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Cadrul natural și amplasare teritorială  

Municipiul Toplița este amplasat într-un mediu caracterizat de un cadru natural bogat atât prin 

formele de relief, faună şi floră diversificate cât şi prin resursele naturale, cadru care poate susţine 

o dezvoltare mult mai accentuată a turismului în zonă. Punctele forte date de cadrul natural pot 

fi valorificate în contextul interesului crescut pentru diverse forme de turism şi creşterea fluxului 

de turişti către municipiul Topliţa. De asemenea, fondul forestier bogat, exploatabil în scop 

economic şi izvoarele mezotermale pot reprezenta o bună sursă de venituri, ce ar putea 

îmbunătăţi economia locală. 

 

Echiparea teritoriului 

Municipiul Topliţa este un nod rutier și feroviar de tranzit, reprezentând o punte între cele 3 mari 

zone ale României: Transilvania, Moldova şi Muntenia. Municipiul este traversat de două căi 

rutiere importante: DN 15 (E 578) din direcţia Cluj-Napoca spre Braşov şi Bucureşti şi DN 12 pe 

care se poate traversa Carpaţii Orientali spre Moldova şi de importanta Magistrală feroviară care 

asigură legătura dintre Bucureşti şi Maramureş.  

Municipiul Topliţa reprezintă un centru zonal al judeţului Harghita şi un important nod de 

comunicare, însă cu o reţea stradală ce necesită lucrări de modernizare, fiind necesare demersuri 

în vederea reabilitării și extinderii reţelelor de drumuri.  

Este necesară finalizarea modernizării, reabilitării şi extinderii rețelei de echipare tehnico-edilitară 

pentru îmbunătățirea nivelului de viaţă în cadrul localităţii. 

Zona are potenţial ridicat pentru soluţii alternative de producere a energiei (ape geotermale, 

biomasă, solară etc.). 

 

Demografie  

Municipiul Topliţa face parte din localitățile urbane cu o populație de peste 10.000 locuitori, fiind 

al patrulea oraş după numărul populaţiei din judeţul Harghita. Municipiul avea, la 1 iulie 2020, o 

populație stabilă de 15.647 locuitori, după domiciliu.  

Principalii indicatori demografici ai municipiului scot în evidență probleme importante legate atât 

de scăderea efectivului populației, cât și de îmbătrânirea demografică. Astfel, populația 

înregistrează un trend descendent cauzat de sporul natural negativ şi soldul migrator, care este 

de asemenea negativ. Se poate observa un proces de scădere şi de îmbătrânire a populaţiei, ceea 

ce ar putea determina dezechilibre majore pe piaţa forţei de muncă, în lipsa unor strategii de 

dezvoltare care să conducă la creșterea atractivității municipiului din punctul de vedere al locurii. 

 

Aspecte semnificative rezultate în urma 

analizei diagnostic a situației existente 
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Activităţi economice  

Municipiul Toplița este încadrat în categoria orașelor cu structuri productive monoindustriale, dar 

prezintă un potențial economic semnificativ, datorită existenței unei platforme industriale unde 

se concentrează importante activități economice productive. Economia locală este caracterizată 

de diversitatea activităților desfășurate, atât în domeniul serviciilor, cât mai ales în cel productiv. 

Există de asemenea un potențial deosebit prin localizarea geografică într-o zonă turistică 

importantă, acest aspect putând conduce la o dezvoltare susținută a economiei locale. Deși 

dispune de un bogat fond forestier, în ultimul timp s-a constatat reducerea suprafețelor cauzate 

de exploatarea excesivă, tendință ce poate duce la pierderea unei importante resurse locale. 

 

Coeziune socială și Capital uman  

Municipiul Toplița dispune de un spital municipal, singurul din nordul județului Harghita, însă 

infrastructura medicală necesită în continuare îmbunătățiri structurale. Serviciile medicale și de 

îngrijire de calitate la care au acces locuitori din toată zona adiacentă orașului pot avea efecte 

multiplicative asupra cererii de servicii conexe, de la cele de analize, imagistică, farmacie, 

recuperare, tehnică dentară, etc. până la cele de cazare și catering. 

În privința serviciilor de asistență socială, municipiul beneficiază de o infrastructură socială 

dezvoltată, fiind realizate numeroase proiecte în domeniu în ultimii ani. Structura serviciilor 

sociale oferite este diversă, răspunzând unei plaje diverse de nevoi ale tuturor categoriilor de 

beneficiari: copii, adulți și vârstnici care, deși nu acoperă toate solicitările existente, constituie o 

bună premisă de extindere și diversificare. Furnizorii de servicii sociale existenți pe teritoriul 

municipiului Toplița sunt entități cu infrastructură și experiență în domeniile lor, având capacitatea 

de a diversifica și de a crește calitatea serviciilor oferite. Este necesară o abordare proactivă în 

domeniul asistenței sociale, pentru a încurajarea reinserția profesională și socială a beneficiarilor 

de ajutor social.  

Rețeaua sistemului educațional din Municipiul Toplița în anul 2020 acoperă nivelul de învățământ 

preșcolar, primar, gimnazial şi liceal. Infrastructura educațională este importantă și în perspectiva 

creșterii calității vieții pentru locuitori, în special pentru motivarea tinerilor de a rămâne în 

localitate sau de a reveni după finalizarea studiilor. Infrastructura educațională trebuie 

modernizată, în special în ceea ce privește anveloparea termică a clădirilor, reabilitarea 

campusurilor, dotarea cu tehnică modernă atât în domeniul TIC (ex. smart table) cât și în ceea 

ce privește dotarea laboratoarelor. 

 

Mediu 

În prezent, nu există presiuni semnificative asupra mediul înconjurător, dar  managementul 

defectuos ar putea duce în timp la modificarea acestora. Măsurile necesare pentru păstrarea și 

refacerea echilibrului natural sunt următoarele: continuarea investiţiilor de reabilitare și extinderi 

a reţelelor de aducţiune apă/canalizare; continuarea investiţiilor pentru realizarea reţelei de 

alimentare cu gaz metan în localitate; diminuarea până la eliminare a surselor de poluare majoră: 

poluarea din trafic; reducerea exploatării vegetaţiei forestiere; conservarea și punerea în valoare 

a unităților de peisaj; gestiunea deșeurilor. 
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Asociativitate 

Municipiul Toplița face parte din 4 Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare care vizează:  

 creşterea competitivității sectorului agricol (vegetal, zootehnic, apicol), industrial, 

turism (agroturism, turism rural, turism montan), mediu şi dezvoltare durabilă a 

zonelor de interes comun din zona nordică a judeţului Harghita (Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu); 

 dezvoltarea și promovarea turismului (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Harghita);  

 managementul deșeurilor (Asociația de dezvoltare intercomunitară „S.I.M.D. 

Harghita”);  

 managementul situațiilor de urgență (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei”).  

 

Administrație publică locală 

Primăria Municipiului Toplița beneficiază de experiența implementării a numeroase proiecte în 

ultimii ani la nivel local, inclusiv prin atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea 

comunității. 

În perioada 2014 – 2020, au fost implementate proiecte de modernizare a rețelei de apă și de 

canalizare menajeră, proiecte aferente infrastructurii de transport public și proiecte de 

modernizare a infrastructurii de sănătate.  

În prezent, sunt în curs de implementare proiecte de infrastructură și proiecte de modernizare a 

infrastructurii de transport (reabilitate și modernizare străzi), dar și inițiative care vizează 

modernizarea administrației publice locale și investiții pentru cultură și sănătate. 

Printre proiectele cu impact major asupra comunității în perioada 2014 - 2020 se remarcă: 

 Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul 

urban – „Modernizarea străzilor din municipiul Toplița, județul Harghita in vederea 

dezvoltării cailor de circulație”; 

 Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din Topliţa pe termen lung şi îmbunătăţirea imaginii 

municipiului, prin crearea unui spațiu propice pentru extinderea serviciilor sociale 

„Modernizare centrală termică strada Borsecului și refuncționalizare în centru social 

integrat”; 

 Creşterea siguranței publice în localitate prin diminuarea numărului infracțiunilor „Întărirea 

siguranței publice prin instalarea de camere de supraveghere”; 

 Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educație pentru asigurarea unui proces 

educațional la standarde europene și a creșterii accesului populației școlare la procesul 

educațional. „Construire internat, cantină și locuințe de serviciu la Liceul Kemény Janos”; 

Municipiul Toplița, prin accesarea de fondurile europene, a fondurilor de stat sau prin sprijin de 

la bugetul local, încearcă continuu să dezvolte anumite domenii şi zone de interes pentru 

atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atât economice şi sociale, cât şi culturale şi 

educative. 
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Elaborarea conceptului de dezvoltare strategică, presupune plecarea de la contextul actual, luând 

în considerare rezultatele Analizei situației existente din punct de vedere socio-economic, al 

mediului și nivelului de echipare tehnică și socială, cât și direcțiile și obiectivele fixate de diversele 

abordări strategice sectoriale, naționale, ori europene, care afectează contextul local de 

dezvoltare și elaborarea unei direcții de evoluție a dezvoltării municipiului Topliţa, indicând 

modalitățile prin care se poate ajunge la realizarea obiectivelor propuse. 

În procesul de formulare a obiectivelor strategice, precum și a intervențiilor și măsurilor 

corespunzătoare au fost luate în considerare mai multe surse.  

