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1.1 Așezare geografică și scurt istoric administrativ    

Municipiul Toplița este situat Regiunea de Dezvoltare Centru, în partea de nord a județului 

Harghita (la o distanță de cca. 90 km de Miercurea-Ciuc – municipiul reședință de județ), în 

capătul de nord a Depresiunii Giurgeului, fiind înconjurat de Munții Călimani, Gurghiu și Giurgeu. 

Municipiul este alcătuit din localitățile Călimănel, Luncani, Măgheruș, Moglănești, Secu, Toplița 

(reședința), Vale, Vâgani și Zencani.  

Se învecinează la vest cu județul Mureș, apoi în direcția sud-est-nord cu comunele Subcetate, 

Gălăuțaș, Sărmaș, orașul Borsec și comuna Bilbor, respectiv județul Suceava la nord-vest, astfel: 

 La Nord - localitate Bilbor; 

 La Est - localitățile Sărmaș, Gălăuțaș și 

Subcetate; 

 La Sud – localitățile Gurghiu și Lăpușna; 

 La Vest - localitatea Stânceni. 

Municipiul Toplița este învecinat cu județele Mureș, 

Bistrița-Năsăud și Suceava. 

În anul 1785, Toplița era un sat de iobagi având 227 de 

gospodării cu 255 familii, respectiv o populaţie de 1.275 

de persoane.  

Locuitorii Topliței au participat la principalele evenimente 

istorice ale poporului, implicându-se în evenimentele de 

la 1848-1849, alături de cei din satele vecine Stânceni, 

Subcetate, Sărmaș, susținând războiul pentru 

dobândirea independenței României în 1877-1878. 

Războiul de întregire a neamului din 1916-1918 a lăsat 

urme și pe aceste locuri, mărturie fiind Monumentul-

mausoleu de la Gura Secului unde își au odihna cei 771 

de eroi care au căzut în luptele pentru eliberarea 

Ardealului în august 1916. 

Păstrarea identității și unității naționale a fost mereu vie în conștiința locuitorilor Topliței, aceștia 

participând direct la evenimentele premergătoare Unirii de la 1 Decembrie 1918, apoi prin delegați 

la Alba Iulia, unde s-a pecetluit Unirea prin voința poporului. Un toplițean, Miron Cristea, a făcut 

parte din delegația care a dus actul unirii la București.  

După revoluția din decembrie 1989, Municipiul Toplița a înregistrat schimbări de structură politică, 

economică și socială, traversând etape ale procesului de tranziție înspre o economie de piaţă 

bazată pe principiul liberei concurențe, spre o democratizare reală în toate domeniile. 

1. Identificare spațială şi 

demografică  

Figura 1: Amplasarea Municipiului 

Toplița 

 

Sursa: www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org/
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Conform Legii nr. 494 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 504 din 12 iulie 2002, 

orașul Toplița, județul Harghita, a fost declarat municipiu. 

Conform Strategiei de Dezvoltare Teriorială a României – România policentrică 2035, municipiul 

Toplița se încadrează în categoria oraşelor cu structuri productive monoindustriale. 

Stema municipiului Toplița este reprezentată de un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat 

în furcă răsturnată. În dreapta, în câmp auriu, se află o biserică neagră, de lemn, cu o singură 

navă și cu acoperiș în două ape, cu pronaosul așezat lateral, având ușa încadrată între două 

ferestre, deasupra a trei trepte, acoperișul în patru ape terminat deasupra cu un pridvor cu 

acoperiș rotund și cruce în vârf; o absidă laterală 

dreptunghiulară se află între navă și altar, ferestrată și 

cu acoperiș cu o cruce în vârf. În stânga, în câmp 

albastru, se află o fântână heraldică de argint. În vârful 

scutului, în câmp argintiu, se află un brad verde. Scutul 

este timbrat de o coroană murală de argint cu cinci 

turnuri crenelate. 

Semnificațiile elementelor aparținând siglei municipiului 

este următoarea: Biserica reprezintă biserica din lemn a 

Mănăstirii „Sfântul Ilie“, datând din anul 1842, 

monument de plan triconic. Fântâna simbolizează 

cascada de apă termală din localitate, rezervație naturală 

de tip geologic și peisagistic, unică în România. Bradul 

reprezintă bogăția silvică a zonei. Coroana murală cu 

cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are 

rangul de municipiu. 

La nivelul Municipiului Toplița, relațiile funcționale cu 

UAT-urile limitrofe au condus la crearea zonei urbane 

funcționale Toplița, formată din municipiul Toplița și comuna limitrofă Gălăuțas. Zonă urbană 

funcțională reprezintă „teritoriul constituit dintr-unul sau mai multe centre urbane polarizatoare 

și una sau mai multe unități administrativ-teritoriale de bază contigue cuprinse în zona de 

navetism a acestuia/ acestora, în cadrul căreia s-au dezvoltat relații de cooperare pe multiple 

planuri”1.   

O zonă urbană funcțională similară a fost identificată pentru orașul Borsec și comuna Corbu, în 

ambele situații cel puțin 15% din forța de muncă face naveta către cele 2 centre urbane. În 

perspectiva unei planificări strategice la nivel de județ, se propune constituirea Zonei urbane 

funcționale Toplița – Borsec sub forma unei Asociații de Dezvoltare Intracomunitară, pentru 

abordarea integrată a unor nevoie comune, care depășesc granițele administrativ – teritoriale ale 

unei singure UAT. 

 

 

 

 
1 Sursa: metodologia de elaborare a Strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană / metropolitană (MDLPA, 
2020) 

Figura 2: Stema Municipiului Toplița 

 

Sursa: Hotărâre nr. 840 din 24 octombrie 

2018 privind aprobarea modelului steagului 

municipiului Toplița, județul Harghita 
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Figura 3: Harta Zonelor Urbane Funcționale Toplița și Borsec 

 

Sursa: Prelucrarea consultantului, date Banca Mondială – Ghid pentru elaborarea SIDU, Anexa 6 – 

Componența zonelor urbane funcționale din România  

 

1.2 Cadru natural     

Bazinul intramontan Toplița aparține de zona magmatitelor Neogene-Cuaternare al lanțului 

vulcanic Călimani-Gurghiu-Harghita, fiind încadrat între zona cristalino-mezozoică a Carpaților 

Orientali la Est și depozitele bazinului Transilvaniei la Vest. Vârsta acestor erupțiuni este de 7-10 

milioane de ani pentru Munții Călimani, pentru ca erupțiile din Sudul Harghitei să aibă 35.000 - 

40.000 ani. 

Bazinul Topliței s-a constituit în același timp cu cele din Carpații estici și cei vestici. Cu mii de ani 

în urmă în zonele tectonice a ieșit lava și astfel s-a format cea mai lungă formațiune muntoasă 

din România.  

În neogen, această lavă a format munții Călimani, Giurgeului, Harghitei. Mureșul și-a săpat albia 

în depozitele pliocene și cuaternale friabile, lățimea văii prin eroziune ajungând la 1-2 km. Între 

Toplița și Gălăuțaș sunt și multe locuri mlăștinoase2.  

Relieful  este marcat de forme variate, vatra localității fiind formată pe terasele văilor apelor, 

dominată de formațiunile muntoase care se întâlnesc în această zonă. 

 
2 Sursa: http://www.toplita.info/imprejurimi/depresiunea-toplitei  

http://www.toplita.info/imprejurimi/depresiunea-toplitei
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Munții Călimani domină la nord-est de defileul Mureșului Toplița-Deda. De la Iezerul Călimanilor 

(2.031m) pe versantul conului vulcanic se coboară până spre 1.500 m, iar de aici se desfășoară 

platoul vulcanic. Din văile munților pleacă spre Toplița o rețea de pâraie dispuse sub formă de 

evantai,  Văile Călimănel, Puturosul, Voievodeasa brăzdează munții. 

În Munții Căliman se găsesc urme glaciare. La poalele Răchitișului se află lacul Iezer (lac glaciar), 

declarat rezervație naturală. Activitatea vulcanică recentă a acestei zone este confirmată de 

fenomenele post-vulcanice, de prezența în Toplița a peste 100 de izvoare mezotermale, cu o 

temperatură a apei la suprafață de 27-30 de grade. 

Toplița este o depresiune intracarpatică, delimitată de înălțimile muntoase ale Călimanilor (peste 

2.000 m), în partea nordică; în nord-vest vârful Tarniţa (1.046 m); în sud şi sud-vest de munții 

vulcanici ai Gurghiului (cu înălțimi medii de peste 1.700 m), în est munții Giurgeului (cu înălțimi 

medii de 1.400 – 1.500 m).   

Bazinul Topliţa are o altitudine medie între 650 - 800 m şi se întinde pe o suprafață de 300 km2. 

În acest perimetru geografic se află o serie întreagă de variațiuni altitudinale, cu forme 

geomorfologice diferite, cum sunt: Lunca Mureșului, cu cele trei terase; Lunca Văii Topliţei şi cea 

a Lomaşului, coastele, dealurile, culmile şi platourile. Coastele, dealurile şi culmile din jur: Coasta 

Tarniţa (900 – 1.000 m), în nord-vest; Dealul Crucii (731 m) în sud; Dealul Mănăstirii (773 m), în 

est; Dealul Văii (680 m) în nord-vest; Dealul Runcului (902 m) în nord; Culmea Orozbicului (1.076 

m) în est.  

Din punct de vedere climatic, teritoriul este caracterizat de o climă de depresiune intramontană, 

răcoroasă, cu o temperatură medie anuală de 7,4°C la nivelul anilor 2018-2019, adesea 

înregistrându-se aici cele mai scăzute temperaturi din țară, alungându-se până la -42°C în anul 

1985.  

Clima de depresiune intramontană este rezultantă a interdependenței factorilor geografici, care 

prezintă câteva caracteristici specifice datorită fenomenului de foen, care se manifestă pe 

versanții lanțurilor muntoase şi a variațiilor de temperatură frecvente în vatra depresiunii, cât şi 

a fenomenelor de inversiune de temperatură, atât iarna, cât şi vara.  

Precipitațiile medii anuale sunt în jur de 642,3 l/m2 mm înregistrate la nivelul anului 2019, 

nebulozitatea şi umiditatea relativă a aerului fiind de asemenea ridicate, favorizând efectele 

eventualelor surse de poluare. Depresiunea Topliţei beneficiază de cantități de precipitații, care 

se datorează interacțiunii specifice a reliefului local cu circulația generală a atmosferei. 

Vântul este elementul dinamic al climei. În depresiunea Giurgeu-Topliţa frecvența cea mai mare 

a vânturilor este orientată pe axa depresiunii datorită canalizării maselor de aer. Astfel, 

depresiunea este protejată de vânturi, acestea având frecvențe mai mari din direcția nord-vest 

(15%) şi vest (8%), resimțite în locurile mai expuse (dealul Văii). 

Rețeaua hidrografică  

Topliţa  face parte din bazinul hidrografic Mureş, monitorizat de Administrația Bazinală de Apă 

Mureş. Bazinul hidrografic Mureş este situat în partea centrală şi de vest a României şi izvorăște 

din Carpații Orientali (Depresiunea Giurgeului), Munţii Hășmașul Mare, suprafața bazinului 

hidrografic fiind de 28.310 km2. Zona cursului superior este delimitată de Depresiunea Giurgeului 

şi Defileul Topliţa – Deda, cursul mijlociu este reprezentat de zona centrală a Podișului 

Transilvaniei, iar zona cursului inferior este delimitată de Munţii Apuseni, Carpații Meridionali, 

Munţii Banatului şi Câmpia de Vest (între Lipova şi granița cu Ungaria).  
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În județul Harghita suprafața bazinului hidrografic este de 3.265 km2, reprezentând 11,5% din 

suprafaţa totală pe bazin. 

Cursurile de apă cuprinse în intravilanul localităţii şi lungimile lor sunt:  

 râul Mureş - 6.750 m; 

 pârâul Topliţa (Vale), afluent drept  - 10.800 m; 

 pârâul Călimănel, afluent drept - 5.150 m; 

 pârâul Măgheruş, afluent stâng - 4.900 m; 

 pârâul Zăpodea, afluent stâng - 1.050 m. 

Cursurile de apă sunt parțial regularizate (pârâul Topliţa), râul Mureş - provocând uneori inundații 

locale. Râul Mureş izvorăște din Hășmașul Mare şi parcurge un traseu de aproximativ 72 km până 

la Topliţa. 

Un alt aspect hidrologic de menționat este existența apelor cu particularități hidrologice deosebite 

– izvoare minerale şi termominerale. Hidrogeologia zonei Topliţa  este variată, atât ca adâncime 

a stratului freatic, cât  şi ca structură chimică – izvoarele de apă termominerală din Lunca 

Mureșului (Ștrandul Tineretului) şi din Stațiunea Bradul.  

Pe teritoriul administrativ al localității Topliţa, există un singur lac: lacul Iezer. Lacul este poziționat 

la o altitudine de 1.730 m, la poalele masivului Reţitiş, din Munţii Călimani. După înființarea 

Parcului Național Călimani, lacul face parte din Rezervaţia Peisagistică Iezerul Călimanilor. Lacul 

Iezer este un lac de baraj vulcanic cu o suprafaţă de 1.200 mp, o lungime de 45 m şi o lăţime de 

35 m. 

În Municipiul Topliţa se află o cascadă de apă termală (cascada Topliţa), ce este declarată 

rezervație naturală de tip geologic şi peisagistic; este unică în România şi este printre puținele de 

acest fel din lume. 

Vegetație, faună 

Vegetație şi fauna respectă zonalitatea geografică impusă de latitudine.  

Aproape 40% din suprafaţa teritoriului administrativ este acoperită de păduri, în general de molid, 

întâlnindu-se şi specii rare, ocrotite, de plante. 

De-a lungul  Mureșului şi a pâraielor afluente cresc: răchita roșie, salcia albă, plopul, aninul alb, 

papura, stuful.  

Pe dealuri, pe coaste şi pantele muntoase ale Munților Gurghiului, Giurgeului şi Călimanilor 

vegetația zonei forestiere este formată din păduri de conifere şi de amestec, care formează cel 

mai important ecosistem al zonei Topliţa şi al împrejurimilor sale. Vegetația arborescentă este 

formată din numeroase specii de rășinoase şi foioase, în amestec cu mai multe specii de arbuști: 

fagul, bradul alb, molidul, mesteacănul, plopul, ulmul, paltinul de munte, pinul, etc. În zonele 

înalte predomină jneapănul, specie ocrotită, care formează pâlcuri ce au un rol imens în a asigura 

echilibrul hidrologic în acea zonă. În afară de jneapăn, se mai regăsesc, pe culmile masivului 

Reţitiş din Munţii Călimani, şi trandafirul de munte sau bujorul de munte, cunoscut şi ca smirdarul, 

formând tufișuri. Atât jneapănul cât şi smirdarul sunt declarate monumente ale naturii. 

Variația pădurii determină inclusiv variația faunei. Zona Topliţei şi a împrejmuirilor sale, pădurile 

de rășinoase în amestec cu fânețe, pășuni şi pășuni alpine, până la înălțimi de 1.800 – 2.000 m, 
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permite existența unui număr mare de mamifere de pădure, păsări de diferite specii, numeroase 

specii de pești în apele de munte, cât şi numeroase specii de nevertebrate. 

Dintre mamifere, cele mai reprezentative sunt: cerbul, ursul, căpriorul, râsul, jderul de copac, 

vulpea, mistrețul, lupul, etc. Dintre păsări: cocoșul de munte, cocoșul de mesteacăn, alunarul şi 

forfecuța. Lumea păsărilor este slab reprezentată, întâlnindu-se specii ca: fâsa de munte, 

brumărița alpina, codroșul, corbul (specie ocrotită), vinderelul, pietrarul, acvila de munte (specie 

ocrotită), uliul, bufnița, etc. În apele repezi de munte se întâlnesc numeroase specii de pești: 

lostrița, păstrăvul de munte, păstrăvul curcubeu, păstrăvul fântânel, lipanul, etc. În apele râului 

Mureş se întâlnesc frecvent: mreana, cleanul, scobarul, știuca şi plătica.  

Resurse naturale 

Actualul context în care problemele de mediu au devenit din ce în ce mai des ținta preocupărilor 

omenirii în general, aduce în prim plan riscul epuizării resursele naturale, astfel încât este esențială 

utilizarea rațională a acestora.  

Localitatea Topliţa este amplasată într-o zonă cu aspecte variate ale cadrului natural fiind bogată 

din punctul de vedere al valorilor naturale. 

Pădurile sunt una dintre cele mai importante bogății ale zonei, predominând pădurile de foioase 

şi rășinoase. Suprafețele împădurite din zonă sunt întinse, iar acest lucru permite o valorificare 

multifuncțională a resurselor silviculturii. Unitatea administrativă Topliţa deține una din cele mai 

importante resurse forestiere din județul Harghita. Vegetația forestieră acoperă 38,14% din 

suprafața localităţii, constituind principala resursă economică a locuitorilor din zonă și asigură un 

bun echilibru ecologic.  

Localitatea este renumită prin împrejurimile sale care sunt un adevărat paradis al vânătorilor şi 

pescarilor sportivi, care fac dese excursii aici atât vara cât şi iarna precum si pentru cele două 

pârtii de schi, una fiind dotată cu telescaun (sunt accesibile atât pe jos cât şi cu mașina, fiind la 

distanțe mici de oraş). 

Atât pe teritoriul localităţii, cât şi în împrejmuiri, resursele solului sunt reduse, cele existente, în 

cea mai mare parte, sunt rocile vulcanice, lave andezitice, care furnizează materie primă pentru 

construcții (carierele de piatră - andezite, cariera Tarniţa situată în apropierea orașului)3. 

Resursa de apă este una din bogățiile vitale pentru dezvoltarea economică şi socială. Potențialul 

apelor de suprafaţă este utilizat mai cu seamă pentru asigurarea alimentării centralizate cu apă 

potabilă a așezărilor urbane, rurale şi a necesarului de apă pentru unități industriale. 

Importante sunt resursele de ape geotermale şi izvoarele cu apă mezotermală şi minerală, cu 

temperaturi de 26 grade, altele cu temperatura apei de 19-20 grade. Caracteristicile terapeutice 

ale apelor din zonă sunt: bicarbonatate, sodice, calcice, magneziene, hipotermale, slab 

radioactive, fiind indicate pentru afecțiuni cardiovasculare, ale tubului digestiv şi ale ficatului, 

nevroză astenică, stări de debilitate, surmenaj fizic şi intelectual, convalescență în stare generală 

bună. 

Izvoarele cu ape minerale sunt situate pe valea Voivodesei şi pe pârâul Puturosu, ale cărui apă 

„spală” rezervele de sulf de pe versantul nordic al Călimanilor. Acestea sunt: 

 
3 Sursă: „Topliţa repere monografice” – Ilie Șandru, Felicia Man, Costel-Cristian Lazăr 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița 
pentru perioada 2021-2030 

 

14 

 Izvoarele termominerale din microstaţiunea Bradul (izvoarele Banffy) situate la 600 m de 

centrul orașului; 

 Izvoarele termominerale de la ștrandul Tineretului (izvoarele Urmaczy) situate pe malul 

drept al Mureşului, aproape de centrul orașului, în apropiere de confluența Văii Topliţa cu 

râul Mureş, la altitudinea de 660 m. 

 

1.3 Structura demografică     

Municipiul Topliţa avea, la 1 iulie 2020, o populație stabilă de 15.647 locuitori, după domiciliu, 

în scădere cu aproximativ 5% față de efectivul înregistrat la 1 ianuarie 2011 (16.454 locuitori). 

De la an la an numărul locuitorilor s-a micșorat cu un procent de aproximativ 0,5%. Având în 

vedere această tendință de intensificare, o previziune pe baza extrapolării liniare a acestor date, 

conduce la o estimare probabilă a populației de 14.800 locuitori în 2030. 

Figura 4: Evoluția populației stabile a Municipiului Topliţa, 2011 – 2020 

 
Sursa: date furnizate de INS pentru perioada 2011 – 2020 

Și la nivelul județului Harghita, tendința populaţiei este în scădere, ca şi în cazul Municipiului 

Toplița: 

Figura 5: Evoluția populației stabile a Județului Harghita, 2011 – 2020 

 
Sursa: date furnizate de INS pentru perioada 2011 – 2020 

 

Evoluția populației municipiului Toplița urmează aceeași tendință de descreștere, similar 

populației județului Harghita: 
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Figura 6: Evoluția a populației stabile a Județului Harghita şi Municipiului Topliţa, 2011 – 2020 

 
Sursa: date furnizate de INS pentru perioada 2011 – 2020 

Structura populației pe grupe de vârstă 

Structura pe grupe de vârstă şi evoluția acesteia în ultimii ani confirmă un proces de îmbătrânire 

a populației. 

Din analiza datelor furnizate de INS, se observă faptul că ponderea copiilor sub 15 ani (13%) este 

mai mică decât ceea a vârstnicilor (15%), ceea ce confirmă procesul de îmbătrânire demografică. 

Numărul copiilor sub 15 ani este relativ în scădere, indicând un grad de natalitate în scădere. 

Figura 7: Structura populației pe grupe de vârstă la nivelul Municipiului Topliţa în anul 2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor INS (POP107D – populația după domiciliu) 

O structură similară a populaţiei se observă şi la nivelul județului Harghita, astfel ponderea de 

24,18% a tinerilor (15-34 ani) este aproximativ egală cu cea înregistrată la nivelul municipiului 

(24,48%).  

Aceeași situație o regăsim şi la nivelul populației sub 15 ani, unde avem un procent de 15,54% 

la nivel de județ şi 13,38% la nivelul municipiului. 

Tabel 1: Structura populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul jud. Harghita și Mun. Topliţa, 2020 

Grupe de 
vârstă 

Nr. persoane (județ 
Harghita) 

% Nr. persoane (Municipiul 
Topliţa) 

% 

0 - 14 ani 51.369 15,54 2.093 13,38 

15 - 34 ani 79.914 24,18 3.831 24,48 

35 - 64 ani 14.2751 43,20 7.272 46,48 

peste 65 ani 56.439 17,08 2.451 15,66 

TOTAL 330.473   15.647   

Sursa: Prelucrare date INS (POP107D – populația după domiciliu) 

 

Piramida vârstelor evidențiază disproporțiile care pot apărea în structura populației. Baza îngustă 

și forma amorfă a piramidei ce reflectă populația anului 2020 pe vârste, este caracteristică 

populațiilor îmbătrânite. Speranța de viață este mai ridicată în cazul femeilor, astfel încât un nivel 

superior al categoriilor de vârstă tinde să fie mai mare în partea stângă a piramidei. 
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Figura 8: Piramida vârstelor - Structura populației pe grupe de vârstă în Municipiul Topliţa, 2020 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor INS (POP107D – populația după domiciliu) 

 

Mișcarea naturală a populației 

În ultimii 5 ani (2014 – 2019), la nivelul municipiului Topliţa se observă scăderea numărului de 

nașteri şi cea a sporului natural (diferența între numărul născuților vii şi cel al decedaților într-un 

an). Aceste scăderi sunt frecvente în țările în curs de dezvoltare şi apar și datorită fenomenului 

de tranziție demografică. Evoluția nașterilor, deceselor şi a sporului natural ale populaţiei la nivelul 

Municipiului Topliţa, este următoarea: 

Tabel 2: Mișcarea naturală a populaţiei - date absolute 2015 – 2019 

An Născuți vii (nr.) Decese (nr.) Spor natural Căsătorii Divorțuri 

2015 140 171 -31 87 34 

2016 141 153 -12 77 36 

2017 115 163 -48 76 33 

2018 112 169 -57 87 39 

2019 117 171 -54 68 28 

Sursa: Prelucrare date INS (POP201D, POP206D, POP210D, POP212B) 

Din cauza sporului natural negativ populația se micșorează de la un an la altul. Sporul natural 

negativ survine pe fondul scăderii numărului nașterilor, grav este faptul că diferența dintre decese 

și nașteri s-a adâncit în ultimii ani, începând cu anul 2017.  

 

Migraţia populaţiei 

A doua componentă a dinamicii populaţiei este reprezentată de mișcarea migratorie cu cele două 

componente ale sale: migrația internă și cea externă.  

Migrația este influențată de o combinație de factori economici, politici, sociali și de mediu: fie în 

rural/urban/ţară de origine a unui migrat (factorii de impuls), fie în rural/urban/ţară de destinație 

(factori de atracție). În ultimii ani, în Municipiul Topliţa există un flux al plecărilor şi stabilirilor cu 

domiciliul (inclusiv migraţia externă), soldul schimbărilor de domiciliu fiind negativ, dar în scădere 

în ultimii ani:  
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Tabel 3: Migraţia populaţiei, date absolute, 2015 – 2019 
An Stabiliri cu domiciliul (inclusiv 

migraţia externa) 

Plecări cu domiciliul (inclusiv 

migraţia externa) 

Sporul 

migrației 

2015 168 234 -66 

2016 140 198 -58 

2017 143 212 -69 

2018 167 226 -59 

2019 172 224 -52 

Sursa: Prelucrare date INS (POP307A, POP308A) 

La baza migrației, fenomen complex, stau o multitudine de cauze. Cauze subiective cum ar fi 

circumstanțele economice nefavorabile, situația politică şi socială care pot provoca presiuni 

psihologice asupra individului, generând dorința indivizilor de a căuta un loc de viață care să le 

împlinească aspirațiile. Cauze obiective cum ar fi piaţă muncii care s-a globalizat şi a cunoscut o 

creștere fără precedent, determină pe de o parte nevoia atragerii de capital uman din exterior, 

iar pe de altă parte dorința de a emigra spre societăți care oferă împlinirea cerințelor indivizilor. 

Având în vedere aceste considerente, odată cu deschiderea granițelor, un segment important al 

populaţiei a ales să emigreze în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, a unui trai decent si 

modern.  

Migraţia atât de la nivelul Municipiului Topliţa, cât şi de la nivel național constă în migrarea cu 

precădere a populaţiei tinere, aptă de muncă. Acest fapt are ca efect crearea unei situații de criză 

atât pe piața muncii, cât şi pe piața asigurărilor şi serviciilor sociale, exercitându-se în acest fel o 

presiune deosebită asupra populaţiei ocupate pe piața muncii din România. Schimbările în 

structura pe grupe de vârstă şi pe sexe a populaţiei, concomitent cu descreșterea ratei fertilității 

duc la producerea unui fenomen continuă de îmbătrânire demografică. 

Continuarea fenomenului de migrare în afara municipiului Toplița sau chiar de emigrare 

determinat de scăderea atractivității locuirii și a oportunităților de angajare la nivel de municipiu 

are efecte nefavorabile în ceea ce privește dezvoltarea municipiului pe termen lung.    

 

Caracteristicile demografice – etnie şi religie  

Conform datelor de la ultimul recensământ al populației (2011), majoritatea locuitorilor din 

Municipiul Toplița sunt români (68,49%). Principala minoritate întâlnită la nivel de municipiu este 

cea a maghiarilor (22,11%). Pentru 5,76% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.  

 

Tabel 4: Distribuția populaţiei Municipiului Toplița după etnie – 2011 

Etnia Număr locuitori Pondere (%) 

Români 9.540 68,49% 

Maghiari 3.080 22,11% 

Romi 507 3,64% 

Altele 802 5,76 % 

Total 13.929 100 % 

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 8 Populația stabilă după etnie) 
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Prezența minorității romilor este semnalată ca fiind o problemă semnificativă la nivelul populației 

municipiului Toplița, ceea ce impune necesitatea unor acțiuni de îmbunătățire a coeziunii între 

etniile prezente în municipiu.   

Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în pondere de 

67,50%. Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 sunt: romano-

catolică (19,20%), reformată (3,91%), fiind prezente însă și alte religii precum și persoane care 

nu și-au declarat religia.  

Tabel 5: Distribuția populaţiei Municipiului Topliţa după religie – 2011 

Religia Număr locuitori Pondere (%) 

Ortodoxă 9.403 67,50% 

Romano-catolică 2.674 19,20% 

Reformată 544 3,91% 

Penticostală 183 1,31% 

Greco-catolică 111 0,80% 

Alții 1.014 7,28% 

Total 13.929 100 % 

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 13 Populația stabilă după religie) 
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Concluzii 

Municipiul Toplița este situat Regiunea de Dezvoltare Centru, în partea de Nord a județului 

Harghita (la o distanță de cca. 90 km de Miercurea-Ciuc – municipiul reședință de județ). 

Pădurile sunt una dintre cele mai importante bogății ale zonei, predominând pădurile de 

foioase şi rășinoase. Suprafețele împădurite din zonă sunt întinse, iar acest lucru permite o 

valorificare multifuncțională a resurselor silviculturii. Unitatea administrativă Toplița deține 

una din cele mai importante resurse forestiere din județul Harghita. Vegetația forestieră 

acoperă 38,14% din suprafața localității, constituind principala resursă economică a 

locuitorilor din zonă și asigură un bun echilibru ecologic. 

Municipiul Toplița avea, la 1 iulie 2020, o populație stabilă de 15.647 locuitori, după domiciliu, 

în scădere cu aproximativ 5% față de efectivul înregistrat la 1 ianuarie 2011 (16.454 

locuitori). Evoluția populației municipiului Toplița urmează aceeași tendință de descreștere, 

similar populației județului Harghita. 

Structura pe grupe de vârstă şi evoluția acesteia în ultimii ani confirmă un proces de 

îmbătrânire a populației. Din cauza sporului natural negativ populația se micșorează de la un 

an la altul. Sporul natural negativ survine pe fondul scăderii numărului nașterilor, grav este 

faptul că diferența dintre decese și nașteri s-a adâncit în ultimii ani, începând cu anul 2017. 

Conform datelor de la ultimul recensământ al populației (2011), majoritatea locuitorilor din 

Municipiul Toplița sunt români (68,49%). Principala minoritate întâlnită la nivel de municipiu 

este cea a maghiarilor (22,11%). Pentru 5,76% din populație, apartenența etnică nu este 

cunoscută. 

Populația municipiului Toplița prezintă un caracter multietnic care favorizează premisele unor 

bune colaborări transfrontaliere și multinaționale.  

Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în pondere 

de 67,50%. Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 sunt: 

romano-catolică (19,20%), reformată (3,91%), fiind prezente însă și alte religii precum și 

persoane care nu și-au declarat religia. 
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Puncte tari Puncte slabe 

➢ Mediu natural frumos cu un bogat peisaj 

geografic, potenţial turistic natural; 

➢ Fond forestier bogat cu rol în păstrarea 

ecosistemului; 

➢ Important nod rutier şi punct de legătură 

între Transilvania, Moldova şi Muntenia; 

➢ Distribuţia echilibrată a populaţiei pe sexe. 

 

➢ Relieful muntos îngreunează dezvoltarea 

teritorială; 

➢ Condiții climatice aspre specifice zonei de 

munte; 

➢ Localitate afectată de alunecări de teren 

şi inundații; 

➢ Ape curgătoare de suprafaţă cu debite 

mari; 

➢ Potențialul turistic slab valorificat; 

➢ Resursele solului sunt reduse; 

➢ Îmbătrânirea demografică a populației; 

➢ Valori reduse ale natalității, pondere 

scăzută a tinerilor în cadrul populaţiei. 

 

Oportunități Amenințări 

➢ Valorificarea resurselor naturale; 

➢ Valorificarea resurselor de energie 

regenerabilă; 

➢ Dezvoltarea economică sustenabilă a 

zonei. 

➢ Impact negativ crescut al exploatării 

neraționale a solului;  

➢ Migrarea populaţiei, în special a tinerilor, 

în alte localități din țară și în străinătate;  

➢ Îmbătrânirea populaţiei și creșterea 

ponderii populaţiei pensionate. 

 

 

 

 

 

  

ANALIZA S.W.O.T. la nivelul teritoriului 

și la nivelul situației demografice  
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2.1 Privire de ansamblu      

În municipiul Topliţa de la Revoluția din 1989 şi până în prezent au fost înregistrate la Registrul 

Comerțului un număr de 1.012 firme. Până la data actualizării au rămas în funcțiune 710 firme4, 

iar pentru anul 2019 au depus datele de bilanț un număr de 411 firme5. Procentul firmelor 

înregistrate în Municipiul Toplița este de sub 5% din totalul celor înregistrate în județul Harghita.  

Principalele domenii economice din municipiul Topliţa, în funcție de domeniile CAEN cu cifra de 

afaceri cea mai mare pe care o generează, sunt reprezentate de: fabricarea încălțămintei 

(24%), comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate (11%), fabricarea prin 

tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte (10%). 

Figura 9: Distribuția cifrei de afaceri pe domenii de activitate, în municipiul Topliţa, 2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor www.listafirme.ro 

Între activitățile care concentrează cel mai mare număr de angajați în municipiul Topliţa, pe lângă 

activitatea de fabricarea încălțămintei (30,4%), fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor 

articole de îmbrăcăminte (24,6%) și tăierii si rindeluirea lemnului (12,3%), se remarcă activitățile 

de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun (9,8%) şi baruri şi alte activități de servire a băuturilor (6,9%). 

 

 
4 Sursa: https://app.confidas.ro/cautare-companii  
5 Sursa: https://www.listafirme.ro/harta/harghita-toplita.htm  
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Figura 10: Distribuția angajaților pe domenii de activitate, în municipiul Topliţa în anul 2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor www.listafirme.ro 

Ca tipologie a întreprinderilor, mediul de afaceri din Municipiul Topliţa prezintă următoarele 

caracteristici:  

 90,56% din societățile comerciale active sunt microîntreprinderi care generează 35,70% 

din cifra de afaceri pe plan local; 

 64,30% din cifra de afaceri locală este generată de întreprinderile mici și mijlocii, care 

generează 69,23% din locurile de muncă și reprezintă 9,44% din mediul de afaceri;   

La nivelul municipiului Topliţa nu sunt înregistrate întreprinderi mari, cu peste 250 de angajați, 

care să participe activ la cifra de afaceri a localității.  

Tabel 6: Tipologie întreprinderilor și structura mediul de afaceri din Municipiul Topliţa după nr. 

întreprinderi, cifra de afaceri generată și nr. angajați – 2019 

Nr. crt.  Grupe de întreprinderi % nr. firme % cifra de afaceri % nr angajați 

0 angajati 140 38,89% 0,90% 0,00% 

1-9 angajati 186 51,67% 34,80% 30,78% 

10 - 49 angajați 30 8,33% 43,81% 33,57% 

50-249 angajați 4 1,11% 20,49% 35,66% 

Sursa: Prelucrarea date www.listafirme.ro  

Se remarcă faptul că mediul economic se bazează pe activitatea microîntreprinderilor care 

generează mai mult de un sfert din cifra de afaceri pe plan local, dar marea parte a activității este 

realizată de întreprinderile mici și mijlocii.  

În Toplița, nu își desfășoară activitatea întreprinderi mari.  
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Dinamica antreprenorială  

Ca şi dinamică a volumului de afaceri, în municipiul Topliţa activitatea economică a fost în continuă 

creștere în ultimii 10 ani, cu o ușoară scădere în perioada 2013 – 2015, sub efectele crizei 

economice, dar treptat începând cu 2016 cifra de afaceri înregistrează o nouă creștere.  

În ceea ce privește dinamica numărului de angajați, se înregistrează o ușoară scădere în ultimii 

3 ani.  

Figura 11: Evoluția cifrei de afaceri (mil. Lei) înregistrate de societățile comerciale din municipiul Topliţa 

în perioada 2005 – 2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din adresa ONRC 4056/03.03.2021 şi  www.listafirme.ro 

Dinamica cifrei de afaceri urmează evoluția înregistrată și la nivelul județului Harghita, în condițiile 

în care municipiul Topliţa genera la nivel de 2017 aproximativ 1,46% din cifra de afaceri de la 

nivelul județului.  

În municipiul Topliţa regăsim aproximativ 5% din societățile comerciale active la nivelul județului 

Harghita. 

Figura 12: Evoluția cifrei de afaceri înregistrată de societățile comerciale din municipiul Topliţa raportată 

la nivelul județului Harghita, în perioada 2008 – 2019 (mil lei) 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din adresa ONRC 4056/03.03.2021 şi INS (INT104D) 
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În ceea ce privește evoluția comparativă a numărului firmelor prezente în mediul de afaceri, se 

observă o ușoară scădere a numărului de întreprinderi la nivelul județului Harghita cu aproximativ 

12,59% în 2018 față de 2008 și o ușoară scădere a numărului de întreprinderi din Topliţa cu 

aproximativ 7% în 2019 față de 2018.  

Figura 13: Evoluția numărului de întreprinderi la nivelul municipiului Topliţa 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din adresa ONRC 4056/03.03.2021 şi www.listafirme.ro 

Numărul de întreprinderi, atât la nivelul Municipiului Toplița cât și la nivelul județului Harghita 

cunoaște o evoluție descendentă față de nivelul anului 2008, mai accentuată și cu mai multe 

oscilanții în cazul municipiului Toplița, în timp ce, în cazul județului Harghita, se observă o tendință 

de creștere în ultimii 5 ani. 

 

Figura 14: Evoluția numărului de întreprinderi la nivelul municipiului Topliţa față de județul Harghita, în 

perioada 2008 – 2018 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din adresa ONRC 4056/03.03.2021 şi date INS (INT101O) 

În cadrul municipiului Toplița, evoluția numărului de angajați până la finalul anului 2019 a avut o 
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anul 2005 la 1.722 angajați în anul 2019 (luând în considerare principalele domenii economice 

din municipiul Topliţa, în funcție de domeniile CAEN): 

 

Figura 15: Evoluția nr. de angajați la nivelul municipiului Topliţa în funcție de domeniile CAEN 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din adresa ONRC 4056/03.03.2021 şi www.listafirme.ro  

În topul societăților comerciale în raport cu cifra de afaceri sunt prezente firme de renume care 

își desfășoară activitatea în municipiul Toplița, activând în fabricarea încălțămintei, diferite tipuri 

de comerț, fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte, baruri şi alte 

activități de servire a băuturilor şi transport sau comerț.   

Tabel 7: Topul societăților comerciale din Municipiul Topliţa, după cifra de afaceri din 2019 

Nr. 

crt. 
Denumire firmă CAEN 

Cifra de 

afaceri 

(lei) 

Profit 

(lei) 

Număr 

mediu de 

angajați 

1.  Toplita SA 1520 Fabricarea încălțămintei 26.184.177 -368.426 233 

2.  Keps Products 

S.R.L. 

4634 Comerț cu ridicata al băuturilor 9.493.642 2.460 3 

3.  Comsport 

Luceafarul SRL 

4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în 

magazine specializate 

3.842.802 635.937 7 

4.  MONI & CSABI SRL 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, 

cu vânzare predominantă de produse nealimentare 

4.079.592 118.269 14 

5.  Service Apollo SRL 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, 

cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

băuturi şi tutun 

6.043.192 379.121 15 

6.  Farmacia Nova SRL 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, 

în magazine specializate 

6.110.997 469.602 16 

7.  Izabella SRL 5610 Restaurante 3.825.148 446.440 28 

8.  Critos Distribution 

SRL 

4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine 

specializate 

16.670.708 387.105 29 

9.  Treforex SRL 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea 

articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale 

împletite 

9.474.400 903.164 29 

10.  Zenco-Trans SRL 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 4.091.010 731.021 36 

11.  Astoria-Service SRL 5630 - Baruri şi alte activități de servire a băuturilor 12.360.572 891.731 45 

12.  Danico SRL 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv 

lenjeria de corp) 

6.088.653 1.162.687 95 

13.  Romtop Industries 

SA 

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor 

articole de îmbrăcăminte 

12.296.914 1.865.748 228 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din adresa ONRC 4056/03.03.2021 şi www.listafirme.ro  

Zona Municipiului Toplița reprezintă un punct de inters în ceea ce privește dezvoltarea economică 

și calitatea adecvată a vieții, precum și finanțarea comună6. Astfel se poate forma o zonă 

 
6 Sursa: Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita 2021-2030 
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policentrică, în care aria de influență este îndreptată și către comunele periferice, oferindu-le 

tendințe asemănătoare de creștere și dezvoltând noi ecosisteme de afaceri. 

În cadrul Strategiei de dezvoltare rurală a județului Harghita 2021-2030, municipiul Toplița este 

vizat în cadrul subprogramelor 2.1 Consolidare, formare profesională și asistență pentru afaceri 

și 2.2 Comunicare și acces la internet ce vizează dezvoltarea sectorului IMM precum și dezvoltarea 

infarstructurii ce va susține digitalizarea.  

De asemenea, municipiul Toplița se regăsește și în industrializarea spațiului rural7, mai exact în 

subprogramul 4.2 Un mediu de afaceri prietenos ce are ca rol promovarea între antreprenori, 

crearea unui centru de incubare zonală, organizarea de evenimente specifice, consolidarea 

cluburior de antreprenori 

 

2.2 Industrie și servicii  

„Fabricarea încălțămintei” generează 13,02% din cifra de afaceri pe plan local și concentrează 

16,61% din totalul locurilor de muncă. 

În domeniul de activitate CAEN 1520 - Fabricarea încălțămintei, întâlnim cel mai mare producător 

pe plan local, Societatea Topliţa S.A. Societatea are ca principal acționar Star International 

S.R.L. fiind societate cu capital majoritar străin. Compania are o experiență vastă, aproximativ 29 

ani în domeniul producerii încălțămintei, participând la 79,90% la cota de piaţă din domeniu cu 

cod CAEN 1520, în cadrul județului Harghita şi 0,65% pe plan național. Societatea Topliţa S.A. se 

remarcă cu un număr de 233 salariați şi se numără printre principalii angajatori din municipiul 

Topliţa.  

În același sector se mai afirmă pe următoarele două locuri, dar la distanță semnificativă de Toplita 

S.A. ca volum de activitate: 

 Teranzol S.R.L. înființată în 2003, cu un număr de 27 de angajați la nivel de 2019 şi capital 

roman; 

 Kamar Minerva S.R.L. înființată în 2003, cu un număr de un angajat la nivel de 2019 şi 

capital roman; 

În ordinea volumului cifrei de afaceri după codul CAEN se remarcă 4725 - Comerț cu amănuntul 

al băuturilor, în magazine specializate care generează aproape 81,08% din totalul cotei de piaţă 

pe județ şi 5,57% pe ţară cu cod CAEN 4725. Pe plan local generează 7,41% din totalul cifrei de 

afaceri, concentrează 1,68% din numărul locurilor de muncă şi se remarca un singur agent 

economic - Critos Distribution S.R.L., înființat în 2007 şi are capital român.  

Având în vedere cota parte din cifra de afaceri după codul CAEN se remarcă 1439 - Fabricarea 

prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte care generează aproape 100% din 

totalul cotei de piaţă pe județ şi 2,4% pe țară cu cod CAEN 1439. Pe plan local generează 5,47% 

din totalul cifrei de afaceri, concentrează 13,47% din numărul locurilor de muncă şi se regăsesc 

3 agenți economici, din care se remarcă -  Romtop Industries S.A. înființat în 1994 ( aproape 26 

ani de activitate), cu număr de 228 de angajați şi are capital român.  

 
7 Sursa: Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita 2021-2030 
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Codul CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri este sectorul care aglomerează 32 de agenți 

economici activi, reprezentând  8,89% din totalul societăților din municipiul Toplița, concretizează 

5,28% din locurile de muncă din Topliţa și generează 5,92 % din cifra de afaceri pe plan local.  

Activitatea cu cel mai mare impact economic în acest sector o desfășoară Zenco-Trans S.R.L. 

înființată in 1998, însumând un număr mediu de 36 angajați si are capital român. Zenco-Trans 

S.R.L. generează aproape 0,9 % din totalul cotei de piaţă pe județ şi 0,01% pe țară cu cod CAEN 

4941. 

Sectorul de activitate în care se remarcă prezența celor mai mulți agenți economici (16,66% din 

total la nivelul municipiului) este sectorul „Comerț”, care generează 23,37% din cifra de afaceri 

la nivel de  municipiu.  

Numărul cel mai mare de agenți economici care activează în acest sector sunt în zona comerțului 

cu amănuntul - 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. 

Tabel 8: Principalele tipuri de activități de comerț din Municipiul Topliţa 

Tip de activitate de comerț 
Nr. agenți 

economici 

Pondere 

(%) 

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi şi tutun 
20 33,33% 

4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse nealimentare 
9 15,00% 

4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine 

specializate 
1 1,67% 

4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 2 3,33% 

4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 1 1,67% 

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 1 1,67% 

4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice şi software-ului, in 

magazine specializate 
1 1,67% 

4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 1 1,67% 

4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor 

pentru vopsit, în magazine specializate 
2 3,33% 

4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare 

de podea, în magazine specializate 
1 1,67% 

4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz 

casnic n.c.a., în magazine specializate 
1 1,67% 

4761 - Comerţ cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 1 1,67% 

4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine 

specializate 
2 3,33% 

4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 1 1,67% 

4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 3 5,00% 

4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 2 3,33% 

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi semințelor, comerț cu amănuntul al 

animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate 
1 1,67% 

4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4 6,67% 

4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 1 1,67% 

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 1 1,67% 

4799 - Comerţ cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, 

chioșcurilor şi piețelor 
4 6,67% 

Sursa: date www.listafirme.ro 
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Figura 16: Principalele tipuri de activități de comerț din Municipiul Toplița, în anul 2019 

 
Sursa: date www.listafirme.ro 

„Turismul” este un sector de activitate ce nu se afirmă din punctul de vedere al rezultatelor 

obținute, deși în cadrul Municipiului Toplița există în continuare potențial de dezvoltare. Sectorul 

concentrează 4,17% din agenții economici prezenți la nivelul municipiului și 5,52% din numărul 

angajaților, activitatea predominantă fiind în domeniul CAEN 5610 – Restaurante participând la 

cifra de afaceri cu un procent de 4,09%. 

Din informațiile de mai sus se poate concluziona, ca importanță la nivel local predomină activitatea 

economică majoritară desfășurată de societățile comerciale din industria ușoară (tricotaje, 

încălțăminte), prelucrarea lemnului, construcții, comerț. Acest aspect este susținut de indicatorii 

înregistrați, respectiv gradul de ocupare al populației active în activitatea economică pe plan local, 

precum și valorile indicatorilor financiari, respectiv cifra de afaceri și profitul, care în mod indirect 

contribuie la dezvoltarea comunității locale prin taxele și impozitele virate la bugetul local. 

Se poate remarca diversitatea activităților societăților private în economia municipiului, dar 

activitățile complexe sunt încă în fază incipientă – de exemplu, în prelucrarea lemnului predomină 

prelucrarea primară, cu valoare intrinsecă redusă față de posibilități. De asemenea, se remarcă 

faptul că structura pe ramuri de activitate reflectă un stadiu neevoluat de viață economică - 

sectorul terțiar (ce include și serviciile legate de turism) reprezentând un procent relativ mic. 
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2.3 Agricultură și Silvicultură  

Situația fondului funciar  

Fondul funciar de la nivelul Municipiului Toplița este constituit din terenurile de orice fel, indiferent 

de destinație, de titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul (public, privat,  obștesc etc.) 

din care fac parte. 

Suprafața agricolă, după modul de folosință, include terenurile cu destinație agricolă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice sau juridice şi care se clasifică astfel: teren arabil, pășuni şi fânețe 

naturale, vii şi pepiniere viticole, livezi şi pepiniere pomicole. 

Din punctul de vedere al activității agricole/neagricole, conform datelor INS, dintr-un total de 

33.770 ha suprafață a fondului funciar de la nivelul municipiului, 59,49% avea la nivelul anului 

2014 destinație agricolă (20.091 hectare).  

 Din totalul suprafeței agricole, principalele destinații sunt: 330 ha teren arabil, 14.577 ha 

pășuni, 5.184 ha sunt ocupate de fânețe; 

 La nivelul Municipiului Toplița nu sunt înregistrate vii şi livezi.  

 Din totalul suprafeței neagricole, principalele destinații sunt: 12.880 ha păduri şi altă 

vegetație forestieră, 112 ha sunt ocupate de ape şi bălți, 311 ha sunt ocupate de căi de 

comunicații și 315 ha sunt ocupate de construcții. 

 La nivelul municipiului sunt înregistrate 61 ha de terenuri degradate. 

Informațiile analizate se raportează la nivelul anului 2014 deoarece nu s-a finalizat acțiunea de 

cadastrare a tarii, de către Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, astfel seriile 

INS de date sunt blocate la nivelul anului 2014. 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2014, suprafețele de 

teren cu destinație agricolă erau următoarele:  

 

Tabel 9: Situația fondului funciar al Municipiului Toplița după modul de folosință 

Total 

(ha) 

Agricolă (ha) Terenuri neagricole (ha) 

 Arabila  Pășuni Fânețe Păduri si alta 

vegetație 

forestiera 

Ocupata cu 

ape, bălți  

Ocupata cu 

construcții  

Cai de 

comunicații si 

cai ferate  

Terenuri 

degradate si 

neproductive 

33.770 330 14.577 5.184 12.880 112 315 311 61 

din care, proprietate privată: 

30.183 327 14.557 5.157 9.857 0 285 0 0 

Sursa: date INS (AGR101B - Suprafața fond. funciar după modul de folosință, pe localități) 

 

În nordul județului Harghita, unde există terenuri arabile extinse precum și pajiști întinse8, se 

urmărește crearea unui fond de domenii agrare județene ce are ca scop reutilizarea terenurilor 

agricole vacante. Grupul țintă vizat este cel al tinerilor fermieri care dețin competențe și calificări 

de a consolida o agricultură ecologică și modernă.  

 
8 Sursa: Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita 2021-2030 
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Suprafețele cu pondere majoritară în teritoriul municipiului sunt cele ale fondului funciar agricol 

(pășuni şi fânețe) şi cele silvice. Alte suprafețe sunt reduse ca întindere din total, de unde rezultă 

caracterul predominant rural şi natural al teritoriului municipiului.  

Repartizarea grafică a fondului funciar se prezintă astfel: 

Figura 17: Modul de folosință pentru suprafața agricolă – ha 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor INS (AGR101B) 

Fondul funciar aflat în proprietatea municipiului Toplița, în suprafață de 33.770 hectare, se află 

în proporție de 89,38% în domeniul privat și 10,62% în domeniul public al municipiului.  

 

Agricultură, Silvicultură și Pescuit 

Sectorul agricultură, pescuit şi piscicultură nu este unul dezvoltat la nivelul municipiului fiind 

reprezentat de un singur agent economic ce are ca obiect de activitate 113 - Cultivarea legumelor 

și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor, participând cu 0,07% la cifra de afaceri locală, 

concentrând doar 0,41% din angajații  municipiului. 

În ceea ce privește numărul de ferme vegetale și animale, la nivelul Municipiului Toplița 

predomină fermele agricole de subzistență/semi-subzistență, organizate sub forma fermelor 

familiale, care produc produse agricole (vegetale şi animale) pentru consumul propriu sau pentru 

vânzarea produselor agricole pe piețele din oraș. Predomină lucrătorii pe cont propriu în 

agricultură care dețin certificat de producător.  

