pe diferite meserii și meșteșuguri, creșterea 
încasărilor la bugetul local,  

 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

30.000 EURO 
 

 
Perioada de implementare  

Iulie 2018 

 
Stadiul proiectului  
 

Interes mare din partea locuitorilor 
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FIȘA NR.25   Centrul de consiliere a persoanelor abuzate 
 

Titlul Proiectului  
 
Centrul de consiliere a persoanelor abuzate 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1- Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  
 
 MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, 
promovare sportivă 
 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,ONG 
 

Nevoia identificată  lipsa unui loc unde persoanele abuzate să poată fii consiliate și ajutate să treacă 
peste aceste evenimente 

 

Resurse identificate- fonduri guvernamentale, FEADR-POSDRU, bugetul local și surse atrase 

 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
Amenajarea unui spatiu , dotarea cu cele necesare inclusiv personal de specialitate 

 Activităţi - studii de specialitate, studiu de fezabilitate, promovare și publicitate, cursuri de formare și 
inițiere 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuiel cu studii de specialitate, studii de consultanță , spațiu, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate  Centrul de consiliere a persoanelor abuzate, organizarea unui centru real  si eficient de 
servicii sociale care să răspundă nevoilor cetățenilor, asigurarea incluziunii sociale a categoriilor 
vulnerabile și creșterea calității vieții persoanelor asistate, crearea de locuri de muncă 

 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

 
10.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2020 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 26   Centru de zi pentru elevii proveniți din familiile sărace și familiile de rromi.  Creșterea 
numărului copiilor rromi care frecventează instituțiile de învățământ preșcolar și școlar. Asigurarea 
participării tuturor copiilor, proveniți din familii dezavantajate la educație la vârsta prescrisă de lege și 
fără discriminări 
 

Titlul Proiectului  
Centru de zi pentru elevii proveniți din familiile 
sărace și familiile de rromi.  Creșterea numărului 
copiilor rromi care frecventează instituțiile de 
învățământ preșcolar și școlar. Asigurarea 
participării tuturor copiilor, proveniți din familii 
dezavantajate la educație la vârsta prescrisă de 
lege și fără discriminări 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1- Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  
 
 MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, 
promovare sportivă 
 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, ONG,Agenți economici 

Nevoia identificată  

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale, FEADR  şi bugetul local 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate ) 
 

Activităţi - studii de specialitate, studiu de fezabilitate, promovare și publicitate,  

 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu cu studii de specialitate, studii de consultanță , spațiu, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 20.000 EURO 

 
Perioada de implementare 

Septembrie 2015 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 27   Înființarea unui centru de permanență pentru persoane de vârsta a III-a.  

-amenajarea în Școala generală Copăcel a unui centru de ingrijire bătrâni 
 

Titlul Proiectului  
Înființarea unui centru de permanență pentru 

persoane de vârsta a III-a.  

-amenajarea în Șc.generală Copăcel a unui centru 
de ingrijire bătrâni 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1- Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  
 
 MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, 
promovare sportivă 
 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,ONG,Agenți economici 

Nevoia identificată multe persoane vîrstnice care nu au un ajutor chiar dacă au o pensie mică, nu are 
cine să se ocupe de ei 

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale, FEDR ,surse atrase şi bugetul local 

 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
Amenajarea în incinta școlii care nu mai funcționează din lipsa elevilor-a natalității scăzute , împreună 
cu reprezentanții bisericii și a ONG-urilor  a unui centru pentru persoanele ce-și doresc acest lucru 

 

Activităţi  studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare teren, 
cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate Centrul de consiliere a persoanelor abuzate, crearea de locuri de muncă, creșterea încrederii 
în autoritatea locală 

 

Grad de prioritizare   ** 

 

 
Buget estimat  

 
1.200.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2017 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 30   Extinderea rețelei de ajutor social acordat persoanelor în vârsta, care necesită îngrijire la 
domiciliu 
 

Titlul Proiectului  
Extinderea rețelei de ajutor social acordat 
persoanelor în vârsta, care necesită îngrijire la 
domiciliu 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1- Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  
 
 MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, 
promovare sportivă 
 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,ONG,Agenți econimici 
 

Nevoia identificată existența persoanelor în vîrstă , cu venituri mici , fără sprijin 

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale, FADR,  bugetul local și surse proprii 
 

 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate ) Extinderea 
rețelei de ajutor social acordat persoanelor în vârsta, care necesită îngrijire la domiciliu 
 

Activităţi – identificarea persoanelor care au nevoie de această ingrijire, studio de fezabilitate, achizitie 
consultanți și echipa de management, evaluare, dotare cu aparatura necesară,audit 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță, dotare cu echipamente, achiziție , cheltuieli de 
personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate  crearea de locuri de muncă, sprijin persoanelor în vîrstă făra ajutor cu venituri mici 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

50.000 EURO 
 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Interes manifestat de cetățeni vîrstnici și fără ajutor 
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FIȘA NR 31   Programe culturale reprezentative fiecărui sat, dotare formații artistice(costume, 
instrumente) Înregistrarea acestora la Casa de creație Brașov 
 

Titlul Proiectului  
Programe culturale reprezentative fiecărui sat, 
dotare formații artistice(costume, instrumente) 
Înregistrarea acestora la Casa de creație Brașov 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1- Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  
 
 MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, 
promovare sportivă 
 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,ONG 
 

Nevoia identificată-perspectiva pierderii identității culturale cu toate că numărul tinerilor dornici de 
activitate culturală crește și deasemenea crește interesul pentru portul popular, jocurile populare, 
muzica populară  

 