Printre acestea se numără în primul rând datele și informațiile privind starea actuală a municipiului 

din punct de vedere demografic, economic, social și de mediu, dar și alte elemente care contribuie 

la crearea profilului general al municipiului, cum ar fi situarea geografică sau conexiunile de 

infrastructură existente cu alte unități administrativ teritoriale limitrofe.  

În al doilea rând, au fost luate în considerare proiectele aflate deja în derulare la nivelul 

municipiului Topliţa, fie că acestea aparțin inițiativelor administrației publice, fie sectorului privat.  

În al treilea rând, au fost luate în considerare preferințele cetățenilor și ale instituțiilor publice 

locale, respectiv necesitățile celor potențial afectați de măsurilor inițiate de primărie, prin 

consultarea directă a acestora, în cadrul unui proces de consultare publică derulat în cadrul 

comunității municipiului Topliţa, atât online cât și prin întâlniri directe cu principalii benefiicari. 

Printre aceștia se numără locuitorii municipiului, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri sau 

angajați ai altor instituții publice care funcționează pe raza municipliului Toplița.  

Un principiu important de planificare strategică a dezvoltării municipiului îl reprezintă construirea 

direcțiilor de dezvoltare pe ceea ce există deja și este bine făcut.  

Schema logică de elaborare a conceptului de dezvoltare strategică: 

Figura 1: Demersul de elaborare al conceptului de dezvoltare strategică 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 

Abordarea strategică propusă 
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Analiza situației existente și condiționările generate de alte cadre strategice, conduc la formularea 

unor direcții de dezvoltare prioritare care țin cont și de așteptările comunității. Acestea sunt 

considerate principalele modalități de creștere generală a nivelului de dezvoltare și sunt 

încorporate în „viziunea de dezvoltare” a întregii comunității.  

Fiecare dintre aceste direcții presupune parcurgerea unui set de obiective strategice care pot 

fi realizate, prin acțiuni grupate în axe prioritare specializate, care conțin măsuri și activități 

concrete. Acestea pot lua forma unor proiecte, programe, hotărâri sau alte inițiative 

ale administrației publice de a căror prioritizare, planificare și mod de concretizare, depinde 

implementarea în condiții optime a strategiei și atingerea obiectivelor propuse. Succesul 

funcționării acestui mecanism de îndeplinire a unei viziuni de dezvoltare depinde de asigurarea 

unor legături funcționale între măsuri, obiective și programele dezvoltate la nivelul primăriei.   

În contextul oportunităților semnalate de analiza realizată, funcționarea acestui mecanism trebuie 

asociată cu un proces de inovare ca factor de dinamizare și progres, dar și de facilitarea 

dezvoltării structurilor de asociere și intervenție teritorială, de tip integrat. Pentru 

realizarea viziunii propuse în această strategie și asigurarea unui trend ascendent al dezvoltării 

socio-economice a municipiului este necesară urmărirea principiilor dezvoltării convergente, 

intercorelării și al dezvoltării durabile. 

 Dezvoltarea convergentă are în vedere stimularea performanțelor, fără a crea 

decalaje de dezvoltare la nivelul localității. În plus, se vizează reducerea diferențelor deja 

existente între comunități pe plan social, economic, cultural și al accesului la servicii și 

infrastructură publică, caracteristice diferitelor zone și cartiere; 

 Intercorelarea presupune ca obiectivele strategiei să ia în calcul obiectivele planurilor 

și strategiilor regionale, naționale și europene, dar și adaptarea măsurilor de acțiune în 

funcție de recomandările politicilor de guvernare ale diferitelor instituții ce acționează la 

nivel local și județean; 

 Dezvoltarea durabilă  înseamnă propunerea unui tip de dezvoltare care să asigure un 

echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și care să ia în calcul aspectele 

ce țin de restricționarea accesului la resurse al generațiilor viitoare. 

Urmărind armonizarea principiilor dezvoltării economice și ținând seama de obiectivele orizontale 

care transcend diferitele niveluri programatice, prin Strategia de dezvoltare se încurajează 

respectarea principiului egalității de șanse. Aceasta este un drept fundamental și o valoare 

comună a Uniunii Europene. Astfel, principiul egalității de șanse se aplică și ține cont, în mod 

particular, de diversitatea etnică și religioasă a populației municipiului, promovarea capitalului 

uman făcându-se în mod nediscriminatoriu în orice domeniu economico-social. Valorificarea 

diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen, de vârstă constituie premise pentru 

dezvoltarea comunității și, totodată, asigură un cadru în care relațiile sociale au la bază valori ca 

toleranța și egalitatea.   

 

1.1 Viziunea strategică de dezvoltare pentru 2027 

Viziunea strategică sintetizează sensul evoluției unei comunități și determină direcția de  

transformare a acesteia. Această viziune reprezintă o stare dorită, proiectată în viitor şi 
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prefigurează efortul, modalitățile și resursele necesare pentru a ajunge acolo. Chiar dacă, din 

cauza unor elemente neprevăzute, obiectivele nu vor fi pe deplin atinse, existența viziunii asigură 

existența unui reper important care va fi și principalul criteriu de evaluare a succesului strategiei.   

Pentru a reduce riscul apariției unor evenimente neprevăzute, dar și pentru asigurarea unui nivel 

ridicat de fezabilitate, viziunea se bazează pe analiza privind situația actuală a municipiului, 

concluziile, observațiile obținute, semnalând inclusiv dificultățile, piedicile sau obstacolele 

existente.  

Pe lângă aceste surse care au contribuit la stabilirea viziunii, un alt element important a fost 

reprezentat de preferințele, opiniile și dezideratele cetățenilor, dar și a intereselor și perspectivei 

altor instituții, organizații publice și private de la nivelul comunității.  

Viziunea  este asigurată prin intermediul unor activități care corespund direcțiilor de dezvoltare 

prioritare și obiectivului de dezvoltare comun.  

Viziunea de dezvoltare a municipiului Toplița pe care această strategie o sprijină este următoarea:  

 

1.2 Direcțiile de dezvoltare strategică și obiectivele de dezvoltare comună 

Pentru transformarea în realitate a viziunii sunt urmărite două „direcții de dezvoltare 

prioritare” cărora le sunt asociate două „obiective de dezvoltare comună”. Pentru 

implementarea acestora au fost identificate pentru fiecare o serie de obiective strategice, care 

grupează la rândul lor axe prioritare specifice, conținând măsurile concrete de acțiune care vor 

contribui în mod direct la atingerea viziunii de dezvoltare a sectorului. Obiectivele strategice 

identificate pentru realizarea ”obiectivelor de dezvoltare comună” au, pe lângă rolul imediat de 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița 
pentru perioada 2021-2027 

 

8 

atingere a scopurilor specifice, și calitatea de a susține complementar direcțiile de dezvoltare 

propuse. 

Astfel, pentru dezvoltarea municipiului sunt stabilite 2 direcții de dezvoltare prioritară: 1. 

Creșterea nivelului de trai al comunității și 2. Dezvoltarea mediului de afaceri local 

Celor două direcții de acțiune se asociază obiectivele de dezvoltare comună: Dezvoltarea 

durabilă și sustenabilă a teritoriului și Modernizarea administrației publice.  

Obiectivul de dezvoltare comun „Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului” 

presupune măsuri concrete de gestionare și protejare a mediului, dar mai ales intenționează să 

condiționeze întregul cadru de dezvoltare strategic cu respectarea principiilor de protejare a 

mediului, dezvoltare durabilă, eficiență energetică și folosire sustenabilă a resurselor. 

Obiectivul de dezvoltare comun „Modernizarea administrației publice” presupune 

implementarea unor măsuri gestionate separat și cu prioritate care să conducă la întărirea 

capacității administrative pentru a furniza de servicii publice eficiente și de calitate.  

Implementarea obiectivelor de dezvoltare comună are efecte în egală măsură ca cele două direcții 

de dezvoltare prioritară, cât și producerea unor efecte multiplicative care trebuie să devină suport 

și să accelereze procesul de dezvoltare al municipiului. 

Figura 2: Concept de dezvoltare strategică 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 

Direcția de dezvoltare prioritară 1: Creșterea nivelului de trai al comunității  

Municipiul Toplița cunoaște în ultimii ani o dezvoltare particulară datorită intensificării activității 

economice, în special a turismului, dar și a activităților desfășurate în alte domenii economice. 

Această evoluție nu este însă de natură să fie suficientă pentru a influența pozitiv atractivitatea 

municipiului, astfel încât sunt necesare acțiuni concentrate pentru ca municipiul să își păstreze 

sau să își dezvolte caracterul atractiv pentru locuire, prin creșterea calității serviiciilor publice, de 

educație, de sănătate, prin creșterea eficacității serviciilor de asistență socială, respectiv a tuturor 
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serviciilor care contribuie la creșterea nivelului de trai, în paralel cu susținerea dezvoltării 

economice care să genereze locuri de muncă.  

Această situație, pe lângă datele furnizate în analiza realizată în capitolele anterioare, indică 

necesitate unei intervenții prioritare în ceea ce privește creșterea nivelului calității vieții.  

În cazul specific al municipiului Toplița, acest fapt ar putea reprezenta în sine un sprijin consistent 

indirect pentru condițiile necesare asigurării unei dezvoltări susținute a mediului de afaceri, 

respectiv a creșterii ponderii și numărului de investiții realizate în municipiu.  