În ultimii 5 ani, 2020-2016, crescătorii de animale s-a redus cu 22%, în timp ce numărul de capete 

a urmat aceeași tendință, de la 33.713 la 29.869. Cei mai mulți dintre acești crescători se află în 

Toplița9.   

Gradul de asociere al fermierilor la nivel local este redus; în Municipiul Toplița este înregistrată 

Asociaţia Arinişul Călimani Cooperativă Agricolă, care face parte din Federaţia Oierilor de Munte 

din România. 

Principalele activități agricole sunt cultura cartofului – aceasta fiind principala cultură care se 

pretează în zonă și creșterea animalelor, având în vedere suprafața întinsă a pășunilor şi fânețelor 

existente. 

 
9 Sursa: Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita 2021-2030 
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În dezvoltarea economică a municipiului Toplița rolul cel mai important îl joacă potențialul silvic 

ridicat, aspect susținut și de suprafața semnificativă ocupată de păduri în totalul suprafeței 

neagricole, respectiv 12.880 ha.  

Un domeniu de activitate care se remarcă deși nu este printre primele locuri este  exploatarea și 

prelucrarea lemnului (în prelucrarea lemnului predomină prelucrarea primară, cu valoare 

intrinsecă redusă față de posibilități), bazată pe bogatele resurse de materii prime aflate în 

teritoriu generând 8,37% din cifra de afaceri generată la nivel de municipiu, însumează 10,56% 

din numărul de agenți economici și cuprinde în desfășurarea activității doar 9,47% din numărul 

de angajați ai municipiului.  

Figura 18: Ponderea ocupată, din total cifră de afaceri, de principalele tipuri de activități de prelucrare a 

lemnului din Municipiul Toplița, în anul 2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor www.confidas.ro  

Pădurile sunt administrate Ocolul Silvic Toplița din cadrul Direcției Silvice Harghita.  

 

2.4 Turism   

Municipiul Toplița este amplasat într-un cadrul natural deosebit, având perspective multiple de a 

intra tot mai mult în circuitul turistic intern şi internațional. Activitățile legate de turism ar trebui 

sa aibă cea mai pronunțată expansiune, în vederea valorificării potențialului turistic existent și 

asigurarea, prin acestea, a relansării economice a municipiului și a zonei. 

Municipiul Toplița are pontețialul unui centru de coordonare turistică. De aceea este indicată 

inițierea unui demers de identificare a posibilităților de cooperare cu teritoriile învecinate (zona 

Borsecului, defileul Mureșului și munții Călimani și Gurghiului), pentru asigurarea de servicii 

turistice complementare. 

Obiectivele turistice relevante la care se poate avea acces din Municipiul Toplița sunt: 

 Stațiunea Bradul care dispune de resurse de interes major - apă termominerală, cadru 

natural valoros, o rezervație naturală, zone cu valoare peisagistică și, nu în ultimul rând, 

o bază materială existentă care necesită însă lucrări modernizare.  

 Pârtia de schi Măgheruș, cu un cadru natural valoros, prevăzută pentru activități turistice 

și de agrement precum și zona din jurul monumentului eroilor.  
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 Localitatea Secu poate deveni în întregime o zonă de interes turistic, cu un cadru natural 

favorabil activităților turistice sportive, cu posibilitate de centralizare a unor trasee turistice 

montane.  

Turismul agromontan este o altă formă posibilă de organizare a activităților turistice, demnă de 

a fi sprijinit, având în vedere caracterul încă rural a unor teritorii însemnate din intravilan. 

Serviciile legate de activitățile turistice pot conduce la o creștere considerabilă a numărului 

locurilor de muncă prin dezvoltarea și modernizarea dotărilor aferente – hoteluri, pensiuni, spații 

de cazare, alimentație publică, dotări sportive și de agrement, dotări culturale de interes turistic. 

Toate acestea presupun totodată dezvoltarea infrastructurii rutiere și edilitare și a serviciilor legate 

de aceasta. 

Turismul a reprezentat până în prezent un element central al politicii de dezvoltare durabilă a 

municipiului. Cu toate acestea, potențialul turistic al zonei rămâne în continuare un element 

insuficient  valorificat. Turismul constituie un domeniu a cărui dezvoltare ar putea conduce la o 

revigorare a vieții socio-economice a municipiului, în condițiile în care există deja elemente care 

îi pot asigura sustenabilitatea: cadrul natural, izvoarele de ape minerale și termominerale, 

monumentele istorice și culturale existente în zonă, trasee montane atractive, posibilitatea 

desfășurării de activități turistice sportive.  

De remarcat este faptul că în Municipiul Toplița funcționează deja Centrul Național de Informare 

și Promovare Turistică (CNIPT) Toplița, certificat în anul 2016, locul unde vizitatorii/turiștii se pot 

informa cu privire la punctele de atracție ale zonei.  

Din analiza efectuată în cadrul Barometrului Urban10 însumând toți factorii de atractivitate la 

nivelul anului 2019, respectiv resurse turistice naturale, resurse turistice antropice, infrastructura 

cu specific turistic şi accesibilitatea la infrastructura majoră de transport, Municipiul Toplița atinge 

un index general al atractivității turistice de 43,1 puncte clasându-se ca UAT cu indice 

general al atractivității turistice mediu.  

Resursele care contribuie la determinarea factorilor de atractivitate relevanți la nivelul municipiului 

sunt următoarele:  

• resursele turistice naturale (grad de atractivitate ridicat), bazat pe:   

o Cadrul natural: 

▪ Poziția în raport cu marile unități (trepte) majore de relief 

▪ Elemente geomorfologice cu impact turistic, component biogeografică 
(vegetație și fauna de interes turistic) 

▪ Elemente hidrografice cu impact turistic 

▪ Peisaje de interes turistic 

▪ Traseul secuiesc – din care face parte secțiunea M12 albastru (Brașov – 

Sfântu Ghorghe – Miercurea Ciuc – Toplița – Vatra Dornei); 

▪ Traseul cultural între Bisericile Cetate de la Băile Tușnad și Toplița11. 

o Factori naturali terapeutici cuprinzând următoarele componente: 

▪ ape minerale terapeutice 

▪ lacuri terapeutice 

 
10 Sursa: Barometru Urban, 2020 - https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 
11 Sursa: Strategia de dezvoltare spațială a județului Harghita 
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▪ nămoluri terapeutice (sapropelice, minerale, de turbă etc.) 

▪ emanații naturale de gaze terapeutice (mofete, solfatare, fumarole) 

▪ ansamblul elementelor fizico-chimice ale litoralului marin 

▪ ansamblul elementelor climatice ale litoralului marin; 

▪ factorii sanogeni ai principalelor tipuri de bioclimă regăsite pe teritoriul 
României, inclusiv de la nivelul peşterilor şi salinelor etc. 

o Arii protejate cuprinzând următoarele componente: 

▪ rezervații ale biosferei 

▪ parcuri naționale 

▪ parcuri naturale 

▪ alte rezervații şi monumente ale naturii 

• resursele turistice antropice (grad de atractivitate mediu): 

o Monumente istorice, cu următoarele categorii: monumente, ansambluri situri 

arheologice, de arhitectură, monumente de for public, respective monumente 
memoriale-funerare 

o Muzee şi colecții publice, cu următoarele categorii: 

▪ muzee, case memoriale 

▪ colecții publice, galerii de artă 

o Manifestări culturale anuale/repetabile, cu următoarele componente: festivaluri, 

serbări, sărbători, târguri etc. 

o Obiective arhitectonice12 precum elementele de căi ferate pentru exploatarea 

lemnului. 

 

Principalele atracții turistice  

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) Toplița realizează informarea 

turiștilor despre ofertele și atracțiile turistice locale și zonale, baza de date fiind periodic 

actualizată13. Serviciile oferite de acest centru sunt următoarele: 

 informarea cu privire la oferta turistică locală și atracțiile turistice locale, naționale și 

regionale; 

 informarea privind oferta locală de cazare; 

 informarea cu privire la posibilitățile de rezervare a biletelor de transport, precum si cu 

privire la disponibilitatea ghizilor turistici locali și naționali specializați; 

 consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi naționale; 

 oferirea de informații cu privire la autoritățile competente în soluționarea reclamațiilor care 

se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice. 

Folosirea corectă a informațiilor, identificarea unei identități locale şi autentice sporesc 

însemnătatea destinației şi locației. Municipiul Toplița, din punctul de vedere al diversității 

obiectivelor sale turistice, poate fi vizitat în orice anotimp al anului. 

 
12 Sursa: Strategia integrată de turism a județului Harghita pentru perioada 2020-2027 
13 Sursa: https://visitharghita.com/places/centrul-de-informare-turistica-toplita-_rpeifdzylxg2w  

https://visitharghita.com/places/centrul-de-informare-turistica-toplita-_rpeifdzylxg2w
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Resursele hidro-minerale ale zonei constituie, la rândul lor, surse turistice cu o însemnătate 

deosebită: izvoarele foarte slab radioactive din Toplița au proprietăți radioactive rezultate din 

emanațiile de radon din substratul vulcanic şi reprezintă elemente de interes terapeutic .  

Apele minerale din zonă (ape bicarbonate, sodice, calcice, magneziene, hipotermale, slab 

radioactive) au indicații în afecțiuni cardiovasculare, ale tubului digestiv şi ale ficatului, nevroză 

astenică, stări de debilitate, surmenaj fizic şi intelectual, convalescență în stare în general bună. 

Un aspect important care contribuie la creșterea atracției turistice a orașului ar putea fi determinat 

de valorificarea potențialului turistic al drumețiilor care ar putea fi realizate în munții Căliman, 

bazinul Topliței și al Borsecului, defileul Toplița – Deda (partea stâncoasă a Munților Gurghiu) și 

în amonte pe râul Mureș. În plus, zona Topliței oferă posibilitatea organizării unor excursii şi 

drumeții plăcute, dar şi vizitarea obiectivelor istorice:  

 drumeție în munții Căliman pe o distanță de 24 km. De la Gura Secului, după 10 km se ajunge 

la Deluț, apoi după cinci ore prin mirificul peisaj montan la Dealul Alb, după care drumul duce 

spre lacul Iezer de origine vulcanică, cu o suprafață de 1.300 mp şi o adâncime de 3-5 m la 

o altitudine de 1.750 m. Lacul şi împrejurimile sunt rezervație naturală.  

 de la lacul Iezer se poate ajunge spre vârfurile Munţilor Căliman: Vârful Izvorului (2.035 m), 

Negoiu (2.046 m), Pietrosu (2.102 m) 

 pe șoseaua spre Borsec se poate ajunge peste pasul Creanga, la o altitudine de 1.105 m prin 

mirificul decor al pădurilor de brad, la popasul turistic care face legătura dintre Bazinul Topliței 

şi al Borsecului.  

 de la Borsec, drumul trece prin Corbu - Tulgheș şi după 77 km se ajunge la Durău sau mai 

departe spre Moldova (Tg. Neamț, P. Neamț, V. Dornei). 

 defileul Toplița - Deda, trece prin partea stâncoasă a Munţilor Gurghiu, urmându-și apoi cursul 

spre Reghin şi mai departe brăzdând Transilvania.  

 se pot efectua excursii în amonte pe Mureș trecând prin Lăzarea, unde se poate vizita castelul 

- Castelul din Lăzarea.  

 din Gheorgheni se poate opta pentru trasee, fie spre Lacu Roșu şi Cheile Bicazului, fie spre 

Izvorul Mureșului unde se poate vizita Mănăstirea cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” sau 

stațiunea unde se pot practica mai ales sporturi de iarnă. 

 din Gheorgheni se ajunge la Odorheiul Secuiesc prin pasul Bucin şi stațiunea Homorod; mai 

departe pe firul Oltului, „fratele” Mureșului, se ajunge la Miercurea Ciuc, reședința județului 

Harghita. 

La obiectivele de mai sus se mai pot adăuga: 

• Obiective culturale:  

 Monumentul-mausoleu al eroilor căzuți în primul război mondial amplasat în drumul ce 

duce spre Borsec; 

 Casa culturală şi biblioteca din Toplița care reprezintă şi un centru de organizare a 

manifestărilor culturale județene;  

 Festivaluri de tipul „Zilele orașului”.     

• Obiective ecumenice: 

 Mănăstirea Doamnei din cartierul Moglănești,  

 Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie în drumul ce duce spre Reghin. 
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Pe lângă multitudinea de resurse enumerate se mai pot menționa resursele antropice ce oferă 

oportunitatea de a valorifica o diversitate de atracții ce pot fi dezvoltate ca produse turistice. 
Potențialul turistic al municipiului se reflectă în condițiile deosebit de favorabile oferite pentru 
practicarea unei game variate de activități cu caracter turistic: turismul cultural, turismul activ, 

turismul de evenimente, de agrement și recreere, istoric, ecumenic, de afaceri și de tranzit, 
sportiv, etc. 

Infrastructura şi serviciile turistice sunt însă insuficient dezvoltate pentru a susține o ofertă care 
să poată, pe de o parte, valorifica potențialul turistic al municipiului şi, pe de altă parte, să 
genereze venituri şi o activitate economică din turism. Posibile cauze ar putea fi pregătirea 

insuficientă în domeniul antreprenoriatului și managementului turistic, lipsa personalului calificat, 
grad scăzut de instruire în turism sau promovare insuficientă a atracțiilor turistice din Municipiul 

Toplița. 

Structuri de primire turistică  

În ciuda unei infrastructuri turistice adecvate, conform datelor furnizate de INS, Toplița dispunea 

în anul 2019 de 13 unități de primire turistică, din care un hotel, o cabană turistică, 10 pensiuni 

turistice şi o pensiune agroturistică. La data de 13.11.2020 în registrul structurilor de primire 

turistice cu funcțiuni de cazare clasificate14 figurau în plus 9 camere de închiriat, în total 22 

structuri de cazare autorizate, având 177 spații de cazare și 418 locuri.     

Tabel 10: Situația unităților de cazare în perioada 2010-2019 în municipiul Toplița 

Tipuri de structuri de 
primire turistică 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 3 4 5 5 9 11 10 12 11 13 

Hoteluri - - - - - 1 1 1 1 1 

Cabane turistice 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 

Căsuțe turistice - - - - 1 1 1 1 - - 

Pensiuni turistice 2 2 4 4 5 5 4 6 8 10 

Pensiuni agroturistice - 1 1 1 2 3 3 3 1 1 

Sursa: date INS (TUR101C)  

Figura 19: Evoluția unităților de cazare în municipiul Toplița – perioada: 2010-2019 

 
Sursa: date INS (TUR101C)  

 
14 Sursa: http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hoteluri 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Cabane turistice 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

Casute turistice 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

Pensiuni agroturistice 0 1 1 1 2 3 3 3 1 1

Pensiuni turistice 2 2 4 4 5 5 4 6 8 10

http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
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Capacitatea de cazare existentă în Toplița în anul 2019 a fost de 299 locuri, având o evoluție 

variabilă şi favorabilă în perioada 2014-2019, numărul locurilor de cazare înregistrând o creștere 

semnificativă, același fapt putându-se observa şi la numărul structurilor de primire turistică.  

 

Figura 20: Evoluția locurilor de cazare în municipiul Toplița – perioada: 2010-2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor INS (TUR102C)  

Sosirile turistice înregistrate de unitățile de cazare turistică din Toplița în anul 2019 au ajuns la 

9.402, iar numărul înnoptărilor la 15.207, ceea ce înseamnă că durata medie de ședere a unui 

turist a fost de 1,6 zile. Această durată plasează Municipiul Toplița în categoria destinațiilor de 

turism de tranzit, de afaceri sau de weekend. 

Figura 21: Evoluția sosirilor în municipiul Toplița – perioada: 2010-2019 

 
Sursa: date INS (TUR104)  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hoteluri 0 0 0 0 0 49 49 47 47 47

Cabane turistice 38 18 0 0 18 18 18 18 18 18

Casute turistice 0 0 0 0 15 15 15 15 0 0

Pensiuni turistice 23 14 55 55 79 79 62 120 188 220

Pensiuni agroturistice 0 11 14 14 32 53 54 54 14 14

Total 61 43 69 69 144 214 198 254 267 299

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vile turistice 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0

Cabane turistice 170 276 17 20 66 347 524 374 272 292

Casute turistice 0 0 0 0 22 31 236 0 0 0

Hoteluri 0 0 0 0 0 1.953 3.162 2.535 3.541 3.867

Pensiuni turistice 0 220 174 604 766 1.331 1.408 2.021 4.682 4.883

Pensiuni agroturistice 0 67 80 0 42 0 0 0 0 0
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Diversitatea obiectivelor turistice prezentate mai sus ar putea asigura trecerea municipiului de la 

această categorie, la cea de destinație turistică de sine stătătoare  

Turismul ca industrie presupune existența unei resurse umane calificate care cuprinde ghizi 

turistici, personal hotelier, personal care asigură furnizarea serviciilor de cazare, dar și a unor 

servicii de transport adecvate sau a unei rețele de restaurante accesibile și atractive. Prin 

activitatea desfășurată de agenții economici implicați în asigurarea infrastructurii sau a serviciilor 

turistice corespunzătoare, se creează posibilitatea reorientării către un trend ascendent a evoluției 

economiei Municipiului, dar și a creșterii atractivității acestuia până la transformarea acestuia în 

destinație pentru forța de muncă disponibilă la nivelul județului sau țării. Așadar, o industrie 

turistică în plină dezvoltare poate conduce la: 

 Creșterea economică inclusivă şi durabilă; 

 Incluziunea socială, ocuparea forței de muncă şi reducerea sărăciei; 

 Utilizarea eficientă a resurselor, protecția mediului şi atenția față de schimbările climatice; 

 Valori culturale, diversitate, moștenire; 

 Înțelegere reciprocă, pace, siguranță; 

Valorificarea potențialului turistic al Municipiului Toplița este posibilă prin luarea în considerare a 

unor aspecte care ar putea contribui semnificativ la crearea condițiilor pentru transformarea 

profilului economic într-unul predominant turistic. Aceste aspecte se referă la: 

 Crearea unei imagini cuprinzătoare reale atât la nivel intern, cât şi la nivel extern privind 

avantajele Topliței ca destinație turistică; 

 Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogățiile de mediu, 

culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru 

generațiile viitoare; 

 Recunoașterea turismului ca factor cheie în cadrul economiei, ca potențial generator de 

noi locuri de muncă; 

 Asigurarea respectării standardelor de calitate a produselor şi serviciilor; 

 Dezvoltarea şi implementarea unor planuri de marketing;  

 Crearea unei rețele de centre de informare turistică coordonate în toate principalele zone 

turistice pentru oferirea de informații corecte privind destinațiile turistice disponibile. 

Turismul în cadrul unei economii locale se poate dezvolta ca o alternativă, acționând ca o poliță 

de asigurare în caz de impas economic, deoarece veniturile suplimentare rezultate la bugetul local 

pot permite sprijinirea industriilor tradiționale sau a altor activități economice, în cazul în care 

acestea se află sub presiune financiară.  
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Concluzii 

În municipiul Topliţa de la Revoluția din 1989 şi până în prezent au fost înregistrate la 

Registrul Comerțului un număr de 1.012 firme. Până la data actualizării au rămas în 

funcțiune 710 firme, iar pentru anul 2019 au depus datele de bilanț un număr de 411 

firme. 

Principalele domenii economice din municipiul Topliţa, în funcție de domeniile CAEN cu 

cifra de afaceri cea mai mare pe care o generează, sunt reprezentate de: fabricarea 

încălțămintei (24%), comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate (11%), 

fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte (10%). 

Ca tipologie a întreprinderilor, mediul de afaceri din Municipiul Topliţa prezintă următoarele 

caracteristici:  

 90,56% din societățile comerciale active sunt microîntreprinderi care generează 

35,70% din cifra de afaceri pe plan local; 

 64,30% din cifra de afaceri locală este generată de întreprinderile mici și mijlocii, 

care generează 69,23% din locurile de muncă și reprezintă 9,44% din mediul de 

afaceri; 

Ca şi dinamică a volumului de afaceri, în municipiul Toplița activitatea economică a fost în 

continuă creștere în ultimii 10 ani, cu o ușoară scădere în perioada 2008 – 2015, sub 

efectele crizei economice, dar treptat începând cu 2016 cifra de afaceri înregistrează o 

nouă creștere. 

Turismul este un sector de activitate ce nu se afirmă din punctul de vedere al rezultatelor 

obținute, deși în cadrul Municipiului Toplița există în continuare potențial de dezvoltare. 

Sectorul concentrează 4,17% din agenții economici prezenți la nivelul municipiului și 

5,52% din numărul angajaților, activitatea predominantă fiind în domeniul CAEN 5610 – 

Restaurante participând la cifra de afaceri cu un procent de 4,09%. 

Din punctul de vedere al activității agricole/neagricole, conform datelor INS, dintr-un total 

de 33.770 ha suprafață a fondului funciar de la nivelul municipiului, 59,49% avea la nivelul 

anului 2014 destinație agricolă (20.091 hectare). 
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Puncte tari Puncte slabe 

➢ Diversitatea activităților economice 

➢ Mediu de afaceri în creștere din punctul de 

vedere al numărului de întreprinderi active 

➢ Evoluţia crescătoare a numărului mediu de 

salariaţi în ultimii ani; 

➢ Existența unor întreprinderi mari, care 

desfășoară activitaţi în domeniul producției. 

➢ Impactul scăzut în economia locală a 

microîntreprinderilor prezente în proporție 

de 90,56% în mediul de afaceri local 

(pregătire insuficientă în ceea ce privește 

antreprenoriatul pe plan local) 

➢ Turismul” este un sector de activitate ce 

nu se afirmă din punctul de vedere al 

rezultatelor obținute; 

➢ Procent mare a sectorului servicii/comerț 

în economie; 

➢ Predomină prelucrarea primară a 

lemnului, cu valoare intrinsecă redusă; 

➢ Suprafață mare neagricolă ocupată de 

păduri, conducând la o posibilitate scăzută 

a valorificării patrimoniului în vederea 

dezvoltării infrastructurii fizice în domeniul 

economic. 

 

Oportunități Amenințări 

➢ Acordarea de facilități pentru investitori, în 

vederea atragerii acestora în municipiul 

Topliţa; 

➢ Legislație națională privind facilități fiscale 

pentru anumite sectoare; 

➢ Dezvoltarea unor parcuri industriale/ 

incubatoare de afaceri. 

➢ Impact negativ crescut al exploatării 

neraționale a solului;  

➢ Migrarea populaţiei, în special a tinerilor, 

în alte localități din țară și în străinătate;  

➢ Îmbătrânirea populaţiei și creșterea 

ponderii populaţiei pensionate. 

 

 

 

 

 

ANALIZA S.W.O.T. în domeniul economic  
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3.1 Amenajarea teritorială  

Fondul de locuințe  

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuințelor din anul 

2011, în municipiul Topliţa au fost înregistrate 2.912 clădiri din care 2.898 clădiri cu locuințe, 

respectiv 4.896 de gospodării ale populaţiei15.  

În  Municipiul Topliţa, numărul de locuințe a continuat traiectoria crescătoare înregistrată în ultimii 

10 ani, existând o creștere în anul 2019 cu aprox. 6% față de anul 2010. În această perioadă de 

timp, numărul locuințelor în proprietate publică a scăzut la 95 iar numărul celor aflate în 

proprietate privată a crescut la 5.954. Suprafața medie locuibilă este de 46,59 m2 pentru locuințele 

aflate în proprietate privată și de 41,59 m2 pentru cele aflate în proprietate publică.  

Figura 22: Evoluția numărului de locuințe din Municipiul Topliţa, în ultimii 10 ani 

 
Sursa: Date INS (LOC101B) 

În Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita 2021-2030 municipiul Toplița derulează 4 

subprograme ce vizează atragerea tinerilor acasă. Acestea sunt: 7.1 Servicii adminstrative, 7.2 

Cooperare, 7.3 Platforma online, 7.5 Proiecte tehnice gratuire pentru case tradiționale. Scopul 

acestor programe este de a facilita conexiunea cu sectorul administrativ la nivel local și de a 

căuta doritori în vederea combaterii depopularizării din prezent.  

Zone urbane marginalizate 

Zonele urbane „marginalizate” sunt definite ca fiind zone din interiorul orașelor și municipiilor care 

nu satisfac un standard corespunzător pe nici unul din cele trei criterii (criterii principale ce se 

aplică pentru definirea şi analiza diferitelor zone de marginalizare), şi anume au deficit de capital 

uman, au un nivel scăzut de ocupare formală  și oferă  condiții improprii de locuire.  

Conform Atlasul zonelor urbane marginalizate din România ce prezintă distribuția spațială a 

zonelor dezavantajate  și a comunităților marginalizate din mediul urban la nivel de oraș, județ și 

de regiune, prevede că Toplița are 4 zone marginalizate respectiv16:  

 
15 Sursa: INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuințelor, 2011 
16 Sursa: Banca Mondială – Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate  

5614

5882 5891 5902 5912 5925 5934 5944 5954 5954

194

80 80 80 95 95 95 95 95 95

0

100

200

300

5000

5500

6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Proprietate privata Proprietate publica

Linear (Proprietate privata) Linear (Proprietate publica)
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https://adrvest.ro/attach_files/Atlas_18Aprilie_RO_final.pdf
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1. Cartierul Măgheruș: populație de 90 de locuitori, se situează în sud-vestul orașului 

Toplița, fiind, încadrat ca  zonă de tip mahala cu case.  

2. Zapode este situată la marginea orașului Toplița în partea sudică a acestuia, fiind 

mărginită la vest și la sud est de limita urbană a orașului. Zona urbană marginalizată are 

o populație de 140 locuitori, fiind încadrată ca zonă de tip mahala cu adăposturi 

improvizate. 

3. Pârâul Baicaului este situată în partea de este a Municipiului Toplița.  Zona urbană 

marginalizată are o populație de 140 locuitori, fiind încadrată ca zonă de tip mahala cu 

adăposturi improvizate. 

4. Târgului: are o populație de 114 de persoane se situează în estul municipiului fiind, 

încadrat ca zonă de tip locuințe sociale modernizate. 

 

3.2 Mobilitate urbană  

Infrastructura rutieră  

Drumurile care străbat Municipiul Topliţa sunt: 

 Drum Naţional 12: Topliţa - Gheorgheni - Miercurea Ciuc – Brașov; 

 Drum Naţional 15 (E 578): Târgu Mureş - Reghin - Topliţa - Borsec - Piatra Neamț.  

DN 12 şi 15 se intersectează în zona centrală a localității, formând schema stradală existentă care 

este una ramificată, corespunzând configurației terenului şi a cadrului natural. 

Străzile din localitate se clasifică în funcție de intensitatea traficului şi utilizare astfel: 

 Străzi de categoria III – colectoare; preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le 

dirijează spre străzile de legătură sau magistrale, având doua benzi de circulație; 

 Străzi de categoria IV – de folosință locală; asigură accesul la locuințe şi servicii curente 

sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus. 

În cadrul municipiului Topliţa, lungimea străzilor orășenești este de 89 km17, distanță care 

cuprinde lungimea străzilor amenajate în cuprinsul localității și care asigură circulația între diverse 

părți ale acesteia, indiferent dacă au sau nu îmbrăcăminte asfaltică.  

Dintre acestea, lungimea străzilor modernizate este de 72 km, în creștere cu 125% față de situația 

din 2009 (când erau doar 32 km). În măsurarea acestui indicator au fost incluse și străzile cu 

îmbrăcăminte din piatră fasonată (respectiv îmbrăcămintea de piatră cubică, paralelipipedică sau 

de alte forme regulate), asfalt sau beton18. Modernizarea străzilor din municipiul Topliţa este o 

preocupare constantă a municipalității, astfel încât proiectele de reabilitări străzi sunt 

implementate ori de câte ori există această oportunitate.  

Până în prezent, în Municipiul Toplița nu există amenajate piste de biciclete. Pentru oferirea 

condițiilor de deplasare pe domeniul public pentru utilizatorii de biciclete în localitate, se 

recomandă amenajarea de piste de biciclete, în zonele unde trotuarele existente permit lărgirea. 

 

 
17 Sursa: GOS104A - Lungimea străzilor orășenești pe județe şi localități, 2019 
18 Sursa: GOS105A - Lungimea străzilor orășenești modernizate, pe județe şi localități, 2019 
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Infrastructura feroviară  

Calea ferată 400 asigură conectivitatea în teritoriu, fiind un punct de transbordare între transportul 

rutier şi cel feroviar. Linia 400 traversează municipiul în direcția Sud - Nord, asigurând legătura 

pe ruta București – Brașov – Băile Tuşnad – Miercurea Ciuc – Gheorghieni – Topliţa şi partea de 

Nord - Vest a țării.   

Pe scară națională, circulația feroviară a cunoscut o decădere aproape constantă în ultimii 15 ani, 

având ca rezultat reducerea volumului de transport feroviar, în favoarea transportului rutier.  

Calea ferată funcționează în Municipiul Topliţa în condiții satisfăcătoare, capacitatea de transport 

acoperind necesitățile, atât în transportul de persoane, cât şi în transportul de marfă. Dotările 

legate de această funcțiune sunt suficiente cantitativ, dar necesită îmbunătățiri și modernizări.  

O importantă disfuncțiune a rețelei de căi ferate – nu numai la nivelul județului Harghita şi 

municipiului Topliţa, ci și la nivelul național – o constituie lipsa unor legături feroviare între 

Odorheiu Secuiesc – Ciceu și Toplița – Borsec – Bicaz. Absența acestor legături defavorizează 

dezvoltarea corespunzătoare a zonelor respective din cuprinsul județului și totodată reduce 

fluența circulației feroviare între zonele centrale și cele estice ale țării. 

Mobilitate urbană 

În Municipiul Toplița, procentul de persoane care se află la 0,5 km de transportul public care 

circulă cel puțin la fiecare 20 de minute este de 28% procentul a fost obţinut prin raportare la 

populaţia din anul 2011 când a fost realizat ultimul recensământ şi Municipiul Toplița figura cu 

13.929 locuitori, conform Barometrului Urban realizat în 2020 în cadrul proiectului de elaborare a 

Politicii Urbane a României19.  

În privința accesibilității spre centru, se estimează că 31% din populaţie ajunge în 10 minute 

în centru, 15% din populaţie ajunge în 15 minute în centru pe când doar 10% din populaţie 

ajunge în 20 minute către centrul municipiului (indicatorul reprezintă distribuția procentuală a 

populației în funcție de timpul necesar parcursului pietonal dinspre reședință către centrul UAT-

ului (sediul Primăriei localității). 

În ceea ce privește sistemul de supraveghere pentru siguranța populației, a fost realizat 

proiectul „Întărirea siguranței publice prin instalarea de camere de supraveghere”, dar este 

necesară în continuare implementarea unui sistem de monitorizare centralizat pentru creșterea 

calității serviciilor de asigurare a siguranței populației. 

În ceea ce privește parcările, numărul acestora este insuficient la nivelul municipiului. Este utilă 

implementarea unei politici de parcare la nivelul municipiului și de creare de locurilor de parcare 

noi.  

În ceea ce privește accesibilitatea municipiului fată de anumite puncte de interes, se 

înregistrează următoarele date20: 

 accesibilitatea la infrastructura majoră de transport atinge pentru municipiul Toplița un 

punctaj de 10 din 15 situându-se in categoria UAT- urilor cu accesibilitate medie; 

 timpul ce trebuie realizat până la cel mai apropiat aeroport este de aproximativ 108 minute 

acesta fiind situat în Târgul Mureș – Aeroportul Internațional „Transilvania” Târgu Mureș; 

 
19 Sursa: Barometru Urban, 2020 - https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 
20 Sursa: Barometru Urban, 2020 - https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 
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 până la cea mai apropiată autostradă se pot face aproximativ 107 minute; 

 timpul până la cea mai apropiată gară este de aproximativ 2 minute – gara Toplița; 

 timpul până la cea mai apropiată universitate este de aproximativ 95 minute (Târgu 

Mureș); 

 până la cel mai apropiat parc industrial se pot face aproximativ 114 minute (Parcul 

Industrial Mureș). 

 

3.3 Parcuri și zone de agrement   

Standardele referitoare la suprafața aferentă spațiilor verzi prevăd obligația autorităților publice 

locale de a asigura o suprafață de minim 26 m2 spații verzi/locuitor21.  În categoria spațiilor verzi 

se încadrează atât spațiile verzi publice cu acces delimitat (parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate) 

cât și spații verzi publice de folosință specializată (ex. grădini botanice și zoologice, muzee în aer 

liber etc), spații verzi pentru agrement, pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă, păduri de 

agrement, pepiniere și sere. 26,80% din populaţia municipiului considera că are accesibilitate la 

parcuri22.  

În Municipiul Topliţa, spațiile verzi ocupă suprafața de 40 ha23, ceea ce înseamnă o suprafață de 

25,56 m2 spații verzi/locuitor, aproximativ egal cu standardele privind protecția mediului.   

Principalele spații verzi publice, cu acces nelimitat, amenajate de la nivelul municipiului sunt: 

 Parcuri publice: Parcul central, Parcul Eroilor şi Parcul Miorița; 

 Scuaruri; 

 Zone de agrement. 

Zonele de agrement ale Municipiului Topliţa sunt alcătuite din zone destinate activităţilor turistice, 

amenajărilor sportive şi de agrement. Acestea cuprind dotări sportive existente, dar includ şi 

construcțiile aferente spațiilor plantate, precum şi rezervele de teren corespunzătoare aceste 

amenajări. 

În municipiul Toplița se evidențiază ca zone de agrement24: 

 Ștrandul Banffy, Stațiunea Bradul - apă mezotermală; 

 Ștrandul Urmánczy este o mică oază în centrul municipiului Topliţa, la câțiva pași de gară. 

Situată pe malul drept al Mureșului, baia are apă termală de 26-27 de grade şi vedere 

spre munții Carpați, vârful Tarniţa; 

 Centru wellness (Băile Banffy Toplița – Centru Wellness, dispune de: 1 bazin exterior cu 

apă mezotermală, 1 bazin interior, jacuzzi, saună umedă, saună uscată, cameră de sare, 

sală de fitness, masaj); 

 Trei  pârtii de schi (una de dificultate medie şi două de dificultate ușoară, a căror lungime 

totală este de 2.5 km, dotate cu teleschi, instalație nocturnă și tunuri de zăpadă, centru 

închiriere echipament sportiv),  

 Centru de echitație (lecții de călărie, plimbări călare sau iarna cu sania, drumeții călare),  

 
21 Conform OUG 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului 
22 Sursa: Barometru Urban, 2020 - https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 
23 Sursa: GOS103A - Suprafața spatiilor verzi pe județe si localități (municipii si orașe), 2019 
24 Sursa: https://info-toplita.ro/ 
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 Terenuri de tenis,  

 Trasee turistice amenajate pentru drumeții, ciclo-turism, mountain-bike, escaladă, schi de 

tură,  

 Lacuri amenajate pentru pescuit sportiv sau patinoar pe timp de iarnă – Liberty Fishing & 

Recreation – Pescuit & Recreere Toplița (la ieșirea din Toplița spre Gheorgheni),  

 Terenuri de joacă amenajate pentru copii,  

 Tabere de iarnă și de vară: de schi, de orientare turistică, de tras cu arcul, cu biciclete, de 

echitație, outdoor camp etc., organizate de către P. Banffy, Cabana Farkas-Forcamp, 

Școala de Iarnă Bulgărașu, Tabăra H2M, More Than Explore etc.. 

 

3.4 Infrastructura tehnico – edilitară  

Infrastructura de bază a municipiului cuprinde rețele de apă, canalizare, energie electrică și gaze 

naturale. Operatorul regional pentru apă și apă uzată este S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. (s-a 

înființat în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Toplița Nr.105/20.07.2010 ca urmare a 

reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare).  

Rețeaua de distribuție a apei potabile la nivelul anului 2019 avea o lungime de 68 km25, cu o 

capacitate de 8.000 m3/zi26. Cantitatea de apa potabilă distribuită consumatorilor în ultimii 10 ani 

a rămas în jurul valorii de 400 mii m3, din care 74,07% a fost livrată populației, pentru uz casnic27. 

Deși lungimea rețelei de distribuție a apei potabile a crescut în ultimii 10 ani cu 46,87%, cantitatea 

de apă potabilă distribuită consumatorilor a scăzut cu 19%, pe fondul restrângerii activității 

industriale din municipiu, dar şi a contorizării consumului şi a reducerii pierderilor din rețea.   

Rețeaua de distribuție apă potabilă a municipiului Toplița a fost reabilitată și extinsă în cadrul 

investițiilor efectuate pentru extinderea, modernizarea şi reabilitare infrastructurii de apa şi apă 

uzată. 

Rețeaua de canalizare cuprinde o lungime totală simplă a conductelor de 63 km, cu 46,51% mai 

mult decât în urmă cu 10 ani.  

Municipiul Topliţa nu este conectat la rețeaua națională de gaze naturale. În decursul anului 2020 

a fost semnat contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor 

naturale în localitate, contract prin intermediul căruia se vor realiza şi lucrările de investiții. Acest 

contract dovedește preocuparea pentru realizarea investițiilor în localitate în acest domeniu, în 

vederea realizării rețelei de alimentare cu gaz metan, având în vedere faptul că majoritatea 

gospodăriilor individuale sunt încălzite cu sobe alimentate cu combustibil solid. Eficacitatea 

sistemelor de încălzire şi alimentare cu energie termică este foarte redusă, în raport cu 

posibilitățile tehnice actuale, reprezentând totodată surse de poluare a mediului. 

Reţeaua de distribuţie a energiei electrice din municipiu deservește întreaga suprafață a localității. 

Alimentarea cu energie electrică  din Sistemul Energetic Național a Municipiului Topliţa se 

realizează prin intermediul unei stații de transformare de 110/20 kV, având două transformatoare. 

Din stația orașului se alimentează toată rețeaua de distribuţie pe medie tensiune, din Municipiul 

 
25 Sursa: INS - GOS106B - Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, pe județe și localități, 2019  
26 Sursa: INS - GOS107A - Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile pe județe și localități, 2019 
27 Sursa: INS - GOS108A - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, pe județe și localități, 2019  
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Topliţa şi zonele adiacente. Reţeaua de distribuţie de joasă tensiune alimentează consumatorii 

casnici, micii consumatori industriali şi instituțiile de interes public, precum şi iluminatul public.  

În privința dotării locuințelor cu instalație de încălzire centrală, Baromentrul urban realizat în 2020 

estimează că 26% din populație are locuința dotată cu astfel de instalații.    

Iluminatul public a fost modernizat, dar necesită constant investiţii, fiind și în prezent planificate 

lucrări de extindere a iluminatului.  

Rețelele edilitare (electricitate, apă  canal) necesită modernizări, dar și lucrări de extindere în 

zonele care se dezvoltă la marginea orașului.  

Sistemul de alarmare publică (testat prin diverse exerciții de alarmare publică) existent în 

municipiul Topliţa este format dintr-o centrală electronică de alarmare.  

În prezent, se fac modernizări ale sistemului prin investițiile realizate de la bugetul local într-o 

centrală ce va funcționa în sistem ierarhic piramidal. Centrala de înștiințare şi avertizare alarmare 

publică, va fi dotată cu interfețe de comunicație prin internet (TCP/IP), telefonie mobila GSM, 

circuit telefonic dedicat/comutat si canal radio VHF.  

Centrala asigură transmiterea de mesaje de înștiințare către autoritățile publice şi acționarea 

centralizată a echipamentelor de execuție (sirene) cu care este conectată, monitorizarea în timp 

real a stării echipamentelor de alarmare (sirenă neoperativă, sirenă în alarmă, defecțiuni minore 

etc.), semnalizare acustică/optică a diverselor stări. Capacitate în funcție de mediul de 

comunicație: - prin linie telefonică: 40 sirene dotate cu modemi de linie telefonică28. 

Asigurarea conectivității prin conexiune la internet de mare viteză este caracterizată prin29:   

 pondere conexiuni internet puncte fixe ≥30Mbps de 73,53% (2018); 

 număr operatori telefonie mobilă în sistem LTE: 3 operatori (2019); 

 număr operatori telefonie mobilă în sistem LTE-A: 1 operator (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Sursa: http://investitii.hargitamegye.ro/node/1896  
29 Sursa: Barometru Urban, 2020 - https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 

http://investitii.hargitamegye.ro/node/1896
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Concluzii 

În  Municipiul Topliţa, numărul de locuințe a continuat traiectoria crescătoare înregistrată în ultimii 

10 ani, existând o creștere în anul 2019 cu aprox. 6% față de anul 2010. Suprafața medie locuibilă 

este de 46,59 mp pentru locuințele aflate în proprietate privată și de 41,59 mp pentru cele aflate 

în proprietate publică.  

Drumurile care străbat Municipiul Topliţa sunt: 

 Drum Naţional 12: Topliţa - Gheorgheni - Miercurea Ciuc – Brașov; 

 Drum Naţional 15 (E 578): Târgu Mureş - Reghin - Topliţa - Borsec - Piatra Neamț.  

DN 12 şi 15 se intersectează în zona centrală a localității, formând schema stradală existentă care 

este una ramificată, corespunzând configurației terenului şi a cadrului natural. Străzile din localitate 

se clasifică în funcție de intensitatea traficului şi utilizare astfel: 

 Străzi de categoria III – colectoare; preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le 
dirijează spre străzile de legătură sau magistrale, având doua benzi de circulație; 

 Străzi de categoria IV – de folosință locală; asigură accesul la locuințe şi servicii curente 
sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus. 

Dintre acestea, lungimea străzilor modernizate este de 72 km, în creștere cu 125% față de situația 

din 2009 (când erau doar 32 km).  

În ceea ce privește sistemul de supraveghere pentru siguranța populației, a fost realizat proiectul 

„Întărirea siguranței publice prin instalarea de camere de supraveghere”, dar este necesară în 

continuare implementarea unui sistem de monitorizare centralizat pentru creșterea calității 

serviciilor de asigurare a siguranței populației. 

Numărul parcările este insuficient la nivelul municipiului.  

Calea ferată 400 asigură conectivitatea în teritoriu, fiind un punct de transbordare între transportul 

rutier şi cel feroviar. Linia 400 traversează municipiul în direcția Sud - Nord, asigurând legătura pe 

ruta București – Brașov – Băile Tuşnad – Miercurea Ciuc – Gheorghieni – Topliţa şi partea de Nord 

- Vest a țării.   

În Municipiul Topliţa, spațiile verzi ocupă suprafața de 40 ha , ceea ce înseamnă o suprafață de 

25,56 m2 spații verzi/locuitor, aproximativ egal cu standardele privind protecția mediului.   

Rețeaua de distribuție a apei potabile la nivelul anului 2019 avea o lungime de 68 km. Rețeaua de 

canalizare cuprinde o lungime totală simplă a conductelor de 63 km, cu 46,51% mai mult decât în 

urmă cu 10 ani. Municipiul Topliţa nu este conectat la rețeaua națională de gaze naturale. 

Reţeaua de distribuţie a energiei electrice din municipiu deservește întreaga suprafață a localității. 
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Puncte tari Puncte slabe 

➢ Nod rutier şi feroviar de tranzit între 

Transilvania, Moldova şi Muntenia; 

➢ Zona de locuit este bine reprezentată; 

➢ Utilităţi: drumuri orăşeneşti, reţele de apă – 

canalizare reţele electrice, telecomunicaţii; 

➢ Proiect pentru introducerea gazului ca sursă 

de încălzire în derulare; 

➢ Numeroase investiții publice pentru 

modernizarea/ extinderea infrastructurii 

fizice realizate în ultimii 5 ani; 

➢ Utilităţi: drumuri orăşeneşti, reţele de apă – 

canalizare reţele electrice, telecomunicaţii; 

 

➢ Caracteristici calitative ale locuirii 

insuficiente; 

➢ Stare necorespunzătoare a infrastructurii 

de transport; 

➢ Transport în comun deficitar ca deservire; 

➢ Piste de biciclete inexistente, locuri de 

parcare şi garare insuficiente și 

disfuncționalități în circulația pietonală; 

➢ Procent scăzut de gospodării/imobile 

racordate la reţelele centralizate de 

alimentare cu apă - canalizare, faţă de 

lungimea absolută relativ mare a 

acestora; 

➢ Stare necorespunzătoare a reţelelor 

centralizate de alimentare cu apă – 

canalizare; 

➢ Inexistența unui sistem centralizat de 

producere şi distribuţie a energiei termice; 

 

Oportunități Amenințări 

➢ Accesarea de fonduri externe și naționale 

pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii 

tehnico-edilitare. 

➢ Valorificarea surselor regenerabile de 

producere a energiei  

➢ Parte din drumurile și rețelele de utilități 

riscă să rămână nemodernizate sau 

nereabilitate din cauza posibilităților 

financiare reduse ale localității; 

➢ Degradarea infrastructurii poate 

determina accentuarea tendinței 

migratorii, în special în rândul tinerilor; 

➢ Accesarea mai rapidă a fondurilor 

europene şi naționale pentru 

infrastructură de către alte localități/zone 

de dezvoltare. 

 

 

 

ANALIZA S.W.O.T. la nivelul infrastructurii 

locale 
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4.1 Factori şi probleme de mediu   

Parte integrantă a factorilor schimbărilor climatice, orașele au o contribuție proprie la consumul 

de energie din întreaga lume, motiv pentru care devin și o parte esențială pentru soluționarea 

acestei probleme. Pentru a prezenta starea mediului, sunt analizați în continuare factorii de 

mediu, precum: apă, aer, sol și alți factori.  

Aer 

În România calitatea aerului înconjurător este reglementată prin Legea nr. 104/2011, ce 

transpune Directiva 2008/50/CE  a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului 

și un aer mai curat în Europa și Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile policiclice aromatice în aerul 

ambiental.  

Legea 104/2011 stabilește diferite obiective de calitate a aerului pentru poluanții specificați, și 

anume: valorile limită pentru protecția sănătății umane la poluanții: SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5 și 

Pb din PM10, valorile țintă pentru Cd, As, Ni din PM10, PM2,5 și la O3 (pentru protecția sănătății 

umane și a vegetației, după caz), niveluri critice pentru protecția vegetației la SO2 și NOx, 

obiectivele pe termen lung pentru protecția sănătății și a vegetației la ozon, pragul de informare 

a publicului la ozon, praguri de alertă la O3, SO2 și NO2. 

Calitatea aerului înconjurător30 în județul Harghita este determinată de emisiile rezultate din 

activităţile economico-sociale prin surse fixe şi surse mobile, respectiv de emisiile din surse difuze 

de poluare. 

Sursele fixe - care în general utilizează drept combustibil gaze naturale, acoperă următoarele 

activităţi: producerea energiei termice în centrale termice zonale sau rezidențiale, respectiv 

consumul casnic, industria de prelucrare a lemnului, stocarea şi distribuția carburanților, utilizarea 

solvenților, prepararea hranei, industria metalurgică, industria minieră, agricultură etc. 

Emisiile din surse mobile provin din: 

 traficul rutier, care se desfășoară pe arterele principale ale județului şi care traversează 

localitățile urbane şi rurale ale județului Harghita; 

 traficul feroviar, care este slab reprezentat. 

În Municipiul Topliţa, calitatea aerului este afectată de unele surse fixe de poluare cum ar fi: 

coșurile de fum aparținând regiei autonome de gospodărie comunală şi prelucrarea lemnului. 

În Municipiul Topliţa31, sursele de poluare a aerului constau din activităţi economice ce produc 

nocivități (unități productive mari şi unități mici de prelucrare a lemnului, dispersate în cadrul 

 
30 Sursa: Planul Local de Acţiune pentru Mediu Judeţul Harghita 2014-2020 
31 Sursă: Plan Urbanistic General reactualizat 2012 

4. Mediu şi infrastructura de 

mediu 
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localității), funcționarea necorespunzătoare a sistemului de echipare tehnico-edilitară (centrale 

termice cu combustibil solid şi lichid) şi rețeaua de circulație rutieră (circulație de tranzit, fără 

posibilitate de ocolire, străzi nemodernizate şi eamenajate). 

Calitatea aerului înconjurător 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea  nr. 265/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, responsabilitatea privind monitorizarea calității aerului înconjurător în România revine 

autorităților pentru protecția mediului32. Poluanții monitorizați, metodele de măsurare, valorile 

limită, valorile țintă, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de 

monitorizare sunt stabilite de legislația naționala privind calitatea aerului înconjurător şi sunt 

conforme cerințelor prevăzute de reglementările europene. 

La sfârșitul anului 2007 în județul Harghita a fost amplasată o stație de monitorizare a calității 

aerului de tip fond regional, care face parte din rețeaua națională de monitorizare a calității 

aerului. 

Locația stației de monitorizare este la Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.nr., iar poluanții 

monitorizați sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 automat şi 

gravimetric. 