Surse potențiale de finanțare  
FEDR , bugetul local și surse atrase 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate )  Înființarea de 
formații artistice dotate cu costume populare, instrumente muzicale Înregistrarea acestora la Casa de 
creație Brașov 

 

 Activităţi  studii de specialitate, studii de consultanță ,  dotare cu echipamente, achiziție executanți, 
cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu  studii de specialitate, studii de consultanță, dotari cu echipamente, achiziție executanți, 
cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate crearea de locuri de muncă, bani la buget, formații artistice în fiecare sat, continuitatea 
tradițiilor, atragerea turițtilor în zonă 

 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

 
35.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR 32   Extinderea și dotarea muzeului MATEI MANEA  Copăcel, realizarea muzeelor in celelalte 
localități ale comunei 
 

Titlul Proiectului  
 
Extinderea și dotarea muzeului MATEI MANEA  
Copăcel, realizarea muzeelor in celelalte localități 
ale comunei 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1- Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  
 
 MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, 
promovare sportivă 
 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,ONG 
 

Nevoia identificată punerea în valoare a tezaurului local, lipsa obiectivelor reprezentative pentru turiști 

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale , FEADR şi bugetul local 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
Extinderea și dotarea muzeului MATEI MANEA  Copăcel, realizarea muzeelor în celelalte localități ale 
comunei 

 

Activităţi studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare clădiri, 
cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
clădiri, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Rezultate crearea de locuri de muncă, punerea în valoare a tezaurului local 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 
15.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 34   Crearea de centre de tineret pentru activități de învățarea-instruirea , petrecerii timpului 
liber 
 

Titlul Proiectului  
 
Crearea de centre de tineret pentru activități de 
învățarea-instruirea , petrecerea timpului liber ? 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1- Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  
 
 MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, 
promovare sportivă 
 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,ONG 
 

Nevoia identificată lipsa activităților de instruire a tinerilor și petrecerea de către aceștea a timpului 
liber în bufet, baruri.... 

 

Surse potențiale de finanțare  
bugetul local, FEADR 
 

Activităţi  studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare spațiu, cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu Activităţi  studiu de fezabilitate, , menagementul de proiect, amenajare spațiu, cererea de 
finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Rezultate crearea de  centre de tineret pentru activități de învățarea-instruirea , petrecerea timpului 
liber n fiecare sat 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

10.000 EURO 
 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2015 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR.35   Reabilitare biserici –monumente istorice Reabilitarea locașelor de cult  
 

Titlul Proiectului  
 
Reabilitare biserici –monumente istorice 
Reabilitarea locașelor de cult 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1- Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  
 
 MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, 
promovare sportivă 
 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,ONG, Agenți economici 
 

Nevoia identificată existența a 2 monumente de cat.A, biserici din sec XVII care necesită renovarea și 
punerea în valoare 

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale , FEADR, surse atrase şi bugetul local 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  ?  
 
Reabilitare biserici –monumente istorice Reabilitarea locașelor de cult 

Activităţi obținerea avizului de la corpul arhitecților monumentelor de culte, studiu de fezabilitate, 
proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare teren, cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli avize de specialitate, studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu 
echipamente, achiziție executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate Reabilitare biserici –monumente istorice Reabilitarea locașelor de cult punerea în valoare a 
monumentelor , atragerea de turiști, crearea de locuri de muncă 

 

Grad de prioritizare   **  

 

 
Buget estimat  

 
200.000 EURO/LOCAȚIE 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2017 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea locuitorilor 
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FIȘA NR. 38   Dezvoltarea și întărirea relațiilor de parteneriat dintre biserici, prin programe comune 
religioase și caritabile. Dezvoltarea și promovarea activităților ecumenice Comisie mixtă privind 
acțiunile caritabile creștine 
 

Titlul Proiectului  
 
Dezvoltarea și întărirea relațiilor de parteneriat 
dintre biserici, prin programe comune religioase și 
caritabile. Dezvoltarea și promovarea activităților 
ecumenice Comisie mixtă privind acțiunile 
caritabile creștine 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1- Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  
 
 MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, 
promovare sportivă 
 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,Agenți economici, ONG 
 

Nevoia identificată –conlucrarea tuturor organizațiilor în vederea  colaborării și conviețuirii în relații 
normale care să ducă la sprijin reciproc și dezvoltarea comunei 

 

Surse potențiale de finanțare  
  FEADR, bugetul local , surse proprii şi surse atrase 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
Dezvoltarea și promovarea activităților ecumenice Comisie mixtă privind acțiunile caritabile creștine 
 

 Activităţi studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, cererea de finanțare, organizare licitații, 
monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, menagementul de proiect,  cererea de finanțare, organizare licitații, 
monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Rezultate Dezvoltarea și promovarea activităților ecumenice Comisie mixtă privind acțiunile caritabile 
creștine , 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

 
5.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2015 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 39   Construirea pînă în anul 2020 a unui centru sportiv modern, compus din: - sală sport - 
piscină- teren de fotbal, tenis, baschet, volei si handball (Copăcel sau Sebeş) Centru SPA şi dotări 
Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnico Economic   
 

Titlul Proiectului  
 
 Centru SPA si dotari Studiu de fezabilitate, Proiect 
Tehnico Economic   

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 1- Punerea în valoare a capitalului uman 
și crearea condițiilor pentru întoarcerea tinerilor  
 
 MĂSURA 2. Capitalul uman, identitate culturală, 
promovare sportivă 
 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, ONG, Agenti economici 

Nevoia identificată lipsa unei organizații și a unui spațiu  pentru practicarea diferitelor activități  
sportive complexe 

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale, FEADR şi bugetul local 

 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)   
 
Construirea unui centru sportiv modern, 

 Activităţi - studiu de fezabilitate, proiect ethnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate organizarea  unui spațiu  pentru practicarea diferitelor activități  sportive complexe 

 

Grad de prioritizare   ** 

 

 
Buget estimat  

2.000.000 euro 
 

 
Perioada de implementare  
 

Decembrie 2020 

 
Stadiul proiectului  
 

Interes din partea locuitorilor 
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FIȘA NR. 42 Crearea unui birou care sa dispunã de o bază de date cu expozițiile care urmează să fie 

organizate.   Sprijinirea participării firmelor la expoziții si târguri.  