Dezvoltarea economică pe care aceste investiții ar putea să o genereze va avea ca efect o 

inversare a fenomenului de migrație care acum se manifestă prin părăsirea municipiului de către 

resursele umane aflate în căutarea unor condiții de muncă mai avantajoase.  

Măsurile corespunzătoare acestei direcții sunt concepute pentru a crește nivelul de atractivitate a 

municipiului, cu efecte directe asupra ritmului de creștere economică. Aceste măsuri sunt 

organizate sub două obiective strategice prioritare. Primul  se referă la îmbunătățirea 

infrastructurii edilitare și rutiere, iar, cel de-al doilea, la îmbunătățirea serviciilor publice. În 

această ultimă categorie sunt cuprinse măsuri care se referă la servicii precum cele de sănătate, 

educație sau siguranța cetățeanului. 

 

Obiectivul strategic 1.1.: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și edilitare  

Infrastructura edilitară se referă în special la furnizarea utilităților de bază în municipiul Toplița, 

cum ar fi apa, gazul sau serviciul de canalizare. Deși există proiecte aflate în derulare sau finalizate 

care au vizat îmbunătățirea acestei infrastructuri este necesară continuarea acestui demers, fie 

în sensul extinderii rețelei existente, fie în cel al modernizării acesteia.  

La rândul lor, dintre utilități, cea care reprezintă o prioritate este furnizarea cu gaz (racordarea la 

sistemul național de distribuție a gazului). În al doilea rând, în cadrul acestui obiectiv sunt cuprinse 

și măsuri care se referă la infrastructura rutieră și de transport. În această categorie se înscriu 

inițiativele care vizează îmbunătățirea mobilității, a rețelei de transport dar și aspecte cum sunt 

cele legate de iluminatul public sau disponibilitatea locurilor de parcare, respectiv supravegherea 

circulației.  

Cele două axe prioritare care cuprind măsurile corespunzătoare atingerii obiectivului direcției de 

dezvoltare menționate sunt următoarele:  

Axa prioritară 1.1.1 Dezvoltarea infrastructurii urbane edilitare - apă, canalizare, distribuție 

gaze. În cadrul acestei axe prioritare sunt incluse intervenții precum:  extinderea capacității de 

epurare a stației de tratare a apei, extinderea rețelei de alimentare cu gaze, modernizare, 

extindere, îmbunătățire a conexiunii gospodăriilor la rețele de apă și canalizare, extinderea 

iluminatului public, dezvoltarea unui sistem centralizat de supraveghere video a circulației, etc. 

Axa prioritară 1.1.2. Dezvoltarea infrastructurii rutiere și de transport – această axă prioritară 

se referă la intervenții precum: reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport urban, 

inclusiv în vederea conectării între rețelele de transport cu spațiul periurban și creșterii gradului 

de acces la spațiile de interes mare (școli, spitale, piețe, spații comerciale, etc.), introducerea de 

piste de biciclete, realizarea de locuri de parcare, etc.  
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Obiectivul strategic 1.2.: Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice 

Al doilea obiectiv corespunzător direcției de dezvoltare menționate se referă la serviciile publice 

și vizează calitatea și accesul cetățenilor la acestea. Măsurile corespunzătoare acestui obiectiv se 

referă la serviciile de educație, sănătate, asistență socială și petrecerea timpului liber. Împreună 

cu infrastructura rutieră și edilitară, serviciile publice sunt considerate esențiale pentru asigurarea 

unui nivel de trai suficient de ridicat pentru a îmbunătăți atractivitatea municipiului.  

Axa prioritară 1.2.1 Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale de furnizare a serviciilor 

educaționale - dezvoltarea de noi servicii educaționale, programe pentru copii, stimulare formării 

și perfecționării cadrelor didactice; sprijinirea adaptării sistemului educațional la cerințele 

potențialilor angajatori; îmbunătățirea bazei materiale a centrelor de învățământ;  

Axa prioritară 1.2.2. Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate – investiții în 

modernizarea sistemului de sănătate (spitalul, centrelor de furnizare a serviciilor de sănătate, 

serviciul de urgențe, etc.), program de atragere a cadrelor medicale. 

Axa prioritară 1.2.3. Dezvoltarea și modernizarea condițiilor de furnizare a serviciilor de 

asistență socială – investiții în modernizarea infrastructurii serviciilor sociale, crearea de noi 

servicii de asistență socială în acord cu nevoile identificate pe plan local, programe de inserție. 

Axa prioritară 1.2.4. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de petrecere a timpului liber – 

prin care se urmărește creșterea atractivității municipiului pentru tineri, creșterea nivelului de 

sănătate al populației prin încurajarea unui stil de viață sănătos și creșterea duratei de ședere în 

municipiu pentru turiști prin crearea de infrastructuri destinate petrecerii timpului liber atractive 

inclusiv pentru turiști. 

 

Direcția de dezvoltare prioritară 2: Dezvoltarea mediului de afaceri local  

Dezvoltarea mediului de afaceri este important pentru municipiul Toplița, la fel ca pentru orice 

comunitate, deoarece are potențialul de a influența pozitiv întregul proces de dezvoltare socio-

economică a municipiului. Existența unui număr considerabil de firme care funcționează pe raza 

unei unități administrativ-teritoriale poate genera prin taxele locale venituri la bugetul local care 

fie pot fi folosite drept cofinanțare, în proiectele finanțate din fonduri structurale, dar și ca 

instrument financiar pentru implementarea diferitelor proiecte dezvoltate din fonduri proprii.  

În cadrul acestui document strategic, dezvoltarea mediului de afaceri în municipiul Toplița este 

considerat ca fiind a doua prioritate, după calitatea locuirii. Această poziție este justificată de 

numărul relativ suficient de firme care activează în diverse domenii economice, fapt care denotă 

existența cadrului necesar dezvoltării unui mediu economic activ.  

Din nefericire, însă, la nivelul municipiului Toplița, se constată faptul că principala sursă potențială 

de dezvoltare economică reprezentată de turism, nu este suficient valorificată. Această afirmație, 

așa cum se poate constata și din analiza diagnostic realizată în capitolele anterioare, este 

susținută de faptul că dintre firmele din municipiul Toplița care ocupă primele 5 poziții ale topului 

după cifra de afaceri, 2 activează în domeniul fabricării de încălțăminte, îmbrăcăminte sau articole 

vestimentare, iar 3 în domeniul comercializării cu amănuntul de băuturi, alimente etc. În același 
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top, dar pe locul 25 ca cifră de afaceri, se numără și 4 agenți comerciali a căror activitate 

economică poate fi asociată domeniului turismului - servicii de cazare turistică permanentă sau 

temporară.  

Luând în considerare această discrepanță, precum și celelalte date identificate pe parcursul 

analizei, prezenta strategie identifică două obiective care se înscriu celei de-a doua direcții de 

dezvoltare. Primul dintre acestea se referă la obiectivul turismului, în timp ce cel de-al doilea se 

referă al continuarea și diversificarea sprijinului acordat pentru creșterea valorii adăugate a 

celorlalte activități economice derulate de agenții economici ai municipiului.  

 

Obiectivul strategic 2.1. Încurajarea dezvoltării turismului  

Turismul este domeniul cu cel mai mare potențial de dezvoltare la nivelul municipiului Toplița. În 

prezent municipiul cunoaște mai degrabă o notorietate locală, în ceea ce privește oferta turistică 

existentă. Aceasta este însă foarte diversă, astfel încât municipiul poate fi considerat ca fiind o 

destinație turistică indiferent de anotimp. Așa cum s-a arătat mai sus, dar și din analiza diagnostic 

realizată, reiese faptul că activitățile economice asociate cu acest domeniu sunt mai degrabă 

secundare ca cifră de afaceri și amploare la nivelul municipiului. Luând în considerare potențialul 

turistic menționat, această strategie plasează activitățile de sprijin a acestui domeniu ca fiind 

prioritare pentru asigurarea unui parcurs ascendent dezvoltării mediului de afaceri din municipiu. 