Valorile medii anuale pentru poluanții monitorizați la stația automată de monitorizare a calității 

aerului de tip fond regional HR-01 în anul 2018 sunt exprimate ca şi date validate (mediile anuale 

și numărul de depășiri înregistrate la poluanții monitorizați la stația automată de monitorizare): 

Tabel 11: Nivelurile determinate poluanți monitorizați în anul 2018 

Stația 
Tipul 

stației 

Poluanți 

monitorizați 

Număr 

măsurători 
Concentrația 

Captură 

de date 

validate 

% 

Număr 

depășiri 
zilnice orare 

Maxima anuală/ 

Maxima anuală 

a mediilor 

mobile pe 8 ore 

Media 

anuală 

HR-01 
Fond 

regional 

Dioxid de sulf;  

g/mc 
361 8305 13,13 4,27 94,82 - 

Dioxid de azot; 

g/mc 
- 7735 83,48 11,07 88,31 - 

Ozon; g/mc - 8277 149,30/130,4 58,86 94,50 10 

Monoxid de carbon; 

mg/mc 
- 7181 3,48 0,24 95,11 - 

Benzen; g/mc - 6991 26,43 2,22 79,82 - 

PM10  măsurat 

automat; g/mc 
321 - 151,0 18,69 88,53 21 

PM10 măsurat 

gravimetric;  g/mc 
269 - 140,89 23,89 73,70 31 

PM2,5 măsurat 

gravimetric; g/mc 
209 - 128,3 15,15 57,26 - 

Sursa: date APM - Raport județean privind starea mediului, anul 2018 

 
32 Sursă: Planul Local de Acţiune pentru Mediu Judeţul Harghita 2014-2020 
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Valorile medii anuale pentru poluanții monitorizați la stația automată de monitorizare a calităţii 

aerului de tip fond regional HR-01 în anul 2018 sunt: 

Figura 23: Valorile medii anuale pentru poluanții monitorizați la stația automată de monitorizare a 

calităţii aerului de tip fond regional HR-01 în anul 2018 

 

Sursa: date APM - Raport județean privind starea mediului, anul 2018 

 

Valorile medii anuale pentru poluanții monitorizați la stația automată de monitorizare a calității 

aerului de tip fond regional HR-01 în anul 2019 sunt: 

Figura 24: Valorile medii anuale pentru poluanții monitorizați la stația automată de monitorizare a 

calităţii aerului de tip fond regional HR-01 în anul 2019 

 

Sursa: Rapoarte lunare privind starea mediului în județul Harghita ianuarie – decembrie 2019 
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La nivelul județului Harghita şi implicit Municipiul Toplița, având în vedere că datele analizate sunt 

de la stația tip fond regional HR-01, calitatea aerului se încadrează în parametri legislativi stabiliți, 

pentru anii 2018 – 2020 (luna august), astfel33: 

 pentru poluantul SO2, nu au fost înregistrate depășiri ale valorii limită orare pentru 

protecția sănătății umane de 350 µg/m3 și  ale valorii limită zilnice pentru protecția 

sănătății umane de 125 µg/m3; 

 concentrațiile medii orare pentru poluantul NO2 s-au situat sub valoarea limită orară 

pentru protecția sănătății umane (200 µg/m3). Concentrația medie anuală a NO2 nu a 

depășit valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane (40 µg/m3, în vigoare de 

la 01.01.2010). 

 pentru poluantul O3 nu s-a atins pragul de informare (180 µg/m3, medie orară) sau pragul 

de alertă (240 µg/m3, medie orară, alerta declarându-se la depășirea pragului timp de trei 

ore consecutiv), au fost înregistrate 10 depășiri a valorii țintă pentru protecția sănătății, 

în anul 2018, dar nu a fost depășit numărul maxim admis (120 µg/m3, a nu se depăși în 

mai mult de 25 de zile dintr-un an calendaristic, mediat pe 3 ani). Depășirile se datorează, 

în principal, condițiilor favorabile pentru producerea și acumularea de ozon. 

 pentru poluantul PM10 media anuală nu depășește valoarea limită anuală pentru protecția 

sănătății umane de 40 µg/m3. În cursul anului 2018 au fost înregistrate 31 depășiri, 2019 

- 11 depășiri şi 2020 (luna august) - 3 depășiri, a valorii limită zilnice dar nu a fost depășit 

numărul maxim de depășiri admise conform Legii nr. 104/2011 de 35 depășiri într-un an 

calendaristic. Depășirile au fost înregistrate în sezonul de iarnă când condițiile climaterice 

specifice zonei (frig, ceață, calm atmosferic) nu permit dispersia poluanților. 

 pentru poluantul benzen concentrația medie anuală în anul 2018 - 2020 (luna august) 

este mult sub valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane de 5 µg/m3; 

 pentru  poluantul CO, valorile maxime zilnice ale mediilor de 8 ore, în anii 2018 – 2020 

(luna august)  s-au situat mult sub valoarea limită pentru protecția sănătății umane de 10 

µg/m3. 

Din subcapitolele anterioare, pentru anii 2018 – 2020 rezultă că nu au fost înregistrate depășiri 

ale valorilor limită orare, zilnice și anuale pentru protecția sănătății umane pentru poluanții 

monitorizați la stația automată de tip fond regional HR-01. 

Aprecierea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor de la stația 

automată de monitorizare a calităţii aerului cât şi rezultatele măsurătorilor manuale şi automate 

din punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul județului. Unul din punctele de monitorizare 

manuale a fost amplasate în Topliţa.  

Parametrii monitorizați la punctul de monitorizare manuale din Topliţa sunt prezentați în tabelul 

următor: 

 

 

 
33 Sursa: Rapoarte lunare privind starea mediului 2018, 2019, 2020 http://www.anpm.ro/web/apm-
harghita/rapoarte-lunare1  

http://www.anpm.ro/web/apm-harghita/rapoarte-lunare1
http://www.anpm.ro/web/apm-harghita/rapoarte-lunare1
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Tabel 12: Parametrii monitorizați la punctul de monitorizare manuale din Topliţa34 

Localitate Stația Tip poluant 

Număr 

determinări/ 

an 

Concentrația medie 

anuală/ cantitatea 

de pulberi 

sedimentabile 

depuse lunar pe mp 

Concentrația 

maximă admisă 

prevăzută în 

STAS 

12574/1987 

(17 g/mp/lună) 

Topliţa 
Zona 

suburbană 

Pulberi 

sedimentabile 

g/mp/lună 

2019 12 5,67 17 

2020 

(până în 

luna 

august) 

8 9.09 17 

Sursa: Rapoarte lunare privind starea mediului, 2019, 2020  

Se constatată o poluare a aerului, la nivelul localități Topliţa, cu pulberi sedimentabile, dar se 

poate afirma că nu au intervenit schimbări majore în calitatea aerului înconjurător. 

In urma centralizării datelor, indicele general şi indicii specifici sunt reprezentați pe o scală 

evidențiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roșu, respectiv de la excelent 

la foarte rău (atât municipiul Topliţa cât si județul Harghita se încadrează între 2 si 3 şi anume 

calitatea aerului variază între bună şi foarte bună). Toate datele şi informațiile sunt stocate pe 

www.calitateaer.ro şi pot fi accesate de oricine este interesat, pentru a afla nivelul concentrațiilor 

de poluanți în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore. 

Figura 25: Scală evidențiată prin cifre, culori şi calificative 

 

Sursa: Rapoarte lunare privind starea mediului, 2019, 2020  

Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), mentionează că poluarea atmosferică constituie cel mai 

mare risc legat de mediu pentru sănătatea umană în Uniunea Europeană (UE). În fiecare an, în 

UE, acest tip de poluare cauzează în jur de 400.000 de decese premature. Persoanele din zonele 

urbane sunt deosebit de expuse la acest risc. Particulele în suspensie, dioxidul de azot și ozonul 

de la nivelul solului constituie poluanții atmosferici considerați răspunzători pentru cea mai mare 

parte dintre aceste decese premature35. 

Apă 

Apa este un element indispensabil pentru viaţă şi societate, fiind materie primă pentru activităţi 

productive, sursă de energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului 

 
34 Sursa: Rapoarte lunare privind starea mediului 2018, 2019, 2020 http://www.anpm.ro/web/apm-harghita/rapoarte-
lunare1 
35 Sursa: Curtea de Conturi Europeană - Sinteză Raport Poluarea atmosferică: sănătatea noastră nu este încă protejată 
în mod suficient https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/ro/ 

http://www.calitateaer.ro/
http://www.anpm.ro/web/apm-harghita/rapoarte-lunare1
http://www.anpm.ro/web/apm-harghita/rapoarte-lunare1
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/ro/
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ecologic. Astfel, protecţia, punerea în valoare şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă sunt 

acțiuni de interes general. Resursele naturale de apă ale teritoriului sunt formate din rezervele de 

apă de suprafață și din cele subterane care pot fi folosite pentru diverse scopuri. 

Rezervele de ape subterane, acumulate în mod deosebit în subsolul depresiunilor intramontane 

(Ciuc, Gheorgheni, Toplița, Bilbor, Borsec) au o importanță deosebită în aprovizionarea populației 

cu apă potabilă și parțial industrială din puțuri săpate și forate în mediul urban și rural. 

În activitatea de captarea și distribuție a apei potabile, beneficiarii sistemelor de rețele de 

alimentare cu apă din localitățile județului Harghita întâmpina dificultăți datorită gradului avansat 

de uzură a rețelelor de distribuție, a lipsei zonelor de protecția severă a captărilor, al activităților 

umane în localitățile amonte zonei de captare, a fenomenelor meteorologice nefavorabile etc. 

Conform datelor, în ultimii 3 ani, nu au fost înregistrate epidemii hidrice (datorită și faptului că în 

Municipiul Toplița nu sunt zone naturale utilizate frecvent pentru îmbăiere), nu au fost înregistrate 

îmbolnăviri datorate calității apei potabile furnizate prin sisteme centralizate. Majoritatea 

sistemelor au fost remediate, înnoite, reabilitate reducând considerabil riscurile deteriorării calității 

apei furnizate. 

Aglomerările umane, activitățile economice şi respectiv respectul individului asupra mediului 

influențează starea şi calitatea apelor. 

Cele mai importante surse de poluare a apelor atât în județul Harghita cât şi în municipiul Toplița 

sunt36: 

 stațiile de epurare orășenești, inclusiv sistemele de canalizare din județ prin care se 

evacuează ape uzate insuficient epurate în receptorii naturali (capacități insuficiente, 

sisteme de colectare ale apelor uzate vechi cu grad de uzură avansat, comunicări 

accidentale între rețele de canalizare, utilaje vechi, lipsa unor faze/trepte de epurare, opriri 

de alimentare cu energie electrică, exploatări necorespunzătoare, lipsa investițiilor pentru 

reabilitare); 

 depozite de deșeuri menajere și industriale neautorizate și necorespunzător amenajate; 

 activități industriale (miniere, exploatare și prelucrare a lemnului, industria alimentară, 

preparare mixturi asfaltice etc.) 

 activități agro-zootehnice 

 poluări naturale de fond din cauza lipsei canalizării centralizate în majoritatea localităților 

rurale, sau a intemperiilor. 

Zonele critice sub aspectul poluării apelor de suprafață și a celor subterane sunt, în special, zonele 

cu activitate intensă, împreună cu depozitele de deșeuri industriale, agricole și urbane, care 

poluează apele subterane cu nitrați, fosfați, fenoli și metale grele.  

Operatorul regional de apă potabilă care operează la nivelul municipiului Toplița este SC AQUA 

CĂLIMANI SRL, operator care, prin activitatea desfășurată, urmărește îmbunătățirea permanentă 

a calității serviciilor şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată.  

 
36 Sursa: Rapoarte lunare privind starea mediului 2018, 2019, 2020 http://www.anpm.ro/web/apm-harghita/rapoarte-
lunare1 

http://www.anpm.ro/web/apm-harghita/rapoarte-lunare1
http://www.anpm.ro/web/apm-harghita/rapoarte-lunare1
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În urma analizei valorilor şi caracteristicilor constatate la apele uzate din Municipiul Toplița se 

denotă că acestea corespund valoric şi se încadrează în parametri de conformitate. 

Tabel 13: Indicatori calitate ape uzate municipiul Topliţa 

Analiză ape uzate 

Indicatori de calitate 

avizați/autorizați și 

monitorizați 

Concentrația 

maximă 

autorizată mg/l 

Concentrația medie măsurată mg/l 

2019 
Mai 

2020 
Concluzii 

SC AQUA 

CĂLIMANI SRL  

  

Autorizația GA 

valabilă până la 

06.01.2022 

pH 6,5-8,5 7,31 7,11 

Se încadrează in 

parametrii de 

conformitate 

Materii în suspensie 35 16,28 16,4 

Reziduu filtrat 2000 354,2 396 

Substanțe extractibile 20 SLD SLD 

CBO5 25 10,548 11,33 

Azot amoniacal-NH4 3 0,44 0,82 

Detergenți 0,5 0,29 0,491 

Fosfor total 2 0,672 0,44 

Indice KMnO4 125 10,25 10,21 

SLD – sub limita detectabilă 

Sursa: Rapoarte lunare privind starea mediului, 2019, 2020  

Rețeaua de canalizare la nivelul Municipiului Topliţa la nivelul anului 2019 este de 63 km cu 

funcționare gravitațională, în sistem divizor. Este necesar extinderea capacității de epurare a 

stației în concordanță cu capacitatea stației de tratare, precum şi modernizarea procesului de 

epurare.  

Reabilitarea stației de epurare existente sau realizarea unor modernizări/extinderi pentru acestea, 

în vederea îmbunătățirii - la parametri proiectați - a randamentului de epurare a apelor uzate ce 

urmează a fi evacuate în receptorii naturali şi modernizarea rețelei de canalizare, îmbunătățirea 

condițiilor de colectare a apelor uzate în sensul stopării exfiltraţiilor, cât şi a înfiltrațiilor existente 

la sistemul de canalizare face parte din prioritățile investițiilor în reducerea poluării cu ape uzate. 

Sol 

Solul este cel mai complex factor de mediu datorită compoziției chimice şi fazice. Acesta reprezintă 

o resursă importantă în susținerea civilizației umane, contribuind major la creșterea vegetației, la 

reglarea curgerii apelor şi reducerea poluării aerului, funcționând în același timp şi ca reciclator al 

materiei organice moarte şi a unor poluanți. 

Investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului reprezintă obligația şi responsabilitatea 

operatorului economic sau deținătorului de teren care a desfășurat ori desfășoară activităţi 

poluatoare sau potențial poluatoare pentru mediul geologic.  

Poluarea solului este influențată în special de: 

 depuneri uscate şi umede din atmosferă; 

 depozitarea neadecvată de deșeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri 

neamenajate corespunzător; 

 chimizarea unor terenuri şi culturi agricole; 

 activitatea prestată în industria lemnului37. 

 
37 Sursa: Strategia de dezvoltare spațială a județului Harghita 
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Presiunile ce se exercită asupra solului sunt: 

 Îngrășămintele reprezintă hrana plantelor și au rolul de a preîntâmpina scăderea 

conținutului de substanțe nutritive în sol. Fertilizanții (îngrășăminte chimice) sunt 

substanțe ce conțin cel puțin un element nutritiv de bază pentru sol: azot, fosfor, potasiu. 

Dozele mari de azotat de amoniu produc acidifierea solului, trece din sol în plante și de 

aici la om și animale, producând methemoglobunemia (maladia albastră) ce provoacă 

creșterea mortalității infantile cu 2-5%. Folosirea fertilizanților provoacă și carențe de 

microelemente în sol cum sunt: zinc, fier, cupru, bor, magneziu, mangan. 

 Pesticidele sunt substanțe chimice folosite în agricultură pentru distrugerea dăunătorilor 

sau sunt regulatori de creștere, au conținuturi diferite de substanță activă și impurificatori, 

în funcție de procesul tehnologic de obținere. Acțiunea lor poluantă cuprinde toate mediile: 

aer, apă, sol, circulația lor efectuându-se prin intermediul viețuitoarelor, apei și aerului. 

Presiunile de mai sus pot fi anulate prin practicarea unei agriculturi ecologice. Agricultură 

ecologică produce hrană mai curată potrivită metabolismului uman, în deplină corelație cu 

conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este 

producerea de produse agroalimentare proaspete şi autentice, care să respecte factorii naturali 

şi de mediu. În perioada de producţie se interzice utilizarea organismelor modificate genetic a 

fertilizanților şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi regulatorilor de creștere, hormonilor, 

antibioticelor etc. Agricultura ecologică este sectorul agricol cu cea mai rapidă creștere în România 

și în întreaga lume. Agricultura ecologică reprezintă o ramură de mare perspectivă pentru 

România și, de asemenea, pentru municipiul Topliţa. 

Alți factori cu impact asupra mediului: 

Poluarea fonică poate fi definită că expunerea la sunete ce ating nivele deranjante, stresante sau 

dăunătoare.  

O parte din aceste sunete provin din natură dar cea mai mare parte se datorează urbanizării astfel 

încât lumea a devenit zgomotoasă în mod cronic.  

În afara poluării sonore, mai există şi poluare infrasonoră, ultrasonoră şi cu vibrații mecanice. 

Poluarea infrasonoră este produsă de mașini de spălat, aspiratoare de praf, frigidere, 

autocamioane cu motoare cu benzină, cu motoare Diesel, compresoare, turbine, mișcări ale 

aerului, sub formă de vânt. Efectele asupra organismului sunt variate: creșterea rapidă a oboselii, 

modificările cardio-vasculare, creșterea frecvenței respiratorii, tremurături şi scăderea tonusului 

muscular.  

Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, pentru aprobarea normelor  de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, dimensionarea zonelor de protecție sanitară 

se va face în așa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate şi respectate valorile limită ale 

indicatorilor de zgomot, după cum urmează: 

 în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), 

măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime 

fată de sol, să nu depășească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50; 
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 în perioada nopții, între orele 2300-700, nivelul de presiune acustică continuu echivalent 

ponderat A (L(AeqT)), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-

08, la 1,5 m înălțime fată de sol, să nu depășească 45 dB şi, respectiv, curba de zgomot 

Cz 40. 

Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)), măsurat 

în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depășească 35 dB (A) şi, 

respectiv, curba de zgomot Cz 30. În timpul nopții (orele 2300-700), nivelul de zgomot L(AeqT) 

nu trebuie să depășească 30 dB şi, respectiv, curba Cz 25. 

Măsurătorile nivelului de zgomot continuu echivalent exterior ponderat A, LAeq se efectuează cu 

frecvență lunară, într-un număr total de 20 de puncte de monitorizare, din localitățile: Miercurea 

Ciuc (8 puncte), Odorheiu Secuiesc (3 puncte), Cristuru Secuiesc (2 puncte), Gheorgheni (2 

puncte) și Toplița (1 punct).  

STAS 10009/2017 „Acustica în construcții. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de 

zgomot” reglementează limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul urban, diferențiate 

pe zone și dotări funcționale, stabilind limitele admisibile pentru: 

 nivelul de zgomot exterior (măsurat la bordura trotuarului) pe străzi (pentru 4 categorii 

tehnice de străzi) și pentru pasaje rutiere subterane; 

 nivelul de zgomot  la limita zonelor funcționale din mediul urban; 

 nivelul de zgomot  în interiorul zonelor funcționale din mediul urban. 

Conform măsurătorilor acustice Municipiul Topliţa se numără printre localitățile  zgomotoase, 

depășind chiar şi cu 15,98 db nivelul admis (luna august 2020).Valorile medii lunare de depășire 

variază între 2 si 8 db fată de nivelul admis. 

Tabel 14: Indicatori acustici medii anuale Municipiul Topliţa38 

Locul de 

măsurare  
Perioada 

Nivel de presiune acustică 

continuu echivalent 

Nivel de presiune acustică 

ponderat în frecvență A și 

ponderat în timp F depășit în 

10% in timpul T 

Nivel  

minim 

Nivel  

maxim 

ponderat A LAfmin LAfmax 

LAeq     [dB(A)] LAF10  [dB] 
[dB(A)] [dB(A)] 

Măsurat  Admis*  Depășire Măsurat  Admis*  Depășire 

Topliţa 

2019 68,80 65,00 3,83 71,91 75,00 0,00 49,42 86,46 

2020 

(până în 

luna 

august) 

70,44 65,00 5,44 71,20 75,00 0,04 47,92 91,00 

* Limita admisibilă conform SR 10009/2017 

Sursa: Rapoarte lunare privind starea mediului, 2019, 2020  

Schimbările climatice de tipul scăderii precipitațiilor, creșterii temperaturilor, vânturi frecvente, 

zăpadă excesivă, incendii provocate de temperaturi înalte afectează habitatele de pădure și 

speciile dependente în diverse moduri.   

 
38 Sursa: Rapoarte lunare privind starea mediului 2018, 2019, 2020 http://www.anpm.ro/web/apm-harghita/rapoarte-
lunare1 

http://www.anpm.ro/web/apm-harghita/rapoarte-lunare1
http://www.anpm.ro/web/apm-harghita/rapoarte-lunare1
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Schimbările climatice din ultimi ani au avut şi pot avea în continuare un impact negativ asupra 

Municipiului Topliţa, acestea amplificând riscurile naturale induse de secetă, inundații și furtuni.  

În ce privesc riscurile naturale, zona Topliţa se confruntă cu procese geomorfologice pe suprafețe 

destul de mari, în special eroziunea de suprafață și alunecări de teren precum şi furtuni sau 

inundații din ploi torențiale locale.  

Riscurile naturale - cel mai important risc natural  este pericolul inundaţiilor, mai ales al celor 

cauzate de eventuale ploi torenţiale sau topiri rapide de zăpadă, fenomene cu probabilitate şi 

frecvențe din ce în ce mai mare, având în vedere transformările meteorologice la scară globală. 

Abundența apelor curgătoare în zonă şi lipsa unor zone “tampon” – ca şi configurație geografică 

dar şi ca amenajări artificiale – mărește aceste riscuri.  Topografia variată a teritoriul municipiului 

nu prezintă pericol de alunecări de teren, datorită configurației geologice. De asemenea,  nu se 

preconizează mişcări de aer – vânturi, furtuni – de forţă distrugătoare, protecţia fiind asigurată 

de formațiunile muntoase înconjurătoare. 

Energie și eficiență energetică, resurse naturale, mediul înconjurător 

Pachetul de propuneri „Energie curată pentru toți europenii” (COM(2016)0860) de la 30 noiembrie 

2016, are scopul de a alinia legislația UE în domeniul energiei, la obiectivele pentru 2030 în 

materie de climă și de energie. „Eficiența energetică pe primul loc” este unul dintre principiile-

cheie ale uniunii energetice pentru a garanta o aprovizionare cu energie sigură, sustenabilă, 

competitivă și la prețuri accesibile. În 2018, Parlamentul European în urma negocierilor cu 

Consiliul, a ajuns la un acord care stabilește obiectivul de reducere a consumului de energie 

primară cu 32,5 % până în 203039. 

Îmbunătățirea eficienței energetice reprezintă unul din elementele prioritare ale strategiei 

energetice a României având în vedere contribuția majoră la realizarea siguranței în alimentarea 

consumatorilor, în asigurarea dezvoltării durabile şi competitivității, la economisirea resurselor de 

energie şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Intensitatea energiei primare în 

România indică necesitatea adoptării unor măsuri în conformitate cu Directiva 2012/27/UE 

maximizându-se performanțele politicilor existente şi adoptându-se noi măsuri pentru viitor40. 

Având în vedere această strategie şi directivă, toate formele administrative sunt obligate să se 

alinieze conform cerințelor impuse. 

Consumul total de energie electrică regenerabilă la nivelul UAT-ului calculat în MWh, raportat 

pentru anul 2015 era de 5,77 MWh.  

Municipiul Toplița la nivelul anului 2020 se clasează în cadrul regiunilor cu potențial geotermal 

neexploatat, având în dotare 6.414,5 ha ce pot fi utilizați în scopul energiei geotermale. 

 

 
39 Sursa: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/69/eficienta-energetica  
40 Sursa: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ro_neeap_ro.pdf 
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4.2 Rezervații naturale și areale protejate  

Pe teritoriul administrativ al municipiului Topliţa41 au fost desemnate următoarele categorii de 

arii naturale protejate de interes naţional: 

 Parcul Național Călimani, cu o suprafață totală de 24.041 ha, situată parțial (1.224,30 ha) 

pe teritoriul administrativ al municipiului Topliţa, în partea de nord; 

 Rezervația Lacul Iezer din Călimani, cu suprafață totală de 322 ha, integral pe teritoriul 

administrativ al municipiului Topliţa, dar numai parțial în suprafață de 283,6 ha inclusă în 

Parcul Național Călimani. 

 Cascada de apă termală din intravilanul localități Topliţa, cu o suprafață de 0,5 ha – 

rezervație geologică. 

La nivelul Municipiului Toplița sunt înregistrate situri Natura 2000 iar ponderea parcurilor naționale 

atinge valoarea de 31,15% la nivelul anului 2018 iar suprafața rezervațiilor naturale la nivelul 

unității administrativ-teritoriale era de 0,85%42. 

Rezervația geologică cascada de apă termală este amplasată în aval de Stațiunea Bradul, lângă 

calea ferată. Este o arie protejată şi reprezintă o cădere de apă termală care are două caracteristici 

unice. O caracteristică este legată de faptul că nu îngheață niciodată, păstrându-şi o temperatură 

constantă de 26-28 de grade Celsius, chiar şi pe perioada anotimpului de iarnă. Cea de a doua 

caracteristică este legată de culoare apei, aceasta schimbându-se permanent de la alb la brun. 

La nivelul municipiului, în rețeaua de situri de importanță comunitară sunt cuprinse: 

 Călimani - Gurghiu, cod ROSCI 0019, cu suprafaţă totală în județul Harghita de 4.002,3 

ha, din care 2.029,8 ha se află pe teritoriul administrativ al municipiului Topliţa. Din 

această suprafaţă 322 ha se suprapune cu suprafaţa Rezervaţiei Lacul Iezer din Parcul 

Naţional Călimani. 

 Topliţa - Scaunul Rotund Borsec, cod ROSCI 0252, cu suprafaţa totală pe teritoriul 

judeţului Harghita: 5.436,4 0 ha, din care 2.368,1 ha pe teritoriul administrativ al 

municipiului Topliţa. De menționat că această arie naturală protejată cuprinde şi o 

suprafaţă de 2,61 ha din intravilan. 

Problemele legate de ariile naturale protejate sunt următoarele: 

 starea de conservare a unor arii naturale protejate nu este chiar foarte bună, ci doar 

satisfăcătoare; 

 activităţile turistice neecologice în unele arii naturale conduce la degradarea acestora; 

 acțiuni de recoltarea a fructelor de pădure sau a plantelor din flora spontană a ariilor 

protejate, periclitează starea de conservare a acestora. 

Ca măsură de protecție se impune limitarea activităților umane privind exploatarea resurselor 

naturale (ale solului şi ale subsolului), evitarea poluării de orice natură, respectând prevederile 

din O.U.G. 236/2000 cu modificările ulterioare, privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

 
41 Sursă: Plan Urbanistic General reactualizat 2012 
42 Sursa: Barometru Urban, 2020 - https://citadini.ro/ 
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4.3 Sistemul actual de gestionare a deșeurilor    

Gestionarea deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și 

eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații și monitorizarea depozitelor de 

deșeuri după închiderea lor. Deșeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viață al unui produs 

(intervalul de timp între data de fabricație a produsului și data când acesta devine deșeu). 

Politica Uniunii Europene în domeniul gestionării deșeurilor se bazează pe 3 principii, și anume: 

 prevenirea producerii deșeurilor;. 

 valorificarea deșeurilor (reciclare, reutilizare); 

 îmbunătățirea tehnicilor de eliminare finală și monitorizarea eliminării; 

Atât incinerarea cât și depozitarea deșeurilor necesită o monitorizare strictă, deoarece aceste 

activități pot avea un impact semnificativ asupra mediului. 

Colectarea deșeurilor municipale este realizată în Municipiul Topliţa, de către operatorii de 

salubrizare, care sunt autorizați ANRSCUP (Autoritatea Națională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice). 

În Municipiul Topliţa, gestionarea deșeurilor atât la nivelul comunității urbane, cât și la nivelul 

celor rurale, se realizează în baza Legii nr. 101/2006 și nr.  211/2011, cu ajutorul serviciilor publice 

de salubrizare. 

Deșeurilor municipale generate în perioada 2017 - 2018 au fost eliminate prin depozitare pe un 

depozit conform la Cekend. Depozitul de la Cekend ocupă o suprafață de 19,91 ha, are o 

capacitate proiectată de 931.700 mc și deține autorizație integrată de mediu. Acest depozit este 

proiectat cu patru celule, din care prima celulă este în curs de închidere, fiind depusă o cantitate 

de 275.279,82 tone de deșeuri, ocupată în proporție de 90%. Este începută exploatarea celulei 

doi în care s-au  depus o cantitate de 308.041,99 tone până în data de 28 februarie 2019 și este 

ocupată în proporție de 70%43. 

Prin proiectul POS Mediu Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita au fost 

realizate în anul 2016: 7 centre de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile: Miercurea Ciuc, 

Vlăhița, Cristuru Secuiesc, Toplița, Bălan, Gheorgheni. 

Având în vedere politica urbană la nivelul Municipiului Toplița în anul 2015 se înregistrau 2.948,84 

tone/an de deșeuri urbane iar cantitatea de deșeuri menajere era de 2.653,95 tone/an44. 

Colectarea selectivă a deșeurilor continuă să fie o preocupare la nivelul municipiului, dar în 

continuare este nevoie de conștientizarea, educarea cetățenilor, implicarea acestora în acest 

moment în realizarea colectării selective fiind relativ scăzută. Se înregistrează, în continuare, 

cazuri de vandalism asupra tomberoanelor, aspect insalubru al spațiilor dintre blocuri unde sunt 

depozitate gunoaie.  

Modul de realizare şi gestionare a deșeurilor trebuie să se facă în conformitate cu Planului Național 

de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) ce dezvoltă un ansamblu de acțiuni de gestionare a deșeurilor 

la nivel național, cu efecte negative minime asupra mediului. Politica națională în domeniul 

 
43 Sursa: Raport judetean privind starea mediului, anul 2018 
44 Sursa: Barometru Urban, 2020 - https://citadini.ro/ 
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gestionării deșeurilor trebuie să se subscrie politicii europene în materie de prevenire a generării 

deșeurilor și să urmărească reducerea consumului de resurse și aplicarea practică a ierarhiei 

deșeurilor. Prevederile PNGD completează prevederile Strategiei Naționale de Gestionare a 

Deșeurilor ca și modalitate principală de abordare, anume îndreptarea României către o societate 

a reciclării și aplicarea ierarhiei deșeurilor, pentru toate tipurile de deșeuri care fac obiectul 

planificării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

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

defectuos ar putea conduce în timp la modificarea acestora. 

Colectarea deșeurilor municipale este realizată în Municipiul Topliţa, de către operatorii de 
salubrizare, care sunt autorizați ANRSCUP (Autoritatea Națională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice). 

Există necesitatea unor măsuri pentru păstrarea și refacerea echilibrului natural:  
continuarea investițiilor de reabilitare și extinderi a rețelelor de aducțiune apă/canalizare, 

alimentare cu gaz şi modernizarea infrastructurii rutiere; diminuarea până la eliminare a 
surselor de poluare majoră: poluarea din trafic; protejarea şi conservarea resurselor de 

sol; gestionarea continua a deșeurilor. 

Municipiul Toplița se clasează în cadrul regiunilor cu potențial geotermal neexploatat.  
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Puncte tari Puncte slabe 

➢ Nu există surse de poluare majoră, cadrul 

natural fiind de asemenea favorabil 

menţinerii calităţii mediului 

➢ Fond forestier bogat; 

➢ Existenţa unui operator local de apă care 

asigură servicii de apă şi canalizare; 

➢ Localitatea beneficiază de servicii de 

salubritate; 

➢ Proiect în curs de implementare - sistem de 

management al deşeurilor; 

➢ Arii naturale protejate de interes naţional şi 

comunitar. 

➢ Localitatea beneficiază de serviciu de 

salubritate; 

➢ Sistem implementat de management al 

deșeurilor. 

➢ Lipsa colectarii selective a deșeurilor; 

➢ Nivel scăzut de amenajare şi întreținere a 

spațiilor verzi; 

➢ Depozitarea necontrolată a deșeurilor 

menajere, pe terenuri private și pe 

terenuri aflate în administrarea UAT. 

 
Oportunități Amenințări 

➢ Existența unor oportunități de finanțare din 

fonduri nerambursabile disponibile pentru 

investițiile de mediu; 

➢ Suprafața verde impune măsuri de 

protecție privind exploatarea şi evitarea 

poluării de orice natură. 

➢ Dezvoltarea economică poate genera 

probleme de contaminare a solurilor, de 

poluare a atmosferei sau a apelor, de 

poluare fonică şi/sau vibrații; 

➢ Insuficiența educației ecologice privind 

protecția solului şi a apelor;  

➢ Dezvoltarea urbanistică poate duce la 

diminuarea spațiilor verzi. 

 

 

 

 

ANALIZA S.W.O.T. la nivelul mediului  
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5.1 Forța de muncă, ocupare și șomaj   

La nivelul municipiului Topliţa, în anul 2020 erau 15.647 persoane conform informațiilor oferite 

de INS. Populația a scăzut în ultimii 10 ani cu 807 persoane (4,90%). Ponderea populației de sex 

feminin era în 2020 de aprox. 51,19%. 

Tabel 15: Evoluția populației din Topliţa după domiciliu, pe sexe, în perioada 2011-2020 
 

Ani 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Masculin 8.082 8.028 7.990 7.933 7.902 7.845 7.798 7.755 7.689 7.638 

Feminin 8.372 8.298 8.245 8.231 8.233 8.196 8.173 8.101 8.062 8.009 

Total 16.454 16.326 16.235 16.164 16.135 16.041 15.971 15.856 15.751 15.647 

Sursa: INS: POP107D 

Forța de muncă și structura ocupării în Municipiul Topliţa  

Din totalul de 15.647 locuitori, 11.103 persoane aveau vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani, număr 

care constituie populația activă a localității. 

Tabel 16: Evoluția pop. în Municipiul Topliţa după domiciliu, la 5.10.2020, pe grupe de vârstă 

Vârste și grupe 

de vârstă 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0- 4 ani 1531 866 826 747 715 693 663 644 678 665 641 

5- 9 ani 851 859 869 846 837 828 806 731 712 690 652 

10-14 ani 872 866 859 857 826 831 832 839 823 824 819 

15-19 ani 1.033 907 821 802 809 826 845 860 856 814 820 

20-24 ani 1.462 1.440 1.363 1.258 1.134 1.003 877 816 804 815 810 

25-29 ani 1.339 1.296 1.307 1.299 1.291 1.329 1.349 1.264 1.169 1.060 946 

30-34 ani 1.338 1.345 1.339 1.327 1.298 1.257 1.229 1.226 1.222 1.225 1.255 

35-39 ani 1.356 1.309 1.279 1.266 1.301 1.297 1.293 1.285 1.278 1.264 1.231 

40-44 ani 1.414 1.523 1.627 1.553 1.417 1.354 1.305 1.292 1.253 1.273 1.262 

45-49 ani 1.068 999 952 1.081 1.250 1.372 1.486 1.580 1.501 1.372 1.309 

50-54 ani 1.340 1.300 1.225 1.166 1.092 1.039 966 918 1.047 1.222 1.323 

55-59 ani 1.049 1.102 1.176 1.210 1.252 1.262 1.224 1.163 1.103 1.031 981 

60-64 ani 735 776 846 905 962 971 1.033 1.104 1.126 1.164 1.166 

65-69 ani 649 627 608 625 636 662 710 776 819 868 880 

70-74 ani 551 576 564 562 543 569 545 537 544 552 587 

75-79 ani 396 393 405 398 424 448 473 454 464 429 441 

80-84 ani 186 201 225 248 269 294 285 283 282 312 335 

85 ani si peste 110 109 114 117 130 130 139 188 195 208 113 

Total 16.615 16.454 16.326 16.235 16.164 16.135 16.041 15.971 15.856 15.751 15.647 

  Sursa: INS - POP107D 

 

În ceea ce privește numărul mediu de salariați la nivelul localității Topliţa, acesta a înregistrat o 

evoluție sinusoidală în perioada 2010 – 2017, revenind începând cu 2018 la o tendință ascendentă 

numărul mediu de salariați a crescut cu aproximativ 10,98% în ultimii 10 ani. 

5. Capital uman, infrastructura 

socială, educație şi sănătate 
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Figura 26: Evoluția numărului mediu al salariaților din municipiul Topliţa, în perioada 2010-2019 

 
Sursa: INS - FOM104D 

 

Analizând comparativ populația localității Topliţa pe grupe de vârstă și numărul mediu de salariați, 

se remarcă ponderea de ocupare de aproximativ 32,64%; scăderea de până la 32,64% se 

datorează îmbătrânirii populației şi implicit migrației locuitorilor din ultimii ani. 

Tabel 17: Rata ocupării în Municipiul Topliţa, în perioada 2010-2018 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numărul mediu al 

salariaților  

3.306 3.222 3.446 3.373 3.278 3.261 3.403 3.379 3.514 3.669 

15 - 64 ani 12.13

4 

11.99

7 

11.93

5 

11.86

7 

11.80

6 

11.71

0 

11.60

7 

11.50

8 

11.35

9 

11.24

0 

Rata de ocupare (%) 27,25 26,86 28,87 28,42 27,77 27,85 29,32 29,36 30,94 32,64 

Sursa: INS - FOM104D - Numărul mediu al salariaților pe județe și localități 

Între activitățile care concentrează cel mai mare număr de angajați în municipiul Topliţa, pe lângă 

activitatea de fabricarea încălțămintei (30,4%), fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor 

articole de îmbrăcăminte (24,6%) și tăierii si rindeluirea lemnului (12,3%), se remarcă activitățile 

de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun (9,8%) şi baruri şi alte activități de servire a băuturilor (6,9%). 
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Figura 27: Distribuția angajaților pe domenii de activitate, în municipiul Topliţa în anul 2019 

 
Sursa: date www.listafirme.ro 

Șomajul pe plan local   

Din datele furnizate de INS, în anul 2019 se înregistrează o scădere cu aprox. 57,89% față de 

anul 2010 a numărului de șomeri înregistrați, dar o scădere cu 11,11% față de anul 2018. De 

asemenea, se observă faptul că populația feminină a fost ușor mai afectată la nivelul anilor 2018-

2019.  

Tabel 18: Evoluția șomerilor înreg. la nivelul Municipiului Topliţa, în perioada 2010-2019 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UM: Procente 

Total 5,7 3,9 3,7 3,9 3,6 3 3,6 2,9 2,7 2,4 

Masculin 5,1 4,1 3,6 4,2 3,5 3,3 3,6 3,2 2,5 2,4 

Feminin 6,3 3,6 3,8 3,7 3,6 2,8 3,5 2,6 2,9 2,5 

Sursa: INS - SOM101F  

În ultimii ani se constată o scădere continuă a numărului de șomeri și a ratei șomajului la nivelul 

Municipiului Toplița.  

 

  

Fabricarea incaltamintei, 
30,4%

Fabricarea prin tricotare 
sau crosetare a altor 

articole de imbracaminte, 
24,6%

Taierea si rindeluirea 
lemnului, 12,3%

Transporturi rutiere de 
marfuri, 9,8%

Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, 

cu vanzare 
predominanta de 

produse alimentare, 
bauturi si tutun, 6,9%

Baruri si alte 
activitati de servire 

a bauturilor, 5,5%

Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 
produse nealimentare, 3,2%

Comert cu amanuntul al 
bauturilor, in magazine 

specializate, 3,1%

Fabricarea altor produse 
din lemn; fabricarea 

articolelor din pluta, paie 
si din alte materiale 

vegetale impletite, 3,1%

Comert cu ridicata al 
bauturilor, 1,2%
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5.2 Educație și infrastructura educațională existentă   

Infrastructura educațională existentă 

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

preșcolar, primar, gimnazial şi liceal având arondate următoarele unități de învățământ45: 

 Învățământ preșcolar: grădinița „Dumbrava minunată”, grădinița „Micii ecologiști”, 

grădinița „Rază de soare”, grădinița „Voinicel”; 

 Învățământ primar: Școala Primară „Dealului” Toplița, Școala Primară Toplița-Cornișa, 

Școala Primară Toplița-Zencani; 

 Învățământ gimnazial: Școala Gimnazială „Andrei Șaguna”, Școala Gimnazială "Miron 

Cristea", Școala Gimnazială „Sfântu Ilie”, Școala Gimnazială Topliţa-Călimănel; 

 Învățământ liceal: Liceul Teoretic „Kemeny Janos”, Liceul Teoretic „O. C. Tăslăuanu”, 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”. 

La unitățile școlare menționate se mai adaugă: 

 clubul copiilor; 

 clubul sportiv școlar.  

Învățământul toplițean datează din sec. XVIII, urmând un trend ascendent de dezvoltare în 

secolele următoare. Această dezvoltare a fost influențată de contextul istoric specific zonei 

Transilvaniei şi cel socio-economic. 

Sistemul de formare educațional a fost în permanență în prim plan, având roluri multiple în directă 

corelare, atât pentru individ, cât și pentru societate.  

Printre acestea se numeră: 

 educația are incidențe semnificative în dezvoltarea economică a fiecărei persoane şi 

implicit a comunități. Dezvoltarea tehnologică rapidă a condus la evoluția mediului de 

afaceri, producție și a pus în mișcare concurența de la nivel local, către cel național și chiar 

mondial. O forță de muncă bine educată este crucială în lumea contemporană, iar lupta 

pentru resursele naturale ocupă azi un loc secund, fiind devansată de lupta pentru resurse 

umane cu un nivel e pregătire ridicat. Astfel, educația a devenit treptat una dintre cele 

mai mari afaceri la nivel mondial și sectorul privat a preluat treptat o mare parte din 

responsabilitatea educației pe tot parcursul vieții;  

 educația are rol și implicații culturale esențiale. Rămâne principala cale prin care valorile 

și tradițiile se transmit din generație în generație, se modelează pentru a reflecta evoluțiile 

culturale și economice și se ancorează în realitățile sociale contemporane;  

 un alt rol al educației este cel social. Educația oferă fiecărui individ oportunitatea de a 

acumula cunoștințele și de a își dezvolta aptitudinile și abilitățile necesare pentru a deveni 

un cetățean informat și activ care contribuie la propășirea comunității sale și a națiunii. 

Educația asigură astfel stabilitatea și dezvoltarea socială;  

 un rol fundamental al educației se referă la dezvoltarea personală. Fiecare individ trebuie 

să aibă posibilitatea de a se dezvolta potrivit potențialului propriu, astfel încât să poată 

 
45 Sursa: https://www.siiir.edu.ro/carto/  

https://www.siiir.edu.ro/carto/
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asigura independența și prosperitatea lui, a familiei pe care eventual decide să și-o 

întemeieze și a grupurilor din care decide să facă parte. Dezvoltarea personală continuă 

prin învățare pe tot parcursul vieții și este esențială în societatea contemporană. 

Unitățile de învățământ din cadrul municipiului Toplița sunt compartimentate, dotate cu mobilier 

şi echipamentele necesare pentru desfășurarea unui proces de învățare modern și la standardele 

actuale.  

La nivelul municipiului Toplița conform datelor INS sunt centralizate un număr de 7 unități de 

învățământ, acoperind următoarele niveluri educaționale: 

Tabel 19: Unitățile de învățământ, pe niveluri de educație, din Mun. Toplița – anul 2019 

Niveluri de educație Ani 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 7 9 7 7 7 7 7 7 7 

Preșcolar 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

Primar și gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Primar și gimnazial - - 3 3 3 3 3 3 3 

Liceal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Sursa: INS - SCL101C 

Unitățile de învățământ dispun de o bază materială (săli de clasă, biblioteci, laboratoare), 

respectiv umană (cadre didactice) care asigură în bune condiții desfășurarea actului educațional, 

dar necesită diferite investiții atât în privința infrastructurii, cât și în ceea ce privește pregătirea 

continuă a cadrelor didactice în vederea adaptării la cerințele pieței, inclusiv la nivel local, prin 

specializările prevăzute în oferta educațională. 

Tabel 20: Infrastructura de învățământ, pe niveluri de educație, din Toplița – anul 2019 

Niveluri de educație Sali de clasa 

(cabinete școlare/ 

amfiteatre) 

Laboratoare 

școlare 

Săli de 

gimnastică 

Ateliere 

școlare 

Terenuri 

de sport 

PC-

uri 

Total 141 20 7 7 5 391 

Învățământ preșcolar 24 0 0 0 0 28 

Învățământ primar si 

gimnazial 

67 7 4 0 3 136 

Învățământ liceal 50 13 3 7 2 227 

Sursa: date INS 

Având în vedere datele centralizate rezultă că cele mai multe dotări materiale, precum și cea mai 

diversificată gamă se află în unitățile primare și gimnaziale și în cele liceale. 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.  

Contextul actualei pandemii cu Covid-19 (2019-2020) impune necesitatea consolidării capacității 

unităților de învățământ prin dotarea cu ecrane de protecție, bariere, marcaje semnalizare, stații 

dezinfectare, scannere de imagistică termică, laptopuri/tablete, aplicații învățământ la distanță, 
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alte îmbunătățiri asociate direct cu permiterea învățării în unitățile de învățământ cu respectarea 

măsurilor actuale de distanțare socială. 

 

Situația școlarizării  

Populația școlară înregistrează o tendință de scădere în ultimii 10 ani, numărul de elevi din 2019 

diminuându-se față de anul 2010, cu aproximativ 42,38% ajungând la 299 persoane.  

Tabel 21: Evoluția populației școlare, pe niveluri de educație în Municipiul Topliţa 

Niveluri de educație  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 3075 2981 3082 2924 2927 2918 2822 2725 2675 2641 

Copii înscriși în grădinițe 578 480 489 435 442 448 421 424 434 430 

Elevi înscriși in înv. 

primar si gimnazial  

1395 1337 1439 1405 1412 1407 1387 1334 1302 1260 

Elevi înscriși in învățământul 

primar  

689 686 788 760 759 771 746 758 728 702 

Elevi înscriși in învățământul 

gimnazial  

706 651 651 645 653 636 641 576 574 558 

Elevi înscriși in 

învățământul liceal 

952 1051 1006 969 945 873 834 808 798 830 

Elevi înscriși in 

învățământul profesional 

39 : : : : 62 87 77 60 34 

Elevi înscriși in înv. 

postliceal (inclusiv înv. 

special) 

111 113 148 115 128 128 93 82 81 87 

Sursa: INS - SCL103D 
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Figura 28: Distribuția populației școlare, pe niveluri de educație în municipiul Topliţa, în anul 2019 

 
Sursa: Date INS 

Din datele furnizate de INS, populația școlară la început de an școlar 2019 este formată din 2.520 

elevi înscriși în învățământul preșcolar, primar, gimnazial şi liceal. În municipiul toplița 34 de elevi 

reprezentând 1.29 % din populația scoboară frecventează studii din învățământul profesional şi 

87 elevi şi anume 3,29% învățământul postliceal. 

Tabel 22: Nr. elevi înscriși la început de an școlar 2019 în municipiul Topliţa, pe niveluri de educație 

Populația țcolara pe niveluri de educație, în Mun. Topliţa 2019 

 Număr persoane Pondere 

Copii înscriși în grădinițe 430 16,28% 

Elevi înscriși în învățământul primar 702 26,58% 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial 558 21,13% 

Elevi înscriși în învățământul liceal 830 31,43% 

Elevi înscriși în învățământul profesional 34 1,29% 

Elevi înscriși în învățământul postliceal 87 3,29% 

Total Populația școlară 2.641 100% 

Sursa: Date INS  

La nivelul anului 2018 (ultimul an pentru care sunt disponibile date INS), în municipiul Topliţa, s-

au înregistrat 369 de absolvenți ai unităților școlare din localitate, remarcându-se aceeași tendință 

de scădere a numărului absolvenților ca şi al copiilor înscriși în cadrul instituțiilor de învățământ. 
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Tabel 23: Evoluția absolvenților pe niveluri de educație, în municipiul Topliţa, în perioada 2010 – 2018  
Niveluri de educație Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Număr persoane 

Total 459 403 456 384 429 428 425 376 369 

Primar si gimnazial (inclusiv 
învățământul special) 

188 158 161 143 147 155 152 142 141 

Gimnazial - - 161 143 147 155 151 139 141 

Liceal 215 218 251 192 249 231 218 187 181 

Profesional 35 - - - - - 19 25 25 

Postliceal (inclusiv 
învățământul special) 

21 27 44 49 33 42 36 22 22 

Sursa: INS -  SCL109D 

Oferta educațională 

Proiectele educaționale pornesc de la modelele educației individualizate care susțin predispozițiile 

și potențialul fiecărui copil. Activitățile instructiv-educative în cadrul municipiului Topliţa au loc pe 

fondul efortului de atingere a unui obiectiv fundamental: îngrijirea atentă a fiecărui copil, 

preocuparea pentru adoptarea unui regim de viață sănătos, pentru menținerea unei dispoziții și 

a unui tonus pozitiv, pentru echilibru și dezvoltare armonioasă de la cea mai mică vârstă.  

În cadrul serviciilor de educație furnizate în municipiul Topliţa este vizată promovarea unui 

învățământ deschis, de calitate, flexibil, capabil să se adapteze la cerințele unei societăți aflate în 

permanentă schimbare, dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile, crearea unui climat 

de muncă și învățare stimulativ și inovator, precum și garantarea pregătirii pentru adaptarea la 

viața școlară și apoi la cea socială. 

Din 2010 până în 2019, numărul personalului didactic a scăzut, direct proporțional cu numărul de 

elevi înscriși în învățământ.  

Tabel 24: Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație, în municipiul Topliţa 

Niveluri de educație Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr persoane 

Total 182 183 200 184 193 192 198 193 192 188 

Învățământ preșcolar 32 25 32 31 33 32 31 32 33 32 

Învățământ primar si 
gimnazial (inclusiv 
învățământul special) 

92 98 101 94 100 105 100 104 104 93 

Învățământ primar 
(inclusiv înv. special) 

39 41 48 44 46 39 39 43 41 40 

Învățământ gimnazial 

(inclusiv înv. special) 
53 57 53 50 54 66 61 61 63 53 

Înv. primar si gimnazial - - - 94 100 105 100 104 104 93 

Învățământ primar - - - 44 46 39 39 43 41 40 

Învățământ gimnazial - - - 50 54 66 61 61 63 53 

Învățământ liceal 58 60 67 59 60 55 67 57 55 63 

Sursa: INS - SCL104D 
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5.3 Infrastructura socială   

Aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în 

nevoie, este asigurată de Direcția de Asistență Socială (DAS). DAS Topliţa a fost înființată în anul 

2015 și funcționează ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, prestatoare 

de servicii publice şi de utilitate publică, acordând servicii sociale primare şi specializate, în 

condițiile prevăzute de lege.  

Serviciului de Asistență Socială Toplița are în subordine 5 compartimente:  

 consiliere, servicii sociale;  

 persoane vârstnice şi persoane cu handicap;  

 autoritate tutelară, protecția copilului, prevenire marginalizare socială, monitorizare;  

 beneficii sociale, venit minim garantat şi alocație susținere;  

 alocații, indemnizații, creșterea copilului, tichete sociale şi încălzirea locuinței. 

Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în 

funcție de specificul activității/activităților derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii 

de beneficiari. Astfel, în cadrul municipiului Topliţa se află în funcțiune46: 

 Centrul de plasament pentru copii cu handicap sever Topliţa, serviciu furnizat de DGASPC 

Harghita  - furnizează sau asigură accesul copiilor şi tinerilor instituționalizați, pe o 

perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, abilitare şi reabilitare, educație, integrare sau 

reintegrare în familia naturală sau adoptivă şi includere în societate. Serviciile furnizate 

sunt adaptate posibilităților copiilor, în vederea dezvoltării personalității lor, utilizând 

diferite terapii de recuperare. Centrul are o capacitate de 30 de locuri. La sfârșitul anului 

2019 beneficiau de o măsură de protecție specială 22 tineri cu vârsta de peste 18 de ani, 

toți cu dizabilități psihice severe.  