 
 

Titlul Proiectului  

Crearea unui birou care sa dispunã de o bază de 

date cu expozițiile care urmează să fie organizate.   

Sprijinirea participării firmelor la expoziții si 

târguri.  

 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 2.  SPRIJINIREA INTREPRINZĂTORILOR 
INDUSTRIALI, AGRICOLI  ȘI SILVICI 
-  Măsura 1 - MEDIUL DE AFACERI 

Solicitant și potențiali parteneri  Primăria Hârseni,Agenți economici,ONG 
 
 
Primăria comunei Hârseni 

Nevoia identificată lipsa unei baze de date a firmelor și expozițiilor în vederea sprijinirii participării cu 
produse la astfel de activități 

 

Surse potențiale de finanțare  
bugetul local şi surse atrase 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
Inființarea unui birou care  dispune de o bază de date cu expozițiile care urmează să fie organizate 
 

 Activităţi studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, cererea de finanțare, organizare licitații, 
monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, cererea de finanțare, organizare licitații, 
monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Rezultate Inființarea unui birou care  dispune de o bază de date cu expozițiile care urmează să fie 
organizate, creșterea vizibilității localității prin promovarea produselor locale 
 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 
20.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Mai 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 43   Crearea unui birou care se ocupă cu monitorizarea posibilităților de atragere de capital 
(fonduri nerambursabile, credite preferențiale), consiliere a cetățenilor și sprijinire pentru 
antreprenorii la început de drum. 
 

Titlul Proiectului  
 
Crearea unui birou care se ocupă cu monitorizarea 
posibilităților de atragere de capital (fonduri 
nerambursabile, credite preferențiale), consiliere 
a cetățenilor și sprijinire pentru antreprenorii la 
început de drum. 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 2.  SPRIJINIREA INTREPRINZĂTORILOR 
INDUSTRIALI, AGRICOLI  ȘI SILVICI 
-  Măsura 1 - MEDIUL DE AFACERI 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, Agenți economici 

Nevoia identificată necunoașterea posibilităților de accesare și atragerea de fonduri pentru 
desfășurarea afacerii sau crearea de noi afaceri 

 

Surse potențiale de finanțare  
bugetul local şi surse atrase 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  ?  
Înființarea unui birou care se ocupă cu monitorizarea posibilităților de atragere de capital 
 

 Activităţi studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, cererea de finanțare, organizare licitații, 
monitorizare, evaluare, control, audit 
 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, cererea de finanțare, organizare licitații, 
monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Rezultate Înființarea unui birou care se ocupă cu monitorizarea posibilităților de atragere de capital 
Creșterea veniturilor locuitorilor comunei dispuși să  se angreneze în atragere de fonduri pentru 
afacerea dorită, cresterea numărului locurilor de muncă și a veniturilor locale 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

15.000 EURO 
 

 
Perioada de implementare  

Mai 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 44     Informarea și stimularea implementării sistemelor de managementul calității ISO și  
sistemul HACCP folosit pentru siguranța  produselor alimentare și a băuturilor 
 

 Titlul Proiectului  
 Informarea și stimularea implementării sistemelor 
de managementul calității ISO și  sistemul HACCP 
folosit pentru siguranța  produselor alimentare și 
a băuturilor 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 2.  SPRIJINIREA INTREPRINZĂTORILOR 
INDUSTRIALI, AGRICOLI  ȘI SILVICI 
-  Măsura 1 - MEDIUL DE AFACERI 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, Agenți economici 
 

Nevoia identificată lipsa autorizării din punctul de vedere al calității atît în UAT cît și la agenții 
economici 

 

Surse potențiale de finanțare  
FEADR şi bugetul local 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  ?  
 
Implementarea sistemelor de managementul calității ISO și  sistemul HACCP folosit pentru siguranța  
produselor alimentare și a băuturilor 
 

 Activităţi studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, cererea de finanțare, organizare licitații, 
monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, cererea de finanțare, organizare licitații, 
monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Rezultate Implementarea sistemelor de managementul calității ISO și  sistemul HACCP folosit pentru 
siguranța  produselor alimentare și a băuturilor 
 

Grad de prioritizare   ** 

 

 
Buget estimat  
 

 
15.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2018 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 49   Înființarea unei societăți comerciale pentru recrutarea și instruirea forței de muncă în 
vederea executării lucrărilor în comună 
 

Titlul Proiectului  
Înființarea unei societăți comerciale pentru 
recrutarea și instruirea forței de muncă în vederea 
executării lucrărilor în comună 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 2.  SPRIJINIREA INTREPRINZĂTORILOR 
INDUSTRIALI, AGRICOLI  ȘI SILVICI 
-  Măsura 1 - MEDIUL DE AFACERI 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni 
 

Nevoia identificată  existența în comună a multiplelor lucrări de întreținere care executate cu agenți 
economici privați au costuri f.mari și termene de execuție mari 