Încurajarea turismului este realizată prin intermediul următoarelor axe prioritare:   

Axa prioritară 2.1.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice: actualizarea şi completarea marcajelor 

pentru traseele turistice montane existente, identificarea și amenajarea de trasee turistice noi, cu 

dificultate scăzută, destinate tuturor categoriilor de iubitori de munte; îmbunătățirea condițiilor 

de practicare a sporturilor de iarnă – identificarea unor pârtii de schi noi, precum și a posibilității 

de extindere a celor existente; dezvoltarea unei aplicații mobile pentru potențialii turiști conținând 

informații în timp real privind starea traseelor sau alte informații utile; realizarea unui brand 

turistic al municipiului Toplița și promovarea acestuia atât la nivel intern cât și în străinătate; 

Axa prioritară 2.1.2. Valorificarea turistică a apelor balneare și termale aflate pe raza 

municipiului Toplița și în vecinătate – acțiuni de promovare a oportunităților turistice pe care îl 

reprezintă turismul balnear, facilități acordate investitorilor în domeniu, sprijin pentru dezvoltarea 

domeniului turismului balenar;  

Axa prioritară 2.1.3. Eficientizarea Centrului de informare și promovare turistică - prin 

adoptarea unei abordări pro-active care să conducă la identificarea și furnizarea de servicii care 

să vină în întâmpinarea potențialilor turiști, indiferent de anotimp – descentralizarea serviciilor de 

informare și furnizarea acestora la nivelul diferitelor puncte de interes de pe raza municipiului; 

realizarea de colaborări cu agențiile de turism, site-uri de profil; amplasarea de chioșcuri 

informative (tip touchscreen) în punctele cheie ale municipiului (autogara, centru, piață publică 

etc.).  
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Obiectivul strategic 2.2. Sprijinirea diversificării profilului agenților economici și 

creșterii valorii adăugate a produselor furnizate de aceștia 

Acest al doilea obiectiv se referă la firmele funcționale, deja existente la nivelul municipiului, a 

căror productivitate economică ar putea fi îmbunătățită prin creșterea valorii adăugate a 

produselor sau serviciilor furnizate de acestea. În această categorie intră, de exemplu, firmele 

care au ca domeniu de activitate exploatarea forestieră. Dezvoltarea precară a activității de 

prelucrare a lemnului este însoțită și de semnalele de alarmă pe care defrișările necontrolate le 

declanșează pentru protejarea naturii și reducerea poluării. Sprijinirea dezvoltării unor activități 

economice cum ar fi cele de realizare a mobilei sau altele care constau în prelucrarea lemnului ar 

putea genera profituri sporite, în condițiile unor investiții prealabile care să conducă la reducerea 

exploatărilor forestiere.  

Un al doilea set de măsuri vizate se referă la diversificarea activității economice de la nivelul 

municipiului, în sensul sprijinirii dezvoltării afacerilor suport pentru dezvoltarea turismului. Pe 

lângă firmele a căror activitate include furnizarea de servicii de cazare, restaurante sau organizări 

de evenimente, acestă măsură vizează inclusiv firmele care ar putea promova meșteșugurile 

tradiționale locale, furnizarea de echipamente pentru sporturile practicate, indiferent de anotimp 

pe raza municipiului, serviciile de transport sau cele furnizate de ghizi sau monitori de schi etc..  

Activitățile corespunzătoare atingerii acestui obiectiv sunt cuprinse în următoarele axe prioritare:  

 

Axa prioritară 2.2.1. Sprijinirea și promovarea schimbării activității economice a firmelor care 

activează în domeniul exploatării forestiere, în sensul dezvoltării unor produse cu valoare 

adăugată mai mare - promovarea tipului de infrastructură industrială existentă în domeniu la 

nivelul municipiului, forța de muncă și tipul de calificări disponibile, acordarea de avantaje fiscale 

sau administrative, infrastructura rutieră și feroviară existente și/sau potențiale și conexiunea cu 

principalele centre economice apropiate; demararea unei campanii de promovare a avantajelor 

derulării de activități cu valoare adăugată mare care decurg din activitatea de prelucrare a 

lemnului (nivel județean, național sau în afara țării);    

Axa prioritară 2.2.2 Sprijinirea devoltării firmelor care produc și/sau comercializează produse 

tradiționale, precum și a celor care furnizează diferite servicii conexe domeniului turismului 

(transport, servicii ghizi, monitori schi, etc.), în vederea dezvoltării cercetării și inovării ca motoare 

ale dezvoltării; sprijinirea accesului noilor întreprinderi la diverse surse de finanțare și a unor 

structuri tip cluster, incubator de afaceri și acceleratoare de afaceri, pentru ajutarea noilor start-

up-uri. 

Obiectivul de dezvoltare comun 3: Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului 

Caracterul comun al acestui obiectiv este dat de impactul pe care atingerea lui îl are asupra 

îndeplinirii celorlalte obiective corespunzătoare direcțiilor de dezvoltare prioritare. Dezvoltarea 

durabilă și sustenabilă corespunde unor principii a căror arie de aplicare este mai mare decât a 

diverselor domenii în care sunt propuse celelalte obiective. Respectarea acestor principii este 

urmărită prin dezvoltarea de activități care se referă la teme precum: protejarea mediului, 

reducerea poluării, utilizarea energiei alternative, precum și dezvoltarea durabilă și sustenabilă a 

municipiului.  
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În cazul municipiului Toplița, în plus față de angajamentele și consecințele pentru România ale 

politicilor europene în domeniu, activitățile care se înscriu acestui obiectiv de dezvoltare comun, 

au o relevanță deosebită, prin faptul că sunt dezvoltate în contextul sprijinului acordat dezvoltării 

turismului. Această situație, impune stabilirea unui set de măsuri, care vizează atât activitățile 

economice, cât și cele care se referă la îmbunătăţirea nivelului de trai ai locuitorilor.  

Măsurile vizează două obiective strategice. Primul se referă la Promovarea măsurilor de 

dezvoltare durabilă și sustenabilă. Acesta cuprinde măsuri care tinteşte controlul defrișărilor, 

precum și a prezervării mediului natural (mai ales în cazul rezervațiilor naturale care reprezintă 

obiective turistice). Al doilea obiectiv Promovarea măsurilor de regenerare a teritoriului 

acordă atenție profilului unor servicii, cum sunt cele de gestionare a deșeurilor urbane sau 

furnizarea energiei alternative. Tot în această categorie intră și dezvoltarea spațiilor verzi, 

respectiv măsurile de revitalizare urbană.  

 

Obiectivul strategic 3.1.: Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă și sustenabilă   

Axa prioritară 3.1.1. Măsuri de promovare a importanței protejării mediului – programe de 

conștientizare a importanței protejării mediului mai ales în siturile naturale aflate pe traseele 

turistice pe raza și învecinate cu municipiul Toplița; aplicarea de amenzi sau sancțiuni în cazul 

constatării unor cazuri de încălcare a regulilor de protejare a mediului; demararea unor programe 

de împădurire în vederea atenuării efectelor negative determinate de defrișările cu scop industrial 

(exploatarea forestieră);  

Axa prioritară 3.1.2. Măsuri de protejare a mediului natural urban – identificarea și aplicarea 

modalităților de evaluare a calității mediului natural de la nivelul municipiului (apă, aer, pământ); 

demararea demersurilor de achiziționare a unui aparat de măsurare a calității aerului și a nivelului 

poluării generate de activitățile economice în municipiu; aplicarea de măsuri concrete privind 

reducerea poluării la un nivel care să nu afecteze sănătatea cetățenilor municipiului sau 

dezvoltarea turismului; extinderea și amenajarea de spații verzi în cadrul municipiului, revitalizare 

urbană.  

 

Obiectivul strategic 3.2.: Promovarea măsurilor de regenerare a teritoriului 

Axa prioritară 3.2.1 Dezvoltarea unei infrastructuri ecologice de gestionare urbană a deșeurilor, 

inclusiv măsuri pentru promovarea colectării selective și a soluțiilor de reciclare a deșeurilor (de 

exemplu, inițierea unui proiect în parteneriat la nivel local pentru asigurarea furnizării serviciului 

de colectare a deșeurilor, derularea de programe de informare și suport a colectării selective etc.); 

Axa prioritară 3.2.2. Identificarea și valorificarea unor surse de energie alternativă. În această 

categorie intră activități precum cele de introducere a utilizării energiei alternative nepoluante (în 

special cea eoliană) pentru instituțiile publice, precum și promovarea utilizării acesteia pentru 

locuințele private; 

Axa prioritară 3.2.3. Regenerare urbană - Derularea de programe de reabilitare energetică a 

clădirilor de locuințe și a celor publice (clădirile administrative, unități de învățământ, clădirile 

unităților de asistență socială, clădirile aflate în proprietate primăriei) din municipiul Toplița. 
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Obiectivul de dezvoltare comun 4. Modernizarea administrației publice 

Obiectivul de dezvoltare comună cuprinde pachete de activități corespunzătoare îndeplinirii unor 

obiective al căror impact se poate resimți la nivelul domeniilor social, economic și cultural ale 

municipiului. Caracterul transversal este dat de faptul că rezultatele obținute au influență și asupra 

atingerii obiectivelor cuprinse în direcțiile de dezvoltare formulate în cadrul strategie. De aceea 

acest obiectiv este considerat un factor esențial care contribuie la asigurarea complementarității 

unor intervenții, dar și dinamizarea necesară asigurării sustenabilității dezvoltării municipiului.  

Din punct de vedere al structurii, obiectivul de dezvoltare comună cuprinde, la fel ca în cazul 

direcțiilor de dezvoltare, obiective strategice, respectiv axe prioritare care conțin activitățile 

necesare atingerii acestora.  

În cazul Municipiului Toplița, obiectivul de dezvoltare comună este reprezentat de obiectivele 

strategice creșterea capacității administrative și dezvoltarea de soluții „smart” în 

folosul comunității urbane.  

 

Obiectiv strategic 4.1.: Modernizarea administrației publice 

Acest obiectiv are legătură directă cu situația specifică a municipiului Toplița deoarece poate 

contribui semnificativ la succesul îndeplinirii celorlalte obiective propuse, atât cele referitoare, de 

exemplu, la dezvoltarea turismului, cât și cele referitoare la îmbunătățirea nivelului de viață a 

locuitorilor municipiului.  