 Căminul pentru persoane vârstnice dispune de un număr de 24 locuri, 9 camere cu baie 

proprie, sală de mese, fiecare cameră este dotată cu mobilier modern, TV şi face parte 

din Centrul social integrat, serviciu social furnizat de Primăria Municipiului Toplița prin DAS 

Toplița. La nivelul anului 2018 erau ocupate din 22 de locuri din 24 locuri, deoarece doua 

locuri, unul pentru femei și unul pentru bărbați, trebuie ținute rezervate pentru regim de 

urgență, conform legislației; 

 Centru de zi pentru copii cu o capacitate de 24 de locuri, serviciu furnizat de Primăria 

Municipiului Toplița prin DAS Toplița. La nivelul anului 2018, din cele 24 de locuri, 20 erau 

ocupate de copii ai căror părinți erau plecați în străinătate, care fac parte din familii 

monoparentale, familii dezorganizate sau cu venituri reduse, cu risc de marginalizare 

socială. Cei 20 de copii aflați atunci la centrul de zi aveau vârste cuprinse între 6 şi 14 ani. 

Centrul de zi pentru copii face parte din Centrul social integrat. 

 
46 Sursa: DGASPC – Raport privind activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului harghita pe 
anul 2019  
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 Servicii de Îngrijiri la domiciliu furnizat de Asociația Îngrijiri la Domiciliu - Toplița pentru 

persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență. 

Acest serviciu social are o capacitate de 30 de locuri și nu dispune de cazare. 

Municipiul Toplița susține investițiile în dezvoltarea și bunăstarea copilului, a recuperării și 

reabilitării persoanelor cu handicap și a persoanelor vârstnice, pe baza unei abordări integrate 

adoptate de toate instituțiile și autoritățile statului, în condițiile respectării drepturilor, satisfacerii 

nevoilor, precum și de diversificare a serviciilor destinate lor, prin facilitarea accesului la servicii, 

cât mai aproape de mediul de proveniență. 

Pe lângă promovare şi susținere sunt luate în considerare și o serie de caracteristici specifice 

pentru dezvoltarea domeniului și anume: 

 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; 

 Administrația publică locală este un actor implicat, preocupat de acoperirea nevoilor 

pentru servicii sociale ale diverselor tipuri de beneficiari şi de situația alocărilor de beneficii 

de asistență socială. 

 

5.4 Sănătate (infrastructură, resurse umane)  

În ceea ce privește infrastructura de sănătate publică, în Topliţa există 1 (un) spital municipal, 1 

(un) ambulatoriu integrat spitalului, 1 (un) dispensar, 1 (un) cabinet școlar, 9 (nouă) cabinete 

medicale de familie, 14 cabinete stomatologice, 21 cabinete medicale de specialitate, 6 (şase) 

farmacii, 6 (şase)  laboratoare medicale, 4 (patru) laboratoare de tehnică dentară. În ultimii 10 

ani, se remarcă o creștere a numărului de cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice 

și a numărului farmaciilor. 

Tabel 25: Evoluția unităților sanitare, pe categorii de unități în municipiul Toplița 

Categorii de unități 

sanitare 

Forma de 

proprietate 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Spitale publică 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ambulatorii 

integrate spitalului 
publică 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dispensare 

medicale 
publică 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cabinete medicale 

școlare 
publică 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cabinete medicale 

de familie 

publică 8 8 8 9 9 - - - - - 

privată 1 1 1 1 1 10 8 9 9 9 

Cabinete 

stomatologice 

publică 10 10 10 10 10 - - - - - 

privată 1 1 1 1 1 12 13 13 13 14 

Cabinete medicale 

de specialitate 

publică 16 16 16 17 17 - - - - - 

privată - - - - - 18 17 19 21 21 

Farmacii publică 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Categorii de unități 

sanitare 

Forma de 

proprietate 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

privată 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

Laboratoare 

medicale 

publică 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

privată 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Laboratoare de 

tehnica dentara 
privată 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Sursa: INS - SAN101B 

Spitalul Municipal Toplița47 este situat în partea de est a municipiului, pe strada Victor Babeș, 

nr. 3, la o distanță de 95 km față de Spitalul Județean Miercurea Ciuc și la 100 km față de Clinica 

Universitară Tg. Mureș.  

Spitalul asigură asistență medicală pentru o populație de cca. 40.000 de locuitori, din zona urbană 

Toplița și Borsec și din zona rurală din comunele Bilbor, Corbu, Gălăuțaș, Sarmaș Subcetate, 

precum și Stânceni și Lunca – Bradului. 

În cadrul unității spitalicești se asigură asistență medicală de specialitate, preventivă, curativă, de 

recuperare, de îngrijiri în caz de graviditate și maternitate precum și a nou-născuților. 

Spitalul a fost înființat în anul 1952, funcționând în sistem pavilionar până în anul 1986, când s-a 

dat în folosință noul spital cuplat cu ambulatoriul de specialitate în clădire monobloc. Spitalul 

Municipal Toplița este un spital nou inaugurat la data de 08.03.1986, are o clădire pe 4 nivele, 

fiecare nivel reprezentând una sau mai multe secții sau compartimente. Spitalul dispune de un 

număr de 163 paturi, iar numărul total de angajați este de 227 persoane, din care: medici: 37, 

alt personal superior: 3, personal mediu sanitar: 107, infirmiere: 30, îngrijitoare: 24, tesa: 13, 

muncitori: 13. Din punct de vedere al structurii organizatorice are posibilități de tratament pentru 

următoarele afecțiuni: boli cardio-vasculare, digestive, respiratorii, renale, boli de nutriție și 

metabolism pentru adulți și copii, intervenții chirurgicale, ginecologice și obstetricale. 

 

Numărul de pacienți care au beneficiat de serviciile spitalului în ultimii 3 ani sunt: 

 2017 – 15.341 pacienți în ambulatoriul de specialitate, 4.519 pacienți internați prin 

spitalizare continuă, 10.055 pacienți internați prin spitalizare de zi, 9.649 pacienți 

consultați la camera de gardă; 

 2018 – 15.270 pacienți în ambulatoriul de specialitate, 4.699 pacienți internați prin 

spitalizare continuă, 10.510 pacienți internați prin spitalizare de zi, 10.357 pacienți 

consultați la camera de gardă; 

 examene paraclinice realizate in 2017:  

 analize de laborator – 234.464,  

 investigații de radiologie si imagistică medicală – 12.390; 

 examene paraclinice realizate pe 2018:  

 analize laborator – 268.093, 

 investigații de radiologie şi imagistică medicală – 11.754 

 
47 Sursa: www.spitaltoplita.ro  

http://www.spitaltoplita.ro/
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Spitalul este divizat în următoarele secții și compartimente:  

 

Tabel 26: Compartimentarea spitalului din Municipiul Toplița 

• Birou de relații cu publicul 

• Birou internări – externări 

• Cabinet medical chirurgie 

• Cabinet medical pediatrie 

• Cameră de gardă 

• Capelă 

• Chioșc alimentar 

• Compartiment statistică medicală  

• Farmacie spital 

• Laborator anatomie patologică 

• Laborator de radiologie si imagistică medicală 

• Cabinet medical obstetrică-ginecologie 

• Compartiment prevenire şi control a infecțiilor 

nosocomiale 

• Compartimentul 

dermatovenerologie 

• Compartimentul explorări 

funcţionale şi fizioterapie 

• Secţia interne 

• Blocul operator 

• Compartiment ATI 

• Secţia chirurgie generală 

• Secţia obstetrică – ginecologie 

• Compartiment neonatologie 

• Secţia pediatrie 

• Stația de sterilizare 

• Laboratorul de analize 

medicale 

• Pavilioane administrative  

Sursa: www.spitaltoplita.ro 

Ambulatoriul de specialitate al spitalului se compune din: 

Tabel 27: Compartimentarea ambulatoriului din Municipiul Toplița 

• Birou de relații cu publicul 

• Cabinet Medicină internă 

• Cabinet Chirurgie generală 

• Cabinet Obstetrică – ginecologie 

• Cabinet Neurologie 

• Cabinet ORL 

• Cabinet Oftalmologie 

• Cabinet Dermato – venerologie 

• Cabinet Psihiatrie 

• Cabinet Pediatrie 

• Cabinet Ortopedie şi traumatologie 

Explorări funcţionale 

Sursa: www.spitaltoplita.ro 

Municipiului Topliţa dispune de asemenea de cabinet medical școlar, care se află în subordinea 

Consiliului local, precum și de dispensar TBC (tuberculoza). 

În prezent, lumea se confruntă cu o criză de sănătate globală, diferită de oricare alta - COVID-19 

ce răspândește suferința umană, destabilizează economia globală și pune în pericol viața a 

miliarde de oameni din întreaga lume. Înainte de pandemie, s-au făcut progrese majore în 

îmbunătățirea sănătății a milioane de oameni. S-au făcut pași semnificativi în creșterea speranței 

de viață și reducerea unor cauze obișnuite asociate cu mortalitatea infantilă și maternă. În 

continuare sunt necesare multe eforturi pentru a eradica pe deplin o gamă largă de boli și pentru 

a aborda numeroase probleme de sănătate persistente și emergente. Contextul actual al 

epidemiei COVID-19 pune în centrul atenției locuitorilor atât infrastructura de sănătate și 

personalul aferent, cât și modul de administrare al acesteia. Consecințele acestei noi probleme și 

a creșterii în mod firesc a riscului de infectare tocmai în aceste unități condiționează intervențiile 

care trebuie avute în vedere în dezvoltarea domeniului sănătății, cu luarea în calcul mai ales a 

măsurilor organizatorice, de educație și prevenție și de dotare. 

http://saad-engine.net/domain-www.spitaltoplita.ro/doc_display.php?doctype=service&autoID=193
http://saad-engine.net/domain-www.spitaltoplita.ro/doc_display.php?doctype=service&autoID=193
http://saad-engine.net/domain-www.spitaltoplita.ro/doc_display.php?doctype=service&autoID=193
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Într-un alt registru, sănătatea este din ce în ce mai mult și un domeniu economic în plină 

dezvoltare. Indiferent despre care dintre tipurile de furnizori este vorba, administrațiile publice 

trebuie să ia în considerare că si furnizorii publici și cei privați atrag dezvoltarea unei game largi 

de servicii conexe, generându-se o adevărată nouă economie locală. 

În acest context, investițiile în infrastructura locală de sănătate, în calitatea clădirilor, 

echipamentelor, cât și în profesionalismul echipei medicale este, pe lângă interesul pentru 

calitatea serviciilor de care beneficiază comunitatea, o adevărată investiție cu efecte în economia 

locală. 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 ceea ce privește combaterea sărăciei, măsura este abordată în Strategia de dezvoltare rurală 

a județului Harghita prin subprogramul 6.5 Burse de talent și vizează recompensarea elevilor și 

studenților ce îndeplinesc criteriile necesare. 

 

5.5 Cultură și culte  

Viața culturală a unei localități are un impact semnificativ în creșterea calității vieții locuitorilor 

săi. Aceasta are un rol important în dezvoltarea comunitară, aspect conștientizat în multe dintre 

strategiile de dezvoltare locală. O analiză a vieții culturale presupune și o analiză a infrastructurii 

care sprijină acest proces.  

În municipiul Toplița se află mai multe instituții sau organizații care, prin relativa similitudine a 

ofertelor instructiv-educative, cultural-artistice și formativ-recreative, constituie un mediu 

concurențial, dar și de cooperare și parteneriat. 

În principal, concurenții/partenerii de tip instituțional/organizațional sunt următorii48: 

 Casa de Cultură a municipiului Toplița – începând cu anul 2010, dispune de o sală de 

spectacole modernă, cu 475 de locuri, cu instalații de sonorizare și iluminare performante. 

Se adresează întregii comunități locale din municipiu, găzduind activități proprii sau în 

parteneriat cu alte instituții. 

 Biblioteca Municipală „George Sbârcea” - înființată în anul 1899, sub egida ASTRA, din 

1928 funcționează în locație proprie. Până în anul 1969 a avut rol de bibliotecă raională, 

dar din 2002, odată cu primirea titulaturii de municipiu, a devenit bibliotecă municipală. 

Biblioteca se adresează unui public larg, format din cititori de toate vârstele, etniile și 

nivelele de educație. Instituția are un rol important în viața culturală a localității, prin 

menirea sa de factor de culturalizare și informare, și nu neapărat doar de depozitar de 

cărți. 

 Școala Populară de Artă aflată în subordinea Școlii Populare de Artă Miercurea Ciuc, se 

adresează în special copiilor, dar nu numai, care urmează cursuri de canto, instrumente 

muzicale (vioară, pian, chitară), pictură. Locația pentru cursurile de vioară din Toplița este 

în incinta Centrului Cultural Toplița. 

 
48 Sursa: Centrul Cultural Topliţa - raport final de activitate 2016-2019 
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 Clubul Elevilor, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, are un 

profil ce vizează oferirea de diverse cursuri copiilor școlari, cum ar fi desen, muzică etc. 

 Fundația Culturală „Miron Cristea”, coorganizator al Zilelor „Miron Cristea” și ale 

municipiului Toplița. 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Căliman-Giurgeu, cu rol activ în viața economico-

socială a localității. 

 Asociația „Radio Ardealul”, post de radio local din Toplița, cu mare audiență în rândul 

persoanelor adulte și vârstnice iubitoare de folclor. 

 Colțul Muzeal din cadrul Liceului Teoretic „O. C. Tăslăuanu” și un altul la Școala Generală 

„Andrei Șaguna”. S-au demarat și sunt în derulare acțiuni de promovare a folclorului și a 

costumului popular la grădinițele din oraș. 

 

Conform datelor cuprinse în lucrarea „Topliţa – Repere monografice”, din categoria obiectivelor 

de interes cultural fac parte şi următoarele biserici şi mănăstiri: 

 Mănăstirea Doamnei  Mănăstirea „Sfântului Prooroc Ilie” 
 Noua biserică-paraclis a mănăstirii  Biserica de la Gura Izvorului 

 Biserica „ Sfinții Apostoli Mihail şi Gavriil”  Biserica „ Sfântul Nicolae” 
 Biserica „ Înălțarea Domnului”  Biserica „ Tuturor sfinților” 
 Bisericuța de lemn din cartierul Vâgani  Biserica „ Întâmpinarea Domnului” 

 Biserica „ Sfinţii ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan”  Biserica „ Sfinţii apostoli Petru şi Pavel” 
 Parohia Reformată cu biserica parohială.    

 

La tradițiile locale contribuie și gastronomia locală49 care poate fi materializat ca un avanataj 

competitiv din punct de vedere turistic și integrat ca o componentă în ecosistemul turistic, un 

element diferențiator în piață. De asemenea, 1 dintre cele 3 ansambluri profesionale50 prezente 

la nivel județean ce promovează tradițiile se regăsește în municipiul Toplița și asigură sistemul 

cultural de limba română. 

Municipiul dispunea la nivelul anului 2019 dispune de 8 (opt) biblioteci (din care una are regim 

public) având un număr de 139.830 volume. Numărul de cititori activi a scăzut cu aprox. 25% 

față de anul 2011, numărul mediu al volumelor eliberate pe cititor s-a diminuat fata de anul 2011 

cu un procent de 43%51.  

 

 

 

 

 

 

 
49 Sursa: Strategia integrată de turism a județului Harghita pentru perioada 2020-2027 
50 Sursa: Strategia culturală a județului Harghita 
51 Sursa: INS - date prelucrate: ART101B, ART107A, ART108A 
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Figura 29: Variația numărului de volume eliberate în Municipiul Topliţa 

 
Sursa: INS - ART108A 

 

Festivalurile folclorice se îmbină perfect cu zilele satului52, astfel oamenii participă la: dansuri, 

jocuri tradiționale, serbări specifice și arta culinară a locului. 

 Zilele orașului reprezintă un eveniment important din punct de vedere cultural, unde oamenii se 

încarcă cu energie pozitivă. 

Subprogramele aferente culturii rurale din strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita 

2021-2030 încadrează municipiul Toplița în subprogramele 5.2 Educație culturală și 5.3 

Promovarea vieții sănătoase și vizează promovarea cluburilor de lectură și susținerea sporturilor 

de agrement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Sursa: Strategia integrată de turism a județului Harghita pentru perioada 2020-2027 
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Concluzii 

La nivelul municipiului Topliţa, în anul 2020 erau 15.647 persoane conform informațiilor oferite de 

INS. Populația a scăzut în ultimii 10 ani cu 807 persoane (4,90%). Ponderea populației de sex 

feminin era în 2020 de aprox. 51,19%. 

În ceea ce privește numărul mediu de salariați la nivelul localității Topliţa, acesta a înregistrat o 

evoluție sinusoidală în perioada 2010 – 2017, revenind începând cu 2018 la o tendință ascendentă 

numărul mediu de salariați a crescut cu aproximativ 10,98% în ultimii 10 ani. 

Analizând comparativ populația localității Topliţa pe grupe de vârstă și numărul mediu de salariați, 

se remarcă ponderea de ocupare de aproximativ 32,64%; scăderea de până la 32,64% se datorează 

îmbătrânirii populației şi implicit migrației locuitorilor din ultimii ani. 

Unitățile de învățământ din cadrul municipiului Toplița sunt compartimentate, dotate cu mobilier şi 

echipamentele necesare pentru desfășurarea unui proces de învățare modern și la standardele 

actuale.  

La nivelul municipiului Toplița conform datelor INS sunt centralizate un număr de 7 unități de 

învățământ, acoperind următoarele niveluri educaționale: preșcolar, primar şi gimnazial şi liceal. 

Populația școlară înregistrează o tendință de scădere în ultimii 10 ani, numărul de elevi din 2019 

diminuându-se față de anul 2010, cu aproximativ 42,38%. 

DAS Topliţa a fost înființată în anul 2015 și funcționează ca instituție publică de interes local, cu 

personalitate juridică, prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică, acordând servicii sociale 

primare şi specializate, în condițiile prevăzute de lege.  

Spitalul Municipal Toplița  este situat în partea de est a municipiului, pe strada Victor Babeș, nr. 3, 

la o distanță de 95 km față de Spitalul Județean Miercurea Ciuc și la 100 km față de Clinica 

Universitară Tg. Mureș.  

Spitalul asigură asistență medicală pentru o populație de cca. 40.000 de locuitori, din zona urbană 

Toplița și Borsec și din zona rurală din comunele Bilbor, Corbu, Gălăuțaș, Sarmaș Subcetate, precum 

și Stânceni și Lunca – Bradului. 

În cadrul unității spitalicești se asigură asistență medicală de specialitate, preventivă, curativă, de 

recuperare, de îngrijiri în caz de graviditate și maternitate precum și a nou-născuților. 

În municipiul Toplița se află mai multe instituții sau organizații care, prin relativa similitudine a 

ofertelor instructiv-educative, cultural-artistice și formativ-recreative, constituie un mediu 

concurențial, dar și de cooperare și parteneriat. 
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Puncte tari Puncte slabe 

➢ Existența unui spital municipal, acesta fiind singurul din nordul 

județului; 

➢ Existența unui serviciu SMURD; 

➢ Patrimoniul cultural confesional bogat; 

➢ Infrastructură socială dezvoltată, pentru care s-au realizat 

investiții în ultimii ani; 

➢ Infrastructură de învățământ dezvoltată, cuprinzând inclusiv 

unități de învățământ în limba minorităților (maghiară); 

➢ Localitate cu istoric bogat în domeniul cultural; 

➢ Implicarea Clubului Sportiv Şcolar în vederea susţinerii 

educaţiei sportive locale. 

➢ Lipsa unor școli cu profil tehnic în 

localitate; 

➢ Lipsa unei creșe în localitate; 

➢ Număr mare de copii aparținând familiilor 

cu unul sau ambii părinți care lucrează în 

străinătate. 

 

Oportunități Amenințări 

➢ Existența unor oportunități de finanțare din fonduri 

nerambursabile disponibile pentru investițiile; 

➢ Având în vedere așezarea geografică a localității, 

rezultă posibilitatea dezvoltării unor zone de 

agrement şi sport. 

➢ Calificarea şi recalificarea forței de muncă şi a 

șomerilor ar conduce la o adaptabilitate mai mare la 

nevoile pieței muncii; 

➢ Utilizarea mijloacelor tehnice actuale pentru 

îmbunătăţirea procesului didactic şi auto-didactic, 

prin ameliorarea modului de prezentare, reducerea 

timpului de transmitere/asimilare a informațiilor, 

sporirea numărului de surse de informare şi 

documentare; 

➢ Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu societăți 

civile pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea serviciilor 

publice. 

➢ Lipsa ofertei de muncă existente pe piață pentru 

absolvenții școlilor și migrarea acestora către alte 

localități sau în străinătate; 

➢ Instabilitatea legislativă; 

➢ Proceduri greoaie în domeniul achizițiilor publice, 

ce necesită un timp îndelungat şi prezintă 

vulnerabilitate şi pot conduce la blocaje temporare 

şi întârzieri semnificative în implementarea 

proiectelor. 

 

 

 

ANALIZA S.W.O.T. în domeniile: educație, 

social, sănătate, cultura și culte 
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6.1 Capacitate administrativă   

Relația dintre administrația publică și cetățeni a fost întotdeauna una destul de controversată, 

fiecare parte având așteptări care nu au fost întotdeauna satisfăcute de cealaltă parte. Dacă 

așteptările cetățenilor sunt legate de transparență și eficiența serviciilor publice, așteptările 

aparatului administrativ sunt legate de implicare activă a cetățenilor în viața comunității.  

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației publice locale și 

al aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care îl conduce 

și îl controlează. Primarul răspunde de buna funcționare a administrației publice locale, în 

condițiile legii, reprezintă localitatea în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau 

juridice române sau străine, precum și în justiție.  

Principalele atribuții ale primarului, viceprimarului și secretarului sunt prezentate în art. 68. din 

Legea 215/2001 – Legea administrației publice. 

Aparatul de Specialitate al Primarului este bine structurat şi defalcat în compartimente şi 

responsabilități. Municipiul Topliţa dispune de pagină web proprie prin intermediul căreia se oferă 

un set de informații utile cetățenilor. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, primarul este ajutat de 1 viceprimar, 1 secretar şi aparatul 

propriu de specialitate al Consiliului Local.  

În vederea asigurării ordinii publice și siguranței cetățenilor, pe raza Municipiului Toplița 

funcționează Poliția Municipală Toplița.  

Poliția municipiului Toplița, prin intermediul Serviciului Poliția Locală, exercită atribuții privind 

apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, 

prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii. 

Astfel, în cadrul Serviciului Poliția Locală funcționează compartimentele: 

 Ordine și liniște publică 

 Circulație pe drumurile publice și intervenție 

 Disciplină în construcții și afișaj stradal, protecția mediului, activitate comercială, evidența 

persoanelor 

 Dispecerat control acces 

 PIDU – Întărirea siguranței publice prin instalarea de camere de supraveghere 

Pe raza municipiului Toplița își exercită atribuțiile Detașamentul 5 Jandarmi Toplița, aflat în 

subordinea Inspectoratul de Jandarmi Județean Harghita, respectiv: 

 asigurarea ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor; 

 asigurarea ordinii publice la acțiunile promoționale, comerciale, manifestărilor cultural-

artistice organizate de diferite firme care implică participarea unui număr mare de 

persoane; 

6. Capacitate administrativă şi 

mediul asociativ 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița 
pentru perioada 2021-2030 

 

80 

 asigurarea ordinii publice la sărbătoarea localității; 

 pe timpul desfășurării adunărilor publice cu caracter religios, comemorativ, precum şi a 

altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public şi care implică aglomerări de 

persoane; 

 execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel 

de acțiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare. 

 

6.2 Mediul asociativ  

În Registrul Asociațiilor și Fundațiilor figurează în Municipiul Topliţa, cu statut activ, 56 asociații 

și 6 fundații. Organizațiile societății civile au un rol important în viața socială a municipiului Topliţa 

prin proiectele pe care le derulează în vederea susținerii comunității locale. O parte dintre cele 

mai active organizații la nivelul municipiului Topliţa sunt: 

Tabel 28: Asociații cu status activ în municipiul Toplița, 2020 

Denumire Scopul inițial 

ARTES-CALIMANUL TOPLIŢA 
descoperirea şi îndrumarea tinerilor talente în sport şi cultură, 
instruirea elevilor în domeniul informaticii 

ASOC ''PRO CĂLIMANI TOPLIŢA 

HARGHITA'' 

nonprofit, neguvernamental, apolitic, promovarea şi reprezentarea 
intereselor comunității locale şi a oamenilor de afaceri din Toplița-

Harghita 

ASOC ''CLUBUL SPORTIV SHODAN'' 
întocmirea şi derularea unor programe pentru atragerea oricărei 
persoane la participarea exercițiului fizic în conformitate cu 
programul federației romane de specialitate 

ASOC. F.C.TRANSILVANIA 2005 TOPLIŢA organizarea, administrarea şi desfășurarea de activității sportive 

ASOCIAŢIA ''CASA DE AJUTOR RECIPROC A 
PENSIONARILOR TOPLITA'' 

asocierea voluntară a pensionarilor în condițiile prevăzute de legea 
nr.13/1972 O.G. nr.26/2000 şi legea nr.540/2002 

ASOCIAŢIA "LEO' 
educația persoanei umane în spiritul prețuirii protecției şi conservării 
mediului înconjurător, de protecția animalelor sălbatice 

ASOCIAŢIA "MIKROREGIUNEA CĂLIMANI" 
definirea, reprezentarea şi promovarea intereselor comune ale 
localităților şi a microregiunii 

ASOCIAŢIA "RADIO ARDEALUL" TOPLIŢA 
protejarea oamenilor şi naturii, promovarea şi protecția valorilor 
moral creștine 

ASOCIAŢIA A FI ALTFEL 

promovarea valorilor umane, morale, culturale, tradiționale, etc. 

romanești prin ajut. persoanelor vulnerabile, tineri sau vârstnici, şi 
educarea d.p.d.v. civic şi moral a tinerilor 

ASOCIAŢIA ALMA MATER KEMENY JANOS 
TOPLIŢA 

acordarea de ajutor moral şi material elevilor, fără deosebire de 
vârsta, sex, naționalitate sau apartenență religioasă 

ASOCIAŢIA CASTALIAN 

scopul asociației este să fie o organizație de tineret care concepe, 
organizează, promovează şi desfășoară activități şi proiecte în 
România şi în străinătate ce urmăresc pregătirea, formarea şi 

dezvoltarea continuă a tinerilor şi adulților la nivel personal şi 
profesional 

ASOCIAŢIA CENTRUL PENTRU RESURSE ŞI 
DEZVOLTARE DURABILĂ „ORIZONT 2050” 

dezvoltarea durabilă pe linie cultural artistică, spirituală, economică, 
socială, sportivă a comunităților urbane şi rurale din județul 

Harghita, din regiune, din țară, şi din afară țării 

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV "CINE MIŞCA 
NU RUGINEŞTE" 

scopul clubului sportiv îl constituie desfășurarea de activități 

sportive în secții pe ramuri de sport enumerate mai jos, selecția, 
inițierea şi pregătirea de sportivi în aceste domenii, participarea la 
competiții sportive interne şi internațional, sub egida şi în 

conformitate cu regulamentele asociațiilor judeţene şi ale 
municipiului București pe ramură de sport, ligilor profesioniste pe 
ramură de sport şi a federațiilor sportive naționale 

ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV KARPATHOS 
TOPLIŢA 

desfășurarea de activităţi sportive în mai multe ramuri de sport, 
respectiv selecționarea, inițierea, pregătirea de sportivi, participarea 
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Denumire Scopul inițial 

la competiții sportive interne şi internaționale, precum şi alte 
activităţi conexe acestora. ramurile de sport sunt: schi, tenis de 
câmp, tenis de masă. înot, fotbal, baschet, șah 

ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV MURESUL 
TOPLIŢA 

organizarea participării echipelor în competițiile organizate la nivel 
județean şi național 

ASOCIAŢIA DASPROED 

îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor şi preşcolarilor de la Şcoală 
Gimnaziala ”Andrei Şaguna", susţinerea şi promovarea intereselor 

copiilor, prin modernizarea şi dotarea spaţiilor şcolare, a terenurilor 
sportive şi a spaţiilor de joacă, eficientizarea, creşterea eficacităţii şi 
calităţii actului educaţional şi al activităţilor extracurriculare 

ASOCIAŢIA DE EXPLOATARE, PRELUCRARE 
ŞI COMERCIALIZARE A LEMNULUI 

reprezintă şi promovează interesele economice ale membrilor 

ASOCIAŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI ŞI 

PREZERVARE A RESURSELOR DE APĂ 
,,PROMURES'' 

pregătirea şi promovarea la toate nivelele a proiectelor pentru 

îmbunătăţirea infrastructuri de mediu, pentru igienizarea şi 
menţinerea curăţeniei cursurilor apei inclusiv a malurilor acestora 

ASOCIAŢIA DR.URMANCZY NANDOR 
EGYESULET 

îngrijirea ,sprijinirea culturii populare, a tradiţiilor de 
autooroganizare şi autoguvernare secuieşti şi cercetarea istoriei 
poporului secui 

ASOCIAŢIA ECO CLIMB 
dezvoltarea locală şi regionala durabilă prin protecţia, dezvoltarea şi 

valorificarea resurselor şi valorilor naturale, culturale şi umane 

ASOCIAŢIA ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU 

TOPLIŢA 

realizarea activităților medicale (servicii), sociale la domiciliu pentru 

persoanele în vârstă 

ASOCIAŢIA LORD DANCE 

desfăşurarea de activităţi sportive în ramurile de sport: aeronautică, 

aikido, alpinism, arte marţiale de contact - kiek-box, thay box, 
atletism, badminton, baschet, biliard, bob, bowling, box, bridge, 
kaiac-canoe, canotaj, karting, ciclism, dans sportiv, ecvestra, 

fittness, fotbal, fotbal-tenis, gimnastică, gimnastică ritmică, golf, 
handbal, hochei pe gheaţă, hochei pe iarbă, judo, lupte, 
motociclism, nataţie - înot, oina, orientare, patinaj, tenis de masă, 

polo, rugby, şah, sanie, schi, scrabble, scrima, snooker, tenis, tir 
sportiv, tir cu arcul, volei, yachting, culturism, haltere, powerlifting, 
sportul pentru toţi, selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în 

acest domeniu, participarea la competiţii interne şi internaţionale 

ASOCIAŢIA MEDICALĂ TOP MED TOPLIŢA desfăşurarea de activităţi şi servicii medicale în folosul comunităţii 

ASOCIAŢIA MISIUNEA MEA EŞTI TU 

asociaţia este înfiinţată în scopul acordării de sprijin şi facilităţi 

instituţiilor sociale, beneficiarilor serviciilor sociale ale instituţiilor 
sociale guvernamentale şi nonguvernamentale şi persoanelor fizice, 
contribuind la bunăstarea comunităţii. asociaţia îşi propune să 
sprijine şi să ajute copiii, tinerii şi vârstnicii aflaţi în situaţie de risc, 

atât din serviciile sociale cât şi din afara acestora, acordarea de 
premii şi burse elevilor cu merite deosebite sau aflate în dificultate 
financiară şi sprijinirea acestora în continuarea studiilor 

ASOCIAŢIA MOZAIQUE 

promovarea şi sprijinirea activităţilor din timpul liber ale copiilor, 

tinerilor, adulţilor şi persoanelor vârstnice, contribuind la 
dezvoltarea lor individuală prin realizarea de acţiuni civice, juridice, 
educative, culturale, sportive, artistice, sociale, etc 

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR DIN LICEUL 
TEORETIC O.C.TASLAUANU 

susţinerea unităţii de învăţământ liceul teoretic „O.C. Taslauanu” 
Topliţa, în activitatea de educare, instruire, formare, îndrumare şi 

supraveghere a elevilor liceului, implicarea în activităţile de 
îmbunătăţire, modernizare şi întreţinere a bazei materiale a şcolii, 
implicarea în activităţile educative extraşcolare, oferirea de burse, 

ajutoare ocazionale şi premii pentru elevi 

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR DIN ŞCOALA 

GIMNAZIALA "MIRON CRISTEA" TOPLIŢA 
  

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR LICEUL TEORETIC 
KEMENY JANOS TOPLIŢA 

sprijinirea realizării obiectivelor educaţionale ale elevilor de la liceul 
teoretic Kemeny Janos Topliţa, precum şi strângerea de fonduri ptr. 
dezvoltarea, modernizarea, întreţinerea bazei materiale a liceului 

ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 
''OZON'' 

pregătirea şi promovarea la toate nivelele a proiectelor pentru 
îmbunătăţirea infrastructuri de mediu, pentru igienizarea şi 
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menţinerea curăţeniei cursurilor de apă inclusiv a malurilor 
acestora, pentru apele din bazinul superior al Mureşului, pentru 
lucrări de protecţie şi consolidare a malurilor cursurilor de apă, 
pentru menţinerea în stare de funcţionare şi efiencitizarea lucrărilor 

existente (in diguri podete punţi) şi în final prezentarea resurselor 
de apă 

ASOCIAŢIA POSITIVE TRANSYLVANIA 

scopul asociației este promovarea unei atitudini responsabile şi de 
respect pentru situri culturale şi mediu, sprijinirea valorilor 

culturale, naturale, educative, sociale şi juridice, îndeplinirea unui 
rol activ în construirea unui viitor durabil al societății ca parte 
integrată a cadrului european 

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE 
STAMPILE DIN ROMANIA-APSR 

protejarea, promovarea şi armonizarea intereselor comerciale 
asociate, în mod legal 

ASOCIAŢIA RROMILOR TOPLIŢA 
realizarea unui cadru organizațional pentru asigurarea participării 
rromilor la progr. ec. sociale şi financiare, interne şi externe 

ASOCIAŢIA SALVAMONT TOPLIŢA - 

CALIMAN 
lucrări de amenajări şi întreținere a traseelor turistice montane 

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ "PERLA 

CARPAŢILOR" 
sprijinirea activităţilor sportive din oraşul Topliţa 

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MURESUL 2015 

TOPLIŢA 

promovarea ramurilor sportive: aeronautică, aikido, alpinism, arte 
marţiale de contact kick-box, atletism, badminton, baschet. biliard, 
bob, bowling, box, bridge, kaiac-canoe, canotaj, karting, ciclism, 
dans sportiv, ecvestra, fitness, fotbal, fotbal-tenis, gimnastică, golf, 

handball, hochei pe gheaţă şi pe iarbă, judo, lupte, culturism, 
haltere, nataţie, schi, scrabble, scrima, oina, orientare, patinaj, 
motociclism, tenis de masă, polo, rugby, şah, sanie, snooker, tenis 

de câmp, tir sportiv, tir cu arc, volei, yachting, powerlifting 

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ ŞTIINŢA SĂRMAŞ - 
TOPLIŢA 

org. participării echipelor în competiţiile organizate la nivel judeţean 
şi naţional 

ASOCIAŢIA SPORTIVILOR "SHODAN" 
organizarea şi desfăşurarea de activităţi sportivă de performanţă în 
artele marţiale 

ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR 
SPORTIVI TOPLIŢA 

asigurarea pentru membrii săi, a posibilităţilor de practicare a 
vânători şi pescuitului sportiv 

ASOCIAŢIEI CULTURALE ''FLOARE DE 
COLT'' 

realizarea, promovarea şi sprijinirea acţiunilor ştiinţifice şi culturale 
autentice, în spiritul transparentei şi al mentalităţii naţionale şi 

europene 

ASOCIAŢIEI EUROSAL TOPLIŢA 

susţinerea financiară, materială şi de orice altă natură a SMURD 

Topliţa serviciu specializat în acordarea primului ajutor de urgenţă, 
resuscitare şi descarcerare a victimelor accidentelor de orice natură, 
operaţiunilor de salvare, precum şi transportul victimelor la prima 

unitate medicală cu competenţă adecvată situaţiei sau la punctual 
de întâlnire cu alte echipaje competente. De asemenea, asociaţia 
are ca scop sprijinirea tuturor activităţilor de primire urgente în 

cadrul secţiei specializate a Spitalului Municipal Topliţa 

ASOCIAŢIEI DE VÂNĂTOARE ŞI 

PROTECŢIA MEDIULUI - VÂNĂTORUL 4 
EVER 

  

CASA DE AJUTOR RECIPROC A 
SALARIAŢILOR TRICOTAJE 

acordare de împrumuturi membrilor, cu o dobândă care să se 
reîntoarcă la fondul social 

CASA DE AJUTOR RECIPROC BUGETARI 
TOPLIŢA I.F.N. 

dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin şi întrajutorare 
materială a membrilor săi, prin acordarea de împrumuturi 

CLUBUL SPORTIV DANCE TOPLIŢA desfăşurarea de activităţi sportive 

FILIALĂ LOCALĂ A ASOCIAŢIEI 
CRESCĂTORILOR DE TAURINE 

creşterea potenţialului productiv al animalelor proprii, prin 
reproducţie şi ameliorare 

GLASUL CALIMANILOR 
pregătirea şi formarea profesională; reconversia profesională; 
selectarea şi plasarea forţei de muncă 

Sursa: Registru Național al ONG-urilor  
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6.3 Asocieri regionale  

Parteneriatele regionale sunt create cu scopul de a rezolva probleme sau pentru a dezvolta 

proiecte care acoperă o arie mai largă, printre care: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Valea Mureşului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu, Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Harghita (A.D.I. Harghita), Asociația de dezvoltare intercomunitară 

„S.I.M.D. Harghita”  

Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)  sunt structuri de cooperare cu personalitate 

juridică, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţile administrativ teritoriale pentru 

realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional, ori furnizarea 

în comun a unor servicii publice, cum ar fi: 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu – are ca scop 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 și, de asemenea: creşterea şanselor de absorbţie a 

fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi a altor fonduri destinate dezvoltării durabile a 

unităţilor administrativ teritoriale care fac parte din asociaţie; creşterea competitivităţii 

economice. 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (A.D.I. Harghita) are ca obiectiv dezvoltarea 

și promovarea turismului prin facilitarea accesului la oportunități de dezvoltare a operatorilor 

în domeniul turismului; dezvoltarea suportului instituțional în sectorul turistic; organizarea 

târgurilor, expozițiilor, conferințelor turistice; realizarea publicațiilor; participare la proiecte 

tematice și popularizarea turismului religios și cultural, etc.; ocrotirea, amenajarea și 

promovarea zonelor protejate prin realizarea de studii, cercetări, administrarea zonelor 

protejate, dezvoltarea de programe și proiecte în domeniul turismului sustenabil. 

 Asociația de dezvoltare intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”53 a fost creată cu scopul înființării, 

organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciilor de 

salubrizare – colectare, transport, sortare, tratare, depozitare și valorificare a deșeurilor 

municipale – (denumite în continuare „Serviciile”) pe raza de competență a unităților 

administrativ-teritoriale membre, și pentru delegarea gestiunii a serviciului de salubritate în 

numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre pe baza unui mandat special 

acordat, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes 

județean, destinate înființării, finanțării, monitorizării și coordonării unui sistem de 

management integrat al deșeurilor municipale în județul Harghita, aferente Serviciilor, pe baza 

strategiei de dezvoltare a Serviciilor 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”54 este prima asociație din 

România de acest tip înființată la nivel regional. Aceasta s-a înființat la data de 27 martie 

2008, ca urmare a demersurilor începute încă din anul 2006 de către județele Alba, Brașov, 

Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, în vederea atragerii fondurilor nerambursabile disponibile 

prin domeniul major de intervenție 3.3 – „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor 

 
53 Sursa: https://www.udvarhely.ro/wp-content/uploads/2019/03/17.2.-statut-actualizat-2018.pdf  
54 Sursa: http://adicentrultransilvaniei.ro/  

https://www.udvarhely.ro/wp-content/uploads/2019/03/17.2.-statut-actualizat-2018.pdf
http://adicentrultransilvaniei.ro/
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operaționale pentru intervenții în situații de urgență” din cadrul Programului Operațional 

Regional 2007-2013. Obiectivele asociației sunt: realizarea şi implementarea de proiecte, 

inclusiv întocmirea de studii, în domenii prioritare şi de interes comun la nivelul Regiunii 7 

Centru, pentru: îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilităţi publice, 

socială, etc.; îmbunătăţirea sistemului integrat pentru situaţii de urgenţă; prevenirea 

dezastrelor; sprijinirea afacerilor; dezvoltarea turismului; sprijinirea cercetării, inovării 

tehnologice şi crearea societăţii informaționale; creşterea ocupării şi dezvoltării resurselor 

umane şi a serviciilor sociale; culegerea propunerilor de proiecte, precum şi a posibilităților 

de finanțare a acestora din domeniile de interes comun, precum şi sistematizarea lor în 

concepția dezvoltării regionale şi a susținerii inițiativei locale; facilitarea colaborării, cooperării 

pentru realizarea, implementarea şi finanțarea unor proiecte comune de investiţii; creşterea 

șanselor de absorbție a fondurilor structurale şi de coeziune de către Regiunea 7 Centru, 

precum şi a altor fonduri destinate dezvoltării durabile regionale; achiziția în comun a 

echipamentelor pentru intervenții în situaţii de urgenţă, şi furnizarea în comun a serviciului 

public de intervenție în situaţii de urgenţă. 

Asociațiile doresc să își îndeplinească misiunea prin inițierea, promovarea și implementarea de 

proiecte de mică și mare anvergură de care să beneficieze toți locuitorii comunității. În realizarea 

scopului său, asociațiile promovează unitatea comunității, asumarea responsabilității sociale și 

individuale, preocuparea față de mediu și cooperarea cu autoritățile publice în vederea dezvoltării 

și creșterii nivelului de bunăstare a comunității. 

 

6.4 Experiența locală privind proiectele cu finanțare nerambursabilă  

Primăria Municipiului Toplița are experiență în derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, 

în perioada 2014 – 2020 derulând o serie de proiecte finanțate inclusiv prin PNDL, CNI sau POR.  

Astfel, 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. 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”; 
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 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.  atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atât economice şi sociale, cât şi culturale 

şi educative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

Primăria beneficiază de experiența implementării a numeroase proiecte în ultimii ani la nivel 

local, inclusiv prin atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea comunității. 

Municipiul Toplița face parte din: 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu;  

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (A.D.I. Harghita); 

 Asociația de dezvoltare intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”;   

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”. 

UAT Topliţa desfășoară un proces continuu de accesare de fondurile europene, fonduri de 

stat sau sprijin de la bugetul local şi 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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Puncte tari Puncte slabe 

➢ Autorități locale deschise; 

➢ Existența site-ului bine documentat 

https://primariatoplita.ro/; 

➢ Accesare de fonduri din diverse surse de 

finanțare (europene, de stat, buget local); 

➢ Apartenența la 4 asociații de dezvoltare 

intercomunitară; 

➢ Experiența elaborării unei Strategii de 

dezvoltare. 

➢ Lipsa cooperării dintre actori locali în 

vederea implementării politicilor publice 

pentru dezvoltarea durabilă a oraşului; 

➢ Lipsa resurselor financiare pentru 

susținerea unor proiecte de amploare;  

➢ Existența decalajului dintre momentul 

pregătirii documentațiilor pentru 

obținerea finanțării și momentul lansării în 

derulare. 

 

Oportunități Amenințări 

➢ Creșterea gradului de descentralizare şi 

autonomie locală; 

➢ Posibilitatea dezvoltării comunității prin 

atragerea de fonduri nerambursabile; 

➢ Crearea unui sistem electronic de 

management al documentelor pentru o mai 

bună organizare şi comunicare internă, 

precedat de pregătirea în domeniul utilizării 

noilor tehnologii. 

➢ Blocarea sau întârzierea unor programe 

de finanțare guvernamentală;  

➢ Menținerea unei imagini publice negative 

a funcționarului din administrația publică; 

➢ Migrarea personalului calificat către alte 

instituții publice. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA S.W.O.T. la nivelul organizării 

instituționale 
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7.1 Contextul general și cadrul partenerial   

Contextul metodologic  

Abordarea integrată și participativă pentru dezvoltarea urbană durabilă a fost trasată în Noua 

Cartă de la Leipzig, adoptată de miniștrii UE în noiembrie 2020. Noua Cartă de la Leipzig definește 

principii comune pentru realizarea viziunii orașelor verzi juste și productive, de la cartiere la zone 

urbane funcționale, digitalizarea fiind integrată în mod transversal în aceasta viziune holistică a 

viitoarei urbanități durabile. În acest context, este subliniată necesitatea ca orașele să stabilească 

strategii integrate și durabile de dezvoltare urbană și să asigure punerea lor în aplicare.  

Strategia integrată de dezvoltare urbană reprezintă cadrul care orientează procesul de 

alegere a ordinii obiectivelor pentru care vor fi alocate resurse, cu scopul determinării progresului 

comunităţii urbane. Aceasta conţine planificarea operaţională, care furnizează o structură a: 

programelor, proiectelor, acţiunilor, măsurilor, care vor fi luate într-un interval de timp stabilit, a 

resurselor necesare, a rezultatelor aşteptate, precum și a responsabilităţilor care trebuie asumate. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare este un proces. Acesta presupune un demers organizat de 

parcurgere a mai multor etape: trecere de la analiză, diagnoză și identificare a nevoilor și 

așteptărilor unei comunități, până la prezentarea unor modalităţi de acţiune determinate în timp, 

integrate cu strategiile și politicile sectoriale existente, relevante (la nivel local, regional și 

național), modalități de acțiune ale căror rezultate sunt previzionate, având permanent în vedere 

un set bine stabilit de obiective şi principii.  

Însă cea mai importantă caracteristică a procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a unei 

comunității, o reprezintă condiția participativ - consultativă, obligatorie în acest tip de demers.  

Acest lucru presupune că trebuie făcut un efort permanent pentru informarea și consultarea 

opiniilor comunității și stake-holderilor, pentru identificarea obiectivelor și intereselor comune ale 

diverselor medii profesionale, politice, ale structurilor instituționale și civice, lideri și chiar cetățeni 

și pentru participarea în procesul consultativ și cooptarea în efortul pentru implementarea 

strategiei, tuturor acestora. 

În acest context întregul procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare devine un adevărat 

cadru partenerial pentru actorii relevanți și interesați de dezvoltarea comunității. 

În cadrul fiecărei etape din acest proces - cadru, sunt utilizate un set de metode și proceduri de 

lucru care permit experților, colectarea informațiilor, organizarea și analiza acestora și formularea 

concluziilor necesare trecerii în următoarea etapă, progresând în acest fel în elaborarea 

documentului programatic final. 

 

 

7. Context argumentativ 
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Corpul metodelor de lucru utilizate, în raport de etapele de elaborare a strategiei, este următorul:  

Etapa de elaborare Metode de lucru 

Analiza contextului local 

Analiza statistică a datelor colectate 
Analiza datelor secundare 

Analiza swot 
Consultarea experților 
Chestionarea instituțiilor și structurilor relevante 
Formarea Grupurilor de lucru  
Dezbaterile / Focusgrupurile 

Identificarea nevoilor și 
direcțiilor de acțiune 

Analiza documentelor și planurilor cu caracter strategice  

Modele de structurare a nevoilor 
Consultarea comunității - Studiul opiniilor locuitorilor 
Dezbateri în Grupurile de lucru 

Propunerea soluției de 
dezvoltare 

Identificare și Analiza alternativelor 

Modelarea și selecția alternativelor 
Planificarea strategică 
Prezentare publică  
Dezbateri consultative / în cadrul Grupurilor de lucru 

Formularea Strategiei 
Integrate de Dezvoltare 

Planificarea intervențiilor 
Elaborarea Planului de Acțiune  
Stabilirea modalității de monitorizare și a indicatorilor 

Informarea publică (a comunității locale, societății civile) 
Informarea directă (a partenerilor și părților interesate) 
Consultarea publică – dezbatere publică 
Colectarea propunerilor și ameliorarea conținutului 

 

Se remarcă orientarea majorității metodelor de lucru utilizate spre procesul de consultare a 

partenerilor acestui cadru. Indiferent dacă vorbim despre consultarea comunității în ansablu sau 

consultarea unor grupuri de lucru, ori de consultarea experților. Grupurile de lucru au un loc 

central în cadrul acestui proces, fiind direct implicate în majoritatea etapelor și cuprinzând experți 

din domenii diverse, membrii ai autorităților publice locale ai organizațiilor și asociațiilor, ai presei, 

precum și membri ai comunității. 

Formalizarea cadrului partenerial 

La baza elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Urbană a Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030 a stat un sistem coordonat de informare 

și comunicare ce a respectat principiile europene şi naționale aplicate în dezvoltarea regiunilor şi 

au fost implicate consultări/ discuții formale şi informale cu reprezentanți ai autorităților 

competente,  locale, cu organizații ale societății civile, cu parteneri economici şi sociali, avându-

se în vedere inclusiv promovarea egalității şi a nediscriminării. 

Pe perioada întocmirii documentului strategic s-a urmărit  în permanență îmbunătăţirea activității 

de lucru în parteneriat cu toți participanții relevanți astfel încât principiile de funcționare şi 

aplicabilitate ale documentului să conducă la creșterea, maximizarea şi obținerea cu succes a 

viziunii angajate şi aplicabile. 
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Comunicarea continuă, urmărirea scopului 

documentului strategic şi formularea viziunii de 

dezvoltare au fost indicatoare utilizate împreună cu 

partenerii implicați în procesul de elaborare a 

documentului Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 

a Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030 . 

Astfel, procesul de elaborare al Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a fost coordonat de Biroul 

Investiții, Achiziții, Programe Proiecte din cadrul 

Primăriei Municipiul Toplița care a asigurat, împreună cu 

prestatorul de servicii de elaborare a strategiei:  

• Identificarea, cooptarea și colaborarea cu 

factorii de interes local care au putut furniza informații necesare în procesul de analiza 

diagnostic și au putut formula propuneri de dezvoltare strategică a municipiului;  

• Diseminarea activității de elaborare a strategiei integrate, respectiv a propunerii de 

dezvoltare urbană în vederea colectării propunerilor și observațiilor din partea factorilor 

interesați relevanți.  

Pe perioada elaborării SIDU au fost derulate procese de consultare eficiente ce au vizat principiile 

de bază și regulile care ghidează funcționarea structurilor implicate în procesul de programare și 

gestionare a axelor prioritare avându-se în vedere omogenizarea modului de funcționare a 

acestora și creșterea capacității operaționale a proiectelor pentru generarea de rezultate cu 

impact asupra viziunii strategice. 

Prin intermediul cadrului partenerial s-a avut în vedere abordarea procesului de programare și 

gestionare a fondurilor europene într-o manieră participativă, incluzivă și nediscriminatorie 

asigurându-se acces la pluralitatea de opinii și perspective, facilitând abordarea holistică și 

concentrată a priorităților strategice. 

Rolul şi scopul cadrului a fost acela de a facilita asocieri ce au condus la atingerea consensului în 

ceea ce privește obiectivele urmărite și rezultatele așteptate, accelerând transferul de cunoștințe 

și de know-how între parteneri, crescând aplicabilitatea și scalabilitatea (abilitatea de a crește 

atunci când sunt adăugate resurse) rezultatelor așteptate. 