 

Surse potențiale de finanțare  
bugetul local şi surse atrase 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
Înființarea unei societăți comerciale pentru recrutarea și instruirea forței de muncă în vederea 
executării lucrărilor în comună 
 

Activităţi studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare spațiu, cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare spațiu, cererea de finanțare, 
organizare licitații, cheltuieli cu personalul, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Rezultate posibilitatea executării lucrărilor de întreținere de îndată șila costuri mici 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  
 

 
10.000 EURO 

 
Perioada de implementare  
 

Decembrie 2015 

 
Stadiul proiectului  
 

Interes din partea autorității locale 
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FIȘA NR. 53   Evaluarea suprafețelor agricole, stabilirea categoriilor calitative de soluri locale, crearea 

planului de exploatare a suprafețelor agricole, folosirea mai eficientă a suprafețelor agricole. 

Evaluarea complexă a suprafețelor agricole (fertilitate, nivelul poluării, caracteristicile ecologice, etc). 

Îmbunătățirea efectivelor de animale, eficientizarea activităților agricole 

Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități agricole. Dezvoltarea infrastructurii rentabile în 
agricultură (grajduri, adăpătoare, etc.) Sprijinirea economiei autohtone (mai ales a industriei 
alimentare) prin acordarea unor subvenții, sprijinirea cheltuielilor de închiriere 
 

Titlul Proiectului  Eva.supraf. agricole, stabilirea 
cat. calitative de soluri locale, crearea planului de 
exploatare a supraf. agricole, folosirea mai 
eficientă a supraf. agricole. Eval. complexă a 
supraf. agricole (fertilitate, nivelul poluării, 
caracte. ecologice, etc). Îmbunătățirea efectivelor 
de animale, eficientizarea activ.agricole 
Asigurarea condițiilor pentru crearea unor 
activități agricole. Dezvoltarea infrastructurii 
rentabile în agricultură (grajduri, adăpătoare, etc.) 
Sprijin. ec. autohtone (mai ales a ind. Alim.) prin 
acordarea unor subv. sprijinirea chelt. de închir. 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 2.  SPRIJINIREA INTREPRINZĂTORILOR 
INDUSTRIALI, AGRICOLI  ȘI SILVICI 
 
-  Măsura 2 - AGRICULTURĂ, SILVICUTURĂ ȘI  
INDUSTRIE ALIMENTARĂ            

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni  

Nevoia identificată necunoașterea calității terenurilor fapt ce influențează atît calitatea culturilor cît și 
calitatea furajelor pentru animale 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale  şi bugetul local 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate) 
Evaluare terenuri agricole 

Activităţi studiu de fezabilitate, menagementul de proiect,  cererea de finanțare, organizare licitații, 
monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, menagementul de proiect,  cererea de finanțare, organizare licitații, 
monitorizare, evaluare, control, audit 

Rezultate Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare 
la bugetul local,  

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

 
40.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Mai 2016 

 
Stadiul proiectului  

Solicitările cetățenilor 
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FIȘA NR. 54    Alcătuire standuri pentru producătorii locali.- Punerea în folosință a terenurilor 
neagricole, scoase de sub exploatație agricolă prin extinderea intravilanului localității Sebeș, Copăcel, 
Mărgineni, Maliniș. Crearea unei zone de agrement 
 

Titlul Proiectului  
 
Alcătuire standuri pentru producătorii locali.- 
Punerea în folosință a terenurilor neagricole, 
scoase de sub exploatație agricolă prin extinderea 
intravilanului localității Sebeș, Copăcel, Mărgineni, 
Maliniș. Crearea unei zone de agrement 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 2.  SPRIJINIREA INTREPRINZĂTORILOR 
INDUSTRIALI, AGRICOLI  ȘI SILVICI 
 
-  Măsura 2 - AGRICULTURĂ, SILVICUTURĂ ȘI  
INDUSTRIE ALIMENTARĂ            

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, Agenți economici, ONG 

Nevoia  identificată Susținerea antreprenoriatului în zonă 

 

Surse potențiale de finanțare  
bugetul local ,surse proprii şi atrase 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate  
 
Alcătuire standuri pentru producătorii locali.- Punerea în folosință a terenurilor neagricole, scoase de 
sub exploatație agricolă prin extinderea intravilanului localității Sebeș, Copăcel, Mărgineni, Maliniș. 

Activităţi studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare spațiu cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare spațiu, cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Rezultate Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare 
la bugetul local,  

 

Grad de prioritizare   ** 

 
Buget estimat  

 
20.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2017 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 55   Sprijin si consultanță profesională pentru întreprinzătorii agricoli. Organizarea unor 
cursuri în domeniul Sprijinirea proiectelor inovative pentru  agricultură – creșterea animalelor - 
cultura plantelor (cartofi și plante furajere). Crearea unui centru de calificare a produselor și a 
alimentelor ecologice (bioalimente) 
 

Titlul Proiectului  
 
Sprijin si consultanță profesională pentru 
întreprinzătorii agricoli. Organizarea unor cursuri 
în domeniul Sprijinirea proiectelor inovative 
pentru  agricultură – creșterea animalelor - cultura 
plantelor (cartofi și plante furajere). Crearea unui 
centru de calificare a produselor și a alimentelor 
ecologice (bioalimente) 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 2.  SPRIJINIREA INTREPRINZĂTORILOR 
INDUSTRIALI, AGRICOLI  ȘI SILVICI 
 
-  Măsura 2 - AGRICULTURĂ, SILVICUTURĂ ȘI 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ            