Modernizarea administrației constă în măsuri de îmbunătățire a sistemului de eficientizare a 

organizării administrative interne a primăriei sau/și a instituțiilor subordonate, a procedurilor 

administrative existente, dar și a mijloacelor prin care administrația publică își îndeplinește 

atribuțiile legale în relația cu cetățenii, dar și cu mediul de afaceri sau alte instituții publice de la 

nivel local, județean sau național.   

În cadrul acestui obiectiv sunt avute în vedere activități care vizează simplificarea administrativă, 

creșterea capacității de inițiere și derulare a proiectelor (în special a celor finanțate din fonduri 

structurale, dar și alte surse). Axele prioritare corespunzătoare îndeplinirii acestui obiectiv sunt 

următoarele: 

Axa prioritară 4.1.2. Simplificarea administrativă – această axă se referă la activități care 

corespund unui demers de reducere a birocrației administrative inutile care afectează eficiența 

funcționării administrației publice atât la nivel intern, cât și în relația acesteia cu cetățenii și mediul 

de afaceri. Acțiunile cuprinse în această axă se referă atât la simplificarea procedurilor și regulilor 

care asigură funcționarea propriu-zisă a primăriei sau/și a legăturii între aceasta și instituțiile 

subordonate, cât și a celor care se referă la furnizare propriu-zisă a unor servicii administrative 

către cetățeni (emiterea de certificate, plata taxelor etc.). 

Axa prioritară 4.1.2. Creșterea capacității de accesare și gestionare a fondurilor structurale și 

stabilirea de parteneriate cu alte instituții similare județene, naționale sau europene. Această axă 

se referă la demararea unui proces de îmbunătățire a capacității resurselor umane existente la 

nivelul primăriei de a contribui la atingerea obiectivelor strategiei prin intensificarea și creșterea 

ritmului de implementare, dar și a numărului de proiecte și a nivelului de finanțare la nivelul 

municipiului.  
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Obiectiv strategic 4.2.: Dezvoltarea de soluții „smart” în folosul comunității urbane.  

Înțeleasă și ca „digitalizarea urbană”, acest obiectiv este vizat în contextul conceperii orașelor 

inteligente ca ansambluri de infrastructuri informatice urbane modernizate și eficientizate, 

conectate funcțional și tehnologic cu soluții tehnice noi pentru comunicare, respectiv accesul la 

serviciile publice curente. Aceste rețele trebuie să conecteze zonele de muncă, locuințele, 

petrecerea timpului liber și serviciile conexe, dar și să ofere soluții de comunicare, accesul la 

serviciile publice, consultare și dialog între toate mediile comunității și autorități.  

În cazul municipiului Toplița, acțiunile corespunzătoare implementării unei abordări „smart” 

depind de performanțele obținute în urma activităților de digitalizare a administrației publice. 

Conceperea și aplicarea unor soluții „smart” sunt dependente de existența în prealabil a unei 

infrastructuri de internet funcționale, dar și a unei acoperiri și acces corespunzătoare la internet 

a unui număr cât mai mare dintre cetățenii municipiului. Această premisă a dezvoltării soluțiilor 

„smart” are rolul de a ridica standardele de acces la rețelele de informații și serviciile virtuale ale 

„utilizatorilor” locuitori ai municipiului sau turiști. Pe lângă derularea unui proces de digitalizare, 

această strategie propune o serie de măsuri care corespund demarării unui proces de identificare 

a soluțiilor „smart” care să se referă la relația dintre cetățeni și administrație sau furnizarea de 

servicii publice specifice, precum și a unor activități de promovare și pregătire a cetățenilor pentru 

utilizarea acestor tipuri de soluții. Activitățile avute în vedere pentru atingerea obiectivului 

corespunzător acestui obiectiv de dezvoltare comună sunt grupate în următoarele axe: 

Axa prioritară 4.2.1. Creșterea calității, diversificarea serviciilor publice prin intermediul 

procesului de digitalizare Activitățile cuprinse constau în: crearea de indicatori pe baza cărora să 

fie monitorizată calitatea serviciilor publice furnizate la nivelul municipiului, digitalizarea bazelor 

de date, a registrelor sau a celorlalte tipuri de documente standard existente la nivelul primăriei, 

asigurarea infrastructurii digitale necesare pentru dezvoltarea de aplicații integrate care să asigure 

conectarea eficientă a departamentelor de la nivelul primăriei și, nu în ultimul rând, inițierea unui 

proces de identificare și diversificare a serviciilor publice, în sensul adaptării lor la nevoile 

cetățenilor sau a agenților economici activi la nivelul municipiului. Acest proces poate fi derulat 

exclusiv de primărie sau în parteneriat cu alte instituții sau agenți economici locali interesați să 

ofere servicii adaptate cerințelor impuse de efectele procesului de revigorare a mediului de afaceri 

(de exemplu, dezvoltarea de aplicații pentru eventuali turiști etc.); 

Axa prioritară 4.2.2. Dezvoltarea unei modalități îmbunătățite de comunicare între cetățeni și 

administrația publică locală prin actualizarea și extinderea paginii de internet a acesteia care să 

ofere și posibilitatea accesului individualizat al utilizatorilor/cetățeni la servicii publice 

administrative de tipul diverselor certificate, avize sau alte documente furnizate de primărie, 

susținerea unui program de dobândire a abilităților digitale de către utilizatorii locali și de 

conștientizare a drepturilor și condiționărilor în spațiul virtual. 
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Figura 3: Schema extinsă a conceptului de dezvoltare strategică 

 
Sursa: prelucrarea consultantului
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Nr. crt. Direcție Obiectiv strategic Axă prioritară Proiect
Indicator de 

realizare
Sursa de finantare

 Buget estimat 

în Euro 

1
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii urbane 

edilitare

Modernizare și extindere a 

capacității de epurare a stației de 

tratare a apei

Nr. de locuitori 

echivalenti LE

PODD - P2, PNRR - 

PI.1,CNI
250.000 

2
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii urbane 

edilitare

Extinderea rețelei de alimentare cu 

gaze
Nr. de racorduri PODD - P1 110.000 

3
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii urbane 

edilitare

Modernizare și extinderea sistemului 

de alimentare cu apă
Nr. de bransamente

PODD - P2, PNRR - 

PI.1,CNI
60.000 

4
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii urbane 

edilitare

Modernizare și extindere a 

sistemului de apă uzată
Nr. de racorduri

PODD - P2, PNRR - 

PI.1,CNI
250.000 

5
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii urbane 

edilitare

Modernizare și extindere iluminat 

public, iluminat ecologic
Nr. leduri 

AFM, Buget local, 

POR - AP3
200.000 

6
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii urbane 

edilitare

Modernizare și extindere sistem 

centralizat supraveghere video
Nr. camere video Buget local 150.000 

7
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Reabilitare și modernizare a 

infrastructurii rutiere
Nr. km asfaltati POR - AP3, POT - P2 1.000.000 

8
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Înființarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru drumuri cu 

comunele din zonă

Nr. Structuri 

asociative funcționale
Buget local 50.000 

9
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Reabilitare și modernizare a 

infrastructurii de transport urban

Nr. mijloace de 

transport

POR - AP3, Buget 

local, PNRR - PIII.7
150.000 

10
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Extinderea reţelei generale de 

canalizare pluvială
Nr. Km

PODD - OP2, PNRR - 

PI.1,CNI
150.000 

11
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Sprijin pentru proiectul privind 

realizarea drumului de ocolire a 

Municipiului Topliţa

Nr. Km POR - AP4, POT - P2 536.515 

12
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Amenajare intersecții Nr. Intersectii
POR - AP3, Buget 

local, PNRR - PIII.7
16.095 

13
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Amenajare curbe cu vizibilitate 

redusă
Nr curbe

POR - AP3, Buget 

local, PNRR - PIII.7
10.000 
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Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița

pentru perioada 2021-2027

Nr. crt. Direcție Obiectiv strategic Axă prioritară Proiect
Indicator de 

realizare
Sursa de finantare

 Buget estimat 

în Euro 

14
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Modernizare trotuare Nr. mp trotuar
POR - AP3, Buget 

local, PNRR - PIII.7
6.000 

15
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Modernizare poduri Nr. poduri POR - AP4, POT - P2 10.000 

16
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Amenajare treceri peste calea ferată 

fără vizibilitate
Nr. treceri POR - AP4, POT - P2 40.000 

17
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Sprijin pentru modernizarea gării 

feroviare
Nr. clădiri reabilitate POR - AP4, POT - P2 40.000 

18
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Amenajare zone pietonale în oraș Nr. Zone pietonale
POR - AP3, Buget 

local, 
25.000 

19
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Amenajarea de piste de biciclete în 

vederea decongestionării traficului 

şi încurajării deplasărilor cu bicicleta

Nr. km
POR-AP6, Buget 

local, CNI
20.000 

20
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.1. Îmbunătățirea 

infrastucturii rutiere și 

edilitare 

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și 

de transport

Creare locuri de parcare şi garare în 

toate zonele funcţionale ale orașului
Nr. Locuri de parcare POR - AP4, POT - P2 20.000 