Principiile aplicabile cadrului partenerial dezvoltat pentru elaborarea Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030 au fost următoarele: 

 respectarea guvernanței pe mai multe niveluri, valorificarea experienței, a bunelor practici 

şi know-how-ului partenerilor relevanți; 

 asigurarea simetriei intereselor părților implicate, urmărindu-se unu echilibru între 

următoarele dimensiuni instituționale: mediu public – mediu privat; mediu economic – 

mediu social; mediu instituțional – societate civilă; 

 asigurarea asumării de către toate părțile implicate a intervențiilor programate. Atingerea 

consensului reprezintă punctul de echilibru în care interesele tuturor părților reprezentate 

în cadrul partenerial sunt satisfăcute în mod rezonabil; 
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 consultare partenerială largă şi transparentă în scopul elaborării Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030 ; 

 obținerea acordului partenerilor asupra domeniilor de intervenție, a principalilor indicatori 

de rezultat, precum şi a modalităților de implementare, monitorizare şi evaluare; 

 asigurarea completării intervențiilor/proiectelor din diverse surse publice (analizând 

necesitatea lor); 

 asigurarea participării şi implicării responsabile a partenerilor în scopul stabilirii şi asumării 

intervențiilor programate, inclusiv prin furnizarea informaţiilor necesare fundamentării 

acestora, cu respectarea principiului guvernantei pe mai multe niveluri. 

În cadrul consultărilor, reprezentanții entităților participante s-au implicat activ în dezbateri, 

exprimând puncte de vedere, idei, sugestii, propuneri etc. 

Utilizarea mijloacelor media precum publicarea pe site-ul https://primariatoplita.ro/ şi utilizarea 

paginii de Facebook aferente UAT Toplița a avut rolul de a accelera și potența dimensiunea 

participativă a procesului de programare și gestionare a strategiei integrate de dezvoltare. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a fost întocmită prin asumarea criteriilor de calitate 

utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european: relevanță, eficacitate, eficiență, 

consecvență şi coerență, sustenabilitate şi aranjamente de management şi monitorizare. 

 

7.2 Concluziile analizei situației existente 

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. 

Probleme identificate în privința cadrului natural și amenajării teritoriale: 

 Relieful muntos îngreunează dezvoltarea teritorială; 

 Condițiile climatice sunt aspre, specifice zonei de munte; 

 Localitatea este afectată de alunecări de teren şi inundații; 

 Apele curgătoare de suprafaţă au debite mari; 

 Potențialul turistic este slab valorificat; 

 Resursele solului sunt reduse.  

Atu-urile Municipiului Toplița în privința elementelor de resurse naturale şi cadru natural trebuie 

și pot fi valorificate iar problemele identificate transformate se pot transforma în puncte forte. 

Astfel, dificultățile şi problemele întâlnite pot fi surmontate prin: 

https://primariatoplita.ro/
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 dezvoltare integrată prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea 

turismului, precum și valorificarea potențialului turistic; 

 valorificarea / conservarea patrimoniul, încurajarea turismului și a meșteșugurilor 

tradiționale; 

 îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului;  

 dezvoltarea infrastructurii turistice de mici dimensiuni - campinguri și tabere, alte servicii 

de cazare, restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, dezvoltarea activităţilor 

de agrement, precum și alte activități turistice care se pot desfășura: turism gastronomic;  

 îmbunătățirea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, 

iar pe de altă parte prin investiții în infrastructura verde și albastră și în valorificarea 

spațiilor degradate de la nivelul orașelor; 

 îmbunătățirea accesibilității la obiective de interes turistic la nivel județean prin 

modernizarea drumurilor în special a celor aflate la stadiu de pământ/piatră; 

 dezvoltarea de sisteme de transport publice ecologice (unități de transport electrice/ 

hibride), sisteme de management al transportului public, piste de biciclete, construirea de 

spații verzi; 

 investiții în sisteme de obținere a energiei regenerabile si eficiență energetică; 

 reducerea emisiilor de carbon; 

Tipuri de proiecte ce vor avea efect pozitiv asupra problemelor identificate: 

 Programe de măsurare a calității factorilor de mediu vulnerabili la poluare (apă, aer, sol); 

 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, podernizare poduri; amenajare curbe 

cu vizibilitate redusă; 

 Valorificarea izvoarelor mezotermale în baze de tratament;  

 Amenajare cascadă apă termală în intravilanul localității Toplița; 

 Identificarea și dezvoltarea zonelor de interes pentru turismul montan cu caracter activ cu 

areale de agrement; sprijinirea implementării parteneriatelor de promovare a măsurilor 

active de  dezvoltare a turismului de agrement; 

 Identificarea și dezvoltarea zonelor de interes pentru sporturile de iarnă cu areale de 

agrement; studii privind identificarea, precum și oportunitatea contruirii/amenajării unor 

pârtii de schi; 

 Marcarea unor drumuri de biciclete pentru cicloturism; 

 Program de actualizare și completare marcaje trasee turistice; identificarea de trasee 

turistice noi; 

 Sprijin pentru proiectul privind realizarea drumului de ocolire a Municipiului Topliţa; 

 Amenajarea şi conservarea spațiilor verzi pe raza municipiului Toplița. 

 

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 
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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 etc.). 

Probleme identificate în privința echipării teritoriului: 

 Stare necorespunzătoare a infrastructurii de transport;  

 Transport în comun deficitar ca deservire;  

 Piste de biciclete inexistente, locuri de parcare şi garare insuficiente și disfuncționalități în 

circulația pietonală;  

 Procent scăzut de gospodării/imobile racordate la rețelele centralizate de alimentare cu 

apă - canalizare, fată de lungimea absolută relativ mare a acestora;  

 Stare necorespunzătoare a rețelelor centralizate de alimentare cu apă – canalizare;  

 Inexistența unui sistem centralizat de producere şi distribuție a energiei termice.  

Analiza echipării teritoriului la nivelul municipiului Toplița relevă necesitatea atenuării sau 

eliminării punctelor slabe identificate prin valorificarea oportunităților. Importanța acordată 

dezvoltării infrastructurii și mobilității este mare și din punctul de vedere al interesului 

administrației municipiului mai ales pentru consecințele privind creșterea economiei locale.  

Premise pentru prioritizarea investițiilor aferente infrastructurii de transport:  

 Modernizarea infrastructurii de transport trebuie să servească în principal dezvoltării 

economice a municipiului și să permită atragerea investitorilor străini;  

 Dezvoltarea economică a municipiului este proporțional corelată cu existența unei 

infrastructuri moderne și bine conectate pe plan intern și internațional; 

 Investițiile în modernizarea infrastructurii trebuie orientate către dezvoltarea transportului 

civil și tip cargo, pentru susținerea mobilității (eficientizare timp, costuri) și dezvoltării 

mediului de afaceri (atragerea de investitori).  

Premise pentru prioritizarea investițiilor aferente infrastructurii tehnico – edilitare:  

 Modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare trebuie abordată prin prisma interesului de 

a crește calitatea vieții locuitorilor municipiului, de a sprijini dezvoltarea economică cu 

respectarea principiilor unei dezvoltări durabile;  

 Încurajarea proiectelor și inițiativelor care vizează eficientizarea energetică (ex. reabilitate 

termică a clădirilor publice și rezidențiale, modernizarea sistemelor de iluminat public cu 

soluții inteligente bazate pe sisteme de management și telegestiune), inclusiv prin 

campanii de conștientizare a populației cu privire la implementarea măsurilor de eficiență 

energetică inclusiv la nivel de consum individual;  
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Tipuri de proiecte ce vor avea efect pozitiv asupra problemelor identificate: 

 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, a infrastructurii de transport urban, 

modernizare poduri, amenajare curbe cu vizibilitate redusă, modernizare trotuare, 

amenajare intersecții; 

 Sprijin pentru modernizarea gării feroviare; 

 Creare locuri de parcare şi garare în toate zonele funcționale ale orașului; 

 Extinderea rețelei de alimentare cu gaze; 

 Modernizare și extindere iluminat public, iluminat ecologic; 

 Modernizare și extindere sistem centralizat supraveghere video; 

 Extinderea rețelei generale de canalizare pluvială; 

 Sprijin pentru proiectul privind realizarea drumului de ocolire a Municipiului Topliţa; 

 Modernizarea și extinderea capacității de epurare a stației de tratare a apei; 

 Modernizare și extinderea sistemului de alimentare cu apă şi apă uzată; 

 Amenajare zone pietonale în oraș; 

 Amenajarea de piste de biciclete în vederea decongestionării traficului şi încurajării 

deplasărilor cu bicicleta; 

 Amenajare treceri peste calea ferată fără vizibilitate; 

 Înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru drumuri cu comunele din zonă;  

 Program de reabilitare energetică a clădirilor publice și private de pe raza municipiului; 

 Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor verzi și de agrement; 

 Realizarea operațiunilor de restaurare și reabilitare a patrimoniului urban construit 

(monumente și ansambluri de arhitectură, arheologice etc.) 

Un aspect esențial pentru reușita implementării oricărei strategii care vizează domeniul 

infrastructurii este legat de necesitatea identificării unor soluții integrate acolo unde criteriile de 

eficiență economică o impun, fără limitarea la granițele administrativ-teritoriale ale unei localități. 

De asemene a pentru sustinerea financiara a proiectelor se pot utiliza fonduri finanaciare locale 

sau nerambursabile din urmataoarele surse: AFM- Administrația Fondului de Mediu, Buget local, 

CNI - Compania Națională de Investitii, PNRR - Programul Național de Relansare și Reziliență, 

PODD - Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, POR - Program Operațional Regional şi POT 

- Program Operațional Transport. 

 

Demografie  

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

al patrulea oraş ca 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.  
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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. 

Probleme identificate: 

 Îmbătrânirea demografică a populației; 

 Valori reduse ale natalității, pondere scăzută a tinerilor în cadrul populaţiei; 

 Soldul schimbărilor de domiciliu (inclusiv migrația externă) este negativ, începând cu anul 

2015. 

În privința capitalului uman, se impune o strategie integrată orientată către creșterea atractivității 

municipiului în special pentru populația tânără, corelată cu consolidarea pregătirii profesionale 

sau dezvoltarea de noi programe de pregătire profesională care să răspundă cerințelor pieței 

forței de muncă.  

Pentru îmbunătățirea condițiilor demografice la nivelul municipiului sunt necesare o serie de 

măsuri de intervenții orientate către creșterea atractivității municipiului; stabilirea priorităților de 

finanțare la nivel municipal va ține cont de următoarele premise:  

 Sectorul locuirii are un potențial determinant pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, 

încetinirea declinului populației și pentru încurajarea unui model durabil de dezvoltare, 

precum şi pentru stimularea creșterii economice (intervenții de regenerarea urbană); 

 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale și publice. 

Îmbunătățirea pregătirii forței de muncă la nivel municipal (pentru ca tinerii sa nu mai migreze in 

alte regiuni) se poate realiza printr-o serie de măsuri de intervenție orientate către crearea 

oportunităților pentru a asigura formarea și învățarea pe tot parcursul vieții; stabilirea priorităților 

de finanțare la nivel municipiului va ține cont de următoarele premise:  

 Accesul la servicii educaționale de calitate și incluzive - esențial pentru dezvoltarea 

capitalului uman, ca factor esențial care generează dezvoltare economică la nivelul 

municipiului;  

 Sprijinirea formării și învățării pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii 

accesibile, inclusiv prin promovarea educație și formare la distanță și on-line;  

 Crearea și dezvoltarea planurilor de formare profesională care să corespundă nevoilor 

pieței muncii la nivelul municipiului.  

 

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 

productiv, cât mai ales în cel al serviciilor. 

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. 
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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. 

Probleme identificate în sectorul economic 

 Impactul scăzut în economia locală a microîntreprinderilor prezente în proporție de 

90,56% în mediul de afaceri local (pregătire insuficientă în ceea ce privește 

antreprenoriatul pe plan local);  

 Turismul este un sector de activitate ce nu se afirmă din punctul de vedere al rezultatelor 

obținute; 

 Procent mare a sectorului servicii/comerț în economie; 

 Predomină prelucrarea primară a lemnului, cu valoare intrinsecă redusă; 

 Suprafață mare neagricolă ocupată de păduri, conducând la o posibilitate scăzută a 

valorificării patrimoniului în vederea dezvoltării infrastructurii fizice în domeniul economic. 

Dezvoltarea economică, văzută ca o creștere a capacității de a furniza bunuri şi servicii, are ca 

principale puncte de plecare factorii materiali (infrastructura rutieră, utilități, spații de desfășurare 

a activităților, etc), factorii financiari la care se adaugă cu necesitate factorul uman. Acești factori, 

prin îmbinarea tehnologiei avansate, a adaptărilor instituționale şi ideologice pot oferi creșterea 

dimensiunilor economiei oraşului, dimensiuni exprimate în media venitului pe cap de locuitor şi 

cifra de afaceri în decursul unei perioade de timp. 

Dezvoltarea economică propriu-zisă este un proces de transformare complex care ia în 

considerare sistemul economic în ansamblul şi în dinamica sa, prezentând o evoluție ascendentă 

pozitivă a economiei locale. 

Actualul stadiu al dezvoltării economice corelat cu lipsa de intervenții care să dinamizeze domeniul 

economic pot conduce la scenariul nefavorabil al creșterii disparității dintre municipiul Topliţa și 

celelalte municipii din regiune sau la nivel național, cu accentuarea unui nivel de trai scăzut al 

locuitorilor. 

Contextul teritorial al municipiului Topliţa favorizează următoarele direcții de dezvoltare: 

 Program de digitalizare a procedurilor de lucru, 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; 

 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; 

 Proiecte de sprijnire a firmelor care promovează meșteșugurile tradiționale; 

 Proiecte de sprijnire a agenților economici care furnizează servicii conexe domeniul 

turismului; 

 Implementarea unor soluții/ proceduri de lucru care să conducă la reducerea duratei de 

livrare a documentelor emise de primărie; 

 Elaborarea unui sistem de impozitare la nivelele minime date de lege pentru clădiri şi 

terenuri destinate activităţilor economice; 
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 Elaborarea unui sistem de taxe stimulativ pentru înființarea întreprinderilor, respectiv 

facilitatea în ceea ce privește impozitele pe proprietate, costurile și aprobările pentru 

dezvoltare; 

 Construire infrastructuri de sprijin a mediului de afaceri de tipul incubatoarelor, 

acceleratoarelor de afaceri sau parcuri industriale; 

 Proiecte de atragere a agenților economici care funcționează în domeniul IT la nivel 

regional sau național, mai ales în cazul celor care promovează telemunca; 

 Programe de acordare de facilități fiscale pentru firmele care demarează activități 

economice în industria locală de furnizare de produse cu valoare adăugată mai mare;  

 Organizarea de consultări publice periodice între autorităţiile locale şi mediul de afaceri; 

 Crearea de facilitați în ceea ce privește costurile și aprobările pentru dezvoltarea de noi 

activităţi economice; 

 Facilitarea interacţiunii dintre întreprinderile existente la nivel judeţean şi cele existente la 

nivel local.  

 

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. 

Probleme identificate în ceea ce privește coeziunea socială și capitalul uman: 

 Lipsa unor școli cu profil tehnic în localitate; 

 Lipsa unei creșe în localitate; 
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 Număr mare de copii aparținând familiilor cu unul sau ambii părinți care lucrează în 

străinătate. 

Susținerea infrastructurii educaționale, contribuie atât la diminuarea discriminării privind accesul 

pe piața muncii, cât și la creșterea nivelului de educație, conducând astfel la asigurarea egalității 

de șanse și la atingerea progresului economic prin valorificarea de capital uman specializat. Acest 

factor este legat în mare măsură de dezvoltarea economică locală, prin crearea unor parteneriate 

strânse între administrația publică, școală și mediul de afaceri și prin promovarea unei oferte 

educative atractive pentru toți cei interesați de învățământul din zonă. Pentru a crește calitatea 

infrastructurii clădirilor și echipamentelor, a competențelor corpului didactic și a oferirea unor 

calificări direct legate de oferta unor locuri de muncă sunt necesare intervenții precum: 

 Program parteneriat cu agenți economici în vederea adaptării învățământului la cererea 

de pe piața de muncă locală; 

 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; 

 Modernizarea centrelor de furnizare a serviciului medical; 

 Programe de îmbunătățire (materiale didactice, reabilitare clădiri etc.) a condițiilor de 

furnizare a serviciului de educație; 

 Reabilitarea modernizarea și dotarea unităților școlare (grădinițe, școli, licee); 

 Demersuri în vederea înființării unei grădinițe cu program prelungit; 

 Program de atragere în municipiu a cadrelor medicale (facilități fiscale, alte avantaje 

administrative acordate după stabilirea în municipiu etc.); 

 Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil; 

 Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități; 

 Demersuri în vederea înființării unei creșe; 

 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; 

 Centre rezidenţiale pentru tineri/adulti aflaţi în dificultate; 

 Centre de zi pentru persoanele vârstnice; 

 Centru de găzduire temporară pentru persoanele aflate în risc social; 

 Centre de zi pentru familie şi copil; 

 Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în nevoie; 

 Programe de acordare de facilități fiscale pentru firmele care demarează activități; 

economice în industria locală de furnizare de produse cu valoare adăugată mai mare; 

 Proiecte pentru incluziunea rromilor în societate.  

 

Mediu 

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

defectuos ar putea duce în timp la modificarea acestora. 

Pentru păstrarea și refacerea echilibrului natural sunt necesare intervenții precum: continuarea 

investiţiilor de reabilitare și extinderi a reţelelor de aducţiune apă/canalizare; continuarea 
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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. 

Probleme identificate în privința mediului înconjurător: 

 Lipsa colectării selective a deșeurilor; 

 Nivel scăzut de amenajare şi întreținere a spațiilor verzi; 

 Depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere, pe terenuri private și pe terenuri aflate 

în administrarea UAT. 

Sprijinirea soluțiilor administrative și economice, care țin cont de protejarea mediului, dezvoltarea 
durabilă și sustenabilă și încurajarea punerii în practică a acestora sunt importante pentru 

municipiul Toplița. Implicarea instituțiilor, a mediului de afaceri, asociațiilor, organizațiilor, mass-
media, în găsirea și promovarea soluțiilor de diminuare a poluării, de creștere a eficienței utilizării 
energiei sau pentru exploatarea rațională a resurselor presupune următoarele tipuri de intervenții: 

 Programe de împădurire și regenerare a ariilor supuse exploatărilor forestiere;  

 Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor; 

 Programe de conștientizare a importanței protejării mediului; 

 Programe de măsurare a calității factorilor de mediu vulnerabili la poluare (apă, aer, sol); 

 Amenajarea plantaţiilor de aliniament şi de protecţie; 

 Măsuri de promovare a colectării selective a deșeurilor; 

 Program de reabilitare energetică a clădirilor publice și private de pe raza municipiului; 

 Amenajarea spațiilor verzi pe raza municipiului; 

 Conservarea spaţiilor verzi existente.  

 

Asociativitate și Administrație publică locală 

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”). 

  

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.  
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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, urmărește continuu să dezvolte anumite domenii şi zone de interes pentru 

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

educative. 

Probleme identificate în privința capacității administrative: 

 Lipsa cooperării dintre actori locali în vederea implementării politicilor publice pentru 

dezvoltarea durabilă a municipiului; 

 Lipsa resurselor financiare pentru susținerea unor proiecte de amploare; 

 Existența decalajului dintre momentul pregătirii documentațiilor pentru obținerea finanțării 

și momentul lansării în derulare. 

Modernizarea administrației locale şi susținerea unei dezvoltări durabile și sustenabile a teritoriului 

are legătură directă cu succesul rezolvării celorlalte aspecte / probleme identificate. Modernizarea 

administrației vizează sistemul de organizare, procedurile existente, dar și mijloacele instituționale 

care reprezintă modalități 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.  

Având în vedere faptul că de intervenția și de suportul instituțiilor publice locale și al autorităților 

publice locale depinde evoluția progresivă și sustenabilă a dezvoltării municipiului Toplița, pentru 

susținerea modernizarea şi creșterea capacității instituționale a municipiului, se pot realiza: 

 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; 

 Program de stabilire a standardelor pentru furnizarea serviciilor publice, precum și 

transparența monitorizării acestora; 
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 Promovarea parteneriatului public – privat pentru proiecte de mare amploare care să 

răspundă planului politicilor de dezvoltare urbană; 

 Implementarea unor instrumente performante de lucru prin achiziţionarea de 

echipamente IT moderne și software specializat, în vederea îmbunătățirii calității 

serviciilor; 

 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); 

 Susținerea de programe de pregătire a abilităților digitale adresat atât membrilor 

administrației publice (funcționari publici), cât și cetățenilor;  

 Implementarea unor soluții/ proceduri de lucru care să conducă la reducerea duratei de 

livrare a documentelor emise de primărie; 

 Programe de evaluare și reducere  birocrației inutile la nivelul administrației locale 

(primărie și instituții subordonate); 

 Programe de simplificare procedurilor de furnizare a diferitelor servicii administratie 

(emitere avize, certificate etc.); 

 Elaborarea unui sistem de impozitare la nivelele minime date de lege pentru clădiri şi 

terenuri destinate activităţilor economice; 

 Elaborarea unui sistem de taxe stimulativ pentru înființarea întreprinderilor, respectiv 

facilitatea în ceea ce privește impozitele pe proprietate, costurile și aprobările pentru 

dezvoltare; 

 Realizarea unui ghid de colaborare cu sectorul privat; 

 Instruirea funcţionarilor în domenii cheie de administraţie publică (sistemul de achiziţii 

publice, limbi străine, managementul proiectelor investiţionale, dezvoltarea aptitudinilor 

de operare pe calculator); 

 Organizarea de consultări publice periodice între autorităţiile locale şi mediul de afaceri; 

 Inițierea de parteneriate cu alte administrații locale sau alte instituții publice. 

 

Problemele-cheie, provocările și necesitățile propuse a fi abordate prin SIDU 

Concluzionând aspectele detaliate anterior, problemele-cheie, provocările și necesitățile propuse 

a fi abordate prin SIDU pot fi rezumate, în ordinea priorităților lor, astfel:  

Problemele – cheie 

prioritizate din 

perspectiva 

comunității locale 

Provocări  
Necesități propuse pentru a fi 

abordate prin SIDU  

1. Slaba dezvoltare 

economică a 

municipiului  

Caracterul monoindustrial al 

municipiului;  

Valorificarea potențialului turistic în 

condițiile în care, în prezent, 

turismul nu se remarcă în categoria 

Dezvoltarea mediului de afaceri local 

prin valorificarea turismului și 

diversificarea activității agenților 

economici și creșterea valorii 

adăugate a produselor furnizate;  

Punctele forte date de cadrul natural 

pot fi valorificate în contextul 
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Problemele – cheie 

prioritizate din 

perspectiva 

comunității locale 

Provocări  
Necesități propuse pentru a fi 

abordate prin SIDU  

sectoarelor economice dezvoltate 

pe plan local;  

Relieful muntos, alături de condițiile 

climatice aspre, specifice zonei de 

munte, riscurile de alunecări de 

teren îngreunează dezvoltarea 

teritorială. Totuși, cadrul natural 

este unul atractiv din punct de 

vedere turistic; 

Forța de muncă în scădere, slab 

pregătită, fără o motivație puternică 

pentru a rămâne în municipiu.  

interesului crescut pentru diverse 

forme de turism şi creşterea fluxului 

de turişti către municipiul Topliţa 

2. Infrastructura 

rutieră, tehnico – 

edilitară 

Infrastructura de transport este 

necorespunzătoare iar transportul 

local este deficitar în deservirea 

locuitorilor.   

Starea rețelelor centralizate de 

alimentare cu apă – canalizare 

necesită intervenții pentru 

modernizare  

Dezvoltarea infrastructurii rutiere și 

edilitare este esențială pentru a 

genera creștere economică. Calitatea 

infrastructurii influențează decizia 

agenților economici de a investi în 

municipiu, generând astfel locuri de 

muncă.   

Este necesară finalizarea 

modernizării, reabilitării şi extinderii 

rețelei de echipare tehnico-edilitară 

pentru îmbunătățirea nivelului de 

viaţă în cadrul localităţii. Calitatea 

condițiilor de trai influențează decizia 

cetățenilor de a rămâne în municipiu 

pentru a locui și a lucra.  

3. Prezența minorității 

rome  

Conflictele interetnice de la nivelul 

municipiului contribuie la creșterea 

discriminării și excluziunii populației 

de etnie romă;  

Învăţământul şi abilităţile 

neadecvate, precum şi starea 

precară de sănătate împiedică 

accesul romilor la oportunităţile de 

câştig, ceea ce are drept consecință 

lipsa resurselor pentru a susține 

educația copiilor, cu impact asupra 

calității forței de muncă viitoare  

Amplificarea incluziunii sociale a 

romilor în vederea creșterii 

prosperității comune, susţinând în 

acelaşi timp şi potenţialul economic al 

municipiului 
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Analiza de impact a măsurilor întreprinse în perioada Strategiei de dezvoltare locală 

2014-2020 

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală aplicată de Municipiul Topliţa în perioada 2014 – 2020 

este necesară pentru identificarea și analiza rezultatelor, efectelor, mecanismelor implementării 

și formularea de recomandări și lecții învățate. Evaluarea rezultatelor strategiei este utilă pentru 

furnizarea dovezilor şi informaţiilor cu caracter strategic referitor la ceea ce s‐a obţinut şi cum s‐

a obţinut, prin implementarea strategiei, în vederea îmbunătățirii strategiei pentru perioada 2021 

– 2030 . 

În ceea ce privește relevanța strategiei anterioare, aceasta poate fi apreciată din punctul de 

vedere al relevanței față de nevoile socio-economice identificate în analiza contextului anterior. 

Legătura dintre nevoile inițiale la momentul elaborării strategiei de dezvoltare locală și măsurile 

propuse, menite să răspundă acelor nevoi, este evidentă, astfel încât se poate aprecia că logica 

de intervenție a strategiei la nivelul municipiului Topliţa a fost foarte relevantă. Totuși, strategia 

anterioară, deși a cuprins intervenții propuse pentru atingerea indicatorilor, a fost deficitară în 

ceea ce privește definirea indicatorilor de realizare adecvați pentru a putea oferi o imagine clară 

asupra realizărilor obținute în raport cu rezultatele așteptate.  

Pentru analiza eficacității, respectiv a progresului înregistrat în realizarea obiectivelor propuse 

este necesară o evaluare a modului în care măsurile de acțiune propuse în cadrul strategiei și-au 

atins țintele stabilite. Evaluarea a fost îngreunată însă de lipsa unor indicatori de realizare sau de 

rezultat pentru obiectivele stabilite, astfel încât analiza progresului s-a realizat greoi având lipsuri 

în funcție de gradul de implementare a măsurilor stabilite pentru fiecare obiectiv în parte. 

Principala problemă întâmpinată în implementarea strategiei a fost legată de lipsa fondurilor, ceea 

ce reprezintă o provocare și pentru perioada următoare, care trebuie abordată cel puțin prin 

prisma creșterii capacității de atragere a finanțărilor nerambursabile pentru dezvoltarea 

municipiului. În măsura în care se dovedesc a fi în continuare necesare pentru viziunea de 

dezvoltare ulterioară a municipiului, măsurile rămase neimplementate vor fi transpuse în strategie 

pentru perioada 2021 – 2030. 

Evaluarea eficienței în implementarea strategiei este de asemenea îngreunată din lipsa unui 

sistem de monitorizare adecvat și dificultatea de a compara indicatorii de rezultat cu indicatori 

propuși la începutul perioadei de programare a strategiei, în ceea ce privește utilizarea eficientă 

a resurselor.  

În privința sustenabilității, respectiv a șanselor ca rezultatele atinse să fie păstrate sau dezvoltate 

în viitor, este necesară o implicare pro-activă atât a municipialității, cât și a locuitorilor, pentru 

utilizarea în bune condiții a investițiilor realizate și pentru valorificarea acestora după principiile 

unui management durabil. 
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7.3 Contextul european, naţional, regional şi judeţean 

Context european 

Viziunea Uniunii Europene privind dezvoltarea teritorială și urbană pentru perioada 2021 - 2027 

se bazează pe mai multe obiective strategice definite în Agenda teritorială 2030, în Noua 

Cartă de la Leipzig, în Pactul verde european și în obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU 

și are ca obiectiv general să realizeze o Uniune Europeană neutră din punct de vedere 

climatic până în 2050.  

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a 

Uniunii Europene, principala politică de investiții a UE propune 5 obiective / priorități 

investiționale:  

 O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și 

inteligente; 

 O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon, în tranziție spre o economie fără 

emisii și rezilientă, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a 

investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra 

schimbărilor climatice și a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării 

riscurilor; 

 O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale; 

 O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al 

drepturilor sociale; 

 O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin promovarea dezvoltării durabile și 

integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale.  

În cadrul procesului de programare, fiecare țară își va stabili obiective proprii și priorități naționale 

sub forma programelor de finanțare gestionate de autoritățile de management aferente, care vor 

finanța proiecte de investiții a căror implementare va conduce la atingerea obiectivelor specifice 

stabilite.     

Alte două strategii europene care acoperă orizontul 2021 – 2030 sunt Strategia de inovare 

pentru perioada 2021-2027 și Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027.  

În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent al UE, creat în 

2008, care consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus obiectivele pentru Strategia 

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

program al UE de cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027)55:  

 Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare; 

 Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior; 

 Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare). 

Strategia europeană pentru tineret 2019 – 202756 recunoaște că tinerii sunt dornici să își 

ia în mâini propriile destine, să stabilească relații cu ceilalți și să le acorde sprijin și că ar trebui 

acordată o atenție deosebită tinerilor care riscă să fie marginalizați pe baza potențialelor surse de 

 
55 Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3849 
56 Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C456 din 18 decembrie 2018 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3849
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discriminare. În cadrul acesteia, au fost definite 11 obiective europene, o viziune pentru o 

Europă care le permite tinerilor să își realizeze pe deplin potențialul și identifică domenii 

intersectoriale care afectează viețile tinerilor și indică care sunt provocările care trebuie abordate, 

astfel: 

1. O Uniune Europeană mai conectată cu tinerii / Connecting EU with Youth; 

2. Egalitate pentru toate genurile / Equality of All Genders; 

3. Societăți incluzive / Inclusive Societies; 

4. Informare și dialog constructiv / Information and Constructive Dialogue; 

5. Sănătate mintală și bunăstare / Mental Health and Wellbeing; 

6. Dezvoltarea tinerilor în mediul rural / Moving Rural Youth Forward; 

7. Locuri de muncă de calitate pentru toți / Quality Employment for All; 

8. Învățământ de calitate / Quality Learning; 

9. Spații ale tinerilor și participare pentru toți / Space and Participation for All; 

10. O Europă verde și durabilă / Sustainable Green Europe; 

11. Organizații de / pentru tineret și programe europene / Youth Organisations and European 

Programmes. 

Contextul național 

Pe plan național, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 203057 

include 17 obiective de dezvoltare durabilă, care transpun obiectivele Agendei 2030 

pentru dezvoltare durabilă asumată de statele membre ONU, cu ținte aferente:  

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context; 

2. Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției şi promovarea 

unei agriculturi sustenabile;  

3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă;  

4. Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții 

pentru toți;  

5. Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor în societate;  

6. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți;  

7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 

modern;  

8. Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și duabilă, a ocupării depline 

și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți;  

9. Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și încurajarea 

inovației;  

10. Reducerea inegalităților în interiorul țării și între țări;  

11. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile;  

12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile;  

13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor;  

 
57 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României în ședința 
din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018  
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14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă;  

15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemlor terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și 

stoparea pierderilor de biodiversitate; 

16. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la 

justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate 

nivelurile;  

17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă. 

 

Figura 30: Obiectivele de dezvoltare durabilă cuprinse în Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă 

a României 2030 

 
  Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, 2018  

Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 – 203558 se bazează pe 11 

(+3) proiecte interdisciplinare:  

 Proiect 1: Școala și educația în viziunea Academiei Române; 

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

viitoare;  

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

evoluția și dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea României în perioada 2017 

– 2037; 

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

în proiecte și în publicarea electronică; 

 Proiect 5: Securitate și siguranță alimentară; 

 Proiect 6: Economia și calitatea vieții; 

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

România – repere pentru următoarele decenii;  

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

 
58 Sursa: Academia Română – Strategia de dezvoltare a României în urmatorii 20 ani, volumul I, 2015 
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 Proiect 9: Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal – 

Europa multilingvistică, cultura electronică;  

 Proiect 10: România – societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are; 

 Proiect 11: România în era globalizării – spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de 

echilibru și moderație; 

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

durabile;  

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

 Proiect 14: Strategia de apărare a României. 

Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, se fundamentează pe 

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR), așa cum este prevăzut în Legea 

350/2001 cu completările ulterioare. Purtând subtitlul România policentrică 2035, SDTR 

reprezintă exercițiul de planificare a dezvoltării teritoriului național, pentru orizontul de timp 

203559. 

Conform SDTR, Municipiul Topliţa este încadrat în categoria centrelor urbane care formează 

adevărate grupări industriale, care în prezent au suferit restructurări economice sau se află în 

declin industrial.   

O serie de acţiuni propuse în cadrul SDTR vizează și Municipiul Topliţa, respectiv:  

 4.3.1.2 Măsură – Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de utilități publice în vederea 

conectării și asigurării accesului populației din zonele urbane și zonele urbane funcționale la 

servicii de calitate 

 Acțiune 5: Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a gazelor 

naturale în mediul urban și în zonele de influență urbană, inclusiv branșarea noilor 

consumatori, cu precădere în orașele fără sistem centralizat de distribuție a energiei 

termice și/sau cu peste 70% dintre locuințe care nu dispun de instalație de încălzire 

centrală; 

 Acțiune 7: Reabilitarea structurală și creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe, inclusiv promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru 

alimentarea acestora, cu precădere în orașele cu peste 50% din locuințe situate în 

blocuri. 

 4.3.1.3 Măsură – Reabilitarea patrimoniului urban construit ş̦i punerea în valoare a identității 

arhitecturale 

 Acțiune 4. Realizarea operațiunilor de restaurare și reabilitare a patrimoniului urban 

construit (monumente și ansambluri de arhitectură, arheologice, etc.), cu precădere 

la nivelul orașelor care dețin obiective UNESCO și al celor cu o concentrare foarte mare 

a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național, conform Legii nr. 

5/2000; 

 4.3.1.4 Măsură - Asigurarea accesului populației urbane la servicii de interes general 

 
59 Sursa: https://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-2979  

https://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-2979
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 Acțiune 1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea spitalelor publice din mediul urban, 

inclusiv a unităților de primire a urgențelor, cu precădere a celor din orașele cu mai 

puțin de 50.000 de locuitori;  

 4.3.1.8 Măsură – Protejarea orașelor împotriva vulnerabilităților naturale şi diminuarea 

riscurilor generate de schimbările climatice 

 Acțiune 2. Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor verzi și de agrement din 

mediul urban, cu precădere de la nivelul orașelor cu mai puțin de 30 mp/locuitor.  

În contextul legislativ european privind combaterea schimbărilor climatice și tranziția energetică 

se are în vedere creșterea nivelului de ambiție pentru reducerea emisiilor, creșterea ponderii 

surselor regenerabile de energie, a măsurilor de eficiență energetică și a nivelului de 

interconectivitate a rețelelor electrice. În aprilie 2020 a fost lansat Planul Național Integrat 

Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) care constituie o obligație a statelor membre, 

conform Regulamentului privind Guvernanța Uniunii Energetice, prin care acestea își elaborează 

strategii de politici energie-climă pe 10 ani, începând cu perioada 2021-2030.  

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 

stabilește obiective naționale pe următoarele 5 dimensiuni:  

Dimensiune Componentă 

Dimensiunea 1. Decarbonare  
1.1 Emisiile și absorbțiile GES  

1.2 Energia din surse regenerabile  

Dimensiunea 2. Eficiență Energetică   

Dimensiunea 3. Securitate Energetică   

Dimensiunea 4. Piață internă a energiei  

4.1 Interconectivitatea rețelelor electrice  

4.2 Infrastructura de transport a energiei  

4.3 Integrarea piețelor  

4.4 Sărăcia energetică  

Dimensiunea 5. Cercetare, inovare și competitivitate   

 

Investițiile necesare pentru implementarea Planului Național Integrat în domeniul Energiei și 

Schimbărilor Climatice 2021-2030 pot fi finanțate prin programele de finanțate anunțate până în 

acest moment pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, astfel60:  

Sursa de finanțare OP Ce finanțează:  

Cadrul Financiar 

Multianual 2021 – 2027 

Fonduri Structurale: Fondul 

European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) și Fondul 

de Coeziune (FC) 

Programe Operaționale:  

• Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă 

• Programul Operațional 

Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare,  

OP2: O 

Europă mai 

verde  

Sector energetic:   

• Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră; 

• Promovarea generării energiei din surse regenerabile; 

• Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și 

stocare în afara TEN-E; 

• Prevenirea și abordarea riscurilor legate de schimbările 

climatice și riscurile naturale (inundații, secetă, incendii 

forestiere, alunecări de teren, cutremure), conform 

priorităților stabilite la nivel național și în cadrul coordonării și 

cooperării transfrontaliere și transnaționale. 

Sectorul mediu:  

 
60 Sursa: Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, versiunea aprilie 2020 
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Sursa de finanțare OP Ce finanțează:  

• Programele 

Operaţionale Regionale  

• Progamul Operațional 

pentru Tranziție 

Echitabilă. 

• Promovarea adaptării la efectele schimbărilor climatice, 

prevenirea riscurilor și îmbunătățirea rezilienței la dezastre; 

• Promovarea tranziției la o economie circulară. 

OP3: O 

Europă mai 

conectată 

Sectorul transporturilor:  

• Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, adaptată la efectele 

schimbărilor climatice, sigură și intermodală; 

•  Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, regionale și 

locale durabile, flexibile și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 

accesului la rețeaua TEN-T și mobilitate transfrontalieră; 

• Dezvoltarea prioritară a transportului feroviar şi integrarea 

intermodală a acestuia cu celelalte moduri de transport; 

• Internalizarea costurilor externe ale tuturor modurilor de 

transport. 

  

Contextul regional, județean și local  

Programul Operațional Regional. Logica intervențiilor la nivelul Regiunii de dezvoltare Centru 

va fi în strictă corelare cu cele 5 obiective strategice ale Politicii de Coeziune 2021 – 2027:  

Obiectiv 

strategic Politica 

de Coeziune  

Prioritate POR  
Obiective specifice 

POR  
Acțiuni eligibile 

OP1 - O Europă 

mai inteligentă, 

prin inovare, 

digitalizare, 

transformare 

economică și 

sprijinirea 

întreprinderilor mici 

și mijlocii 

P1. O regiune 

competitivă prin 

inovare și 

întreprinderi 

dinamice pentru 

o economie 

inteligentă 

RSO1.1. Dezvoltarea și 

sporirea capacităților de 

cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor 

avansate  

1: Dezvoltarea structurilor CDI și TT în folosul 

întreprinderilor 

2: Dezvoltarea conexiunilor și sinergiilor, 

crearea de rețele între întreprinderi, centre de 

CD și sectorul învățământului superior, 

integrarea în rețele de inovare și cunoaștere, 

în relație cu sectoarele / ariile de specializare 

inteligentă regionale 

3: Întreprinderi inovative pentru o regiune 

inovativă 

RSO1.3. Intensificarea 

creșterii sustenabile și 

creșterea competitivității 

IMM-urilor și crearea de 

locuri de muncă în cadrul 

IMMurilor, inclusiv prin 

investiții productiv 

1: Creșterea IMM prin investiții, modernizare 

industrială, avans tehnologic și o economie 

regională sustenabilă 

2: Structuri de sprijin pentru dezvoltare IMM 

RSO1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, 

tranziție industrială și antreprenoriat 

P2. O regiune 

digitală  

RSO1.2. Valorificarea 

avantajelor digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, al 

companiilor, al 

organizațiilor de cercetare 

și al autorităților publice  

1: Comunități digitale pentru o regiune 

inteligentă 

2: Întreprinderi digitale pentru o economie 

avansată - sectoarele de specializare 

inteligentă 

RSO1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, 

tranziție industrială și antreprenoriat 
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Obiectiv 

strategic Politica 

de Coeziune  

Prioritate POR  
Obiective specifice 

POR  
Acțiuni eligibile 

OP 2 - O Europă 

mai verde, fără 

emisii de carbon, 

punerea în aplicare 

a Acordului de la 

Paris și investiții în 

tranziția energetică, 

energia din surse 

regenerabile și 

combaterea 

schimbărilor 

climatice 

P3. O regiune 

cu comunități 

prietenoase cu 

mediul 

RSO2.1. Promovarea 

eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

• Renovarea moderată și sau aprofundată 

a fondului construit regional prin 

creșterea performanței și eficienței 

energetice a clădirilor rezidențiale și 

nerezidențiale din Regiunea Centru, 

utilizarea eficientă a resurselor și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră de la nivel regional 

RSO2.7. Intensificare 

acțiunilor de protecție și 

conservare a naturii, a 

biodiversității și a 

infrastructurii verzi, 

inclusiv în zonele urbane, 

precum și reducerea 

tuturor formelor de 

poluare 

• Intervenții ce vizează crearea si sau 

extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor 

urbane din Regiunea Centru si/sau 

reorganizarea tramei stradale prin creșterea 

suprafeței spațiilor verzi și reducerea zonei 

carosabile 

• Intervenții ce contribuie la conservarea 

biodiversității urbane prin amenajări de 

maluri în zonele urbane 

• Construcția/modernizarea/ extinderea 

spațiilor verzi (parcuri, păduri urbane, grădini 

urbane) din zonele urbane/ zonele urbane 

funcționale din Regiunea Centru si, ca parte a 

proiectelor, in limita a 10% din valoarea 

proiectelor, activitati auxiliare ce asigură buna 

funcționare a acestor spații (mobilier urban, 

lumina pe timp de noate, facilități de recreere 

etc) și inovații tehnologice de tipul soluțiilor 

bazate pe natură ori soluții care contribuie la 

buna gestionare a spatiilor verzi existente sau 

nou-construite/ permit reducerea amprentei 

ecologice a componentei antropice si care au 

impact pozitiv asupra biodiversității urbane 

din Regiunea Centru, și contribuie la 

îmbunătățirea condițiilor de viață la nivel 

regional 

• Reconversia și refuncționalizarea 

terenurilor și suprafețelor degradate, vacante 

sau neutilizate din interiorul zonelor urbane 

ale Regiunii Centru transformarea lor în spații 

verzi și pregătirea pentru alte utilizări 

• Creșterea capacității autorităților locale 

OP 3 - O Europă 

mai conectată, cu 

rețele strategice de 

transport și digital 

P4. O regiune 

cu mobilitate 

urbană durabilă 

RSO2.8. Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale sustenabile, 

ca parte a tranziției către 

o economie cu zero emisii 

de dioxid de 

carbon  

• Dezvoltarea infrastructurii urbane curate: 

dezvoltarea unor culoare de mobilitate 

urbană durabilă, respectiv infrastructuri 

pentru mersul cu bicicleta, amenajarea de 

trasee pietonale, benzi dedicate transportului 

public, precum si introducerea de sisteme de 

bike-sharing, sisteme de monitorizare etc, 
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Obiectiv 

strategic Politica 

de Coeziune  

Prioritate POR  
Obiective specifice 

POR  
Acțiuni eligibile 

inclusiv sisteme park & ride in zona de acces 

in localitatile urbane. 

• Dezvoltarea și optimizarea transportului 

public prin investiții în vehicule ecologice 

(electrice) și infrastructura de transport 

aferentă; 

• Dezvoltarea de infrastructuri pentru 

combustibili alternativi; 

• Dezvoltarea sistemelor de management a 

mobilității urbane, cum ar fi sisteme de 

management trafic, semaforizare inteligenta, 

aplicații de mobilitate, etc. 

• Activitati de promovare a mobilitatii urbane 

durabile (masuri soft, campanii pentru 

promovarea transportului public si al 

deplasarilor cu bicicleta) in cadrul unor 

proiecte integrate 

P5. O regiune 

accesibilă 

RSO3.2. Dezvoltarea și 

ameliorarea unei mobilități 

naționale, regionale și 

locale sustenabile, 

reziliente la schimbările 

climatice, inteligente și 

intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere 

1 – Investiții în modernizarea infrastructurii 

rutiere de importanță regională pentru 

asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T 

2 – Investiții care vizează soluții pentru 

decongestionarea/ fluidizarea traficului 

(drumuri de ocolire, pasaje, extinderi la 4 

benzi, măsuri de siguranță) la nivelul 

municipiilor reședință de județ 

OP 4 - O Europă 

mai socială, 

pentru realizarea 

pilonului european 

al drepturilor 

sociale și sprijinirea 

calității locurilor de 

muncă, a 

învățământului, a 

competențelor, a 

incluziunii sociale și 

a accesului egal la 

sistemul de 

sănătate 

P6. O regiune 

educată 

RSO4.2. Îmbunătățirea 

accesului la servicii și 

favorabile incluziunii și de 

calitate în educație, 

formare și învățare pe tot 

parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii 

accesibile, inclusiv prin 

promovarea rezilienței 

pentru educația și 

formarea la distanță și 

onlin 

1 Creșterea gradului de participare la nivelul 

educației timpurii și învățământului 

obligatoriu- cu excepția ÎPT (învățământ 

antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, 

inclusiv, înv. Liceal, învățământul special) 

2 Creșterea gradului de participare la 

învățământul profesional și tehnic 

3 Creșterea relevanței învățământului terțiar 

P7. O regiune 

cu turism 

sustenabil  

RSO4.6. Creșterea rolului 

culturii și al turismului 

sustenabil în dezvoltarea 

economică, incluziunea 

socială și inovarea socială 

1 Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale 

prin punerea în valoare a potențialului lor 

turistic natural și cultural 

2 Creșterea incluziunii sociale a copiilor și 

tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice 

publice și a serviciilor turistice adresate lor 

OP 5 - O Europă 

mai aproape de 

cetățeni, prin 

P8. O regiune 

atractivă 

RSO5.1. Promovarea 

dezvoltării integrate și 

incluzive în domeniul 

• Regenerare urbană și securitatea spațiilor 

publice 
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Obiectiv 

strategic Politica 

de Coeziune  

Prioritate POR  
Obiective specifice 

POR  
Acțiuni eligibile 

sprijinirea 

strategiilor de 

dezvoltare conduse 

la nivel local și a 

dezvoltării urbane 

durabile în UE 

social, economic și al 

mediului, precum și a 

culturii, a patrimoniului 

natural, a turismului 

sustenabil și a securității 

în zonele urbane 

• Conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural și 

infrastructura culturală 

• Infrastructura de turism  

Sursa: POR Regiunea Centru 2021 – 2027, versiune ofocială mai 2022 

În cadrul POR 2021 – 202761, abordarea privind dezvoltarea urbană integrată va fi tratată în 

concordanță cu prevederile art. 28 și 29 din din Regulamentul UE 1060/2021 de stabilire a 

dispozițiilor comune și art. 11 din Regulamentul UE 1058/2021 privind Fondul european de 

dezvoltare regională și Fondul de coeziune și va avea la bază strategiile integrate de dezvoltare 

urbană (SIDU) elaborate pe baze parteneriale de autoritățile publice locale de la nivelul 

municipiilor de la nivel regional - 6 municipii reședință de județ și 14 municipii. Municipiile pot 

opta pentru realizarea SIDU fie la nivel de UAT-municipiu, fie la nivel de zonă funcțională 

urbană/zonă metropolitană. SIDU va fi completat de PMUD și alte documente strategice care să 

susțină dezvoltarea. 

Mecanismul de alocare a fondurilor s-a stabilit în corelare cu prevederile OUG 156/2020 cu 

modificările ulterioare, scopul vizat fiind dezvoltarea echilibrată a Regiunii și reducerea 

disparităților economice, sociale și teritoriale. În cazul municipiilor reședință de județ și 

municipiilor vor fi sume predefinite alocate, iar în cazul orașelor va fi o alocare separată accesată 

pe prncipiul ”primul venit, primul servit”. 

 

Strategia de Specializare Inteligentă 2021 – 202762 pentru Regiunea Centru  este orientată 

spre antreprenoriat, pornind de la avantajele regionale, țintind spre avansarea în lanțurile valorice 

europene și spre transformarea economiilor regionale. La nivelul strategiei au fost identificate 5 

obiective:  

 Obiectivul 1. Susținerea creării de cunoaștere și inovării în sectoarele de excelență 

regionale; 

 Obiectivul 2. Modernizarea industrială a sectoarelor de excelență regionale; 

 Obiectivul 3. Integrarea în fluxurile de cunoaștere regionale, europene și globale; 

 Obiectivul 4. Inovare pentru comunități sustenabile; 

 Obiectivul 5. Susținerea digitalizării economiei și societății. 

Sectoarele de excelență identificate la nivel regional sunt:  

 Industria auto și mecatronica  Industria aeronautică  Sectorul agroalimentar 

 Silvicultura, prelucrarea lemnului 

și industria mobilei 

 Industria ușoară  Sectorul IT și industriile creative 

 Sănătate  Mediul construit sustenabil  Turismul 

 
61 Sursa: http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2022/05/POR-Centru-2021-2027_versiune-

oficiala-30.05.2022.pdf   
62 Sursa: http://www.adrcentru.ro/wp-content/uploads/2021/01/RIS3Centru_2021-2027.pdf 

http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2022/05/POR-Centru-2021-2027_versiune-oficiala-30.05.2022.pdf
http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2022/05/POR-Centru-2021-2027_versiune-oficiala-30.05.2022.pdf
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La nivel județean se remarcă Strategia de dezvoltare economică a județului Harghita ce 

este  concepută astfel încât să servească ca instrument de lucru pentru toți factorii decizionali și 

actorii economici implicați și interesați de dezvoltarea județului în perioada 2021-2030, având 

ca obiectivul general,  creșterea competitivității economiei, creșterea calității vieții, creșterea 

nivelului de trai al populației, gestionarea durabilă și rațională a resurselor (materiale, financiare, 

umane, naturale), reducerea disparităților existente între mediul urban şi rural. Obiectivele 

specifice de dezvoltare pentru Harghita 2030 sunt63: 

1. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de bază din mediul urban şi rural, 

ca suport pentru dezvoltarea economică a judeţului 

2. Sprijinirea afacerilor, susținerea transferului tehnologic și de cunoștințe, sprijinirea 

cercetării aplicate în sectoare cu potenţial de creştere  

3. Îmbunătăţirea competitivităţii economiei şi creare de noi locuri de muncă 

4. Dezvoltarea zonelor rurale pentru reducerea decalajelor economice şi sociale majore faţă 

de mediul urban 

5. Dezvoltarea serviciilor medicale de specialitate pentru zonele rurale 

6. Dezvoltarea sectorului turistic și a industriei creative 

7. Valorificarea potenţialului pentru producerea resurselor de energie regenerabile  

8. Dezvoltarea resurselor umane, factor cheie pentru creşterea competitivităţii economice 

9. Dezvoltarea serviciilor sociale în special celor destinate vârstnicilor și persoanelor cu 

handicap  

10. Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale. 