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, Agenți economici 

Nevoia identificată Susținerea antreprenoriatului în zonă 

Surse potențiale de finanțare  
FEADR şi  bugetul local 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
Sprijin si consultanță profesională pentru întreprinzătorii agricoli. Organizarea unor cursuri în domeniul 
Sprijinirea inovațiilor în proiectele, agricole – creșterea animalelor - cultura plantelor (cartofi și plante 
furajere). Crearea unui centru de calificare a produselor și a alimentelor ecologice (bioalimente) 
 

Activităţi studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare spațiu cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare spațiu cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Rezultate Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare 
la bugetul local,  

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

 
25.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Mai 2016 

 
Stadiul proiectului  

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 57   Crearea și dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor și fructelor . Inființarea 
centrelor de colectare legume-fructe – rețele regionale de producție și distribuție – piețe 
agroalimentare valorificarea produselor locale (local branding 
 

Titlul Proiectului  
Crearea și dezvoltarea unor centre de colectare a 
legumelor și fructelor . Inființarea centrelor de 
colectare legume-fructe – rețele regionale de 
producție și distribuție – piețe agroalimentare 
valorificarea produselor locale (local branding 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 2.  SPRIJINIREA INTREPRINZĂTORILOR 
INDUSTRIALI, AGRICOLI  ȘI SILVICI 
 
-  Măsura 2 - AGRICULTURĂ, SILVICUTURĂ ȘI 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ            

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, Agenți economici 

Nevoia identificată Susținerea antreprenoriatului în zonă 

 

Surse potențiale de finanțare  
Surse proprii ,bugetul local, FEADR şi surse atrase 
 

Activităţi studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare teren, 
cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Rezultate Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare 
la bugetul local, 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  
 

 
200.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

 
Septembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 58    Sprijin pentru amenajare sere legumicole, florale sau de producere a puieților 
 

Titlul Proiectului  
 
Sprijin pentru amenajare sere legumicole, florale 
sau de producere a puieților 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 2.  SPRIJINIREA INTREPRINZĂTORILOR 
INDUSTRIALI, AGRICOLI  ȘI SILVICI 
 
-  Măsura 2 - AGRICULTURĂ, SILVICUTURĂ ȘI 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ            

Solicitant și potențiali parteneri  
Agenți ecnomici 
 

Nevoia identificată Susținerea antreprenoriatului în zonă 

 

Surse potențiale de finanțare  
FEADR  şi surse proprii 
 

 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate  
 
amenajare sere legumicole, florale sau de producere a puieților 

 

 Activităţi studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare teren, 
cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare 
la bugetul local, 

 

Grad de *** 

 

 
Buget estimat  

 
150.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
 

 

 



 

 

87 

FIȘA NR. 59   Sprijin pentru colectarea fructelor de pădure, colectare ciuperci depozite frigorifice sau 
parteneriate pentru desfacerea lor 
 

Titlul Proiectului  
 
Sprijin pentru colectarea fructelor de pădure, 
colectare ciuperci depozite frigorifice sau 
parteneriate pentru desfacerea lor 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 2.  SPRIJINIREA INTREPRINZĂTORILOR 
INDUSTRIALI, AGRICOLI  ȘI SILVICI 
 
-  Măsura 2 - AGRICULTURĂ, SILVICUTURĂ ȘI 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ            

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,ONG, Agenți economici 

Nevoia identificată Susținerea antreprenoriatului în zonă 

 

Surse potențiale de finanțare  
FEADR şi surse proprii. 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
colectarea fructelor de pădure, colectare ciuperci depozite frigorifice 

 

Activităţi studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare teren, 
cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Rezultate Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare 
la bugetul local,  

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 
200.000 EURO 

 
Perioada de implementare  
 

Septembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 60    Împădurirea a 50 ha teren degradat 
 

Titlul Proiectului  
 
Împădurirea a 50 ha teren degradat 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 2.  SPRIJINIREA INTREPRINZĂTORILOR 
INDUSTRIALI, AGRICOLI  ȘI SILVICI 
 
-  Măsura 2 - AGRICULTURĂ, SILVICUTURĂ ȘI 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ            

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni 
 

Nevoia identificată terenuri degradate fără folosință 

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale şi  bugetul local 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
Împădurirea a 50 ha teren degradat 

 

Activităţi  - studiu de fezabilitate, proiect  tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate Împădurirea a 50 ha teren degradat 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  
 

 
1,1 MILIOANE LEI 

 
Perioada de implementare  

August 2017 

 
Stadiul proiectului  
 

Interes local 

 



 

 

89 

 

FIȘA NR. 61   Dezvoltarea turismului școlar prin amenajarea unei tabere școlare 
 

Titlul Proiectului  
 
Dezvoltarea turismului școlar prin amenajarea 
unei tabere școlare 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 

OBIECTIV 3. TURISM  

Măsura 1 - . Turism  educaţional şi confesional, 

sportiv și de agrement  

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, ONG 
 

Nevoia identificată lipsa în zonă a taberelor pentru copii 

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale, FEADR şi bugetul local 
 

 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
amenajarea unei tabere școlare 

Activităţi  - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate atragerea copiilor din zonă pentru petrecerea timpului  organizat în vacanțe. 

 Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare la bugetul local, creșterea numărului de turiști în 
zonă 

Grad de prioritizare   ** 

 

 
Buget estimat  

 
1.000.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2019 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes local si manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 62   Elaborarea si implementarea unor programe turistice integrate. Centrul olimpic pentru 

crearea unor evenimente sportive, tabere pentru sportivi si profesioniști (rețea, apă, canalizare, 

reconstrucția drumului, energie electrică, piscină, camping, alei, spații agrement, crearea unui habitat 

adecvat pentru faună și floră, crearea zonelor de protecție și construirea unei parcari) 

 

Titlul Proiectului  

Elaborarea si implementarea unor programe 

turistice integrate. Centrul olimpic pentru crearea 

unor evenimente sportive, tabere pentru sportivi 

si profesioniști (rețea, apă, canalizare, 

reconstrucția drumului, energie electrică, piscină, 

camping, alei, spații agrement, crearea unui 

habitat adecvat pentru faună și floră, crearea 

zonelor de protecție și construirea unei parcari) 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 

OBIECTIV 3. TURISM  

Măsura 1 - . Turism  educaţional şi confesional, 

sportiv și de agrement  

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni,ONG 

Nevoia identificată lipsa turiștilor în zonă și a programelor pentru petrecerea timpului pe perioada 
șederii în comună 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale , FEADR şi  bugetul local 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
Elaborarea si implementarea unor programe turistice integrate. 

Activităţi studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare spațiu, cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare spațiu, cererea de 
finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare spațiu, cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Rezultate Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare 
la bugetul local, creșterea numărului de turiști în zonă 

 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

 
200.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2016 

Stadiul proiectului  Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 64    Promovarea turismului cultural, istoric și de agrement Asistență și instruire personal . 
Expoziții și conferințe turistice, instruire personal turistic, asistență de specialitate, schimb de 
experiență 
 

Titlul Proiectului  
 
Promovarea turismului cultural, istoric și de 
agrement Asistență și instruire personal . Expoziții 
și conferințe turistice, instruire personal turistic, 
asistență de specialitate, schimb de experiență 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 

OBIECTIV 3. TURISM  

Măsura 1 - . Turism  educaţional şi confesional, 

sportiv și de agrement  

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, Agenți economici, ONG 
 

Nevoia identificată lipsa turiștilor în zonă și a programelor pentru petrecerea timpului pe perioada 
șederii în comună 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri guvernamentale, FEADR  şi  surse atrase 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
Promovarea turismului cultural, istoric și de agrement Asistență și instruire personal . Expoziții și 
conferințe turistice, instruire personal turistic, asistență de specialitate, schimb de experiență 
 

Activităţi studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare spațiu, cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli cu studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare spațiu, cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Rezultate Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare 
la bugetul local, creșterea numărului de turiști în zonă  

 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

100.000 EURO 
 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 65    InfiiInțarea pistelor pentru biciclete 
 

Titlul Proiectului  
 
InfiiInțarea pistelor pentru biciclete 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 

OBIECTIV 3. TURISM  

Măsura 1 - . Turism  educaţional şi confesional, 

sportiv și de agrement  

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Agenți economici 
 

Nevoia identificată lipsa turiștilor în zonă și a programelor pentru petrecerea timpului pe perioada 
șederii în comună 

 

Surse potențiale de finanțare  
FEADR şi surse proprii 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
InfiiInțarea pistelor pentru biciclete 
 

Activităţi  - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate InfiiInțarea pistelor pentru biciclete, Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi 
locuri de muncă, incasări suplimentare la bugetul local, creșterea numărului de turiști în zonă 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 
200.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Mai 2017 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 63    Promovarea comunei prin amenajarea unei pârtii de schi și telescaun Elaborarea unei 
strategii de promovare și de marketing în acest domeniu 
 

Titlul Proiectului  
Promovarea comunei prin amenajarea unei pârtii 
de schi și telescaun Elaborarea unei strategii de 
promovare și de marketing în acest domeniu 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 

OBIECTIV 3. TURISM  

Măsura 1 - . Turism  educaţional şi confesional, 

sportiv și de agrement  

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Agenți economici 
 

Nevoia identificată Existența terenurilor propice pentru amenajarea de pîrtii de schi  

 

Surse potențiale de finanțare  
FEADR şi surse proprii 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)   
 
amenajarea unei pârtii de schi și telescaun 

Activităţi  - studiu de fezabilitate, proiect  tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate Promovarea comunei prin amenajarea unei pârtii de schi și telescaun Elaborarea unei 
strategii de promovare și de marketing în acest domeniu, Susținerea antreprenoriatului în zonă, 
Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare la bugetul local, creșterea numărului de turiști în 
zonă 
 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

2.000.000 euro 
 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2020 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 66    Marcare, reabilitare trasee turistice montane 
 

Titlul Proiectului  
Marcare, reabilitare trasee turistice montane 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 

OBIECTIV 3. TURISM  

Măsura 1 - . Turism  educaţional şi confesional, 

sportiv și de agrement  

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Primăria comunei Hârseni, ONG, Agenți economici 
 

Nevoia identificată  deteriorarea marcărilor anterioare 

 

Surse potențiale de finanțare  
Surse atrase şi bugetul local 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
Marcare, reabilitare trasee turistice montane 
 

Activităţi  - studiu tehnico-economic, menagementul de proiect, amenajare teren, cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate Marcare, reabilitare trasee turistice montane, Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea 
de noi locuri de muncă, incasări suplimentare la bugetul local, creșterea numărului de turiști în zonă 
 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 
20.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Noiembrie 2015 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 68   Construirea unei piste pentru roleri. Studiu de fezabilitate, execuţie şi  dotări  
 

Titlul Proiectului  
Construirea unei piste pentru roleri. Studiu de 
fezabilitate, execuţie şi  dotări  
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 

OBIECTIV 3. TURISM  

Măsura 1 - . Turism  educaţional şi confesional, 

sportiv și de agrement  

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Agenți economici 
 

Nevoia identificată Existența terenurilor propice din comună pentru  punerii în valoare prin dezvoltarea 
unor piste pentru roleri și promovarea turismului 