21
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.1. Dezvoltarea și 

modernizarea bazei 

materiale de furnizare a 

serviciilor educaționale

Program parteneriat cu agenți 

economici în vederea adaptării 

învățământului la cererea de pe 

piața de muncă locală

Nr. Parteneriate
POEO - P6, PNRR-

III.3
9.500 

22
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.1. Dezvoltarea și 

modernizarea bazei 

materiale de furnizare a 

serviciilor educaționale

Programe de îmbunătățire 

(materiale didactice, reabilitare 

clădiri etc.) a condițiilor de furnizare 

a serviciului de educație

Nr. de programe
POCIDIF - P7, POR - 

AP5
9.500 

23
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.1. Dezvoltarea și 

modernizarea bazei 

materiale de furnizare a 

serviciilor educaționale

Reabilitarea modernizarea și 

dotarea unităților școlare (grădinițe, 

școli, licee)

Nr. unitati scolare
CNI, POR - AP5, 

POCIDIF - P7
3.068.867 
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Nr. crt. Direcție Obiectiv strategic Axă prioritară Proiect
Indicator de 

realizare
Sursa de finantare

 Buget estimat 

în Euro 

24
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.1. Dezvoltarea și 

modernizarea bazei 

materiale de furnizare a 

serviciilor educaționale

Demersuri în vederea înființării unei 

creșe

Nr. unități social-

educative înființate

CNI, POR - AP5, 

POCIDIF - P7
500.000 

25
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.1. Dezvoltarea și 

modernizarea bazei 

materiale de furnizare a 

serviciilor educaționale

Demersuri în vederea înființării unei 

grădinițe cu program prelungit

Nr. unități educative 

înființate

CNI, POR - AP5, 

POCIDIF - P7
50.000 

26
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.1. Dezvoltarea și 

modernizarea bazei 

materiale de furnizare a 

serviciilor educaționale

Stimularea interesului elevilor şi a 

cadrelor didactice de a se implica în 

proiecte şi programe educative 

curriculare, extraşcolare şi 

extracurriculare la nivelul fiecărei 

unităţi de învăţământ

Nr. stimulente Buget local 20.000 

27
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.1. Dezvoltarea și 

modernizarea bazei 

materiale de furnizare a 

serviciilor educaționale

Stimularea şi multiplicarea 

iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea 

vieţii comunităţii şcolare/ comunităţii

Nr. Initiative Buget local 5.000 

28
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.1. Dezvoltarea și 

modernizarea bazei 

materiale de furnizare a 

serviciilor educaționale

Sprijinirea iniţiativelor tinerilor 

relevante pentru comunitate
Nr. Initiative Buget local 5.000 

29
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.1. Dezvoltarea și 

modernizarea bazei 

materiale de furnizare a 

serviciilor educaționale

Încurajarea participării civice a 

tinerilor pentru dezvoltarea 

comunității

Nr. programe Buget local 5.000 

30
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.1. Dezvoltarea și 

modernizarea bazei 

materiale de furnizare a 

serviciilor educaționale

Proiecte pentru incluziunea rromilor 

in societate
Nr. Proiecte

POIDS - P4, Buget 

local
15.000 

31
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.2. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de sănătate

Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea Spitalului Municipal
1 spital POS - P4, CNI, 150.000 
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Nr. crt. Direcție Obiectiv strategic Axă prioritară Proiect
Indicator de 

realizare
Sursa de finantare

 Buget estimat 

în Euro 

32
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.2. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de sănătate

Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea ambulatoriului Spitalului 

Municipal Toplița

1 ambulatoriu POS - P4, CNI, 100.000 

33
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.2. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de sănătate

Modernizarea centrelor de furnizare 

a serviciului medical
Nr. centre POS - P4, CNI, 100.000 

34
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.2. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de sănătate

Program de atragere în municipiu a 

cadrelor medicale (facilități fiscale, 

alte avantaje administrative 

acordate după stabilirea în 

municipiu etc.)

Nr. de cadre medicale

Buget local, POEO - 

P6 50.000 

35
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.3. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de asisitență socială

Centre rezidenţiale pentru 

persoanele adulte cu dizabilităţi
Nr. centre

POIDS - P6, Buget 

Local
250.000 

36
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.3. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de asisitență socială

Centre rezidenţiale de îngrijire şi 

asistenţă pentru mamă şi copil
Nr. centre POIDS - P4, P5 250.000 

37
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.3. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de asisitență socială

Centre rezidenţiale pentru tineri 

aflaţi în dificultate
Nr. centre POIDS - P4, P5 200.000 

38
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.3. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de asisitență socială

Centre de zi pentru persoanele 

vârstnice
Nr. centre POIDS - P4, P5 250.000 

39
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.3. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de asisitență socială

Centre de zi pentru persoane adulte 

cu dizabilități
Nr. centre

POIDS - P6, Buget 

Local
250.000 

40
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.3. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de asisitență socială

Centru de găzduire temporară 

pentru persoanele aflate în risc 

social

Nr. centre POIDS - P4, P5 200.000 
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Nr. crt. Direcție Obiectiv strategic Axă prioritară Proiect
Indicator de 

realizare
Sursa de finantare

 Buget estimat 

în Euro 

41
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.3. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de asisitență socială

Centre de zi pentru familie şi copil Nr. centre POIDS - P4, P5 100.000 

42
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.3. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de asisitență socială

Centre de zi pentru asistență și 

suport pentru alte persoane aflate 

în nevoie

Nr. centre POIDS - P4, P5 50.000 

43
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.3. Dezvoltarea și 

modernizarea condițiilor 

de furnizare a serviciilor 

de asisitență socială

Centre de preparare şi distribuire a 

hranei pentru persoane în risc de 

sărăcie

Nr. centre
POIDS -P8, Buget 

Local
15.000 

44
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.4. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

petrecere a timpului liber 

Sprijinirea evenimentelor 

tradiționale reprezentative 
Nr evenimente Buget local 10.000 

45
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.4. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

petrecere a timpului liber 

Construire si amenjare construcție 

cu destinație de practicare sporturi 

(ex. patinoar, bazin de înot)

Nr. unități sportive POR-AP6, CNI 40.000 

46
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.4. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

petrecere a timpului liber 

Promovarea programelor privind 

sportul pentru toţi, prin cooptarea 

societăţilor comerciale care să se 

implice în derularea acestor 

programe

Nr. programe Buget local 5.000 

47
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.4. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

petrecere a timpului liber 

Sprijinirea Clubului Sportiv Şcolar în 

vederea susţinerii educaţiei sportive 

locale

Nr. sustineri Buget local 5.000 

48
DDp1: Creșterea nivelului de 

trai al comunității

Os.1.2. Îmbunătățirea calității 

și accesului la servicii publice 

Ap.1.2.4. Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

petrecere a timpului liber 

Construire sală polivalentă  pentru 

agrement
1 sala CNI, POR - AP6 321.909 

49
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Program de actualizare și 

completare marcaje trasee turistice

Nr. de trasee 

turistice;

POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
9.000 

50
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice
Identificarea de trasee turistice noi

Nr. de trasee 

turistice;

POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
5.000 
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Nr. crt. Direcție Obiectiv strategic Axă prioritară Proiect
Indicator de 

realizare
Sursa de finantare

 Buget estimat 

în Euro 

51
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Studii privind identificarea, precum 

și oportunitatea contruirii/amenajării 

unor pârtii de schi

Nr. km partie
POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
65.000 

52
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Identificarea și dezvoltarea zonelor 

de interes pentru turismul montan 

cu caracter activ cu areale de 

agrement

Nr. Zone
POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
90.000 

53
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Identificarea și dezvoltarea zonelor 

de interes pentru sporturile de iarnă 

cu areale de agrement

Nr. Zone
POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
50.000 

54
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Amenajare cascadă apă termală în 

intravilanul localității Toplița
1 cascada amenajata

POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
1.000.000 

55
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Realizarea şi promovarea de trasee 

turistice înspre Călimani şi Gurghiu

Nr. de trasee 

turistice;

POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
5.000 

56
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Valorificarea și promovarea locurilor 

unde se practică pescuitul sportiv
Nr. locuri

POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
5.000 

57
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Dezvoltarea de aplicații pentru 

telefonul mobil destinate turiștilor 

(informații utile actiualizate, 

disponibilitatea de cazare, starea 

traseelor sau a părtiilor de schi, 

detalii privind accesul la alte 

obiective turistice în municipiu sau 

în raza acestuia etc.)

Nr. aplicatii
POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
4.000 

58
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Program de realizare a și 

promovare a unui brand turistic 

pentru municipiul Toplița. 

Nr. programe
POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
2.000 

59
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Marcarea unor drumuri de biciclete 

pentru cicloturism
Nr. drumuri marcate

POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
3.500 

60
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Valorificarea patrimoniului existent 

al municipiului (clădiri și terenuri) 

prin parteneriate publice – private

Nr. Imobile
POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
9.000 

61
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Elaborarea de proiecte investiționale 

comune în parteneriat cu alte 

administrații publice în vederea 

dezvoltării turismului de agrement

Nr. Proiecte
POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
7.500 
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62
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Sprijinirea implementării 

parteneriatelor de promovare a 

măsurilor active de  dezvoltare a 

turismului de agrement

Nr. parteneriate
POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
5.000 

63
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii turistice

Încurajarea şi sustinerea înfiinţării 

de noi structuri turistice
Nr. structuri

POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
25.000 

64
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.2. Valorificarea 

turistică a apelor 

balneare și termale aflate 

pe raza municipiului 

Toplița și în vecinătate

Programe de promovare a 

potențialului municipiului pentru 

turismul balnear

Nr. programe
POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
25.000 

65
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.2. Valorificarea 

turistică a apelor 

balneare și termale aflate 

pe raza municipiului 

Toplița și în vecinătate

Valorificarea izvoarelor mezotermale 

în baze de tratament
Nr. izvoare

POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
150.000 

66
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.2. Valorificarea 

turistică a apelor 

balneare și termale aflate 

pe raza municipiului 

Toplița și în vecinătate

Program de sprijin a investitorilor în 

domeniul turistic
Nr. programe Buget local 20.000 

67
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.3. Eficientizarea 

Centrului de informare și 

promovare turistică. 