Ca domenii prioritare de dezvoltare economică, pentru perioada 2021 – 2030, județul Harghita 

vizează:  
1. Asigurarea unei administraţii digitale publice locale eficiente 

2. Servicii de sănătate publică bazate pe soluții de sănătate digitală și tehnologie avansată 
3. Servicii sociale adecvate pentru populația în vârstă și persoane cu handicap, incluziune 

socială 

4. Creşterea competitivităţii economice, stimularea cercetării şi inovării 
5. Protecţia mediului înconjurător, eficienţă energetică, utilizarea surselor alternative de 

energie 
6. Dezvoltarea turismului 
7. Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea agriculturii şi a silviculturii 

8. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea incluziunii sociale şi ocupării forţei de muncă 
9. Mobilitate sustenabilă 

10. Promovarea cooperării și parteneriatelor 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Toplița pentru perioada 2021 – 2030 

este realizat în paralel cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021 – 2030 și are ca viziune 

crearea unui sistem de transport eficient, accesibil și durabil pentru a susține dezvoltarea 

economică și socială a orașului. Această viziune generală va fi implementată prin utilizarea cât 

mai eficientă a infrastructurii existente și propunerea unor proiecte de investiții conform 

necesităților, integrate în strategia integrată de dezvoltare urbană astfel încât să se asigure o 

rețea de transport utilizabilă și în condiții bune de exploatare în beneficiul societății civile și a 

 
63 Sursa: Strategia de dezvoltare economică – Harghita 2030, versiune nr. 1 
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mediului de afaceri, încurajând atât dezvoltarea socială, cât și dezvoltarea economică ulterioară 

și permițând accesul tuturor la facilitățile de bază.  

 

7.4 Procesul consultativ  

Elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbană a fost realizată în cadrul unui proces care a 

implicat consultarea factorilor de interes de la nivelul municipiului Toplița: comunitatea locală și 

alte entități interesate, pentru identificarea obiectivelor și intereselor comune ale diverselor medii 

profesionale, politice, ale structurilor instituționale și civice, lideri și chiar cetățeni și pentru 

participarea în procesul consultativ și cooptarea tuturor acestora în efortul pentru implementarea 

strategiei. 

Factorii de interes local implicați în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare:  

• Conducerea instituției administrației publice locale (primar, viceprimari, administrator 

public) și consilieri locali  

• Reprezentanți ai departamentelor din cadrul Primăriei Municipiului Toplița  

• Reprezentanți ai entităților care activează în domeniile:  

o Infrastructură tehnico-edilitară și dezvoltare teritorială: 

▪ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Toplița 

▪ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani - Giurgeu 

▪ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita  

▪ Asociația de Dezvoltare intercomunitară „S.I.M.D. Harghita” 

▪ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 

▪ Ocolul Silvic Toplița din cadrul Direcției Silvice Harghita 

▪ S.C. Aqua Călimani SRL 

▪ Agenția pentru Protecția Mediului Harghita 

o Cultura:  

▪ Biblioteca Municipală „George Sbârcea” 

▪ Casa de Cultură Toplița 

▪ Școala Populară de Artă Toplița (subordonată Școlii Populare de Arte 

Miercurea Ciuc) 

▪ Fundația Culturală „Miron Cristea” 

o Educație:  

▪ Clubul Elevilor 

▪ Liceul teoretic „Kemeny Janos” 

▪ Liceul teoretic „O.C. Tăslăuanu” 

▪ Colegiul Național „Mihai Eminescu” 

▪ Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” 

▪ Școala Gimnazială "Miron Cristea" 

▪ Școala Gimnazială „Sfântu Ilie” 

▪ Școala Gimnazială Topliţa-Călimănel 

o Sănătate:  

▪ Spitalul Municipal Toplița 

• Reprezentanți ai mediului de afaceri 
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Pe lângă cadrul partenerial, în analiză s-a avut în vedere valorificarea rezultatelor obținute din 

procesul de consultare on-line a comunității locale.  

Sondajul de opinie pentru 

consultarea comunității locale a 

reprezentat demersul stiinţific de analiză şi 

interpretarea datelor obţinute dintr-o 

anchetă pe bază de chestionar, realizată la 

nivelul municipiului Topliţa. Cercetarea s-a 

desfăşurat în perioada 3 – 15 decembrie 

2020, având următoarele etape: iniţierea 

cercetării, elaborarea chestionarului, 

culegerea datelor, introducerea datelor în 

calculator, prelucrarea computerizată a 

datelor din chestionare, analiza statistică şi 

interpretarea rezultatelor cercetării, 

redactarea documentului final. 

Chestionarul folosit pentru culegerea 

datelor a cuprins un set de 21 de întrebări, 

dintre care 18 închise (cu variante de 

răspuns precodificate) şi 3 deschise, cu 

exprimarea liberei opinii privind nivelul de 

dezvoltare și evaluarea percepției asupra 

nivelului calității propriului mediu de viață. 

Astfel, în urma consultării opiniei publice cu privire la principalele nevoi și probleme ale comunității 

locale, s-au obținut următoarele serii de date de la publicul ţintă (locuitorii municipiului Topliţa), 

structurate pe următoarele domenii: 

1. Calitatea vieții și nivelul de dezvoltare economică a municipiului Toplița; 

2. Calitatea serviciilor din comunitate; 

3. Modul de relaționare cu administrația publică locală; 

4. Opiniile privind nevoile și direcțiile de dezvoltare urbană. 

Structurarea persoanelor care au răspuns la 

chestionar s-a făcut având în vedere 

următoarele criterii: rezidență (zonă de 

locuire/cartier), vârstă,  gen,  nivel de studii, 

ocupație și venituri. 

Dintre cei 392 de respondenți, cei mai mulți 

(85,97%) sunt locuitori ai municipiului Toplița, 

în timp ce 18,62% au răspuns în calitate de 

angajați într-o instituție sau societate 

comercială cu sediul în această localitate. 
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În ceea ce privește structura pe gen, ponderea 

răspunsurilor persoanelor de sex feminin este 

ușor mai mare (54,26%) față de cea a 

răspunsurilor persoanelor de sex masculin 

(45,74%). 

Răspunsurile pentru o altă întrebare de 

identificare, ne arată structura persoanelor 

participante la sondaj în funcție de vârstă: 

Astfel, cei mai mulți dintre respondenți 

(33,33%) se încadrează între 26 și 35 de ani, 

31,03% au vârste cupinde între 36 și 45 de ani 

și 16,09% au între 46 și 55 de ani. 

Cel mai mic număr se respondenți este 

reprezentat de categoria celor tineri, de sub 25 

de ani (13,22%), dar și de categoria celor de 

peste 56 de ani (6,32%). 

Se observă un interes de răspuns mai mare în 

rândul persoanelor tinere, cu vârste între 26 și 45 de ani, fapt care ar putea fi  explicat și din 

perspectiva accesului la abilitățile digitale. 

Dintre respondenții care au oferit informații cu privire la zona sau cartierul în care locuiesc, cea 

mai mare parte a lor este concentrată în Zona Centrală a municipiului Toplița (35,29%), urmată 

de locuitorii din Zona Vale (15,51%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printre zonele care se regăsesc în categoria „Alt răspuns” regăsim: Carierul Izvoarelor, Zona 

Gării, Cartierul Sportivilor, Cartierul Cerbului etc.. 

Zona % Zona %

Centru 35,29% Călimănel 2,67%

Zona Vale 15,51% Măgheruș 2,14%

Alt răspuns 13,90% Banffy 1,07%

Aluniș - Ștefan cel Mare 8,02% Luncani 1,07%

Cornișa 8,02% Zăpode 1,07%

Moglănești 5,88% Vâgani 0,53%

Zencani 4,81%
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Structura grupului analizat, în raport cu nivelul 

de studii, evidențiază o pondere majoritară 

(39,36%) a celor cu studii liceale (diplomă de 

bacalaureat), urmată de ponderea celor care 

au absolvit o facultate (diplomă de licență) – 

28,72%. Numărul cel mai mic de respondenți 

se regăsesc în categoria celor care au doar 

studii gimnaziale (3,72%). 

Observăm că raportul celor cu studii 

superioare (52,12%) este ușor mai ridicat față 

de cel al respondenților cu studii secundare 

(47,87%). 

Din punctul de vedere al ocupației, observăm 

că mai bine de jumătate (59,89%) dintre cei 

care au răspuns sunt salariați, la polul opus, 

cu un procent de 1,07% aflându-se șomerii. 

Pe al doilea loc de la capătul clasamantului se 

regăsesc pensionarii și elevii sau studenții, cu 

un procent de 4,81% fiecare, iar valorile de 

mijloc sunt ocupate de întreprinzători 

(18,18%) și de cei fără ocupație (11,23%). 
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Ultima întrebare de identificare 

face referire la veniturile celor 

care au răspuns la sondaj, iar 

structura răspunsurilor arată că 

cei mai mulți se regăsesc între 

1.001 - 2.000 lei (27,84%) și 

3.001 - 5.000 lei (27,84%). 

La polul opus se regăsesc cei ale 

căror venituri depășesc 7.001 lei 

(6,25%), iar cei care au venituri 

sub 1.000 lei reprezintă o 

pondere de 10,80% din totalul 

respondenților. 

 

1. Calitatea vieții și nivelul de dezvoltare economică a municipiului Toplița 

În ceea ce privește 

aprecierea generală 

a gradului de 

mulțumire raportat 

la condițiile de viață 

din municipiul 

Toplița, respondenții 

s-au declarat pe o 

scală de la 1 ”foarte 

nemulțumit”, până 

la 5 ”foarte 

mulțumit”. Astfel, 

cei mai mulți dintre 

cei care au răspuns, 

44,79%, se declară 

mulțumiți de viața 

pe care o duc în 

municipiul Toplița. 

Comparând numărul 

de răspunsuri ale celor mulțumiți și foarte mulțumiți (46,33%) cu cel al răspunsurilor date de cei 

nemulțumiți și foarte nemulțimiți (44,41%), observăm valori apropiate, însă ușor mai mari în 

rândul primei categorii. 

Aprecierea zonei de locuire a fost evaluată din perspectiva a nouă caracteristici considerate 

importante pentru nivelul de dezvoltare al unei comunități, din perspectiva infrastructurii tehnico 

edilitare a acestuia. Acestea sunt: 

➢ Accesul la utilitățile publice; 

➢ Liniștea și siguranța; 
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➢ Piețele agroalimentare; 

➢ Curățenia; 

➢ Spațiile verzi; 

➢ Locurile de joacă pentru copii; 

➢ Grădinițele și creșele; 

➢ Școlile și liceele; 

➢ Opțiunile pentru petrecerea timpului liber (parcuri, evenimente). 

 

În ceea ce privește accesul la utilitățile publice, respondenții îl consideră, în proporție de 28,06%, 

ca fiind satisfăcător, 25,30% îl apreciază ca bun iar 18,18% spun că nivelul acestuia este unul 

foarte bun. 

În ceea ce privește liniștea și siguranța, 30,23% dintre persoane, apreciază zona ca fiind bună iar 

23,26% o apreciază ca fiind satisfăcătoare, procentul general fiind mai mare (43,48%) în cazul 

părerilor pozitive decât în cazul celor negative (29,84%). 

În ceea ce privește piețele agroalimentare, 27,63% dintre respondenți apreciază zona ca fiind 

foarte slabă din acest punct de vedere, pentru 24,90% acest criteriu este indiferent, iar ponderea 

celor care apreciază pozitiv zona din acest punct de vedere este de 26,85%. 

În proporție de 37,07%, respondenții au oferit un răspuns neutru referitor la nivelul curățeniei în 

municipiul Toplița, iar ponderea răspunsurilor pozitive (26,64%) este mai scăzută comparativ cu 

cea a aprecierilor negative (36,29%). 

Referitor la spațiile verzi, respondenții au apreciat majoritar (40,47%) ca foarte bun și foare bun 

nivelul acestui criteriu, 26,85% se declară satisfăcuți și doar 32,68% consideră că din acest punct 

de vedere trebuie făcute îmbunătățiri. 

În ceea ce privește locurile de joacă pentru copii, 32,66% au oferit un răspuns neutru, 44,76% 

consideră că acest criteriu are o calitate slabă și foarte slabă, iar 22,58% îl apreciază ca bun și 

foarte bun. 

Nivelul de apreciere al grădinițelor și creșelor este, în general, unul pozitiv, astfel, mai bine de 

jumătate (55,17%) dintre cei care au răspuns la această întrebare l-au apreciat ca fiind unul bun 
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și chiar foarte bun. Pe locul al doilea se regăsesc răspunsurile celor care declară un nivel 

satisfăcător (25%), iar pe ultimul loc sunt cei care apreciază negativ acest sector (19,83%). 

Observăm ponderi apropiate ca valori și în ceea ce privește nivelul de apreciere al școlilor și 

liceelor, 39,34% sunt cei care au optat pentru răspunsul care indică un nivel bun al acestui 

criteriu, cei care apreciază negativ, reprezentând un procent de 12,70%. 

Ca și în cazul locurilor de joacă pentru copii, opțiunile de petrecere a timpului liber, sunt apreciate 

mai degrabă negativ de către respondenti, astfel 49,81% apreciază ca slab și foarte slab nivelul 

acestui criteriu și 23,35% sunt cei care îl apreciază ca bun și foarte bun. 

Pentru a avea o imagine mai clară a modului în care sunt apreciate caracteristicele ce definesc 

zona de locuire am construit un raport între aprecierea de zonă ”bună” și ”foarte bună” și 

aprecierea de zonă ”slabă” și ”foarte slabă” care subliniază nivelul general al mulțumirii raportat 

la cel al nemulțumirii față de calitățile zonei de locuire. Observăm astfel că respondenții au 

apreciat mai degrabă ca pozitiv nivelul general al zonei de locuire, criteriile care necesită 

îmbunătățiri fiind cele care fac referire la piețele agroalimentare, la curățenie, la opțiunile de 

petrecere a timpului liber și la locurile de joacă pentru copii. 

De asemnea, observăm că cele mai mari ponderi ale aprecierilor pozitive le regăsim în cazul 

gădinițelor și creșelor (55,17%) și al școlilor și liceelor (61,48%). 

 

Legat de locuire, a mai fost analizată și calitatea spațiilor publice din zona de locuit sau zona 

locului de muncă a respondenților. Pentru a identifica gradul de mulțumire, au fost stabilite 

următoarele criterii:  

➢ Calitatea străzilor, a drumurilor de acces; 

➢ Trotuare, refugii pentru pietoni; 

➢ Accesibilitate pentru persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilități; 

➢ Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc.); 

➢ Finisaje (calitatea materialelor folosite, modul de realizare a lucrărilor); 

➢ Curățenie; 

➢ Iluminat public. 
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Figura de mai jos reprezintă structura răspunsurilor pentru fiecare dintre criteriile amintite mai 

sus: 

 

Observăm că pentru trei dintre cele șapte criterii analizate, ponderea răspunsurilor pozitive este 

una majoritară, „mulțumirea” cea mai mare (56,58%) fiind înregistrată în cazul iluminatului public, 

pe locul al doilea regăsim calitatea străzilor și a drumurilor de acces (49,34%) și pe locul al treilea, 

cu un procent de 48,25% se situează aprecierea pozitivă față de calitatea trotuarelor și a refugiilor 

pentru pietoni. 

La polul opus, regăsim răspunsurile negative ce au înregistat cele mai mari ponderi care 

evidențiază nemulțumirea respondenților. Astfel, 40,09% dintre aceștia s-au declarat nemulțumiți 

de finisaje, 38,71% sunt nemulțimiți de nivelul de accesibilitate pentru persoane vârstnice, copii, 

persoane cu dizabilități, 37,95% consideră că nivelul de curățenie din Toplița necesită 

îmbunătățiri, iar 37,17% își exprimă nemulțumirea în legătură cu mobilierul urban. 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița 
pentru perioada 2021-2030 

 

122 

 

 

Pentru evaluarea siguranței cetățenilor, în 

ceea ce privește mersul pe stradă noaptea, 

respondenții au ales între cinci niveluri de 

intensitate, de la „nu prea în siguranță” la 

„complet în siguranță, iar structura 

răspunsurilor arată că 32,17% dintre 

respondenți se simt relativ în siguranță, 

22,17% nu prea se simt în siguranță, pondere 

egală cu a răspunsurilor care indică o totală 

nesiguranță, 20% cred că mersul pe stradă 

noaptea este destul de sigur și 3,48% se simt 

complet în siguranță din acest punct de 

vedere. 
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Referitor la calitatea mediului și colectarea 

selectivă a deșeurilor, 49,13% dintre respondenți 

fac acest lucru pentru toate tipurile de deșeuri, 

40% colectează selectiv doar câteva categorii de 

deșeuri, iar 10,87% nu o fac deloc.  

Dacă discutăm despre principalele aspecte pozitive 

din municipiul Toplița, topul indicat de răspunsurile 

participanților la sondaj arată astfel: pe primul loc 

(64,49%) regăsim posibilitatea de dezvoltare a 

infrastructurii turistice la nivel de municipiu, pe al 

doilea loc (47,10%) a fost identificat ca atuu 

aspectul municipiului, iar pe locul al treila 

(25,36%) între aprecierile respondenților au fost 

plasați factorii de mediu.
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Dacă respondenții au numit principalele atuuri ale municipiului Toplița, este interesant de 

menționat și topul problemelor cu care aceștia se confruntă, astfel observăm că ponderea cea 

mai mare este reprezentată de categoria de probleme care se referă la mediul economic și la 

slaba dezvoltare a acestuia (75,29%), pe locul al doilea se regăsesc problemele legate de 

infrastructură tehnico-edilitară (71,84%), iar locul al treilea (49,43%) regăsim problemele legate 

de minoritatea rromă. 

Alte categorii de probleme aduse în discușie de respondenți fac referire la calitatea administrației 

publice, la lipsa siguranței locuitorilor, la serviciile de educație și la cele de sănătate, la lipsa 

transportului în comun etc.. 

 

Problema legată de slaba dezvoltare 

economică în Toplița a fost evidențiată și 

opțiunile respondenților la întrebarea legată de 

nivelul de dezvoltare economică a municipiului, 

astfel, 45,45% dintre acestea spun că sectorul 

economic este foarte puțin dezvoltat, 41,41% 

apreciază că este puțin dezvoltat și 10,10% îl 

consideră relativ dezvoltat. 

 

În ceea ce privește posibilitatea de a lua în calcul mutarea domiciliului în altă localitate, mai bine 

de jumătate (50,87%) dintre respondenți spun că și-au pus problema schimbării domiciliului în 

următorii 5 ani, 35,65% au răspuns negativ, iar 13,48% au răspuns neutru. 

Referitor la preferințele pentru schimbarea domiciliului, 48,18% dintre respondenți ar opta pentru 

localități din mediul urban din România, 18,18% ar opta pentru localități din mediul rural, iar 

33,64% ar prefera să își mute domiciliul în altă țară. 
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Dacă analizăm motivele care ar 

determina schimbarea de domiciliu în 

rândul respondenților, clasamentul 

răspunsurilor arată astfel: mai bine de 

jumătate (50,89%) s-ar muta din 

Toplița pentru un loc de muncă mai 

bine plătit, 47,32% ar alege altă 

localitate pentru un nivel mai ridicat de 

civilizație și 39,29% ar face această 

schimbare pentru servicii medicale mai 

bune. 

La polul opus, 7,14% ar face acest 

lucru din motive ce țin de familie și 

8,04% pentru un cost al vieții mai 

scăzut. 

Printre alte motive amintite de 

respondenți regăsim: nevoia de formare profesională, oportunitățile de afaceri, agricultura 

ecologică, siguranța și liniștea etc.. 

2. Calitatea serviciilor din comunitate 

În ceea ce privește aprecierea serviciilor de sănătate, chestionarul a pus în evidență următoarele 

cinci criterii de apreciere a acestora: 

➢ Accesul la serviciile medicale 
➢ Capacitatea Spitalului Municipal 
➢ Calitatea serviciilor prestate de medicii de familie 
➢ Numărul de farmacii 
➢ Adaptarea la situația generată de pandemia Covid-19 
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Cei mai mulți dintre respondenți 35,68%, s-au declarat mulțumiți de accesul la serviciile medicale, 

32,37% sunt nemulțumiți, iar 7,47% au oferit un răspuns neutru. 

Referitor la capacitatea Spitalului Municipal, observăm că 40,17% dintre respondenți sunt 

mulțumiți, 27,07% sunt nemulțumiți, iar 14,41% au optat pentru un răspuns neutru. 

În ceea ce privește calitatea serviciilor medicale prestate de medicul de familie, observăm tendința 

de mulțumire în rândul respondenților, 46,59% declarându-se mulțumiți și 8,43% foarte 

mulțumiți. Deși cele mai multe dintre răspunsuri aparțin celor care au evaluat pozitiv acest criteriu, 

există și un procent de 36,55% care adună răspunsurile celor nemulțumiți și foarte nemulțumiți. 

În cazul numărului de farmacii, a fost înregistrată cea mai mare pondere a răspunsurilor pozitive 

(62,70%), diferența dintre cei mulțumiți (88,89%) și cei nemulțumiți (3,97%) este una evidentă, 

numărul de răspunsuri negative fiind semnificativ mai mic față de cel al răspunsurilor pozitive. 

Dacă discutăm despre adaptarea la situația generată de pandemia Covid-19, ponderea cea mai 

mare a fost înregistrată în cazul răspunsurilor „mulțumit” (35,95%), urmată de ponderea 

răspunsurilor „nemulțumit” (30,58%), ponderea răspunsurilor neutre fiind de 15,29%. În acest 

caz, numărul răspunsurilor pozitive (38,84%) este mai mic față de cel al răspunsurilor negative 

(45,87%). 

Ca imagine generală, observăm că percepția respondenților a fost una mai degrabă pozitivă, 

excepție făcând criteriul care se referă la accesul la serviciile medicale, care a fost apreciat negativ 

la 52,75% față de 39,83% - răspunsuri pozitive. În cazul capacității Spitalului Municipal, numărul 

de răspunsuri ale celor nemulțimiți și foarte nemulțumiți este egal cu al celor mulțumiți și foarte 

mulțumiți (42,79%).  
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Analiza domeniului educației a luat în calcul cinci factori pentru evaluarea acestuia, astfel: 

➢ Calitatea actului didactic; 

➢ Capacitatea unităților de învățământ (nr. locuri disponibile la clasă); 

➢ Amenajarea unităților de învățământ; 

➢ Dotările din unitățile de învățământ; 
➢ Funcționarea învățământului la distanță (școala on-line). 

 

În ceea ce privește calitatea actului didactic, 65,22% dintre respondenți se declară mulțumiți, 

răspunsurile celor nemulțumiți și foarte nemulțumiți reprezintă 17,83%, iar 6,96% dintre 

răspunsuri sunt neutre. 

În cazul opiniei referitoare la capacitatea unităților de învățământ, răspunsurile celor care se 

declară mulțimiți reprezintă o pondere semnificativă, 70,32%. Valorile de mijloc reprezintă 

răspunsurile celor care s-au declarat neutri (9,13%), foarte mulțumiți (8,68%) și nemulțumiți 
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(8,68%), iar procentul cel mai mic este redat de răspunsurile celor care se declară foarte 

nemulțumiți (3,20%). 

Referitor la amenajarea unităților de învățământ, procentul majoritar, 61,54% este reprezentat 

de răspunsurile celor mulțumiți, 5,43% au o poziție neutră, iar răspunsurile celor nemulțumiți 

reprezintă un procent de 21,27%. 

Răspunsurile referitoare la dotările din unitățile de învățământ, evidențiază mulțumirea a 49,33% 

dintre respondenți, 7,17% au oferit un răspuns neutru, iar 32,74% s-au declarat nemulțumiți în 

privința acestui criteriu. 

Spre deosebire de restul criteriilor analizate, unde răspunsurile exprimă mai mult mulțimirea decât 

nemulțumirea, în cazul funcționării învățământului la distanță (școala on-line), ponderea cea mai 

ridicată revine respondenților care s-au declarat nemulțumiți (31,72%), Deși mai bine de jumătate 

(57,53%) dintre cei care au răspuns au apreciat negativ acest criteriu, sunt și persoane care îl 

apreciază pozitiv, respectiv 29,03% se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de felul în care se 

desfășoară școala on-line. Observăm, de asemenea, că în acest caz că răspunsurile neutre sunt 

prezente în proporție de 13,44%. 

 

Ca imagine generală, observăm că percepția respondenților a fost una mai degrabă pozitivă, 

excepție făcând criteriul care se referă la școala on-line, care a fost apreciat negativ la 57,53% 

față de 29,03% - răspunsuri pozitive. 

Ponderea cea mai ridicată în cazul răspunsurilor pozitive este evidențiată în cazul criteriilor care 

se referă la calitatea unităților de învățământ (79%) și la calitatea actului didactic (75,22%). 

Următorul domeniu analizat, din prisma opiniilor persoanelor care au participat la sondaj, este 

cel al serviciilor sociale, din următoarele puncte de vedere: 

➢ Asistența pentru persoane vârstnice; 

➢ Servicii destinate integrării persoanelor cu nevoi speciale; 

➢ Ajutoare pentru încălzirea locuinței. 
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Primul punct de vedere analizat se referă la asistența pentru persoane vârstnice, ponderea 

răspunsurilor celor mulțumiți (31,17%) fiind egală cu cea a răspunsurilor celor nemulțumiți. Deși 

cele două categorii de răspunsuri au ponderi egale, observăm că, în general, acest criteriu este 

apreciat mai mult negativ (48,05%) față de pozitiv (35,06%), iar răspunsurile neutre, reprezintă 

16,88%. 

În ceea ce privește aprecierea serviciilor destinate integrării persoanelor cu nevoi speciale, cei 

mai mulți dintre respondenți (34,44%) s-au declarat nemulțumiți, 24,44% se declară foarte 

nemulțumiți la fel ca cei care sunt mulțumiți și foarte mulțumiți, iar 16,67% au oferit un răspuns 

neutru. 

Ultimul punct de vedere, cel care se referă la ajutoarele pentru încălzirea locuinței, este apreciat 

negativ de cei mai mulți dintre respondenți (71%), pozitiv de 12% și 17% au optat pentru un 

răspuns neutru. 

Pe lângă cele trei criterii menționate în chestionar, la 

această întrebare participanții la sondaj au putut 

numi și alte tipuri de servicii sociale de care au 

beneficiat la nivelulul municipiului Toplița, astfel, în 

cazul serviciilor de asistență socială privind minorii cu 

handicap sever, aprecierea este tot una negativă. 

În urma analizei răspunsurilor oferite, putem 

observa o ușoară tendință de nemulțumire în rândul 

respondenților, având în vedere că valorile cele mai 

ridicare sunt reprezentate de răspunsurile celor care 

s-au declarat nemulțumiți și foarte nemulțumiți. 

 

3. Modul de relaționare cu administrația publică locală 

Percepția respondenților privind funcționarea administrației publice și modul de relaționare al 

acesteia cu cetățenii este evaluat din perspectiva modului de informare în legătură cu activitatea 

administrației publice, cât și a instrumentelor care ar facilita comunicarea între cetățeni și 

instituțiile publice, dar și din perspecita gradului de implicare al autorităților locale în vederea 

sprijinirii dezvoltării economice a municipiului Toplița. 
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În ceea ce privește evaluarea 

gradului de implicare a autorității 

locale în vederea rezolvării 

problemelor municipiului Toplița, 

respondenții au ales astfel: 

41,20% apreciază nivelul de 

implicare ca slab, 20,40% ca foarte 

slab, 24,40% ca satisfăcător, 

10,80% ca bun și 3,20% ca foarte 

bun. 

Referitor la cel mai important 

sprijin pe care îl poate acorda administrația publică locală pentru dezvoltarea economică a 

municipiului, topul creat de răspunsurile participanților în sondaj arată astfel: 

 

Observăm din imaginea de mai sus că 75,76% apreciază că cel mai important sprijin constă în 

acordarea de facilități pentru atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă, pe al doilea 

loc regăsim cu 53,54% dezvoltatea structurilor de sprijin a afacerilor (parc industrial, incubator 

de afaceri etc.), iar pe al treilea loc (42,42%) se situează atât nevoia de servicii mai rapide și mai 

eficiente din partea administrației publice locale (servicii online, „ghișeu virtual” unic etc.) cât și 

nevoia de susținere pentru comercializarea produselor locale. 

Pe ultimele două poziții regăsim implementarea soluțiilor de tip Smart – City (gestiunea 

inteligentă, automată și digitală a problemelor orașului) – 32,32% și accesul mai ușor la locul de 

muncă (transport în comun, mobilitate) – 27,27%. 

Pentru categoria „Alt tip de sprijin” respondenții au amintit nevoia de sprijin din partea 

administrației publice în vederea dezvoltării turismului în municipiul Toplița, dar și sprijinirea 

tinerilor de până în 45 de ani pentru dezvoltarea agriculturii și a turismului, prin oferirea de 

terenuri cu titlu gratuit. 

Referitor la sursele de informare utilizate cel mai des în rândul respondenților cu privire la 

activitatea administrației publice, se remarcă tendința ultimilor ani către utilizarea rețelelor de 
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socializare, astfel că 53,61% utilizează de cele mai multe ori Facebook ca principal canal de 

informare. 

Dintre respondenți 25,77% utilizează de cele mai multe ori site-ul instituției ca sursă de informare, 

în timp ce 14,95% nu se informează niciodată pe această cale. 

În ceea ce privește presa scrisă, radio-ul sau televiziunea, 22,28% nu utilizează niciodată acest 

canal de informare, în timp ce 11,40% utilizează aceste surse de cele mai multe ori. 

Observăm că 55,44% dintre respondenți nu merg niciodată direct la sediul instituției pentru a se 

informa, cei care fac asta de cele mai multe ori reprezentând un procent de 3,63%. 

 

În ceea ce privește tipul și măsura în care o serie de instrumente pot facilita comunicarea între 

cetățeni și administrația publică locală, repartizarea răspunsurilor este redată de diagrama de mai 

jos: 

 
Observăm astfel că primele trei preferințe evidențiate de răspunsurile participanților în sondaj 

sunt următoarele: dezvoltarea unor aplicații pe mobil pentru comunicare rapidă (plăți prin SMS, 

sugestii, semnalarea unor probleme în timp real, solicitare informații) – 55.03%, platforme on-
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line dedicate colectării de sugestii cu privire la proiectele care sunt necesare sau care se 

desfășoară în oraș (prezentarea proiectelor, consultarea cetățenilor, sugestii de proiecte) 50.26% 

și promovarea evenimentelor sau a programelor pentru comunitate pe rețelele de socializare 

(facebook) sau prin aplicații pe mobil – 43,39%. 

La polul opus, cele mai puține răspunsuri au fost pentru corespondența pe e-mail (13,76%) și 

pentru formarea unor consilii de cartier (24,40%). 

Printre alte instrumente sugerate de respondenți putem aminti: „comunicarea personală a 

primarului cu locuitorii”, „corespondența poștală”, „întrebări și răspunsuri live pe pagina de 

socializare”. 

4. Opiniile privind nevoile și direcțiile de dezvoltare urbană 

În ceea ce privește nevoia de dezvoltare a infrastructurii, au fost analizate patru direcții posibile 

de intervenții: mobilier urban, reparare/amenajare trotuare, locuri de parcare și reparare străzi, 

iar structura răspunsurilor se prezintă astfel: 

 

Dintre cele patru propuneri analizate, observăm că, în opinia respondenților, sunt necesare lucrări 

noi de infrastructură în toate domeniile analizate, ponderea cea mai mare (84,72%) a 

răspunsurilor pozitive fiind înregistrată de nevoia de amenajare a unor noi locuri de parcare, 

urmată de nevoia de mobilier urban (82,61%). 

În ceea ce privește repararea sau amenajarea trotuarelor, răspunsurile pozitive reprezintă 69%, 

24,89% dintre respondenți consideră că nu este nevoie de lucrări în acest sector, iar 6,11% au 

oferit un răspuns neutru. 

Referitor la repararea străzilor, 64,78% au oferit un răspuns pozitiv, 24,78% au răspuns negativ, 

iar 10,43% neutru. 
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Pe lângă cele patru criterii, respondenții au amintit și de: 

 nevoia de infrastructură tenico-edilitară (extindere și modernizare rețea alimentare cu apă și 

canalizare, rețea alimentare cu gaze), 

 crearea de piste pentru biciclete, 

 înființarea de toalete publice, 

 înființarea de stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice, 

 amenajarea șanțurilor și a străzilor laterale, 

 reabilitarea termică a clădirilor, 

 înființarea unui parc industrial, 

 asigurarea de dezinfectanți la intrarea în bloc (prevenire răspândire virus SARS-Cov2). 

 

În ceea ce privește cele mai importante domenii în care ar trebui să se intervină la nivelul 

municipiului Toplița, se remarcă un top 3 și un top 5 al percepțiilor respondenților, astfel:  

• În top 3 remarcăm oferta de locuri de muncă (74,23%), sănătarea (accesul la serviciile 

de asistență medicală, dotări) – 66,49% și educația (starea clădirilor, dotarea tehnică, 

pregătirea cadrelor didactice (56,70%). 
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• În top 5, celor 3 domenii indicate anterior se adăugă și eficiența energetică a clădirilor 

(anveloparea clădirilor) – 41,75% și stimularea spiritului antreprenorial – 38,66%.  

Rezultatele sondajului populației, atât problemele semnalate cât şi elementele de potențial, au 

fost luate în considerare în conturarea viziunii de dezvoltare şi a obiectivelor strategice şi, implicit, 

a axelor prioritare. 

În ceea ce privește propunerile de proiecte / măsuri / intervenții care ar contribui la rezolvarea 

nevoilor identificate la nivelul Municipiului Toplița, au fost enumerate un număr de 271 

propuneri, care se subsumează unor domenii pentru care este necesară formularea de 

intervenții în cadrul strategiei integrate de dezvoltare urbană: 

Propuneri de proiecte / măsuri Domenii de intervenție 

”Clădire cu locuri de parcare si magazii depozitare pentru fiecare cartier”, ”Locuri de 
parcare”, ”Eliminarea magaziilor de lemne si crearea de locuri de parcare” 

”Amenajare treceri de pietoni cu semafor”, ”Traseu pietonal pe amplasamentul 
digului cu pasarela peste Râul Mureș și peste calea ferata integrata cu cascada 
termala cu urcare la antene si la partia Baciu, traseu pietonal sau accesibil cu 
bicicleta” 

”Proiect pentru piste de biciclete”, ” Piste de biciclete din centru spre Moglănești, 
Secu și Călimănel” 

”Asfaltarea întregii străzi LUNCANI”, ”Asfaltarea tuturor strazilor”, ”Executarea 
lucrarilor pentru efectuarea unui trotuar in cartierul Zencani pe strada muncitorilor” 

Infrastructură rutieră și 
Mobilitate 

”Reabilitarea rețelei de canalizare deoarece miroase îngrozitor și curățarea gurilor 
de canal”, ”Operaționalizare canalizare in Luncani; a rămas “in aer””, ”Reabilitarea 
corectă a infrastructurii (Canalizare, lumina, asfaltare, absolut tot)”, ”Racordarea 
tuturaor locuinteleor la electricitate, apa, gaz, canalizare și internet.” 

”Racordarea la reteaua de distributie a gazului a tuturor locuitorilor”, ”Racordarea 
la rețeaua de gaz sau asigurarea de combustibil lemnos pentru toți locuitorii, la un 
preț rezonabil” 

”Reabilitarea rețelei de iluminat public deoarece iluminatul se întrerupe des”, 

”Reabilitarea rețelei de iluminat public deoarece iluminatul se întrerupe des” 

”Incălzirea termică pe toată raza municipiului și în comunele adiacente”, ”Crearea 
de spații de locuit decente” 

”Transport în comun în localitate și în localitățile apropiate”, ”înființarea mijloacelor 
de transport în comun local” 

Infrastructură edilitară  

”Existența unui centru pentru tineri, axat pe dezvoltare personală și voluntariat”, 
”Dotarea școlilor la nivel european”, ”Crearea unor școli profesionale”, ”Investiții în 
educație”, ”Cursuri de formare profesională” 

Servicii educaționale 

”Reconditionarea și modernizarea spitalului”, ”Aducerea de personal medical 
specializat/ calificat”, ”Suplimentarea locurilor de muncă în spital”, ”Locuințe de 
serviciu medicilor”, ”Stomatologie gratuit prin casa de asigurări”, ”Servicii medicale 
de calitate” 

Servicii de sănătate  

”Acordarea de ajutoare sociale persoanelor care aduc un plus valoare orașului”, ”Ar 
trebui dat o șansă persoanelor cu handicap sau deficiențe”, ”Înființarea unui centru 
de zi pentru presoane cu dizabilități” 

Social   

”Proiect pentru diverse act. sportive (schi, patinaj) la prețuri accesibile mai multor 
categorii sociale”, ”Amenajarea spațiilor de joacă” 

Infrastructura de petrecere a 
timpului liber  

”Investiții în turism, astfel s-ar putea creea mai multe locuri de muncă în zonă”, 
”Crearea și popularizarea in mod special online a unui traseu turistic unic”, 
”Dezvoltarea turismului. Colaborarea cu comunitatiile invecinate.”, ”Susținerea 
proiectelor pentru turism”, ”Pe timp de iarnă, Primaria să perceapa o taxa de 10 

Turism 
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Propuneri de proiecte / măsuri Domenii de intervenție 

lei turistilor care nu sunt din oras pentru drumul ce duce la partie, iar cu acesti 
bani adunati sa ajute batranii si copiii nevoiasi”, ”Fonduri europene dezvoltarea 
turismului”, ”Investiții in Turism”,  
”Promovarea zonei în scop turistic”, ”Proiecte de sustinere a activitatii turistice dar 
si de dezvoltare (un mic exemplu, nu avem ghizi locali, nu-i nimeni care sa faca 
legatura intre turist si atractia turistica)” 
”Crearea de locuri de munca prin facitilitarea anumitor domenii cheie pentru 
Municipiul Toplita”, ”Atragerea de noi investitori pentru a crea locuri de munca” 

”Construirea unui parc industrial sau mai multe”, ” Crearea unui parc industrial pe 
fosta platforma CEPL”, ” Parc industrial și incubator de afaceri”, ” Parc industrial 
pe platourile toplitei cu acces la centura de ocolire, drumuri locale, apa, canal, 
electricitate, gaz, colectare deseuri”, ” Obligatoriu trebuie in scurt timp sa apară o 
platforma industriala, pentru a putea oferii tinerilor absolvenți o oportunitate de 
rămânere in zona” 

”Transformarea lemnului brut în diferite produse. Ex mobilă” 

”Dezvoltarea micilor antreprenori, a afacerilor locale și a micilor producători”  

”Înființarea unui club al antreprenorilor din zona”  

”Stimularea tinerilor antreprenori prin crearea unor facilitati sau prin scutirea de 
taxe pe o anumita perioada de timp bine stabilită”, ”Sprijin pentru tinerii doritori 
sa isi deschidă propria afacere”, ”Oferirea unui sprijin pentru tineri in special, 
pentru inceperea si dezvoltarea unor afaceri in oras, cu indeplinirea anumitor 
conditii”, ”Programe de informare a tinerilor cu privire la posibilități de angajare în 
Municipiul Toplița” 

”Integrarea în muncă a tuturor persoanelor apte” 

”Accesare de fonduri ptr un proiect de desfacere a produselor traditionale din zona 
noastra (piata la standarde europene)”, ”Fabrică de mezeluri provenite de la 
producători locali și împrejurimi”, ”Reamenajare punctelor gospodărești”, 
”Dezvoltare a producatorilor locali si facilirarea desfacerii produselor intr-o locatie 
autentica romaneasca”, ” Proiecte pentru sere pentru producție de legume” 

”Atrageri de investitori oferindu-le avantaje fiscale sau teren gratuit in functie de 
amploarea proiectului” 

”Colaborarea dintre autoritati si adevărații producători locali și împrejurimi ( agro-
alimentatie, ferme). Acest proiect generează profit continuu zonei” 

Mediul de afaceri local 

”Curatenia paraului!”, ”diguirea pârâului” 

”Proiecte de ecologizare, sau de avertizare/educare cu privire la aruncarea 
gunoiului in special pe langa ape (muresul si valea au devenit tomberoane)” 

Protejarea mediului 
înconjurător  

”Reamenajarea spatiilor verzi și de joacă și întreținerea acestora”, ” amenajarea 
de spații verzi și printre blocuri. Plantare de pomi printre blocuri”, ” Spatii verzi in 
cartierele marginașe” 

”Curățenia”, ”Campanie publică pentru păstrarea curățeniei” 

”Facerea drumul din spatele blocurilor”, ”Automate de pungute pentru nevoile 
animalelor” 

Focarele de infecție (tomberoanele pline, ex. în Cornisa gunoiul de langa 
containere ocupa jumătate din drum)  

Curățenia și aspectul orașului  

”Rezolvarea problemelor legate de containerele de gunoi”, ”Amenajarea pubelele 
de colectare și a spațiului de depozitare”, ”Locuri pentru depozitarea gunoiului 
(pubele), și în zonele cu case”, ”Coșuri de gunoi, bănci în cartiere”, ”Cosuri de 
gunoi din 5/5m” 

”Colectarea selectivă a deșeurilor”, ”Amenajarea spatiilor de gunoi” 

Managementul deșeurilor 

” Renovarea blocurilor, pe str. Garii pereții de pe casa scării sunt uzi mereu.”, 
”Pentru cartierul Cornisa,amenajarea locurilor de parcare și anveloparea clădirilor 
care arată deplorabil” 

”Anveloparea blocurilor precum și locurile de parcare auto”, ”Reabilitare pentru 
case”, ”Programe de anvelopare locuințe” 

Regenerare urbană  
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Propuneri de proiecte / măsuri Domenii de intervenție 

”Participarea efectiva a autoritatilor in protectia cetatenilor”,  

”Ședințe cu locatării”, ”Ideea creării unei punți de comunicare între autorități și 
public prin intermediul unei platforme este foarte buna”, ”Programe de 
comunicare între cetățeni la nivel de cartiere”, ”Adunări periodice cu cetățenii, 
pentru a fi informați de anumite aspecte ce trebuie respectate și de asemenea 
pentru a-și exprima fiecare dintre ei nemulțumirile.” 

”În primul rând, locuitorii trebuie să comunice între ei și să rezolve împreună 
problemele nu să aștepte de la alții (un proiect care implică socializarea ar fi ideal 
într-un municipiu de munte în care vecinii devin salbătici)” 

”Feed-back pentru calitatea serviciilor prestate de funcționari publici, completate 
de cetățeni care au beneficiat de un anumit serviciu” 

”Oameni competenti dornici să facă ceva pentru obște”, ”Asociații de locatari”, ”O 
mai bună comunicare între reprezentanții primariei și locuitorii fiecărui cartier”, ” 

Comunicare între cetățeni și 
administrația publică locală 

 

Întâlnirea consultativă din 21 ianuarie 2022 a urmărit prezentarea conceptului de 

dezvoltare aferent Municipiului Toplița 

pentru perioada 2021–2030, dezvoltat în 

urma analizei situației existente.  

Consultarea publică s-a desfășurat în sistem 

hibrid cu prezenţă atât fizică în sală cât şi 

susținere în mediul online prin intermediul 

platformei Zoom Meetings.  

La consultarea publica din 21 ianuarie 2022 

au luat parte consilieri locali, mediu de 

afaceri local şi alți parteneri implicați în 

elaborarea strategiei. 

Pe parcursul consultării au fost evidențiate 

premisele elaborării unei strategii integrate de 

dezvoltare, etapele necesare, concluziile 

consultării comunității precum şi domeniile pe 

care ar trebui să se intervină şi în urma cărora 

au rezultat propunerile de proiecte/ măsuri/ 

intervenții. 

Prezentarea şi analiza datelor statistice și a 

studiilor relevante şi actuale pentru definirea 

contextului urban și a provocărilor cu care 

acesta se confruntă: provocări economice, 

sociale, climatice, demografice și de mediu au fost concentrate în cadrul analizei S.W.O.T.. 
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Astfel, s-a realizat o descriere a 

problemelor cu care se confruntă spațiul 

urban Municipiul Toplița, din punct de 

vedere demografic populație, șomaj, 

structura ocupării forței de muncă, 

condițiile de locuire, infrastructura 

socială și educațională, condițiile 

climatice și de mediu, situația 

transportului public local, facilități 

urbane, situația infrastructurii urbane, 

situația spațiilor verzi, zone urbane 

marginalizate şi nu numai. 

Prezentarea consultativă a inclus o expunere detaliată a conceptului strategic de dezvoltare, 

propus în urma realizării analizei contextului actual din punct de vedere socio-economic, al 

mediului și nivelului de echipare tehnică și socială. Prezentarea conceptului strategic a inclus 

prezentarea direcțiilor și obiectivelor fixate de diversele abordări strategice sectoriale, naționale, 

ori europene, care afectează contextul local de dezvoltare. 

 

Prin conceptul strategic abordat s-a urmărit elaborarea unei direcții de evoluție a dezvoltării 

municipiului Toplița, indicând modalitățile prin care se poate ajunge la realizarea obiectivelor 

propuse si metode de rezolvare a problemele-cheie, provocările si necesitățile locale. 

Fiind un document care trebuie să satisfacă şi să asigure dezvoltarea tuturor factorilor, strategia 

integrată de dezvoltare urbană necesită implicarea întregii comunități locale – instituții publice, 

organizații ale societății civile și mediul de afaceri.  
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Formularea și definitivarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană s-a realizat printr-o 

succesiune de etape care au vizat consultarea opiniei publice și a factorilor de interes local pe 
marginea conceptului de dezvoltare strategică și a listei de inițiative care să contribuie la 
dezvoltarea urbană integrată. Au avut loc următoarele demersuri:  

• Informare și consultare publică (a comunității locale, societății civile) realizată în 
perioada 25 mai – 8 iunie 2022 

• Informarea directă (a partenerilor și părților interesate) și solicitarea unui punct de 
vedere pe marginea documentului strategic realizată în perioada 25 mai – 8 iunie 2022 

• Consultare publică în cadrul procedurii de transparență decizională derulată în perioada 
5 – 16 august 2022  

Chestionarul folosit pentru culegerea datelor a cuprins un set de 4 de întrebări, dintre care 1 
închisă (cu variante de răspuns precodificate) şi 3 semi-deschise, cu variante de răspuns 

precodificate dar și cu posibilitatea de exprimare a liberei opinii privind conceptul de dezvoltare 
propus spre consultare. 

Astfel, în urma consultării opiniei 

publice cu privire la conceptul de 
dezvoltare, s-au obținut 

următoarele serii de date de la 
publicul ţintă (locuitorii 
municipiului Topliţa), structurate 

pe următoarele domenii: 

1. Percepția asupra 

conceptului strategic; 

2. Opiniile privind importanța 
domeniilor de intervenție și 

intervențiile prioritare la 
nivel de municipiu. 

Concluziile desprinse în urma 

procesului de consultare asupra 
strategiei de dezvoltare a 

municipiului Toplița:  

• 81,25% din respondenți 
consideră că direcțiile de 
dezvoltare strategică 
propuse în cadrul Strategiei 

Integrate de Dezvoltare 
Urbană acoperă și interesele lor, indiferent dacă sunt locuitori sau reprezentanți ai unei 

organizații/ instituții; 

• Sugestiile transmise de respondenți cu privire la direcțiile de dezvoltare au fost legate de:  

o ”Sprijinirea producătorilor locali prin dezvoltarea infrastructurii specifice”;  
o ”Asigurarea dezvoltării culturale”;  
o ”Eradirea corupției”; 
o ”Transparența și orientare către cetățeni în administrația publică”;  
o ”Adăugarea de mijloace de transport public, dimineața începând cu ora 5:30” 
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• În ceea ce privește obiectivele strategice propuse, se remarcă interesul respondenților în 

special pentru:  

o Încurajarea dezvoltării turismului 
o Îmbunătățirea calității și accesului la servicii publice 
o Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și edilitare 

• Obiectivele strategice corespund în proporție de peste 75% intereselor respondenților, 

indiferent de calitatea acestora (persoane fizice sau reprezentanți ai ai unei organizații/ 

instituții); 

• Sugestiile respondenților în privința inițiativelor care ar putea susține obiectivele 

strategice sunt legate de:  

o ”Înființarea de profile liceale care să susțină viitorii specialiști în implementarea 
acestor obiective” 

o ”Curățenia: perspectiva asupra apei curate și măsuri concrete pe selecția 
gunoaielor” 

o Alte sugestii au fost legate de necesitatea materializării obiectivelor prin măsuri 

concrete și vizibile în rândul cetățenilor.  
• La întrebarea ”Care considerați că este proiectul, inițiativa sau acțiunea, dintre cele 

propuse sau oricare alta, care trebuie avută în vedere prioritar în dezvoltarea viitoare a 

Municipiului?”, respondenții au sugerat următoarele inițiative, corelate cu obiectivele 

strategice propuse în cadrul strategiei astfel:  

o Os.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și edilitare  
▪ ”Dezvoltarea și modernizarea rețelei de apă și canal” 
▪ ”Creșterea nivelului de trai al comunității”; ”Imbunătățirea traiului” 
▪ ”Dezvoltarea infrastructurii” 
▪ ”Transport public! Mai multe autobuze, la ore diferite, începând măcar de 

la ora 5:30” 
▪ ” Cresterea nivelului de trai” 

o Os.1.2. Îmbunătățirea calității și accesului la servicii publice  
▪ ”eficientizarea serviciilor publice din Primărie” 

o Os.2.1. Încurajarea dezvoltării turismului  
▪ ”Dezvoltarea turismului” 
▪ ”Luarea unor măsuri care să atragă investitori în turismul din zona 

Topliței” 
o Os.2.2. Sprijinirea diversificării profilului agenților economici și creșterii valorii 

adăugate a produselor furnizate de aceștia 
▪ ”Locuri de muncă”  

o Os.3.1. Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă și sustenabilă 
▪ ” Anveloparea blocurilor pentru sustenabilitate energetica si crearea 

locurilor de parcare!” 
▪ ” Anvelopele blocurilor” 

o Os.3.2. Promovarea măsurilor de regenerare a teritoriului 
▪ ”Asigurarea dezvoltării culturale” 

o Os.4.1. Creșterea capacității administrative 
▪ ”Parteneriatul cetățean - administrație publică” 
▪ „instituțiile publice” 

o Os.4.2. Dezvoltarea de soluții „smart” în folosul comunității urbane  
▪ ”Dezvoltarea de soluții smart în folosul comunității urbane” 
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Dezvoltarea urbană integrată a Municipiului Toplița reflectă şi îmbină în mod simultan şi concret, 

multitudinea tuturor problemelor şi intereselor relevante pentru dezvoltarea urbană.  