 

Surse potențiale de finanțare  
FEADR şi surse proprii 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
Construirea unei piste pentru roleri 
 

Activităţi  - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate Construirea unei piste pentru roleri, Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi 
locuri de muncă, incasări suplimentare la bugetul local, creșterea numărului de turiști în zonă 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 
10.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Mai 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 69   Amenajare piste accidentate pentru motocros, amenajare locuri de picnic, amenajare 
locuri belvedere pentru Tara Făgărașului, trasee fitness în zonele turistice, aventura parc  
 
 

Titlul Proiectului  
Amenajare piste accidentate pentru motocros, 
amenajare locuri de picnic, amenajare locuri 
belvedere pentru Tara Făgărașului, trasee fitness 
în zonele turistice, aventura parc ,off rood 
 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 

OBIECTIV 3. TURISM  

Măsura 1 - . Turism  educaţional şi confesional, 

sportiv și de agrement  

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Agenți economici 
 

Nevoia identificată Existența terenurilor accidentate din comună cu posibilitatea punerii în valoare 
pentru promovarea turismului 

Surse potențiale de finanțare  
FEADR şi surse proprii 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
Amenajare piste accidentate pentru motocros, amenajare locuri de picnic, amenajare locuri belvedere 
pentru Tara Făgărașului, trasee fitness în zonele turistice, aventura parc 

Activităţi  - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

Rezultate Amenajare piste accidentate pentru motocros, amenajare locuri de picnic, amenajare locuri 
belvedere pentru Tara Făgărașului, trasee fitness în zonele turistice, aventura parc, Susținerea 
antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare la bugetul local, 
creșterea numărului de turiști în zonă 

 

Grad de prioritizare   *** 

 
Buget estimat  

 
50.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Octombrie 2017 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 70   Amenajare camping touristic, turism ecumenic și religios 
 
 

Titlul Proiectului  
 
Amenajare camping touristic, turism ecumenic și 
religios 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 

OBIECTIV 3. TURISM  

Măsura 1 - . Turism  educaţional şi confesional, 

sportiv și de agrement  

 

Solicitant și potențiali parteneri  
Agenți economici, ONG 
 

Nevoia identificată lipsa unui camping touristic în comună care să poată fi folosit și ca spațiu de turism 
ecumenic și religios avînd în vedere diversitatea religiilor din comună 

 

Surse potențiale de finanțare  
FEADR  şi  surse proprii 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
Amenajare camping touristic, turism ecumenic și religios 
 

 Activităţi  - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

Rezultate Amenajare camping touristic, promovare turism ecumenic și religios 
Creare locuri de munca Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi locuri de muncă, incasări 
suplimentare la bugetul local, creșterea numărului de turiști în zonă 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  
 

 
200.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 71   Implementarea și dezvoltarea agroturismului , turismului ecologic , gastronomie locala 
 

Titlul Proiectului  
 
Implementarea și dezvoltarea agroturismului , 
turismului ecologic , gastronomie locala 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 3. TURISM 
-  MĂSURA 2- Agroturism, bio –turism, turism 
gastronomic și terapeutic 

Solicitant și potențiali parteneri  
Agenți economici 
 

Nevoia identificată lipsa dezvoltării agroturismului în zonă, slaba promovare a produselor eco și a 
gastronomiei locale 

 

Surse potențiale de finanțare  
FEADR şi surse proprii 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate) Implementarea 
și dezvoltarea agroturismului , turismului ecologic , gastronomie locala 
 
 

Activităţi - studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, amenajare teren, cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare 
la bugetul local, creșterea numărului de turiști în zonă 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 
200.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2019 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR.72    Construirea şi amenajarea unui lac in scop piscicol , de agrement  pentru a deservii 

zonele turistice şi de agrement  

 

Titlul Proiectului  

Construirea şi amenajarea unui lac in scop piscicol 

, de agrement  pentru a deservii zonele turistic şi   

de agrement  

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 3. TURISM 
-  MĂSURA 2- Agroturism, bio –turism, turism 
gastronomic și terapeutic 

Solicitant și potențiali parteneri  
Agenți economici 

Nevoia identificată lipsa unui astfel de obiectiv în condițiile în care există turști iteresați de  o asfel de  

activitate 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri europene, surse proprii şi  surse atrase 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  
 
Amenajarea unui lac in scop piscicol , de agrement 

Activităţi  - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare 
teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                             - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate amenajare lac piscicol și în scop de agreement în comună, crearea de noi locuri de muncă, 
incasări suplimentare la bugetul local, creșterea numărului de turiști în zonă, Susținerea 
antreprenoriatului în zonă 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

200.000 EURO 
 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2020 

 
Stadiul proiectului  
 

Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 73    Dotare unitate de producție pentru uscare, ambalare ceaiuri și produse terapeutice 
 

Titlul Proiectului  
Dotare unitate de producție pentru uscare, 
ambalare ceaiuri și produse terapeutice 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 
comunei Hârseni 
OBIECTIV 3. TURISM 
-  MĂSURA 2- Agroturism, bio –turism, turism 
gastronomic și terapeutic 

Solicitant și potențiali parteneri  
Agenți economici, ONG 
 

Nevoia identificată există agenți economici care au obiect de activitate plantele medicinal dar se 
confruntă cu lipsa utilajelor specifice 

 

Surse potențiale de finanțare  
Fonduri europene , surse proprii şi atrase 
 

Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate ) 
 
 