Program de descentralizare a 

furnizării de servicii de informare la 

nivelul diferitelor puncte strategice 

ale municipiului

Nr. programe
POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
15.000 

68
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os.2.1. Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Ap. 2.1.3. Eficientizarea 

Centrului de informare și 

promovare turistică. 

Program de amplasare touchscreen 

în punctele stategice ale 

municipiului (informații turistice, 

promovare agenți economici care 

oferă servicii turistice etc.) 

Nr. touchscreen 

amplasate. 

POR-AP5, POR-AP6, 

Buget local
7.000 

69
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os2.2. Sprijinirea diversificării 

profilului agenților economici 

și creșterii valorii adăugate a 

produselor furnizate de 

aceștia

Ap. 2.2.1. Sprijinirea și 

promovarea schimbării 

activității economice a 

firmelor care activează în 

domeniul exploatării 

forestiere, în sensul 

dezvoltării unor produse 

cu valoare adăugată mai 

mare 

Proiect de promovare a informațiilor 

privind infrastructura economică 

disponibilă, a forței de muncă, 

respectiv a calificării acesteia, în 

vederea sprijinirii agenților 

economici care doresc schimbarea 

activității econimice;

Nr. programe POTJ - P4, POEO - P6 4.000 
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70
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os2.2. Sprijinirea diversificării 

profilului agenților economici 

și creșterii valorii adăugate a 

produselor furnizate de 

aceștia

Ap. 2.2.1. Sprijinirea și 

promovarea schimbării 

activității economice a 

firmelor care activează în 

domeniul exploatării 

forestiere, în sensul 

dezvoltării unor produse 

cu valoare adăugată mai 

mare 

Programe de acordare de facilități 

fiscale pentru firmele care 

demarează activități economice în 

industria locală de furnizare de 

produse cu valoare adăugată mai 

mare 

Nr. programe Buget local 5.000 

71
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os2.2. Sprijinirea diversificării 

profilului agenților economici 

și creșterii valorii adăugate a 

produselor furnizate de 

aceștia

Ap. 2.2.1. Sprijinirea și 

promovarea schimbării 

activității economice a 

firmelor care activează în 

domeniul exploatării 

forestiere, în sensul 

dezvoltării unor produse 

cu valoare adăugată mai 

mare 

Crearea de facilitați în ceea ce 

privește costurile și aprobările 

pentru dezvoltarea de noi activităţi 

economice

Nr. Facilitati Buget local 7.500 

72
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os2.2. Sprijinirea diversificării 

profilului agenților economici 

și creșterii valorii adăugate a 

produselor furnizate de 

aceștia

Ap. 2.2.2. Sprijinirea 

devoltării firmelor care 

produc și/sau 

comercializează produse 

tradiționale, precum și a 

celor care furnizează 

diferit servicii conexe 

domeniului turismului 

(transport, servicii ghizi, 

monitori schi, etc.)

Proiecte de sprijnire a firmelor care 

promovează meșteșugurile 

tradiționale; proiecte de sprijinire a 

agenților economici care furnizează 

servicii conexe domeniul turismului

Nr.proiecte POR-AP6, Buget local 20.000 

73
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os2.2. Sprijinirea diversificării 

profilului agenților economici 

și creșterii valorii adăugate a 

produselor furnizate de 

aceștia

Ap. 2.2.2. Sprijinirea 

devoltării firmelor care 

produc și/sau 

comercializează produse 

tradiționale, precum și a 

celor care furnizează 

diferit servicii conexe 

domeniului turismului 

(transport, servicii ghizi, 

monitori schi, etc.)

Proiecte de sprijnire a agenților 

economici care furnizează servicii 

conexe domeniul turismului

Nr. proiecte POR-AP6, Buget local 20.000 
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74
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os2.2. Sprijinirea diversificării 

profilului agenților economici 

și creșterii valorii adăugate a 

produselor furnizate de 

aceștia

Ap. 2.2.2. Sprijinirea 

devoltării firmelor care 

produc și/sau 

comercializează produse 

tradiționale, precum și a 

celor care furnizează 

diferit servicii conexe 

domeniului turismului 

(transport, servicii ghizi, 

monitori schi, etc.)

Construire incubator și accelerator 

de afaceri
1 incubator de afaceri POR  - P1, POTJ-P1 1.000.000 

75
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os2.2. Sprijinirea diversificării 

profilului agenților economici 

și creșterii valorii adăugate a 

produselor furnizate de 

aceștia

Ap. 2.2.2. Sprijinirea 

devoltării firmelor care 

produc și/sau 

comercializează produse 

tradiționale, precum și a 

celor care furnizează 

diferite servicii conexe 

domeniului turismului 

(transport, servicii ghizi, 

monitori schi, etc.)

Construire parc industrial 1 parc industrial POR  - P1, POTJ-P1 5.000.000 

76
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os2.2. Sprijinirea diversificării 

profilului agenților economici 

și creșterii valorii adăugate a 

produselor furnizate de 

aceștia

Ap. 2.2.2. Sprijinirea 

devoltării firmelor care 

produc și/sau 

comercializează produse 

tradiționale, precum și a 

celor care furnizează 

diferit servicii conexe 

domeniului turismului 

(transport, servicii ghizi, 

monitori schi, etc.)

Proiecte de atragere a agenților 

economici care funcționează în 

domeniul IT la nivel regional sau 

național, mai ales în cazul celor care 

promovează telemunca. 

Nr. proiecte Buget local 10.000 
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77
DDp2: Dezvoltarea mediului 

de afaceri local

Os2.2. Sprijinirea diversificării 

profilului agenților economici 

și creșterii valorii adăugate a 

produselor furnizate de 

aceștia

Ap. 2.2.2. Sprijinirea 

devoltării firmelor care 

produc și/sau 

comercializează produse 

tradiționale, precum și a 

celor care furnizează 

diferit servicii conexe 

domeniului turismului 

(transport, servicii ghizi, 

monitori schi, etc.)

POT – Practica, oportunitate pentru 

tineri în căutarea unui loc de muncă
Nr. Beneficiari

POEO - P1,  Buget 

local
10.000 

78
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os3.1. Promovarea măsurilor 

de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă

Ap. 3.1.1. Măsuri de 

promovare a importanței 

protejării mediului; 

Programe de conștientizare a 

importanței protejării mediului, mai 

ales în cazul siturilor naturale de pe 

raza sau în vecinătatea municipiului 

Toplița

Nr. programe 
PODD - P3, POR-

AP6, Buget local
10.000 

79
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os3.1. Promovarea măsurilor 

de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă

Ap. 3.1.1. Măsuri de 

promovare a importanței 

protejării mediului; 

Programe de împădurire și 

regenerare a ariilor supuse 

exploatărilor forestiere 

Nr. ha  
PNRR - PI.2, Buget 

local
40.000 

80
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os3.1. Promovarea măsurilor 

de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă

Ap. 3.1.1. Măsuri de 

promovare a importanței 

protejării mediului; 

Amenajarea plantaţiilor de 

aliniament şi de protecţie
Nr.km

PNRR - PI.2, Buget 

local
10.000 

81
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os3.1. Promovarea măsurilor 

de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă

Ap.3.1.2. Măsuri de 

protejare a mediului 

natural urban

Programe de măsurare a calității 

factorilor de mediu vulnerabili la 

poluare (apă, aer, sol)

Nr. programe 
Buget local, PNRR - 

PI.3
9.000 

82
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os3.1. Promovarea măsurilor 

de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă

Ap.3.1.2. Măsuri de 

protejare a mediului 

natural urban

Amenajarea spațiilor verzi pe raza 

municipiului. 
Nr. mp

POR - AP3, Buget 

local
9.000 

83
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os3.1. Promovarea măsurilor 

de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă

Ap.3.1.2. Măsuri de 

protejare a mediului 

natural urban

Conservarea spaţiilor verzi existente Nr. Spatii
POR - AP3, Buget 

local
2.500 

84
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os.3.2. Promovarea 

măsurilor de regenerare a 

teritoriului

Ap. 3.2.1. Dezvoltarea 

unei infrastructuri 

ecologice de gestionare 

urbană a deșeurilor. 

Măsuri de promovare a colectării 

selective 
Nr. masuri

PODD - P2, POTJ - 

P3, Buget local
3.000 

85
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os.3.2. Promovarea 

măsurilor de regenerare a 

teritoriului

Ap. 3.2.1. Dezvoltarea 

unei infrastructuri 

ecologice de gestionare 

urbană a deșeurilor. 