Strategia integrată de dezvoltare urbană aferentă Municipiului Toplița pentru intervalul de timp 

2021-2030 este un proces prin care sunt coordonate aspectele cheie de ordin spațial, sectorial şi 

temporal utilizând o abordare integrată prin implicarea actorilor economici, a factorilor interesați 

a administrației locale şi a opiniei publice. Abordarea integrată este un factor cheie pentru 

dezvoltarea teritorială şi implementarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului 

Toplița pentru perioada 2021-2030. Prin intermediul abordării integrate Municipiul Toplița este 

privit ca un întreg, oferind astfel posibilitatea de a elabora obiective strategice şi plan/listă de 

intervenții care determină dezvoltarea unei structuri teritoriale moderne, eficiente şi bazată pe 

cooperare. Astfel pentru planificare şi implementare s-a ținut cont de:  

 analiza situației existente ce cuprinde descrierea calităților şi defectele municipiului; 

 s-au planificat obiective realiste de dezvoltare pentru teritoriul urban dezvoltând o viziune 

coerentă asupra municipiului; 

 obiectivele planificate vor ajuta la promovarea unei dezvoltări echilibrate a municipiului, 

astfel au fost luate în considerate planurile, strategiile şi politici sectoriale legate de 

diversele zone şi aspecte ale municipiului; 

 implicarea cetățenilor şi a altor parteneri care pot contribui substanțial la modelarea 

calitativă a viitorului economic, social, cultural şi ecologic al municipiului.  

Dezvoltarea urbană integrată oferă un set de instrumente care şi-au dovedit deja valoarea, în 

numeroase orașe/municipii europene, în ceea ce privește dezvoltarea unor structuri de 

administrare moderne, eficiente şi bazate pe cooperare. Promovarea Municipiului Toplița printr-o 

abordare integrată și bazată pe realitatea din teritoriu a dezvoltării teritoriale, înseamnă o politică 

multisectorială, o guvernanță pe mai multe niveluri și cu implicarea mai multor părți interesate și 

o strategie multiteritorială gestionată la nivelul comunității. Principalele elemente constitutive care 

caracterizează abordarea dezvoltării urbane durabile și integrate de la nivelul municipiului Toplița 

se descriu astfel: 

 promovează o viziune strategică asupra dezvoltării municipiului; 

 vizează Municipiul Toplița  în toate dimensiunile și promovează integrarea lui; 

 se bazează pe guvernanta pe mai multe niveluri prin implicarea mai multor părți 

interesate, care coordonează diferiți actori în funcție de rolurile, abilitățile și nivelurile de 

intervenție ale acestora, asigurând implicarea activă a cetățenilor; 

 integrează şi sunt luate în considerare mai multe surse de finanțare; 

 promovează logica orientată spre rezultate și stabilește cadre de monitorizare și evaluare. 

Acestea repere sunt indispensabile pentru creșterea competitivității municipiului. Ele facilitează 

coordonarea benefică şi din timp între dezvoltarea economică, de infrastructură, imobiliară şi cea 

8.  Conceptul de dezvoltare 

strategică 
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a serviciilor, ținând cont, printre altele de impactul tendințelor sociale existente privind 

predispozițiile de migrație şi de îmbătrânire a populaţiei, şi de condițiile de politică energetică.  

Dezvoltarea urbană integrată promovează dialogul social şi intercultural. Strategiile de dezvoltare 

urbană integrată, managementul urban participativ şi o bună guvernanță pot contribui la o 

utilizare eficientă a potențialului municipiului, în special în ceea ce privește competitivitatea şi 

creșterea, şi la o reducere a disparităților din teritoriu.  

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 31: Demersul de elaborare al conceptului de dezvoltare durabilă 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 
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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.   
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8.1 Viziunea strategică de dezvoltare pentru 2030  

Viziunea strategică sintetizează sensul evoluției unei comunități și determină direcția de  

transformare a acesteia. Această viziune reprezintă o stare dorită, proiectată în viitor şi 

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:  
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8.2 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 

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 32: Concept de dezvoltare strategică 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 
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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 

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:  
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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.  

 

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.  

În cadrul acestui obiectiv strategic, un accent important trebuie pus pe implementarea de măsuri 

integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

din comunitățile marginalizate în care există inclusiv populație aparținând minorității roma. 

Măsurile integrate vor viza intervenții din fiecare din axele prioritate stabilite în cadrul obiectivului 

strategic, respectiv acţiuni integrate în domeniile: educaţie, furnizare de servicii (sociale/ 

medicale/medico-sociale), asistență juridică, combaterea discriminării, ocuparea forţei de muncă.  

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

educaționale - reabilitarea, modernizarea, extinderea sau dotarea clădirilor educaționale; 

construirea, modernizarea sălilor de sport din cadrul instituțiilor de învățământ, 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. 
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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 

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 
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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 vizează inclusiv 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.).  

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;  

 

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 
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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.  

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 
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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, gestionarea situațiilor de apariție a riscurilor.  

 

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. 

 

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.  
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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 4.1.1. 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. Asigurarea unei capacități administrative adecvate a administrației publice 

locale privind implementarea intervențiilor propuse în cadrul documentelor strategice, de accesare 

și gestionare a fondurilor structurale, de stabilire 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. În mod particular, axa vizează și întărirea capacității de comunicare la nivelul 

comunităților cu potențial de marginalizare, în special pentru îmbunățirea relațiilor sociale în 

raport cu comunitatea de etnie romă.  

De asemenea, axa vizează și menținerea parteneriatelor constituite sau crearea unor noi, precum 

constituirea unei A.D.I. pentru zonele urbane funcționale Toplița și Borsec, A.D.I. care să 

abordeze integrat proiectele prevăzute în cadrul strategiei de dezvoltare economică a județului 

Harghita, precum: 

- Crearea piețelor agroalimentare distincte, deicate strict pentru fermieri din zona urbană 

funcțională;  

- Proiecte de mobilitate urbană care să vizeze linii de autobuz periurban, piste de bicicletă 

zonale pentru navetă; 

- Cooperare pentru învățământ vocațional, tehnologic și tehnic între unități școlare și firme 

din zonă;  

- Marketing antreprenorial și de investiții.      
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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 acțiuni precum:  

• 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 33: Schema extinsă a conceptului de dezvoltare strategică 

 
Sursa: prelucrarea consultantului
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9.1 Lista completă de intervenții - Portofoliul de proiecte    

Intervențiile propuse în cadrul strategiei integrate de dezvoltare urbană reprezintă modalitatea 

concretă de atingere a obiectivelor strategice propuse pe direcțiile de dezvoltare și prioritățile 

strategice care conduc la atingerea viziunii dorite pentru Municipiul Toplița. 

Implementarea în condiții optime a strategiei integrate de dezvoltare urbană este direct 

influențată de prioritizarea, planificarea și modul de concretizare a acestor intervenții. 

Selectarea, ordonarea și planificarea intervențiilor ține cont de contribuția la realizarea cu 

prioritate a obiectivelor strategice, de modul în care influențează celelalte domenii, cât și de 

resursele disponibile. 

Această organizare conceptuală pune în legătură directă și condiționează intervențiile concrete 

de urmărire cu prioritate a unui obiectiv strategic, cu scopul creării unor mecanisme generatoare 

de progres ori capabile să asigure suport și să accelereze dinamica dezvoltării așa cum a fost ea 

planificată. 

Lista completă a intervențiilor propuse este detaliată în Anexa I - Lista completă a 

intervențiilor propuse în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Toplița pentru perioada 2021 – 2030, întocmită pe baza concluziilor rezultate 

din procesul de analiză a situației existente, din rezultatele consultărilor cu societatea civilă, 

antreprenori, cetățeni și alți actori interesați. 

 

9.2 Mecanismul de prioritizare a proiectelor 

Obiectivele urmărite în cadrul procesului de prioritizare a proiectelor de investiții au în vedere:  

➔ Corelarea proiectelor de investiții publice cu prioritățile de dezvoltare stabilite pe plan 

național, regional și județean;  

➔ Includerea în portofoliul de proiecte a unor investiții care să aducă beneficii economice și 

sociale ridicate, respectiv a unor proiecte relevante din perspectiva strategiei integrate de 

dezvoltare urbană.  

Criteriile utilizate pentru prioritizarea proiectelor sunt următoarele:  

➔ C1. Contribuția directă a proiectului la atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare; 

➔ C2. Gradul în care implementarea proiectului răspunde nevoilor identificate ale mai multor 

categorii de beneficiari; 

➔ C3. Gradul de importanță a domeniului de intervenție în care se încadrează proiectul, din 

punctul de vedere al locuitorilor; 

➔ C4. Disponibilitatea surselor de finanțare nerambursabile care pot fi atrase pentru 

realizarea proiectului; 

➔ C5. Relevanța față de o strategie județeană, regională sau sectorială sau față de un proiect 

implementat, propus sau aflat în implementare. 

9. Plan de acțiune și listă de intervenții 
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Prioritizarea proiectelor se realizează ținându-se cont de punctajul calculat conform următoarei formule: 

𝑃𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡 =  ∑ 𝑃𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑖

5

𝑖=1

 

Tabel 29: Matricea de prioritizare a proiectelor  

Criteriu de prioritizare Punctaj maxim  Modalitate de punctare a proiectelor 

1. Contribuția directă a proiectului la atingerea obiectivelor 

strategice de dezvoltare.  

Obiectivele strategice stabilite pentru SIDU 2021–2030 sunt:  

1. Os.1.1. Îmbunătățirea infrastucturii rutiere și edilitare 

2. Os.1.2. Îmbunătățirea calității și accesului la servicii publice  

3. Os.2.1. Încurajarea dezvoltării turismului 

4. Os.2.2. Sprijinirea diversificării profilului agenților economici și 

creșterii valorii adăugate a produselor furnizate de aceștia 

5. Os.3.1. Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă 

6. Os.3.2. Promovarea măsurilor de regenerare a teritoriului 

7. Os.4.1. Creșterea capacității administrative 

8. Os.4.2. Dezvoltarea de soluții „smart” în folosul comunității 

urbane 

20 puncte 

Se vor identifica obiectivele strategice la a căror atingere 

contribuie în mod direct proiectul evaluat  

P1 =  

➢ 5 puncte dacă proiectul contribuire la atingerea unui 

singur obiectiv strategic de dezvoltare; 

➢ 10 puncte dacă proiectul contribuie la atingerea a 2 

obiective strategice de dezvoltare; 

➢ 20 puncte dacă proiectul contribuie la atingerea a minim 

3 obiective strategice de dezvoltare. 

2. Gradul în care implementarea proiectului răspunde nevoilor 

identificate ale mai multor categorii de beneficiari 
25 puncte 

P2 = 5 puncte X nr. categorii de beneficiari ale căror nevoi sunt 

îndeplinite prin implementarea proiectului. 

Categorii de beneficiari:  

1. Persoane fizice (locuitori) 

2. Turiști  

3. Mediul de afaceri 

4. Sector public  

5. Societate civilă (Mediu asociativ – ONG-uri, organizații de 

tineret etc.) 

Fiecare categorie de beneficiari ale căror nevoi sunt împlinite 

prin implementarea proiectului este punctată cu 5 puncte. 

3. Gradul de importanță a domeniului de intervenție în care se 

încadrează proiectul, din punctul de vedere al locuitorilor   
30 puncte 

P3 = În urma sondajului realizat în Municipiului Toplița, 

clasificarea domenilor de intervenție, în funcție de importanța 

(pondere alegere din total răspunsuri) lor, este următoarea: 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița 
pentru perioada 2021-2030 

 

Pagina 157 

Criteriu de prioritizare Punctaj maxim  Modalitate de punctare a proiectelor 

➢ 30 puncte dacă proiectul se încadrează în domeniul 

de intervenție „Ofertă locuri de muncă” (pondere de 

74,23%) 

➢ 25 puncte dacă proiectul se încadrează în domeniul 

de intervenție „Sănătate” (pondere de 66,49%) 

➢ 20 puncte dacă proiectul se încadrează în domeniul 

de intervenție: „Educație” (pondere de 56,70%),  

➢ 15 puncte dacă proiectul se încadrează în domeniile 

de intervenție: „Eficiență energetică a clădirilor”, 

”Mediu” (pondere de 41,75%), „Stimularea spiritului 

antreprenorial” (38,66%) și „Comunicarea cu 

administrația publică” (37,11%); 

➢ 10 puncte dacă proiectul se încadrează în domeniile 

de intervenție: „Mobilitate” (pondere de 32,99%), 

„Timp liber”/ „Regenerare urbană” (27,32%) și 

„Servicii publice” (23,20%); 

➢ 5 puncte dacă proiectul se încadrează în domeniile de 

intervenție: „Servicii sociale” (pondere de 22,16%), 

„Infrastructură culturală” (pondere de 11,86%) și 

„Spații verzi” (pondere de 11,34%); 

➢ 3 puncte dacă proiectul se încadrează în alte domenii 

de intervenție. 

4. Disponibilitatea surselor de finanțare nerambursabile care pot fi 

atrase pentru realizarea proiectului 
15 puncte  

P4 = 

➢ 0 puncte - proiectul nu poate fi încadrat pe un 

program de finanțare nerambursabilă; 

➢ 15 puncte - proiectul poate fi încadrat pe un program 

de finanțare nerambursabilă. 

5. Relevanța proiectului față de documente strategice relevante: 

strategii regioale, județene sau sectoriale 
10 puncte 

P5 = 

➢ 0 puncte dacă proiectul nu este relevant față de o 

strategie județeană, regională, sectorială sau un alt 

proiect; 

➢ 5 puncte dacă proiectul este relevant față de un alt 

proiect implementat, propus sau aflat în 

implementare;  
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Criteriu de prioritizare Punctaj maxim  Modalitate de punctare a proiectelor 

➢ 10 puncte dacă proiectul este relevant față de o 

strategie județeană, regională sau sectorială.  

 

Exemplificând modul de funcționare a acestui mecanism pentru prioritizarea investițiilor în cazul „Implementării unui sistem de management 

integrat al deşeurilor„ din municipiul Toplița, rezultă următoarea grilă: 

Tabel 30: Exemplu grilă acordare punctaj prioritizare 

Criteriu de prioritizare 
Punctaj 

maxim  
 Justificare acordare punctaj  

1. Contribuția directă a proiectului la atingerea obiectivelor 

strategice/comune de dezvoltare.  
10 puncte 

Proiectul răspunde unui obiectiv strategic:  

1. Os.3.2. Promovarea măsurilor de regenerare a teritoriului 

2. Os.1.2. Îmbunătățirea calității și accesului la servicii publice  

2. Gradul în care implementarea proiectului răspunde 

nevoilor identificate ale mai multor categorii de 

beneficiari 

25 puncte  

Tipologia beneficiarilor finali impactați de implementarea proiectului:  

1. Locuitori ai Municipiului Toplița (impact asupra calității locuirii); 

2. Turiști 

3. Mediul de afaceri 

4. Sectorul public 

5. Societatea civilă (Mediul asociativ) 

3. Gradul de importanță a domeniului de intervenție în care 

se încadrează proiectul, din punctul de vedere al 

locuitorilor   

10 puncte Proiectul se încadrează în domeniul: „Servicii publice” (23,20%); 

4. Disponibilitatea surselor de finanțare nerambursabile care 

pot fi atrase pentru realizarea proiectului 
15 puncte 

Proiectul poate fi încadrat pe un program de finanțare nerambursabilă 

(PODD, POTJ).  

5. Relevanța proiectului față de strategii județene 10 puncte 

Proiectul este relevant față de Strategia Județeană privind Dezvoltarea și 

Funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de Salubrizare și de 

Gestionare a Deșeurilor la nivelul Județului Harghita 2019 - 2030; și față 

de Strategia de Dezvoltare Spațială a județului Harghita 2025. 

TOTAL 70 puncte 
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9.3  Cadrul de implementare a strategiei   

Implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare locală presupune implicarea activă a tuturor 

factorilor interesaţi de progresul economic şi social a municipiului Topliţa: autoritate publică 

locală, instituţii publice subordonate sau cu activitate la nivel de municipiu, organizaţii, asociaţii, 

mediul de afaceri şi locuitori ai municipiului Topliţa. 

Adoptarea strategiei reprezintă doar primul pas în demersul de continuare a dezvoltării durabile 

a municipiului, implementarea strategiei fiind condiționată de existența unor mecanisme de 

implementare, monitorizare și evaluare definite clar și transparent.  

Astfel, Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care 

trebuie parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare implementării 

strategiei: 

Acțiune 1: Stabilirea structurii responsabile pentru implementarea strategiei  

 Nominalizarea unui Responsabil (care poate fi un departament / direcție din cadrul 

Primăriei, o structură nou creată cu acest scop sau o persoană împuternicită), care să 

coordoneze procesul de implementare.   

 Nominalizarea direcțiilor din cadrul Primăriei, responsabile de implementarea 

intervențiilor/ proiectelor/ măsurilor aferente obiectivelor strategice sau axelor prioritare 

corelate cu activitatea desfășurată. 

 Stabilirea unui mecanism agreat de toți cei implicați care să permită monitorizarea și 

evaluarea progresului intervențiilor propuse. Funcționalizarea acestui mecanism reprezintă 

procesul care contribuie în mod direct la succesul implementării strategiei de dezvoltare a 

municipiului. Mecanismul poate fi sub forma unei proceduri care descrie cine, ce, când și 

cui raportează despre indicatorii atinși în implementarea strategiei și despre posibilele 

sugestii pentru actualizarera acesteia.  

Acțiune 2: Alocarea resurselor pe parcursul implementării strategiei 

 Alocarea resurselor umane implicate în derularea efectivă a intervențiilor, cu trasarea 

clară a responsabilităților pentru implementarea fiecărui proiect / măsură din cele propuse.   

 Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul implementării unei 

strategii. Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate periodic surse de finanțare 

interne sau externe.  

Acțiune 3: Monitorizare și raportare - Monitorizarea reprezintă colectarea sistematică de date 

privind indicatori specificați, pentru a le oferi actorilor implicați în implementarea strategiei precum 

și responsabililor pentru implementarea strategiei o indicație despre progresele înregistrate și 

gradul de atigere a obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare durabilă. Pentru monitorizarea 

strategiei este necesară identificarea clară a surselor de culegere a datelor cu privire la progresul 

indicatorilor de realizare și de rezultat propuși.  

 Colectare și transmitere date. Raportarea presupune colectarea datelor și 

transmiterea lor pe fluxul procedural stabilit în cadrul mecanismului pentru implementarea 

strategiei.  
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 Evaluarea stadiului implementării strategiei. Datele astfel colectate trebuie 

analizate de responsabilii cu îndeplinirea obiectivelor și evaluate pentru a estima dacă 

intervențiile propuse conduc către obiectivele stabilite sau dacă necesită ajustări.    

 Se recomandă analize semestriale cu privire la progresul înregistrat în implementarea 

proiectelor și în atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat, eventual în ajustarea 

acestora în funcție de schimbările contextului socio-economic.  

În contextul implementării și menținerii sistemului de management integrat calitate – mediu, 

analiza privind progresul înregistrat în implementarea strategiei poate fi realizat în cadrul analizei 

efectuate de management, implementarea strategiei integrate de dezvoltare urbană devenind 

astfel unui din obiectivele cuprinse în Programul anual de management al instituției.   

Acțiune 4: Analiza intermediară a implementării strategiei  

 Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. În lipsa resurselor 

pentru realizarea acestor analize, analiza intermediară documentată la jumătatea 

perioadei de implementare a strategiei poate fi un moment de reflecție și revizuire a 

strategiei.  

 Situații care pot impuse revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea surselor de 

finanțare ale proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de finanțare aferente 

perioadei 2021 – 2030 sau după aprobarea altor strategii la nivel de municipiu sau de 

regiune, în urma cărora ar putea fi necesară o actualizare a proiectelor / măsurilor propuse 

în strategia municipiului.   

Acțiune 5: Evaluarea finală a implementării strategiei 

 Evaluarea se desfășoară la sfârșitul perioadei de planificare și în momente de decizie 

esențiale ale acesteia, pentru a estima performanțele planului de acțiuni în raport cu 

obiectivele propuse sau pentru a identifica necesitatea modificării proceselor de 

planificare.  

Rezultatele sunt utilizate în următoarea perioadă de planificare și pot ajuta la găsirea unor soluții 

la întrebări cheie privind dezvoltarea durabilă.  

Implementarea strategiei se va realiza cu implicarea Biroului Investiții, Achiziții, Programe, 

Proiecte. Prin Dispoziție a Primarului Municipiului Toplița, a fost constituită Structura de 

management si implementare a Strategiei de Dezvoltare Urbană a Municipiului 

Toplița pentru perioada 2021-2030, care include și reprezentanți ai principalelor 

compartimente responsabile de implementarea strategiei, respectiv:  

▪ Primarul municipiului Toplița; 

▪ Arhitectul șef al municipiului Toplița; 

▪ Directorul executiv din cadrul Direcției buget-finanțe; 

▪ Șef serviciu gospodărie municipală; 

▪ Șef birou investiții, achiziții, programe, proiecte; 

▪ Oficiul juridic. 

Structura constituită pentru managementul și implementarea strategiei are următoarele atribuții: 
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 asigurarea legăturilor cu alte părți interesate de implementarea strategiei: cetățeni, agenţii 

economici, organizaţiile neguvernamentale, etc. 

 culegerea de date și centralizarea raportărilor cu privire la stadiul implementării proiectelor 

cuprinse în strategie; 

 actualizarea periodică a strategiei de dezvoltare a municipiului;  

 implicare în stabilirea de măsuri pentru obţinerea de finanţare pentru acele proiecte care 

nu au obţinut finanţare în cel puţin trei ani de la începerea implementării strategiei.  

Această structură cu rol de management și implementare va asigura managementul și 

implementarea strategiei prin aplicarea principiilor de colaborare de tip partenerial, cu factori 

locali interesați de dezvoltarea locală. 

În acest context, a fost constituită Comisia de selecție a proiectelor aferente a Strategiei de 

Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030, cu participarea și a unor 

reprezentanți din afara instituției administrației publice locale, comisie care va avea următoarele 

atribuții:   

 stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor din cadrul SIDU care vor fi promovate la 

finanțate în cadrul POR 2021 - 2027;   

 realizarea selecției proiectelor care vor fi promovate la finanțate în cadrul POR 2021 – 

2027 și stabilirea listei de proiecte prioritare care vor fi înaintate către ADR Centru.   

Structura de Monitorizare şi Implementare se reunește cel puțin anual dar convoacă discuții ori 

de câte ori se consideră necesar şi este important pentru implementarea Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030 cu succes. 

În urma constatării unor probleme deosebite în implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Urbană a Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030, în scopul soluționării acestora, 

Structura de Monitorizare şi Implementare se poate întruni în reuniuni extraordinare la inițiativa 

reprezentantului / președintelui sau la propunerea unei treimi din numărul membrilor.  

La nivelul Structurii de Monitorizare şi Implementare se pot constitui inclusiv grupuri tehnice 

de lucru, cu caracter temporar sau permanent, având rolul de a sprijini activitatea acestuia prin 

acordarea de consultanţă de specialitate. Membrii grupurilor tehnice de lucru, responsabilitățile şi 

sarcinile acestora se stabilesc prin decizia Structurii de Monitorizare şi Implementare şi prin 

Dispoziția Primarului Municipiului Topliţa.  

 

Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca proiectele aferente 

obiectivelor strategice să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Direcțiile de 

dezvoltare, obiectivul comun de dezvoltare și intervențiile transversale propuse pentru 

implementarea strategiei vor avea definiți indicatori de realizare.  
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Astfel, cadrul logic pentru implementarea strategiei vizează în fapt crearea unui sistem integrat 

de indicatori de realizare și rezultat, prin intermediul căruia structura responsabilă de 

implementarea strategiei să poată evalua permanent progresul înregistrat în implementarea 

strategiei, să își dimensioneze constant resursele necesare și să acționeze în direcția creșterii 

eficienței utilizării acestora. 

 

De aceea, implementarea strategiei de dezvoltare locală se bazează, în pricipal, pe 

responsabilizarea direcțiilor de specialitate cu privire la implementarea proiectelor și măsurilor de 

acțiune propuse.  

Responsabilul sau Structura care coordonează implementarea strategiei trebuie să ia în 

considerare riscurile care pot sa apară în implementarea strategiei și să identificare posibile 

măsuri de prevenire a apariției acestora.  

În contextul implementării și menținerii unui sistem de management integrat calitate – mediu, 

analiza riscurilor va fi realizată conform procedurii interne de management al riscurilor, definită 

la nivelul instituției.  

Riscuri  Posibile măsuri de atenuare a riscurilor  

Lipsa resurselor 

financiare 

Planificarea anuală a resurselor financiare necesare implementării 
strategiei. 

Actualizarea semestrială a strategiei în vederea actualizării surselor 
de finanțare, în special a surselor de finanțare externă  

Figura 34: Cadrul logic pentru implementarea strategiei 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 
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Riscuri  Posibile măsuri de atenuare a riscurilor  

Întârzieri în 
implementare 

Stabilirea clară a resonsabilităților pentru implementarea strategiei. 

Monitorizarea semestrială a stadiului implementării strategiei      

Calendarul 
depunerilor proiecte 

necorelat cu nivelul 
de prioritate al 
proiectelor stabilite  

Analiza semestrială a stadiului implementării strategiei de 
dezvoltare locală permite actualizarea acesteia și identificarea de 

soluții alternative în raport cu nevoile identificate la nivelul 
municipiului.  

 

Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor și 

intervențiilor identificate în următoarele niveluri de prioritate, fiecare proiect înscriindu-se în cel 

puțin una dintre aceste categorii: 

Categorie  Descriere  

Proiect 
strategic  

Proiect care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice 

Proiect 

suport  

Proiect care susține prin intervenții punctuale atingerea obiectivelor strategice 

Proiect 
prioritar  

Proiect considerat important pentru dezvoltarea municipiului din perspectiva mai 
multor factori de interes local, care poate fi finanțat în perioada imediat 
următoare și se încadrează în limita bugetului estimat de investiții de capital; 

proiectul este selectat dintr-una din categoriile ”strategic / suport”.  

 

Tot în vederea implementării într-un mod eficient al strategiei, proiectele și intervențiile 

identificate au fost analizate și prin prisma complementarității lor, un proiect fiind considerat 

complementar dacă îndeplinește cel puțin una din următoarele condiții:  

1. proiect care, împreună cu alte proiecte suport sau strategice formează un proiect integrat 

(exemplu: modernizarea iluminatului public care parte dintr-un proiect care vizează 

regenerarea urbană la nivelul unei zone a municipiului);  

2. proiect prin a cărui implementare este valorificată o investiție deja existentă, indiferent 

dacă este aferentă unui proiect strategic sau suport sau valorifică o infrastructură fizică 

existentă la nivelul municipiului (exemplu: programe care vizează dezvoltarea 

competențelor angajaților ca urmare a unor investiții care vizează schimbarea 

tehnologiilor de lucru).  
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Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului implementării 

strategiei, poate fi utilizată diagrama ”matricea priorităților” sau ”matricea Eisenhower”, care 

presupune clasificarea proiectelor după criteriile importanței și urgenței:   

 Urgente & Importante  Urgente & Puțin importante  

Proiecte critice care au un impact 

semnificativ rezolvând nevoi acute la nivelul 

comunității  

Acțiune recomandată: de implementat 

imediat  

Ex. proiectele strategice, rezolvarea crizelor, 

proiectele care sunt aproape de finalizare; 

proiecte majore pentru care există surse de 

finanțare   

Proiecte care rezolvă o problemă comunitară 

cu un anumit grad de urgență, dar care nu 

contribuie la atingerea unui obiectiv strategic     

Acțiune recomandată: de delegat 

responsabilitățile pentru rezolvarea imediată  

Ex. proiecte pentru care există surse de 

finanțare disponibilă, proiecte care rezolvă 

probleme curente   

Puțin urgente & Importante Puțin urgente & Neimportante  

Proiecte majore  care au un impact 

semnificativ, dar a căror implementare mai 

poate fi amânată pentru că nu se adresează 

unei nevoi urgente a comunității; sunt, în 

general, proiectele care fac diferența în 

dezvoltarea durabilă și necesită o planificare 

riguroasă  

Acțiune recomandată: de planificat imediat 

implementarea lor  

Ex. proiecte de infrastructură; proiecte 

strategice     

Proiecte nesemnificative care sunt 

consumatoare de timp și de alte resurse, fără 

impact semnificativ – efortul aferent ar trebui 

redirecționat către alte tipuri de proiecte mai 

relevante  

Acțiune recomandată: de evitat încluderea în 

strategie   

Ex. Proiecte cu impact nesemnificativ în 

îndeplinirea obiectivelor strategice  
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Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei  

Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Topliţa, este necesară o monitorizare  

permanentă și o evaluare periodică a rezultatelor acțiunilor întreprinse.   

Lista intervențiilor propuse (portofoliul de proiecte/intervenţii) este stabilită pentru orizontul de 

timp 2021 – 2030 , proiectele având durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele 

stabilite vor putea fi atinse treptat, pe baza unui Plan de acțiune anual.  

Figura 35: Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 

 

Monitorizarea și evaluarea strategiei se va realiza la nivelul Biroului Investiții, Achiziții, 

Programe, Proiecte, prin implicarea Structurii de Management și Implementare.  

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce 

măsoară impactul strategiei:  

 Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor 

propuse în strategie.  Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor 

responsabile cu managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe 

marginea lor prin intermediul sistemului de monitorizare.    

 Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor 

proiecte. Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost 

implementate aceste proiecte. 

10. Monitorizarea şi evaluarea 

strategiei  
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Indicatorii de rezultat propuși pentru fiecare obiectiv strategic sunt sintetizați în continuare:  

Obiectiv strategic Indicatori de rezultat Valoare de 

referință 

Valoare 

țintă 

Sursa de informare 

a valorii 
indicatorului 

1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii 

rutiere și edilitare 

% răspunsuri pozitive privind 
percepția cetățenilor asupra 
infrastructurii rutiere (calitatea 

străzilor, a drumurilor de acces)  

56,77% 
(2020) 

Peste 60% 
(2026) 

Primăria Toplița - 
Sondaj în rândul 

populației 

% răspunsuri pozitive privind 
percepția cetățenilor asupra 
accesului la utilitățile publice 

(apă, canalizare) 

43,48% 
(2020) 

Peste 50% 
(2026) 

Primăria Toplița - 
Sondaj în rândul 

populației 

1.2 Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 

serviciile publice 

% răspunsuri pozitive privind 

percepția cetățenilor asupra 
infrastructurii de educație 
(amenajarea și dotările unităților 

de învățământ) 

61,97% 
(2020) 

Peste 65% 
(2026) 

Primăria Toplița - 
Sondaj în rândul 

populației 

% răspunsuri pozitive privind 

percepția cetățenilor asupra 
accesului la servicii medicale 

39,83% 
(2020) 

Peste 45% 
(2026) 

Primăria Toplița - 

Sondaj în rândul 
populației 

% răspunsuri pozitive privind 
percepția cetățenilor asupra 

infrastructurii de servicii sociale 

23,84% 
(2020) 

Peste 25% 
(2026) 

Primăria Toplița - 
Sondaj în rândul 

populației 

% răspunsuri pozitive privind 

percepția cetățenilor asupra 
infrastructurii de petrecere timp 
liber 

23,35% 
(2020) 

Peste 25% 
(2026) 

Primăria Toplița - 
Sondaj în rândul 

populației 

2.1. Încurajarea 
dezvoltării 

turismului 

Durata medie de ședere a 
turiștilor în Municipiul Toplița  

1,6 (2019) 1,8 (2026) Primăria Toplița 

2.2 Sprijinirea 
diversificării 
profilului agenților 

economici și 
creșterii valorii 
adăugate a 

produselor 
furnizate de 
aceștia 

% cifrei de afaceri generată de 
Municipiul Toplița în raport cu 
cifra de afaceri de la nivelul 

județului Harghita  

1,46% 
(2017) 

2% (2026) 
Primăria Toplița/INS - 

Sondaj în rândul 
populației 

3: Dezvoltarea 
durabilă și 

sustenabilă a 
teritoriului 

Suprafața de spații verzi / 

locuitor  

25,56 
m2/cap 

locuitor 
(2020) 

26,00 m2/cap 
locuitor 

(2026) 

Primăria Toplița  

4. Modernizarea 
administrației 

publice 

% răspunsuri pozitive privind 
percepția cetățenilor asupra 
implicării autorității publice 

locale în rezolvarea problemelor 
din Municipiul Toplița 

14% (2020) 20% (2026) 
Primăria Toplița - 
Sondaj în rândul 

populației 
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Lista de investiții aferentă direcției de dezvoltare DDp1: Creșterea nivelului de trai al comunității 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

1 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
urbane 
edilitare 

1.1.1.1 
Extinderea rețelei de 
alimentare cu gaze 

Lungime rețea 
gaze (km) 

PODD - P1; 
CNI; PNDL 

”Anghel 
Saligny” 

Strategic 

Strategia de 
Dezvoltare 
Spațială a 
județului 
Harghita 

2025 

110.000  X X X X X X X X X X 55 

2 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
urbane 
edilitare 

1.1.1.2 

Modernizare și 
extindere iluminat 
public, iluminat 
ecologic 

Nr. leduri  

AFM; Buget 
local; POR - 
P8; POR - 

P3 

Suport   350.000  X X X X X X X       60 

3 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
urbane 
edilitare 

1.1.1.3 

Modernizare și 
extindere sistem 
centralizat 
supraveghere video 

Nr. camere 
video 

Buget local; 
POR - P8 

Suport   150.000    X X               60 

4 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
urbane 
edilitare 

1.1.1.4 
Modernizare și 
extindere a reţelei 
de canalizare 

Lungime rețea 
canalizare (km) 

PODD - 
OP2; PNRR 
- PI.1; PNDL 

”Anghel 
Saligny”; 

CNI 

Strategic   3.000.000      X X X X X       50 

5 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
urbane 
edilitare 

1.1.1.5 

Modernizarea și 
extinderea 
capacității de 
epurare a stației de 
tratare a apei 

Capacitate 
stație epurare 

(LE) 

PODD - 
OP2; PNRR 
- PI.1; PNDL 

”Anghel 
Saligny”; 

CNI 

Strategic   3.000.000  X X X X X X X       50 

6 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
urbane 
edilitare 

1.1.1.6 

Modernizare și 
extinderea 
sistemului de 
alimentare cu apă 

Lungime rețea 
canalizare (km) 

PODD - 
OP2; PNRR 
- PI.1; PNDL 

”Anghel 
Saligny”; 

CNI 

Strategic   3.000.000  X X X X X X X       50 

7 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
urbane 
edilitare 

1.1.1.7 

Extindere rețea apă 
și canalizare 
străzile: Tarniței, 
Murelor, Lungă, 
Florilor, Ghioceilor, 
Crinului, 
Agricultorilor, 

Lungime rețea 
apă și 

canalizare (km) 

PODD - 
OP2; PNRR 
- PI.1; PNDL 

”Anghel 
Saligny”; 

CNI 

Suport   1.506.246      X X X X X       45 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

Pădureni, Măgura 
din Municipiul 
Toplița, județul 
Harghita 

8 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
urbane 
edilitare 

1.1.1.8 

Reabilitare, 
modernizare și 
dotare stație de 
captare, aducțiune și 
uzină de apă din 
Municipiul Toplița, 
județul Harghita 

Lungime rețea 
apă și 

canalizare (km) 

PODD - 
OP2; PNRR 
- PI.1; PNDL 

”Anghel 
Saligny”; 

CNI 

Suport   4.993.876      X X X X X       45 

9 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
urbane 
edilitare 

1.1.1.9 

Extindere rețea de 
distribuție apă 
potabilă, rezervor 
tampon, stație de 
pompare și rețea 
canalizare menajeră 
strada Vilelor-Pârtia 
de schi, Municipiul 
Toplița, județul 
Harghita 

Lungime rețea 
apă și 

canalizare (km) 

PODD - 
OP2; PNRR 
- PI.1; PNDL 

”Anghel 
Saligny”; 

CNI 

Suport   894.003      X X X X X       45 

10 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.1 
Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii rutiere 

Nr. km străzi 
modernizate 

POR - P5; 
POT - P2; 

PNRR; PNI; 
Anghel 
Saligny; 

Buget local 

Strategic 

Strategia de 
Dezvoltare 
Spațială a 
județului 
Harghita 

2025; 
PMUD 

1.000.000  X X X X X X X X X X 80 

11 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.2 
Sistematizarea 
rutieră a centrului 
orașului 

Suprafață 
sistematizată 

(mp) 

Buget local; 
PNRR - 

PIII.7; CNI; 
PNDL 

”Anghel 
Saligny” 

Strategic   1.500.000      X               65 

12 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.3 
Sprijin pentru 
modernizarea gării 
feroviare 

Nr. clădiri 
reabilitate 

POT - P2; 
Buget local 

Suport   40.000        X             65 

13 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.4 

Creare locuri de 
parcare şi garare în 
toate zonele 
funcţionale ale 
orașului 

Nr. Locuri de 
parcare 

POT - P2; 
Buget local 

Suport   20.000        X             60 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

14 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.5 
Realizarea drumului 
de ocolire a 
Municipiului Topliţa 

Nr. km străzi 
modernizate 

POR - P5; 
POT - P2;  

Anghel 
Saligny; PNI 

Strategic PMUD 536.515    X X X X           60 

15 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.6 Modernizare poduri Nr. poduri 

POR - P5; 
POT - P2; 

Anghel 
Saligny; PNI 

Suport PMUD 10.000      X X             60 

16 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.7 

Amenajare zone 
pietonale în 
municipiu și în 
localitățile 
componente 

Nr. Zone 
pietonale 

POR P3; 
POR P4; 

Buget local;  
Suport PMUD 2.500.000      X X X X X X     55 

17 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.8 
Amenajare piste 
pentru biciclete în 
municipiul Toplița 

Nr. km 
POR - P4; 

Buget local; 
CNI; PNRR 

Prioritar PMUD 500.000        X X           70 

18 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.9 
Pista pentru cicliști – 
conexiuni localități 
componente 

Nr. km 

POR - P4; 
POR - P8; 

Buget local; 
CNI; PNRR 

Suport PMUD 648.217      X X X X X       55 

19 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.10 

Înființarea Asociației 
de Dezvoltare 
Intercomunitară 
pentru drumuri cu 
comunele din zonă 

Nr. Structuri 
asociative 
funcționale 

Buget local Suport   50.000  X X                 30 

20 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.11 

Lucrări de asfaltare 
strada Pădureni și 
strada Secu din 
Municipiul Toplița, 
județul Harghita 

Nr. km străzi 
modernizate 

POR - P5; 
POT - P2; 

CNI ”Anghel 
Saligny”, 

Buget local 

Strategic 

Strategia de 
Dezvoltare 
Spațială a 
județului 
Harghita 

2025, 
PMUD 

829.521          X X X       80 

21 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.12 

Lărgirea străzii către 
cascada 
mezotermală și 
pârtia de ski 

Lungime lucrări 
(km) 

Buget local; 
PNI; Anghel 

Saligny” 

Complementar 
2.1.1.7 

PMUD NA         X X X X     60 

22 
Os.1.1. 
Îmbunătățirea 

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 

1.1.2.13 
Achiziționare stații 
de încărcare 

Nr. stații 
achiziționate 

AFM/ PNRR 
Complementar 

1.1.2.16 
PMUD 150.000          X X X       55 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

23 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.14 
Amenajare parcaje 
biciclete în locații 
strategice 

Nr. parcaje 
amenajate 

POR - P4; 
POR - P8; 

Buget local; 
CNI; PNRR 

Complementar 
P1.1.2.8 

PMUD 400.000        X X X X       55 

24 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.15 
Dotarea urbei cu 
biciclete de închiriat 

Nr. sitații 
amplasate 

POR - P4; 
POR - P8; 

Buget local; 
CNI; PNRR 

Suport PMUD NA          X   X          55 

25 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.16 
Achiziție mijloace de 
transport ecologice 

Nr. atuobuze 
achiziționate 

POR - P4; 
AFM; Buget 
local 

Prioritar PMUD 1.100.000       X   X              70 

26 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.17 

Implementare 
sistem de tarifare 
pentru sistemul de 
transport public 

Nr. sisteme 
achiziționate 

POR - P4; 
buget local 

Prioritar PMUD 250.000          X X         70 

27 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.18 
Dotarea stațiilor cu 
facilitățile și dotările 
necesare 

Nr.stații 
amenajate 

POR - P4; 
buget local 

Complementar 
1.1.2.30 

PMUD NA         X X  X        55 

28 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.19 

Înființarea Asociației 
de Dezvoltare 
Intercomunitară 
pentru drumuri cu 
comunele din zonă 

Nr. terminal 
transport 

Buget local Suport   NA       X X           40 

29 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.20 

Recondiționarea și 
accesibilizarea 
străzilor degradate 
destinate operării 
regulate a 
transportului public 

Nr. străzi  
recondiționate 

POR - P4; 
buget local 

Strategic PMUD NA       X X X  X   X   X   X  55 

30 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.21 

Asigurarea 
infrastructurii pentru 
un sistem de 
management al 
traficului 

Nr. sisteme de 
management al 

traficului 

POR - P4; 
buget local 

Prioritar PMUD 300.000          X X  X        75 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

31 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.22 
Resturcutrarea 
parcării din zona 
centrală 

Nr. acțiuni 
POR - P4; 
buget local 

Suport PMUD NA         X X  X   X      60 

32 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.23 
Reglementarea 
parcării în zonele 
locuite 

Nr. acțiuni 
POR - P4; 
buget local 

Suport PMUD NA       X X X         55 

33 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.24 
Sistem ”smart” de 
management al 
parcărilor 

Nr. sisteme de 
management al 

parcărilor 

POR - P4; 
buget local 

Suport PMUD NA           X  X        55 

34 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.25 

Înființarea serviciului 
de transport public și 
modernizare a 
infrastructurii de 
transport urban 

Nr. servicii 
publice 

modernizate 
Buget local 

Complementar 
1.1.2.21 

PMUD NA      X   X              45 

35 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.26 

Înființarea structurii 
necesare pentru 
managementul 
traficului 

Nr. servicii 
publice 

modernizate 

POR - P4; 
buget local 

Complementar 
1.1.2.21 

PMUD 100.000       X   X              60 

36 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.27 
Construirea de noi 
trotuare 

Suprafață 
trotuare (mp) 

PNRR P4; 
POR - P2; 
POR - P3; 
Buget local 

Suport PMUD NA              X   X   X   X  55 

37 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.28 
Accesibilizarea 
trotuarelor existente 

Suprafață 
trotuare (mp) 

PNRR P4; 
POR - P2; 
POR - P3; 
Buget local 

Suport PMUD NA        X   X   X          55 

38 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.29 

Dezvoltare terminal 
de transport public și 
stații de încărcare 
autobuze 

Nr. servicii 
publice 

modernizate 

POR - P4; 
buget local 

Prioritar PMUD 650.000         X   X   X          70 

39 
Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 

1.1.2.30 
Modernizare și 
înființare statii de 
autobuz  

Nr. stații 
modernizate/noi 

POR - P4; 
buget local 

Prioritar PMUD 200.000         X   X   X          70 
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crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 
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20
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20
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20
29

 

20
30
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rutiere și 
edilitare  

rutiere și de 
transport 

40 

Os.1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare  

Ap. 1.1.2. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere și de 
transport 

1.1.2.31 
Implementare 
sistem de informare 
a călătorilor 

Nr. sisteme 
informare 

POR - P4; 
buget local 

Prioritar   150.000         X   X            65 

41 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.1. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
bazei 
materiale de 
furnizare a 
serviciilor 
educaționale 

1.2.1.1 

Program parteneriat 
cu agenți economici 
în vederea adaptării 
învățământului la 
cererea de pe piața 
de muncă locală 

Nr. Parteneriate 
POEO - P6; 
PNRR-III.3; 
POR - P6 

Suport   9.500  X X X X X X X X X X 60 

42 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.1. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
bazei 
materiale de 
furnizare a 
serviciilor 
educaționale 

1.2.1.2 

Reabilitarea, 
modernizarea și 
dotarea unităților 
școlare (grădinițe, 
școli, licee) 

Nr. unitati 
scolare 

modernizate 

CNI; POR - 
P6; 

POCIDIF - 
P7 

Strategic   3.068.867    X X X X X X X X X 55 

43 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.1. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
bazei 
materiale de 
furnizare a 
serviciilor 
educaționale 

1.2.1.3 
Înființare grădiniță 
cu program prelungit 

Nr. unitati 
scolare 
înființate 

CNI; POR - 
P6; 

POCIDIF - 
P7 

Suport   50.000    X X               55 

44 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.1. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
bazei 
materiale de 
furnizare a 
serviciilor 
educaționale 

1.2.1.4 Înființare creșă 
Nr. unități 

social-educative 
înființate 

CNI; 
POCIDIF - 
P7; Buget 

local; PNRR 

Suport 

  

500.000  X X                 40 

45 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 

Ap. 1.2.1. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
bazei 
materiale de 

1.2.1.5 

Stimularea 
interesului elevilor şi 
a cadrelor didactice 
de a se implica în 
proiecte şi programe 

Nr. stimulente Buget local Suport   20.000    X X X X X X X X X 40 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița 
pentru perioada 2021-2030 

 
 

7 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

servicii 
publice  

furnizare a 
serviciilor 
educaționale 

educative 
curriculare, 
extraşcolare şi 
extracurriculare la 
nivelul fiecărei 
unităţi de 
învăţământ 

46 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.1. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
bazei 
materiale de 
furnizare a 
serviciilor 
educaționale 

1.2.1.6 

Stimularea şi 
multiplicarea 
iniţiativelor tinerilor 
în dezvoltarea vieţii 
comunităţii 
şcolare/comunităţii 

Nr. Initiative Buget local Suport   5.000  X X X X X X X X X X 35 

47 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.1. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
bazei 
materiale de 
furnizare a 
serviciilor 
educaționale 

1.2.1.7 

Construirea sau 
modernizarea sălilor 
de sport din cadrul 
instituțiilor de 
învățământ 

Nr. unitati 
scolare 

modernizate 

POR 2014-
2020; CNI; 
POR - P6; 
POCIDIF - 

P7 

Suport   NA   X X X             55 

48 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.1. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
bazei 
materiale de 
furnizare a 
serviciilor 
educaționale 

1.2.1.8 

Îmbunătățirea 
infrastructurii TIC a 
școlilor din 
municipiul Toplița 

Nr. unitati 
scolare 

modernizate 
POC Suport   1.035.401    X X X             55 

49 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.1. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
bazei 
materiale de 
furnizare a 
serviciilor 
educaționale 

1.2.1.9 

Reabilitarea, 
modernizarea, 
extinderea și 
dotarea clădirilor C2 
și C3 în cadrul 
Colegiului Național 
"Mihai Eminescu" 
din municipiul 
Toplița, județul 
Harghita 

Nr. unitati 
scolare 

modernizate 

POR 2014-
2020; CNI; 
POR - P6; 
POCIDIF - 

P7 

Suport   1.527.625    X X X             50 

50 
Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 

Ap. 1.2.2. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 

1.2.2.1 
Reabilitarea, 
modernizarea și 

Nr. unități 
sanitare 

modernizate 

POS - P4; 
CNI;  

Strategic 
Strategia de 
dezvoltare 

150.000    X X               80 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

accesului la 
servicii 
publice  

condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
sănătate 

dotarea Spitalului 
Municipal 

Teritorială a 
României 

51 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.2. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
sănătate 

1.2.2.2 

Reabilitarea, 
modernizarea și 
dotarea 
ambulatoriului 
Spitalului Municipal 
Toplița 

Nr. unități 
sanitare 

modernizate 

POR 2014-
2020; POS - 

P4; CNI;  
Strategic 

Strategia de 
dezvoltare 

Teritorială a 
României 

100.000      X X             80 

52 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.2. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
sănătate 

1.2.2.3 

Program de atragere 
în municipiu a 
cadrelor medicale 
(facilități fiscale, 
locuințe, alte 
avantaje 
administrative 
acordate după 
stabilirea în 
municipiu etc.) 