Activităţi - dotare cu instalații specific - studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul 
de proiect, amenajare teren, cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, 
audit 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate Dotare unitate de producție pentru uscare, ambalare ceaiuri și produse terapeutice 
Susținerea antreprenoriatului în zonă, Crearea de noi locuri de muncă, incasări suplimentare la bugetul 
local, creșterea numărului de turiști în zonă 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  
 

 
200.000 EURO 

 
Perioada de implementare  

Decembrie 2019 

 
Stadiul proiectului  
 

 
Există interes manifestat din partea unor investitori  
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FIȘA NR. 74 Reconstruire Mănăstire pe Valea Sebeș 
 

Titlul Proiectului  

 
Reconstruire mănăstire pe Valea Sebeș 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Hârseni 

OBIECTIV 3. TURISM  

Măsura 1 - . Turism  educaţional şi confesional, 

sportiv și de agrement  

 
Solicitant și potențiali parteneri  

Agenti economici, ONG 

 

Nevoia identificată Importanța istorică avută de mănăstirea dărîmată  

 
Surse potențiale de finanțare  

Fonduri guvernamentale , FEADR  și surse atrase 
 
Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  

 
Reconstruire mănăstire pe Valea Sebeș 

Activităţi studiu de fezabilitate, proiect tehnic de execuție, menagementul de proiect, amenajare teren, 
cererea de finanțare, organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                              - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

Rezultate Reconstruire mănăstire pe Valea Sebeș 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 

 
2.000.000 euro 

 
Perioada de implementare  

 

Decembrie 2020 

 
Stadiul proiectului  

 

Solicitarea enoriașilor din comună 
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                        FIȘA NR. 75 Turism istoric  
 

Titlul Proiectului  

Turism istoric  
Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Hârseni 

OBIECTIV 3. TURISM  

Măsura 1 - . Turism  educaţional şi confesional, 

sportiv și de agrement  

 
Solicitant și potențiali parteneri  

Primăria comunei Hârseni, ONG, Agenți economici 

 

Nevoia identificată reconstituire drumul partizanilor 

 
Surse potențiale de finanțare  

Fonduri guvernamentale,FEADR,surse atrase,surse proprii 
 
Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  

 
Turism istoric 

Activităţi studiu de fezabilitate, menagementul de proiect, reconstituire teren, cererea de finanțare, 
organizare licitații, monitorizare, evaluare, control, audit 

 

Resurse umane necesare Echipa de management 

                                            - Echipa consultanță de specialitate 

 

Cheltuieli studii de specialitate, studii de consultanță , teren, dotare cu echipamente, achiziție 
executanți, cheltuieli de personal, echipa de management, audit, TVA 

 

 

Rezultate reconstituire trasee ale partizanilor 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 

 
200.000 euro 

 
Perioada de implementare  

 

Decembrie 2016 

 
Stadiul proiectului  

 

Solicitări ale tinerilor pentru cunoașterea reală a istoriei 
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FIȘA NR.  
 

Titlul Proiectului  

 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Hârseni 

 

Solicitant și potențiali parteneri  

Primăria comunei Hârseni 

 

Nevoia identificată 

 
Surse potențiale de finanțare  

Fonduri guvernamentale şi bugetul local 
 

 

 
Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  

 
 

Activităţi  

 

 

Resurse umane necesare 

 

 

Cheltuieli 

 

 

Rezultate 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 

 
 

 
Perioada de implementare  

 

 

 
Stadiul proiectului  
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FIȘA NR.  
 

Titlul Proiectului  

 
 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Hârseni 

 

Solicitant și potențiali parteneri  

Primăria comunei Hârseni 

 

Nevoia identificată 

 
Surse potențiale de finanțare  

Fonduri guvernamentale şi bugetul local 
 

 

 
Descrierea proiectului (cu menționarea obiectivelor, potențialelor activități și rezultate)  

 
 

Activităţi  

 

 

Resurse umane necesare 

 

 

Cheltuieli 

 

 

Rezultate 

 

Grad de prioritizare   *** 

 

 
Buget estimat  

 

 
 

 
Perioada de implementare  

 

 

 
Stadiul proiectului  
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   SURSE DOCUMENTARE : locale, judetene si nationale 

1.Chestionarele de sondare a opiniei publice aplicate in localitatile comunei Harseni in luna septembrie 

2014. 

2.Date statistice, Agentia de Protectie a Mediului, Brasov 

 3.Date statistice, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov  

4.Date statistice, Directia de Sanatate Publica Brasov  

5.Fișa Comunei Harseni, Institutul Județean de Statistică Brașov  

6.Interviuri cu reprezentanții aparatului administrativ  

7.Monografia comunei Harseni. Planul Urbanistic General al comunei Harseni  

8.Planul de dezvoltare durabilă național 2014-2020  

9.Planul de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov 2014-2020  

10.Planul de dezvoltare durabila a zonei Centru 2014-2020  

                           Siteuri de specialitate, 

1www.judbrasov.ro/  

2.www.ghidulprimariilor.ro  

3. www.primariaharseni.ro 

 4.www.ro.wikipedia.org  

5.www.listafirme.ro 

6. relatii_publice@adrcentru.ro 

7.  http://www.apdrp.ro/  

 

 

. 

 

mailto:relatii_publice@adrcentru.ro
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III.Erată 

Completaţi erata cu greşelile de formă sau fond constatate în textul lucrării.  

Vă mulţumim! 

Pag. Text greşit/text corect Numele Contact 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

        Aducem pe aceasta cale mulţumiri celor care au contribuit la elaborarea prezentului 

document şi mulţumiri anticipate celor care vor face completări şi corecţii. 

 