Implementarea unui sistem de 

management integrat al deşeurilor
1 sistem

PODD - P2, POTJ - 

P3, Buget local
100.000 
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86
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os.3.2. Promovarea 

măsurilor de regenerare a 

teritoriului

Ap. 3.2.2. Identificarea și 

vaorificarea unor surse 

de energie alternativă. 

Program de dezvoltare a unui 

sistem de furnizare de energie 

nepoluantă (energie eoliană/solară)

Nr. sistem POTJ - P2 20.000 

87
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os.3.2. Promovarea 

măsurilor de regenerare a 

teritoriului

Ap. 3.2.2. Identificarea și 

vaorificarea unor surse 

de energie alternativă. 

Creșterea eficienței energetice a 

sistemului de iluminat public din 

municipiul Toplița, județul Harghita

Nr. sisteme de 

dimare/telegestiune

AFM, Buget local, 

POR - AP3
50.000 

88
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os.3.2. Promovarea 

măsurilor de regenerare a 

teritoriului

Ap. 3.2.2. Identificarea și 

valorificarea unor surse 

de energie alternativă. 

Eficientizarea sistemului termic prin 

introducerea apei geotermale, ca 

sursă de încălzire a locuințelor și 

clădirilor cu diferite funcțiuni

MWh Buget local 500.000 

89
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os.3.2. Promovarea 

măsurilor de regenerare a 

teritoriului

Ap. 3.2.3. Regenerare 

urbană

Program de reabilitare energetică a 

clădirilor publice și private de pe 

raza municipiului. 

Nr. de clădiri 

reabilitate energetic 

(procent din total)

AFM, Buget local; 

POR-AP3, CNI
200.000 

90
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os.3.2. Promovarea 

măsurilor de regenerare a 

teritoriului

Ap. 3.2.3. Regenerare 

urbană

Realizarea operațiunilor de 

restaurare și reabilitare a 

patrimoniului urban construit 

(monumente și ansambluri de 

arhitectură, arheologice, etc.)

Nr. clădiri reabilitate
POR  - AP6, Buget 

local
750.000 

91
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os.3.2. Promovarea 

măsurilor de regenerare a 

teritoriului

Ap. 3.2.3. Regenerare 

urbană

Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea spațiilor verzi și de 

agrement

Nr. mp
POR - AP3, Buget 

local, CNI
321.909 

92
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.1. Creșterea capacității 

administrative

Ap. 4.1.1. Simplificarea 

administrativă

Programe de evaluare și reducere  

birocrației inutile la nivelul 

administrației locale (primărie și 

instituții subordonate); Programe de 

simplificare procedurilor de 

furnizare a diferitelor servicii 

administrative (emitere avize, 

certificate etc.)

Nr. de măsuri de 

evaluare și reducere 

a birocrației inițiate. 

Buget local 150.000 

93
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.1. Creșterea capacității 

administrative

Ap. 4.1.1. Simplificarea 

administrativă

Programe de simplificare 

procedurilor de furnizare a 

diferitelor servicii administratie 

(emitere avize, certificate etc.)

Nr. proceduri 

simplificate 
Buget local 100.000 
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94
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.1. Creșterea capacității 

administrative

Ap. 4.1.2. Creșterea 

capacității de accesare și 

gestionare a proiectelor 

finanțate din fonduri 

structurale;

Înființare departament și 

contractarea de personal calificat, 

însărcinat cu identificara surselor de 

finațare, gestionarea procedurilor 

de elaborare a proiectelor și 

implementarea acestora

Nr. de proiecte 

depuse, finantate si 

implementate 

POAT - P3, POCIDIF - 

 P1
30.000 

95
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.1. Creșterea capacității 

administrative

Ap. 4.1.2. Creșterea 

capacității de accesare și 

gestionare a proiectelor 

finanțate din fonduri 

structurale;

Inițierea de parteneriate cu alte 

administrații locale sau alte instituții 

publice în vederea depunerii de 

proiecte finanațate din fonduri 

structurale

Nr. de parteneriate Buget local 50.000 

96
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.1. Creșterea capacității 

administrative

Ap. 4.1.2. Creșterea 

capacității de accesare și 

gestionare a proiectelor 

finanțate din fonduri 

structurale;

Înființare ZUF Toplita - Borsec
1 zonă urbană 

funcțională înființată

POR - AP3, Buget 

local
15.000 

97
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Program de digitalizare a 

procedurilor simplificate, atât cele 

care se referă la serviciile furnizate 

către cetățeni, cât și cele care se 

referă la colaborarea/comunicarea 

cu alte instituții ale administrației 

locale, județene sau centrale

Nr. de proceduri 

digitalizate 

POCIDIF - P9, POR - 

AP2, Buget local
10.000 

98
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Program de stabilire a standardelor 

pentru furnizarea serviciilor publice, 

precum și transparența monitorizării 

acestora

Nr. de servicii 

standardizate, 

monitorizate și 

transparenta 

Buget local 10.000 

99
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Elaborarea unui sistem de 

impozitare la nivelele minime date 

de lege pentru clădiri şi terenuri 

destinate activităţilor economice

1 sistem impozitare Buget local 10.000 

100
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Elaborarea unui sistem de taxe 

stimulativ pentru înființarea 

întreprinderilor, respectiv facilitatea 

în ceea ce privește impozitele pe 

proprietate, costurile și aprobările 

pentru dezvoltare

1 sistem taxe Buget local 10.000 
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realizare
Sursa de finantare

 Buget estimat 

în Euro 

101
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Promovarea parteneriatului public – 

privat pentru proiecte de mare 

amploare care să răspundă planului 

politicilor de dezvoltare urbană

Nr. Parteneriate Buget local 50.000 

102
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Sprijin implementare sistemul 

informatic parcelare planuri
1 sistem informatic Buget local 10.000 

103
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Implementarea unor instrumente 

performante de lucru prin 

achiziţionarea de echipamente IT 

moderne și software specializat, în 

vederea îmbunătățirii calității 

serviciilor

Nr echipamente 

softuri
Buget local 15.000 

104
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Facilitarea interacţiunii dintre 

întreprinderile existente la nivel 

judeţean şi cele existente la nivel 

local

Nr. Facilitati Buget local 7.000 

105
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Organizarea de consultări publice 

periodice între autorităţiile locale şi 

mediul de afaceri

Nr. Consultari Buget local 5.000 

106
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Instruirea funcţionarilor în domenii 

cheie de administraţie publică 

(sistemul de achiziţii publice, limbi 

străine, managementul proiectelor 

investiţionale, dezvoltarea 

aptitudinilor de operare pe 

calculator)

Nr. Functionari Buget local 10.000 

107
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Implementarea unor soluții/ 

proceduri de lucru care să conducă 

la reducerea duratei de livrare a 

documentelor emise de primărie

Nr proceduri Buget local 7.500 

108
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Realizarea unui ghid de colaborare 

cu sectorul privat
1 ghid Buget local 2.500 
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109
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.1. Creșterea 

calității, diversificarea 

serviciilor publice prin 

intermediul procesului de 

digitalizare;

Mobilizarea de fonduri private 

pentru realizarea proiectelor
Nr proiecte realizate Buget local 5.000 

110
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.2. Dezvoltarea 

unei modalități 

îmbunătățite de 

comunicare între cetățeni 

și administrația publică 

locală.

Proiect de actualizare a paginii de 

internet a primăriei, crearea 

posibilității comunicării directe prin 

intermediul acesteia între cetățeni și 

administrație (identitate individuală 

digitală pentru fiecare cetățean, 

formularea online solicitărilor de 

avize, certificat, dar și înregistrarea 

reclamațiilor sau observațiilor 

formulate de cetățeni)  

Pagină de internet 

actualizată

POCIDIF - P9, POR - 

AP2, Buget local
15.000 

111
ODc4 Îmbunătățirea 

administrației publice

Os.4.2. Dezvoltarea de soluții 

”smart” în folosul comunității 

urbane

Ap. 4.2.2. Dezvoltarea 

unei modalități 

îmbunătățite de 

comunicare între cetățeni 

și administrația publică 

locală.

Susținerea de programe de 

pregătire a abilităților digitale 

adresat atât membrilor 

administrației publice (funcționari 

publici), cât și cetățenilor 

Nr. cetățeni și 

funcționari publici 

pregătiți. 

POAT - P3, POCIDIF - 

 P1
10.000 

112
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os3.1. Promovarea măsurilor 

de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă

Ap.3.1.2. Măsuri de 

protejare a mediului 

natural urban

Implementare sistem GIS 1 sistem GIS POS DCA 100.000 

113
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os3.1. Promovarea măsurilor 

de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă

Ap.3.1.2. Măsuri de 

protejare a mediului 

natural urban

Realizare sisteme de irigare pentru 

spațiile verzi amenajate
Nr sisteme de irigare PNRR - P1 2.000.000 

114
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os3.1. Promovarea măsurilor 

de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă

Ap.3.1.2. Măsuri de 

protejare a mediului 

natural urban

Construire corp modern - seră, cu 

sistem de încălzire și udare 

automată

1 corp modern PNRR P4 200.000 

115
ODc3 Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului

Os3.1. Promovarea măsurilor 

de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă

Ap.3.1.2. Măsuri de 

protejare a mediului 

natural urban

Dotare spații verzi cu mobilier urban 

(bănci, coșuri de gunoi, vase 

stradale)

Nr spații verzi dotate PNRR P4 300.000 
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