Nr. programe 
Buget local; 
POEO - P6; 

PNRR 
Suport   50.000    X X X X X X X X X 55 

53 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.2. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
sănătate 

1.2.2.4 

Reabilitarea, 
modernizarea, 
extinderea 
infrastructurii 
electrice, de 
ventilare si tratare a 
aerului, precum si 
infrastructura de 
fluide medicale 
pentru Spitalul 
Municipal Toplita, 
judetul Harghita 

Nr. unități 
sanitare 

modernizate 

POIM; 
Buget local 

Suport   2.355.770      X X             55 

54 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.2. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
sănătate 

1.2.2.5 

Reabilitarea, 
modernizarea, 
extinderea și 
dotarea blocului 
operator și ATI ale 
Spitalului Municipal 
Toplița 

Nr. unități 
sanitare 

modernizate 

POS - P4; 
CNI; PNRR 

Strategic 

Strategia de 
dezvoltare 

Teritorială a 
României 

100.000      X X             65 

55 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 

1.2.3.1 
Proiecte pentru 
incluziunea rromilor 
in societate 

Nr. Proiecte 
POIDS - P4; 
Buget local; 

FRDS 
Strategic   15.000        X X X X X X X 55 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

servicii 
publice  

furnizare a 
serviciilor de 
asistență 
socială 

56 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
asistență 
socială 

1.2.3.2 

Centre rezidenţiale 
de îngrijire şi 
asistenţă pentru 
mamă şi copil 

Nr. centre 
POIDS - P4; 

P5 
Strategic 

Strategia 
Judeţeană 

de 
Dezvoltare a 

Serviciilor 
Sociale a 
judeţului 
Harghita 

2028 

250.000      X               55 

57 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
asistență 
socială 

1.2.3.3 
Centre de zi pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități 

Nr. centre 
POIDS - P6; 
Buget local 

Strategic 

Strategia 
Judeţeană 

de 
Dezvoltare a 

Serviciilor 
Sociale a 
judeţului 
Harghita 

2028 

250.000    X                 55 

58 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
asistență 
socială 

1.2.3.4 
Centre rezidenţiale 
pentru persoanele 
adulte cu dizabilităţi 

Nr. centre 
POIDS - P6; 
Buget local 

Suport   250.000      X               35 

59 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
asistență 
socială 

1.2.3.5 
Centre rezidenţiale 
pentru tineri aflaţi în 
dificultate 

Nr. centre 
POIDS - P4; 

P5 
Suport   200.000        X             35 

60 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 

1.2.3.6 
Centre de zi pentru 
persoanele vârstnice 

Nr. centre 
POIDS - P4; 

P5 
Suport   250.000          X           35 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

asistență 
socială 

61 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
asistență 
socială 

1.2.3.7 

Centru de găzduire 
temporară pentru 
persoanele aflate în 
risc social 

Nr. centre 
POIDS - P4; 

P5 
Suport   200.000            X         35 

62 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
asistență 
socială 

1.2.3.8 
Centre de zi pentru 
familie şi copil 

Nr. centre 
POIDS - P4; 

P5 
Suport   100.000            X         35 

63 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
asistență 
socială 

1.2.3.9 

Centre de zi pentru 
asistență și suport 
pentru alte persoane 
aflate în nevoie 

Nr. centre 
POIDS - P4; 

P5 
Suport   50.000          X           35 

64 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
asistență 
socială 

1.2.3.10 

Centre de preparare 
şi distribuire a hranei 
pentru persoane în 
risc de sărăcie 

Nr. centre 
POIDS - P8; 
Buget local 

Suport   15.000              X       35 

65 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
asistență 
socială 

1.2.3.11 
Centru de 
recuperare pentru 
copii cu dizabilități 

Nr. centre 
POIDS - P8; 
Buget local 

Strategic   15.000              X       45 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

66 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
asistență 
socială 

1.2.3.12 
Reabilitare/ 
modernizare centru 
social integrat 

Nr. centre 
POIDS - P8; 
Buget local 

Suport   15.000              X       35 

67 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.3. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
condițiilor de 
furnizare a 
serviciilor de 
asistență 
socială 

1.2.3.13 
Înființarea unui club 
al tuturor vârstelor 

Nr. centre Buget local Suport   NA         X X X       25 

68 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.4. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
de petrecere a 
timpului liber  

1.2.4.1 

Sprijinirea 
evenimentelor 
tradiționale 
reprezentative  

Nr evenimente  
Buget local; 
POR - P7; 
POR - P8 

Suport 

Strategia 
integrată de 

turism a 
județului 
Harghita 
pentru 

perioada 
2020–2027 

10.000    X X               65 

69 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.4. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
de petrecere a 
timpului liber  

1.2.4.2 

Construire și 
amenjare 
construcție cu 
destinație de 
practicare sporturi 
(ex. patinoar, bazin 
de înot) 

Nr. unități 
sportive 

POR - P7; 
CNI 

Strategic   40.000    X X               50 

70 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.4. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
de petrecere a 
timpului liber  

1.2.4.3 
Construire sală 
polivalentă pentru 
agrement 

Nr. unități 
agrement 

CNI; POR - 
P7 

Strategic   321.909        X X           50 

71 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.4. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
de petrecere a 
timpului liber  

1.2.4.4 

Promovarea 
programelor privind 
sportul pentru toţi, 
prin cooptarea 
societăţilor 
comerciale care să 
se implice în 

Nr. programe Buget local Suport   5.000  X X X X X X X X X X 40 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița 
pentru perioada 2021-2030 

 
 

12 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

derularea acestor 
programe 

72 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.4. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
de petrecere a 
timpului liber  

1.2.4.5 

Sprijinirea Clubului 
Sportiv Şcolar în 
vederea susţinerii 
educaţiei sportive 
locale 

Nr. sustineri Buget local Suport   5.000  X X                 25 

73 

Os.1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
servicii 
publice  

Ap. 1.2.4. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
de petrecere a 
timpului liber  

1.2.4.6 

Amenajare spațiu 
cultural 
multifuncțional în aer 
liber 

Nr. spații 
agrement 

POR - P8; 
Buget local 

Prioritar   600.000      X X             75 
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Lista de investiții aferentă direcției de dezvoltare DDp2: Dezvoltarea mediului de afaceri local 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator 
de 

realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

74 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.1 

Identificarea și 
dezvoltarea zonelor de 
interes pentru turismul 
montan cu caracter activ 
cu areale de agrement 

Nr. Zone 

POR - 
P8; 

Buget 
local 

Strategic   90.000        X X X X X X X 80 

75 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.2 

Identificarea și 
dezvoltarea zonelor de 
interes pentru sporturile 
de iarnă cu areale de 
agrement 

Nr. Zone 
POR - 

P8;  
Strategic   50.000        X X X X X X X 80 

76 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.3 
Marcarea unor drumuri de 
biciclete pentru cicloturism 

Nr. drumuri 
marcate 

Buget 
local 

Complementar 
P1.1.2.8 

  150.000      X X             33 

77 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.4 

Elaborarea de proiecte 
investiționale comune în 
parteneriat cu alte entități 
în vederea dezvoltării 
turismului de agrement 

Nr. Proiecte 

POR - 
P7; POR 

- P8; 
Buget 
local 

Strategic   7.500            X X X X X 75 

78 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.5 
Încurajarea şi sustinerea 
înfiinţării de noi structuri 
turistice 

Nr. structuri 

POR - 
P7; POR 

- P8; 
Buget 
local 

Suport   25.000        X X X X X X X 48 

79 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.6 

Program de actualizare și 
completare marcaje 
trasee turistice și 
identificare trasee turistice 
noi 

Nr. de 
trasee 

turistice; 

POR - 
P7; POR 

- P8; 
Buget 
local 

Suport   21.000  X X X X X           43 

80 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.7 

Amenajarea conservativă 
a ariei naturale protejate 
“Cascadă de apă termală” 
şi menţinerea accesului la 
rezervaţia naturală 

Nr. unități 
agrement 

POR - 
P7; POR 

- P8; 
Buget 
local 

Prioritar   700.000      X X             90 

81 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.8 

Dezvoltarea de aplicații 
pentru telefonul mobil 
destinate turiștilor 
(informații utile 
actiualizate, 
disponibilitatea de cazare, 
starea traseelor sau a 

Nr. aplicatii 

POR - 
P2; POR 

- P7; 
POR - 

P8; 
Buget 

Suport   15.000      X X X X         43 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator 
de 

realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

părtiilor de schi, detalii 
privind accesul la alte 
obiective turistice în 
municipiu sau în raza 
acestuia etc.) 

local; 
POCA 

82 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.9 

Program de realizare și 
promovare a unui brand 
turistic pentru municipiul 
Toplița 

Nr. 
programe 

POR - 
P7; POR 

- P8; 
Buget 
local 

Suport   20.000    X X X X           43 

83 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.10 

Valorificarea și 
promovarea locurilor unde 
se practică pescuitul 
sportiv 

Nr. locuri 

POR - 
P7; POR 

- P8; 
Buget 
local 

Suport   150.000    X X               55 

84 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.11 

Valorificarea patrimoniului 
existent al municipiului 
(clădiri și terenuri) prin 
parteneriate publice – 
private 

Nr. Imobile 

POR - 
P7; POR 

- P8; 
Buget 
local 

Suport   9.000      X X             50 

85 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.12 

Program de amplasare 
touchscreen în punctele 
stategice ale municipiului 
(informații turistice, 
promovare agenți 
economici care oferă 
servicii turistice etc.)  

Nr. 
touchscreen 
amplasate 

POR - 
P2; 

Buget 
local 

Suport   7.000          X X         48 

86 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.13 

Reabilitarea și 
modernizarea Centrului 
Wellness - Băile Banffy 
Toplița 

Nr. unități 
agrement 

POR - 
P8; 

Buget 
local 

Prioritar   700.000          X X X       75 

87 

Os.2.1. 
Încurajarea 
dezvoltării 
turismului  

Ap. 2.1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
turistice 

2.1.1.14 
Înființare și amenajare 
parc dendrologic în 
municipiul Toplița 

Nr. zone 
agrement 

create 

POR - 
P3; 

Buget 
local 

Prioritar   1.100.000        X X X         80 

88 

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 

2.1.2.1 

Identificarea și 
valorificarea izvoarelor 
mezotermale în baze de 
tratament 

Nr. izvoare 
POR-P8; 

Buget 
local 

Strategic 

Strategia 
Integrată de 

Turism a 
județului 
Harghita 

1.500.000        X X X X X X X 80 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator 
de 

realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

89 

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 

2.1.2.2 
Programe de promovare a 
potențialului municipiului 
pentru turismul balnear 

Nr. 
programe 

Buget 
local 

Complementar 
P2.1.1.13 

Strategia 
Integrată de 

Turism a 
județului 
Harghita 

25.000  X X X X X X X X X X 60 

90 

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 

2.1.2.3 
Program de sprijin a 
investitorilor în domeniul 
turistic 

Nr. 
programe 

POR-
AP5; 
POR-
AP6; 
Buget 
local 

Suport   20.000      X               70 

91 

Os.2.2. 
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  

2.2.1.1 

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 

Suport 

Strategia 
de 

Dezvoltare 
Spațială a 
județului 
Harghita 

2025 

5.000          X           35 

92 

Os.2.2. 
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 

2.2.1.2 

Proiecte de atragere a 
agenților economici care 
funcționează în domeniul 
IT  

Nr. proiecte 

POR - 
P1; 

Buget 
local 

Suport   10.000    X X X X X X X X   50 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator 
de 

realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

valoare adăugată 
mai mare  

93 

Os.2.2. 
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.) 

2.2.2.1 

Proiecte de sprijnire a 
firmelor care promovează 
meșteșugurile tradiționale 
sau care furnizează 
servicii conexe domeniul 
turismului 

Nr.proiecte 

POR - 
P8; 

Buget 
local 

Suport   20.000        X X X X X X X 60 

94 

Os.2.2. 
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.) 

2.2.2.2 

POT – Practica, 
oportunitate pentru tineri 
în căutarea unui loc de 
muncă 

Nr. 
Beneficiari 

POEO - 
P1;  

Buget 
local 

Suport   10.000  X X X X X X X       55 

95 

Os.2.2. 
Sprijinirea 
diversificării 
profilului 
agenților 
economici 
și creșterii 
valorii 

Ap. 2.2.2. 
Sprijinirea 
devoltării firmelor 
care produc 
și/sau 
comercializează 
produse 
tradiționale, 

2.2.2.3 
Construire incubator și 
accelerator de afaceri 

Nr. 
infrastructuri 

suport 
afaceri 

POR - 
P1; 

POTJ-P1 
Strategic   1.000.000    X                 65 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator 
de 

realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

adăugate a 
produselor 
furnizate de 
aceștia 

precum și a celor 
care furnizează 
diferit servicii 
conexe 
domeniului 
turismului 
(transport, servicii 
ghizi, monitori 
schi etc.) 

96 

Os.2.2. 
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.) 

2.2.2.4 Construire parc industrial 

Nr. 
infrastructuri 

suport 
afaceri 

POR - 
P1; 

POTJ-P1 
Strategic   5.000.000      X               65 
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Lista de investiții aferentă obiectivului de dezvoltare comun ODc3 Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă 
prioritară  

Cod 
proiect 

Proiect 
Indicator de 

realizare 
Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța față 
de alte 

documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

97 

Os.3.1. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Ap. 3.1.1. 
Măsuri de 
promovare 
a 
importanței 
protejării 
mediului 

3.1.1.1 

Programe de împădurire 
și regenerare a ariilor 
supuse exploatărilor 
forestiere  

Nr. ha   

PNRR - 
PI.2; 
Buget 
local 

Suport 

Strategia de 
Dezvoltare 
Spațială a 

județului Harghita 
2025 

40.000          X X X X X X 60 

98 

Os.3.1. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Ap. 3.1.1. 
Măsuri de 
promovare 
a 
importanței 
protejării 
mediului 

3.1.1.2 

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 

- P8; 
Buget 
local 

Suport 

Strategia 
Județeană privind 

Dezvoltarea și 
Funcționarea pe 
termen mediu și 
lung a serviciilor 
de Salubrizare și 
de Gestionare a 

Deșeurilor la 
nivelul Județului 
Harghita 2019 - 

2030; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Spațială a 

județului Harghita 

10.000  X X X X X X X X X X 70 

99 

Os.3.1. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Ap. 3.1.1. 
Măsuri de 
promovare 
a 
importanței 
protejării 
mediului 

3.1.1.3 
Amenajarea plantaţiilor 
de aliniament şi de 
protecţie 

Nr.km 

PNRR - 
PI.2; 
Buget 
local 

Suport   10.000          X           70 

100 

Os.3.1. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Ap. 3.1.1. 
Măsuri de 
promovare 
a 
importanței 
protejării 
mediului 

3.1.1.4 

Organizarea de campanii 
în școli pentru 
conștientizarea 
importanței păstrării 
curățeniei și protejării 
mediului înconjurător 

Nr. campanii 
Buget 
local 

Complementar 
P3.1.2.8 

        X X X X X X X X 55 

101 

Os.3.1. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
dezvoltare 

Ap. 3.1.2. 
Măsuri de 
protejare a 
mediului 

3.1.2.1 

Programe de măsurare a 
calității factorilor de mediu 
vulnerabili la poluare 
(apă, aer, sol) 

Nr. programe  

Buget 
local; 

PNRR - 
PI.3 

Suport 

Strategia de 
Dezvoltare 
Spațială a 

județului Harghita 
2025 

9.000  X X X X X X X       70 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă 
prioritară  

Cod 
proiect 

Proiect 
Indicator de 

realizare 
Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța față 
de alte 

documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

durabilă și 
sustenabilă 

natural 
urban 

102 

Os.3.1. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Ap. 3.1.2. 
Măsuri de 
protejare a 
mediului 
natural 
urban 

3.1.2.2 
Amenajare, reabilitare și 
modernizare parcuri  

Suprafață spații 
verzi (mp) 

POR - 
P3; 

Buget 
local 

Prioritar   460.000        X X X         75 

103 

Os.3.1. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Ap. 3.1.2. 
Măsuri de 
protejare a 
mediului 
natural 
urban 

3.1.2.3 
Realizare sisteme de 
irigare pentru spațiile 
verzi amenajate 

Nr sisteme de 
irigare 

Buget 
local 

Complementar 
P3.1.2.2 

  1.500.000      X X             40 

104 

Os.3.1. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Ap. 3.1.2. 
Măsuri de 
protejare a 
mediului 
natural 
urban 

3.1.2.4 

Construire corp modern - 
seră, cu sistem de 
încălzire și udare 
automată 

Nr. unități 
agrement 

PNRR 
P4; 

Buget 
local 

Suport   200.000            X X       55 

105 

Os.3.1. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Ap. 3.1.2. 
Măsuri de 
protejare a 
mediului 
natural 
urban 

3.1.2.5 

Dotare spații verzi cu 
mobilier urban inteligent 
(bănci, coșuri de gunoi, 
vase stradale) și 
modernizarea, 
accesibilizarea și 
extinderea trotuarelor 
degradate 

Sprafață spații 
verzi dotate (mp) 

Buget 
local 

Complementar 
P3.1.2.2; 
P3.1.2.7 

PMUD 300.000      X X X X X       45 

106 

Os.3.1. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Ap. 3.1.2. 
Măsuri de 
protejare a 
mediului 
natural 
urban 

3.1.2.6 

Achiziționare drone 
pentru inspectarea 
zonelor și situațiilor de 
risc din municipiul Toplița 

Nr. drone 
PNRR; 
Buget 
local 

Suport   98.820      X               55 

107 

Os.3.1. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
dezvoltare 

Ap. 3.1.2. 
Măsuri de 
protejare a 
mediului 
natural 
urban 

3.1.2.7 
Amenajare spații verzi în 
in cartierele de locuințe 
din municipiul Toplița 

Suprafață spații 
verzi (mp) 

Buget 
local 

Complementar 

  

100.000        X X X X       40 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița 
pentru perioada 2021-2030 

 
 

20 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă 
prioritară  

Cod 
proiect 

Proiect 
Indicator de 

realizare 
Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța față 
de alte 

documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

durabilă și 
sustenabilă 

108 

Os.3.1. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Ap. 3.1.2. 
Măsuri de 
protejare a 
mediului 
natural 
urban 

3.1.2.8 
Amenajarea malurilor 
râurilor pentru crearea de 
zone de agrement 

Nr. zone agrement 
create 

POR - 
P3; 

Buget 
local 

Strategic   NA             X X X X 55 

109 

Os.3.2. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
regenerare 
a teritoriului 

Ap. 3.2.1. 
Dezvoltarea 
unei 
infrastructuri 
ecologice 
de 
gestionare 
urbană a 
deșeurilor 

3.2.1.1 
Implementarea unui 
sistem de management 
integrat al deşeurilor 

Nr. sisteme 
management 

deșeuri 

PODD - 
P2; 

POTJ - 
P3; 

Buget 
local 

Strategic 

Strategia 
Județeană privind 

Dezvoltarea și 
Funcționarea pe 
termen mediu și 
lung a serviciilor 
de Salubrizare și 
de Gestionare a 

Deșeurilor la 
nivelul Județului 
Harghita 2019 - 

2030; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Spațială a 

județului Harghita 

100.000  X X X X X           75 

110 

Os.3.2. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
regenerare 
a teritoriului 

Ap. 3.2.1. 
Dezvoltarea 
unei 
infrastructuri 
ecologice 
de 
gestionare 
urbană a 
deșeurilor 

3.2.1.2 
Măsuri de promovare a 
colectării selective a 
deșeurilor 

Nr. măsuri 

PODD - 
P2; 

POTJ - 
P3; 

Buget 
local 

Suport 

Strategia 
Județeană privind 

Dezvoltarea și 
Funcționarea pe 
termen mediu și 
lung a serviciilor 
de Salubrizare și 
de Gestionare a 

Deșeurilor la 
nivelul Județului 
Harghita 2019 - 

2030; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Spațială a 

județului Harghita 

3.000  X X X X X X X X X X 70 

111 
Os.3.2. 
Promovarea 
măsurilor 

Ap. 3.2.2. 
Identificarea 
și 

3.2.2.1 
Program de dezvoltare a 
unui sistem de furnizare 

Nr. sistem 
POTJ - 

P2; POR 
- P3; 

Strategic   20.000        X X X X       75 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă 
prioritară  

Cod 
proiect 

Proiect 
Indicator de 

realizare 
Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța față 
de alte 

documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

de 
regenerare 
a teritoriului 

valorificarea 
unor surse 
de energie 
alternativă 

de energie nepoluantă 
(energie eoliană/solară) 

Buget 
local 

112 

Os.3.2. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
regenerare 
a teritoriului 

Ap. 3.2.2. 
Identificarea 
și 
valorificarea 
unor surse 
de energie 
alternativă 

3.2.2.2 

Creșterea eficienței 
energetice a sistemului 
de iluminat public din 
municipiul Toplița, județul 
Harghita 

Nr. sisteme de 
dimare/telegestiune 

POR 
2014-
2020; 
AFM; 
Buget 
local; 
POR - 

P8; 
PNRR 

Strategic; 
complementar 

1.1.2.8 
  500.000    X X               75 

113 

Os.3.2. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
regenerare 
a teritoriului 

Ap. 3.2.2. 
Identificarea 
și 
valorificarea 
unor surse 
de energie 
alternativă 

3.2.2.3 

Eficientizarea sistemului 
termic prin introducerea 
apei geotermale, ca sursă 
de încălzire a locuințelor 
și clădirilor cu diferite 
funcțiuni 

MWh 

Buget 
local; 
POR - 

P3 

Suport   500.000        X X X X       70 

114 

Os.3.2. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
regenerare 
a teritoriului 

Ap. 3.2.3. 
Regenerare 
urbană 

3.2.3.1 

Program de reabilitare 
energetică a clădirilor 
publice și private de pe 
raza municipiului 

Nr. de clădiri 
reabilitate energetic 

AFM; 
Buget 
local; 
POR - 

P3; CNI; 
PNRR 

Strategic   200.000  X X X X X X X X X X 55 

115 

Os.3.2. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
regenerare 
a teritoriului 

Ap. 3.2.3. 
Regenerare 
urbană 

3.2.3.2 
Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
spațiilor de agrement 

Nr. zone agrement 
reabilitate 

Buget 
local 

Complementar 
P3.1.2.8 

  321.909  X X X X             45 

116 

Os.3.2. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
regenerare 
a teritoriului 

Ap. 3.2.3. 
Regenerare 
urbană 

3.2.3.3 

Realizarea operațiunilor 
de restaurare și 
reabilitare a patrimoniului 
urban construit și 
monumente istorice 
(monumente și 
ansambluri de 
arhitectură, arheologice 
etc.) 

Nr. obiective de 
patrimoniu 

POR - 
P8; 

Buget 
local 

Strategic   2.500.000    X X X X X         55 

117 
Os.3.2. 
Promovarea 
măsurilor 

Ap. 3.2.3. 
Regenerare 
urbană 

3.2.3.4 
Renovarea energetică a 
Spitalului Municipal 
Toplița 

Nr. de clădiri 
reabilitate energetic 

AFM; 
Buget 
local; 

Strategic   9.333.652      X X X X X X X X 65 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă 
prioritară  

Cod 
proiect 

Proiect 
Indicator de 

realizare 
Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța față 
de alte 

documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

de 
regenerare 
a teritoriului 

POR - 
P3; CNI; 
PNRR 

118 

Os.3.2. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
regenerare 
a teritoriului 

Ap. 3.2.3. 
Regenerare 
urbană 

3.2.3.5 
Construire locuințe nZEB 
plus pentru tineri în 
municipiul Toplița  

Nr. locuințe 
construite 

PNRR; 
Buget 
local 

Strategic; 
complementar 

1.1.2.16; 
3.2.3.6 

  2.064.036      X X X X         60 

119 

Os.3.2. 
Promovarea 
măsurilor 
de 
regenerare 
a teritoriului 

Ap. 3.2.3. 
Regenerare 
urbană 

3.2.3.6 

Regenerarea urbană a 
cartierelor Sportivilor și 
Cornișa din Municipiul 
Toplița 

Nr. cartiere 
regenerate urban 

POR - 
P8; 

Buget 
local 

Prioritar   1.200.000        X X X X       75 
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Lista de investiții aferentă obiectivului de dezvoltare comun ODc4 Îmbunătățirea administrației publice 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

120 

Os.4.1. 
Creșterea 
capacității 
administrative 

Ap. 4.1.1. 
Simplificarea 
administrativă 

4.1.1.1 

Programe de evaluare și 
reducere  birocrației la nivelul 
administrației locale (primărie și 
instituții subordonate) 

Nr. de măsuri 
de evaluare și 

reducere a 
birocrației 

inițiate.  

Buget 
local; 
POR - 

P2; 
POCA 

Suport   150.000        X X X X X X X 55 

121 

Os.4.1. 
Creșterea 
capacității 
administrative 

Ap. 4.1.1. 
Simplificarea 
administrativă 

4.1.1.2 

Programe de simplificare 
procedurilor de furnizare a 
diferitelor servicii administrative 
(emitere avize, certificate etc.) 

Nr. proceduri 
simplificate  

Buget 
local; 
POR - 

P2; 
POCA 

Suport   100.000        X X X X X X X 55 

122 

Os.4.1. 
Creșterea 
capacității 
administrative 

Ap. 4.1.1. 
Simplificarea 
administrativă 

4.1.1.3 

Program de stabilire a 
standardelor pentru furnizarea 
serviciilor publice, precum și 
transparența monitorizării 
acestora 

Nr. de servicii 
standardizate, 
monitorizate 

și 
transparenta  

Buget 
local; 
POR - 

P2 

Suport   10.000    X                 65 

123 

Os.4.1. 
Creșterea 
capacității 
administrative 

Ap. 4.1.2. 
Asigurarea 
unei capacități 
administrative 
adecvate a 
administrației 
publice locale  

4.1.2.1 Înființare ZUF Toplița - Borsec 
Nr. Structuri 
asociative 
funcționale 

Buget 
local 

Suport   15.000  X X X               45 

124 

Os.4.1. 
Creșterea 
capacității 
administrative 

Ap. 4.1.2. 
Asigurarea 
unei capacități 
administrative 
adecvate a 
administrației 
publice locale  

4.1.2.2 
Dezvoltarea măsurilor 
referitoare la prevenirea 
corupției în Municipiul Toplița 

  

POCA 
2014 - 
2020 

Strategic 

  

82.975  X X X               55 

125 

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 

4.1.2.3 Implementare sistem GIS  
Nr. sisteme 

GIS 
implementate 

POR - 
P2; 

Buget 
local; 
PNRR 

Strategic   100.000      X X X           60 

126 
Os.4.2. 
Dezvoltarea 
de soluții 

Ap. 4.2.1. 
Creșterea 
calității, 

4.1.2.4 
Program de digitalizare a 
procedurilor simplificate, atât 
cele care se referă la serviciile 

Nr. sisteme 
informatice 

POCA 
2014-
2020; 

Suport   10.000        X X           70 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

„smart” în 
folosul 
comunității 
urbane 

diversificarea 
serviciilor 
publice prin 
intermediul 
procesului de 
digitalizare 

furnizate către cetățeni, cât și 
cele care se referă la 
colaborarea/ comunicarea cu 
alte instituții ale administrației 
locale, județene sau centrale 

POCIDIF 
- P9; 

POR - 
P2; 

Buget 
local 

127 

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 

4.1.2.5 

Promovarea parteneriatului 
public – privat pentru proiecte de 
mare amploare care să 
răspundă planului politicilor de 
dezvoltare urbană 

Nr. 
Parteneriate 

Buget 
local; 
POR - 

P2 

Suport   50.000    X X X             70 

128 

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 

4.1.2.6 

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; 
POR - 

P2 

Suport   15.000      X               70 

129 

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 

4.1.2.7 

Implementarea unor soluții 
smart care să conducă la 
reducerea duratei de livrare a 
documentelor emise de primărie 

Nr. sisteme 
informatice 

Buget 
local; 
POR - 

P2 

Suport   7.500      X               65 

130 

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 

4.1.2.8 
Sprijin implementare sistemul 
informatic parcelare planuri 

Nr. sisteme 
parcelare 

implementate 

Buget 
local; 
POR - 

P2; 
PNRR; 
Buget 

județean 

Suport   10.000              X X X X 45 

131 
Os.4.2. 
Dezvoltarea 

Ap. 4.2.1. 
Creșterea 

4.1.2.9 
Instruirea funcţionarilor în 
domenii cheie de administraţie 

Nr. programe 
de formare 

Buget 
local; 

Suport   10.000      X X             50 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
strategic 

Axă prioritară  
Cod 

proiect 
Proiect 

Indicator de 
realizare 

Sursa de 
finantare 

Grad de 
prioritizare 

Relevanța 
față de alte 
documente 
strategice 

 Buget 
estimat 
în Euro  

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

Scor 

de soluții 
„smart” în 
folosul 
comunității 
urbane 

calității, 
diversificarea 
serviciilor 
publice prin 
intermediul 
procesului de 
digitalizare 

publică (sistemul de achiziţii 
publice, limbi străine, 
managementul proiectelor 
investiţionale, dezvoltarea 
aptitudinilor de operare pe 
calculator) 

PNRR; 
POCA 

132 

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 

4.1.2.10 

Organizarea de consultări 
publice periodice între 
autorităţiile locale şi mediul de 
afaceri 

Nr. Consultari 
Buget 
local 

Suport   5.000  X X X X X X X X X X 40 

133 

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 

4.1.2.11 
Actualizarea în format GIS a 
Planului Urbanistic General al 
Municipiului  Toplița 

Nr. 
documentații 

strategice 
actualizate 

POR - 
P2; 

Buget 
local; 
PNRR 

Suport   154.573      X X X           60 

134 

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 

4.2.2.1 
Ecosistem digital interconectat și 
integrat în cadrul UAT 
Municipiului Toplița 

Nr. sisteme 
informatice 

POCA 
2014-
2020; 

POCIDIF 
- P9; 

POR - 
P2; 

Buget 
local 

Suport   766.052    X X               65 
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Context  

Strategia integrată de dezvoltare urbană reprezintă cadrul care orientează procesul de alegere 

a ordinii obiectivelor pentru care vor fi alocate resurse, cu scopul determinării progresului comunităţii 

urbane. Aceasta conţine planificarea operaţională, care furnizează o structură a: programelor, 

proiectelor, acţiunilor, măsurilor, care vor fi luate într-un interval de timp stabilit, a resurselor 

necesare, a rezultatelor aşteptate, precum și a responsabilităţilor care trebuie asumate. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare este un proces care presupune un demers organizat de 

parcurgere a mai multor etape: trecere de la analiză, diagnoză și identificare a nevoilor și așteptărilor 

unei comunități, până la prezentarea unor modalităţi de acţiune determinate în timp, integrate cu 

strategiile și politicile sectoriale existente, relevante (la nivel local, regional și național), modalități 

de acțiune ale căror rezultate sunt previzionate, având permanent în vedere un set bine stabilit de 

obiective şi principii.  

Însă cea mai importantă caracteristică a procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a unei 

comunității, o reprezintă condiția participativ - consultativă, obligatorie în acest tip de demers.  

Abordarea integrată și participativă pentru dezvoltarea urbană durabilă a fost trasată în Noua Cartă 

de la Leipzig, adoptată de miniștrii UE în noiembrie 2020. Noua Cartă de la Leipzig definește principii 

comune pentru realizarea viziunii orașelor verzi juste și productive, de la cartiere la zone urbane 

funcționale, digitalizarea fiind integrată în mod transversal în aceasta viziune holistică a viitoarei 

urbanități durabile. În acest context, este subliniată necesitatea ca orașele să stabilească strategii 

integrate și durabile de dezvoltare urbană și să asigure punerea lor în aplicare. 

Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița pentru perioada 2021 – 

2030 a fost realizată în baza Contractrului de Prestare Servicii nr. 18313 din 07.09.2022 și a vizat 

teritoriul administrativ al municipiului Toplița.  

   

Elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană reprezintă o etapă preliminară 

pentru a accesa finanțare prin Programul Operațional Regional Centru 2021-2027, context în care 

s-a urmărit respectarea următoarele cerințe:  

• să conțină cel puțin elementele incluse în art. 29 din Regulamentul UE 

2021/1060: 

Cerințe pentru elaborarea strategiilor 
teritoriale 

Modalitate de îndeplinire a cerinței 

(a) zona geografică vizată de strategie 
Cap. 1.1 Așezare geografică și scurt istoric 

administrativ    

(b) o analiză a nevoilor de dezvoltare și a 
potențialului zonei, inclusiv a interconexiunilor 
economice, sociale și de mediu 

Cap. 1: Analiza SWOT la nivelul teritoriului și la nivelul 
situației demografice  
Cap. 2: Analiza SWOT în domeniul economic  

Cap. 3 Analiza SWOT la nivelul infrastructurii locale 
Cap. 4 Analiza SWOT la nivelul mediului 
Cap. 5 Analiza SWOT în domeniile: educație, social, 

sănătate, cultura și culte 
Cap. 6 Analiza SWOT la nivelul organizării 
instituționale 

Cap. 7.2 Concluziile analizei situației existente 
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Cerințe pentru elaborarea strategiilor 
teritoriale 

Modalitate de îndeplinire a cerinței 

(c) o descriere a unei abordări integrate care 
răspunde nevoilor de dezvoltare identificate și 

potențialului zonei 

Cap. 7.2 Concluziile analizei situației existente 

(d) o descriere a implicării partenerilor, în 
conformitate cu articolul 8 din același Regulament, 
în pregătirea și implementarea strategiei 

Cap. 7.4. Procesul consultativ 

 

• să adreseze specific probleme de la nivelul teritoriului studiat și să identifice 

măsuri de rezolvare sau de atenuare a acestora într-un mod integrat de abordare.  

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița pentru perioada 2021 

– 2030 (SIDU) implică o abordare integrată bazată pe realitatea din teritoriu și pe participarea 

activă a mai multor factori locali interesați de dezvoltarea durabilă a municipiului, precum societatea 

civilă, instituții publice, instituții de învățământ, sectorul privat sau ONG-uri, realizată bidimensional:  

• Integrare verticală, cu politici și documente elaborate la nivel local, județean, regional, 
național și european, integrate inclusiv prin Planul de Dezvoltare Regională a regiunii Centru; 

• Integrare orizontală, la nivel inter-sectorial și inter-jurisdicțional, transpusă prin 
propunerea de intervenții complementare la nivelul strategiei de dezvoltare urbană durabilă.  

 

Dezvoltarea Municipiului Toplița are în vedere două direcții de dezvoltare prioritară, ”Creșterea 

nivelului de trai al comunității” și respectiv ”dezvoltarea mediului de afaceri local”. Celor 

două direcții de acțiune se asociază obiectivele de dezvoltare comună: ”Dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului” și ”Modernizarea administrație publice”. 

Strategia integrată de dezvoltare urbană de la nivelul Municipiului Toplița cuprinde următoarea 

structură conceptuală:  

Direcții strategice 
de dezvoltare / 

Program prioritar 

Obiective strategice Axe prioritare 

DD1. Creșterea 
nivelului de trai al 

comunității  

OS1.1  Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și edilitare  

Dezvoltarea infrastructurii urbane edilitare - apă, 

canalizare, distribuție gaze 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere și de transport 

OS1.2 Îmbunătățirea 

calității și accesului la 
serviciile publice 

Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale de 

furnizare a serviciilor educaționale 

Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate 

Dezvoltarea și modernizarea condițiilor de furnizare a 

serviciilor de asistență socială 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de 
petrecere a timpului liber 

DD2. Dezvoltarea 

mediului de afaceri 
local  

OS2.1 Încurajarea 

dezvoltării turismului 

Dezvoltarea infrastructurii turistice 

Valorificarea turistică a apelor balneare și termale 
aflate pe raza municipiului Toplița și în vecinătate 

OS2.2 Sprijinirea 

diversificării profilului 
agenților economici și 
creșterii valorii 

adăugate a produselor 
furnizate de aceștia 

Sprijinirea și promovarea schimbării activității 
economice a firmelor care activează în domeniul 
exploatării forestiere, în sensul dezvoltării unor 

produse cu valoare adăugată mai mare 

Sprijinirea dezvoltării firmelor care produc și/sau 

comercializează produse tradiționale, precum și a 
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Direcții strategice 

de dezvoltare / 
Program prioritar 

Obiective strategice Axe prioritare 

celor care furnizează diferite servicii conexe 

domeniului turismului (transport, servicii ghizi, 
monitori schi, etc.) 

ODC3. Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 

teritoriului 

OS3.1  Promovarea 

măsurilor de 
dezvoltare durabilă și 
sustenabilă  

Măsuri de promovare a importanței protejării 

mediului 

Măsuri de protejare a mediului natural urban 

OS3.2 Promovarea 
măsurilor de 

regenerare a 
teritoriului 

Dezvoltarea unei infrastructuri ecologice de 
gestionare urbană a deșeurilor 

 Identificarea și valorificarea unor surse de energie 

alternativă 

Regenerare urbană 

ODC5 
Modernizarea 
administrației 

publice 

OS4.1 Modernizarea 

administrației publice 

Simplificarea administrativă 

Asigurarea unei capacități administrative adecvate a 
administrației publice locale 

OS4.2 Dezvoltarea de 

soluții „smart” în 
folosul comunității 
urbane 

Creșterea calității, diversificarea serviciilor publice 
prin intermediul procesului de digitalizare 

Dezvoltarea unei modalități îmbunătățite de 

comunicare între cetățeni și administrația publică 
locală 

 

A. Integrarea pe verticală cu politici și documente strategice  

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030 (SIDU) 

integrează intervențiile prevăzute pentru dezvoltarea Municipiului Toplița în următoarele documente 

strategice aplicabile teritoriului vizat de SIDU, astfel:  

• Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, fundamentează strategiile, politicile și 

programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, așa cum este prevăzut în Legea 

350/2001 cu completările ulterioare. Strategia poartă subtitlul România policentrică 2035 

și reprezintă exercițiul de planificare a dezvoltării teritoriului național, pentru orizontul de 

timp 2035. Intervențiile prevăzute în această strategie, integrate în SIDU sunt:  

o 1.2.2.1  Reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Municipal 

o 1.2.2.2  Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal 

Toplița 

o 1.2.2.5  Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea blocului operator și ATI ale 

Spitalului Municipal Toplița 

• Strategia de dezvoltare spațială a județului Harghita are caracter director și 

reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare socio-economică a județului pe o 

perioadă de timp scurtă, medie și de largă perspectivă. Strategia de dezvoltare spațială va 

viza un orizont temporal de 15 ani, căruia îi corespund propuneri și un program de măsuri 

etapizat pe termen scurt și mediu (5 ani), mediu și lung (10 ani) și de perspectivă (15 ani). 

Intervențiile prevăzute în această strategie, integrate în SIDU sunt: 

o 1.1.1.1  Extinderea rețelei de alimentare cu gaze 

o 1.1.2.1  Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere 
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o 1.1.2.11 Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din Municipiul Toplița, 

județul Harghita 

o 2.2.1.1  Programe de acordare de facilități fiscale pentru firmele care demarează 

activități economice în industria locală de furnizare de produse cu valoare adăugată 

mai mare  

o 3.1.1.1  Programe de împădurire și regenerare a ariilor supuse exploatărilor forestiere  

o 3.1.1.2  Programe de conștientizare a importanței protejării mediului, mai ales în cazul 

siturilor naturale de pe raza sau în vecinătatea municipiului Toplița 

o 3.1.2.1  Programe de măsurare a calității factorilor de mediu vulnerabili la poluare 

(apă, aer, sol) 

o 3.2.1.1  Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor 

o 3.2.1.2  Măsuri de promovare a colectării selective a deșeurilor 

• Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, stabilește modul în care se vor pune în aplicare 

conceptele moderne de planificare și management al mobilității urbane durabile, așa cum au 

fost definite și implementate la nivel european. Aceste concepte sunt particularizate la 

specificul municipiului Toplița, urmând maximizarea efectelor aduse prin îmbunătățirea 

indicatorilor de mobilitate pe termen lung, până la nivelul anului 2030. Intervențiile prevăzute 

în această strategie, integrate în SIDU sunt: 

o 1.1.2.1  Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere 

o 1.1.2.5  Realizarea drumului de ocolire a Municipiului Topliţa 

o 1.1.2.6  Modernizare poduri 

o 1.1.2.7  Amenajare zone pietonale în municipiu și în localitățile componente 

o 1.1.2.8  Amenajare piste pentru biciclete în municipiul Toplița 

o 1.1.2.9  Pista pentru cicliști – conexiuni localități componente 

o 1.1.2.11 Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din Municipiul Toplița, 

județul Harghita 

o 1.1.2.12 Lărgirea străzii către cascada mezotermală și pârtia de ski 

o 1.1.2.13 Achiziționare stații de încărcare 

o 1.1.2.14 Amenajare parcaje biciclete în locații strategice 

o 1.1.2.15 Dotarea urbei cu biciclete de închiriat 

o 1.1.2.16 Achiziție mijloace de transport ecologice 

o 1.1.2.17 Implementare sistem de tarifare pentru sistemul de transport public 

o 1.1.2.18 Dotarea stațiilor cu facilitățile și dotările necesare 

o 1.1.2.20 Recondiționarea și accesibilizarea străzilor degradate destinate operării 

regulate a transportului public 

o 1.1.2.21 Asigurarea infrastructurii pentru un sistem de management al traficului 

o 1.1.2.22 Resturcutrarea parcării din zona centrală 

o 1.1.2.23 Reglementarea parcării în zonele locuite 

o 1.1.2.24 Sistem ”smart” de management al parcărilor 

o 1.1.2.25 Înființarea serviciului de transport public și modernizare a infrastructurii de 

transport urban 

o 1.1.2.26 Înființarea structurii necesare pentru managementul traficului 

o 1.1.2.27 Construirea de noi trotuare 

o 1.1.2.28 Accesibilizarea trotuarelor existente 
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o 1.1.2.29 Dezvoltare terminal de transport public și stații de încărcare autobuze 

o 1.1.2.30 Modernizare și înființare statii de autobuz  

o 3.1.2.5  Dotare spații verzi cu mobilier urban inteligent (bănci, coșuri de gunoi, vase 

stradale) și modernizarea, accesibilizarea și extinderea trotuarelor degradate. 

• Strategia Integrată de Turism a Județului Harghita structurează politicile județului în 

turism, prezentând analiza situației curente a condițiilor de dezvoltare a turismului în județ. 

Implementarea ei de către factorii de decizie și de executare la nivel județean și local va fi 

posibilă prin luarea unor decizii privind proiectele în domeniu al consiliului județean, cât și 

prin stimularea proiectelor investiționale și organizatorice la nivelul orașelor și a satelor, mai 

ales în cazul stațiunilor turistice de interes național sau local, pe ariile protejate aflate în 

extravilanul mai multor UAT-uri. Intervențiile prevăzute în această strategie, integrate în 

SIDU sunt: 

o 1.2.4.1  Sprijinirea evenimentelor tradiționale reprezentative  

o 2.1.2.1  Identificarea și valorificarea izvoarelor mezotermale în baze de tratament 

o 2.1.2.2  Programe de promovare a potențialului municipiului pentru turismul balnear. 

• Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a județului Harghita își 

propune promovarea și respectarea drepturilor tuturor copiilor, ale persoanelor cu handicap, 

persoanelor vârstnice aflate în dificultate și a altor categorii de persoane/familii aflate în 

situații de risc de excluziune socială, din județul Harghita, așa cum sunt ele definite de 

legislația internă și documentele internaționale ratificate de România, în toate domeniile de 

interes: social, familial, educațional, de sănătate etc., precum și accesul universal la servicii. 

Intervențiile prevăzute în această strategie, integrate în SIDU sunt: 

o 1.2.3.2  Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil 

o 1.2.3.3  Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități. 

• Strategia județeană privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung 

a serviciilor de salubrizare și gestionare a deșeurilor la nivelul județului Harghita 

a apărut din necesitatea identificării obiectivelor și politicilor de acțiune, pe care România 

trebuie să le urmeze în domeniul gestionării deșeurilor în vederea atingerii obligațiilor 

asumate prin Tratatul de Aderare. Strategia se referă la întreaga arie a județului, indiferent 

de încadrarea cadastrală (intravilan sau extravilan) al suprafețelor. Intervențiile prevăzute în 

această strategie, integrate în SIDU sunt: 

o 3.1.1.2  Programe de conștientizare a importanței protejării mediului, mai ales în cazul 

siturilor naturale de pe raza sau în vecinătatea municipiului Toplița 

o 3.2.1.1  Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor 

o 3.2.1.2  Măsuri de promovare a colectării selective a deșeurilor. 

  



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița  
pentru perioada 2021-2030 

 

 7 

B. Integrarea pe orizontală la nivel inter-sectorial și inter-jurisdicțional  

În cadrul strategiei integrate de dezvoltare urbană au fost incluse propuneri de intervenții care 

vizează întreaga gamă de domenii de activitate, pe cei trei piloni ai dezvoltării durabile: dezvoltare 

economică, socială și de mediu. În urma concluziilor desprinse din analiza diagnostic, au fost propuse 

intervenții pe fiecare din aceste domenii de activitate, intervenții care sunt integrate prin obiectivele 

strategice propuse:  

Domenii de activitate abordate în 

analiza situației existente 

Obiective strategice care vizează intervenții pe sectoarele 

de activitate analizate  

Demografie  
OS1.2 Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice; 
OS4.1 Modernizarea administrației publice 

Economic  
OS2.1 Încurajarea dezvoltării turismului 
OS2.2 Sprijinirea diversificării profilului agenților economici și 

creșterii valorii adăugate a produselor furnizate de aceștia 

Infrastructură tehnico-edilitară   OS1.1  Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și edilitare  

Infrastructură rutieră și mobilitate OS1.1  Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și edilitare  

Spații verzi  

OS1.2 Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice; 

OS3.1  Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă și 
sustenabilă  
OS3.2 Promovarea măsurilor de regenerare a teritoriului 

Locuințe OS3.2 Promovarea măsurilor de regenerare a teritoriului 

Mediu și infrastructura de mediu  
OS3.2 Promovarea măsurilor de regenerare a teritoriului; 
OS3.1  Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă  

Ocuparea forței de muncă   
OS2.2 Sprijinirea diversificării profilului agenților economici și 
creșterii valorii adăugate a produselor furnizate de aceștia 

Social  OS1.2 Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice 

Educație  OS1.2 Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice 

Sănătate  OS1.2 Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice 

Capacitate administrativă  

OS4.1 Modernizarea administrației publice 
OS4.2 Dezvoltarea de soluții „smart” în folosul comunității urbane 

  

Cultură și culte  
OS1.2 Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice 
OS2.1 Încurajarea dezvoltării turismului 

Infrastructură de agrement  OS1.2 Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice 

Tineret și sport  OS1.2 Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice 

 

Intervențiile propuse în cadrul strategiei de dezvoltare durabilă sunt structurate în 4 categorii, care 

reflectă caracterul integrat al acestora, respectiv:  

Categorie Descrierea categoriei de intervenții 

proiect strategic care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice 

proiect suport care susține prin intervenții punctuale atingerea obiectivelor strategice 

proiect prioritar  

proiect considerat important pentru dezvoltarea municipiului din perspectiva mai 

multor factori de interes local, care poate fi finanțat în perioada imediat următoare 
și se încadrează în limita bugetului estimat de investiții de capital; proiectul este 
selectat dintr-una din categoriile ”strategic / suport”.  
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Categorie Descrierea categoriei de intervenții 

proiect 
complementar 

proiect care, împreună cu alte proiecte suport, strategice sau prioritare formează 
un proiect integrat sau prin a cărui implementare este valorificată o investiție deja 
existentă sau valorifică o infrastructură fizică existentă la nivelul municipiului. 

Intervențiile propuse în cadrul strategiei integrate de dezvoltare urbană au fost scorate conform 

mecanismului de prioritizare stabilit în cadrul strategiei. Ulterior, pe parcursul implementării 

strategiei de dezvoltare, în funcție de oportunitatea implementării acestora (dată, spre exemplu, de 

existența unui program de finanțare), proiectele sunt prioritizate de către Comisia de selecție a 

proiectelor aferente a Strategiei de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița pentru 

perioada 2021-2030 desemnată pentru această acțiune, în funcție de domeniul de intervenție 

vizat și în limita bugetului de investiții disponibil.   

Astfel, proiectele incluse în Lista prioritară de investiții în conformitate cu obiectivele POR 2021 

– 2027, ce urmează a fi depuse spre finanțare la ADR Centru, au un caracter integrat prin 

complementaritatea cu alte documente strategice aplicabile sau alte proiecte propuse în cadrul 

strategiei de dezvoltare, după cum urmează: 

Intervenții propuse în cadrul Priorității de investiții  3 – O Regiune cu comunități 

prietenoase cu mediul:  

Intervenție 
prioritară 

Proiecte complementare 

Amenajare 
parc 

dendrologic 
 
 

 

Proiectul se înscrie în Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Centru:  

• Domeniul Strategic 4 Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice, Obiectivul 
strategic: Creșterea calității vieții locuitorilor Regiunii Centru prin reducerea 
emisiilor de CO2 și o mai bună gestionare a resurselor, conseervarea 
biodiversității și creșterea adaptării la schimbările climatice, Prioritatea specifică 
P.4.3 Protejarea și conservarea biodiversității regionale.  

• Domeniul Strategic 5 Turism și patrimoniu cultural, respectiv în obiectivul 
strategic Dezvoltarea sectorului turistic și a sectoarelor economice conexe prin 
valorificarea potențialului natural și antropic al Regiunii Centru și susținerea 
activităților culturale și recreative, Prioritatea specifică P.5.1. Conservarea, 
restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, valorificarea 
patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear, prioritatea 
5.1.2 Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural. 

Amenajare, 
reabilitare și 
modernizare 

parcuri  
 
 

Proiectul se înscrie în Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Centru:  

• Domeniul Strategic 1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă, Obiectiv 
strategic: Creșterea coeziunii teritoriale și reducerea disparităților intraregionale 
prin îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport și comunicații și 
sprijinirea dezvoltării urbane integrate,  Prioritatea specifică P.1.3 Consolidarea 
rolului și funcțiilor așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori importanți în 
asigurarea coeziunii teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe 
cunoaștere, Prioritatea 1.3.4 Revitalizarea economică și socială a orașelor mici 
precum și a localităților urbane monoindustriale.  

Proiectul asigură integrarea cu Strategia Biodiversitate 2030, prin care Comisia 
Europeană subliniază importanța infrastructurii verzi din mediul urban și solicită orașelor 

cu cel puțin 20.000 de locuitori să dezvolte planuri de ecologizare urbană care ar trebui 
să includă măsuri de gestionare și conservare a biodiversității în orașe prin accesibilitate 
la păduri, parcuri și grădini, prin crearea unor ferme urbane, acoperișuri și pereți verzi, 

dar și perdele forestiere, pajiști urbane și garduri verzi. 
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Intervenție 
prioritară 

Proiecte complementare 

Proiectul propus este complementar cu următoarele proiecte propuse în cadrul strategiei:  

• 3.1.2.3 Realizare sisteme de irigare pentru spațiile verzi amenajate 

• 3.1.2.5 Dotare spații verzi cu mobilier urban inteligent (bănci, coșuri de gunoi, 
vase stradale) și modernizarea, accesibilizarea și extinderea trotuarelor 

degradate 

 

Intervenții propuse în cadrul Priorității de investiții  4 - O regiune cu mobilitate urbană 

durabilă:  

Intervenție 
prioritară 

Proiecte complementare 

Achiziție 

mijloace de 
transport 
ecologice 

Implementarea proiectului asigură integrarea cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a 

Municipiului Toplița, proiectul fiind propus în cadrul PMUD.  

Proiectul se înscrie în acțiunile prevăzute de Pactul Ecologic European (PEE) – o foiae de 
parcurs elaborată de Comisia Europeană pentru stabilirea unui set de acțiuni menite să 

încurajeze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară curată și 
să pună capăt schimbărilor climatice, să inverseze declinul biodiversității și să reducă 
poluarea.  

Proiectul se înscrie în estimările identificate la nivelul Planului de Dezvoltare Regională a 
Regiunii Centru, care menționează tendința de creștere a transportului ecologic.  

Proiectul propus este complementar următoarelor proiecte:  

• 3.2.3.5 Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița (inclusiv 
stații de încărcare) – proiect în implementare  

• 1.1.2.13 Achiziționare stații de încărcare 

Dezvoltare 
terminal de 

transport 
public și stații 
de încărcare 

autobuze 

Implementarea proiectului asigură integrarea cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a 
Municipiului Toplița, proiectul fiind propus în cadrul PMUD.  

Proiectul se înscrie în estimările identificate la nivelul Planului de Dezvoltare Regională a 
Regiunii Centru, cu privire la dezvoltarea transportului. 

De asemenea, proiectul se înscrie în estimările identificate la nivelul Planului de Dezvoltare 

Regională a Regiunii Centru, care subliniază necesitatea acestui tip de investiții.  

Modernizare și 

înființare statii 
de autobuz 

Implementarea proiectului asigură integrarea cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a 

Municipiului Toplița, proiectul fiind propus în cadrul PMUD.  

Proiectul se înscrie în estimările identificate la nivelul Planului de Dezvoltare Regională a 

Regiunii Centru, cu privire la dezvoltarea transportului. 

Implementare 

sistem de 
tarifare pentru 
sistemul de 

transport 
public 

Implementarea proiectului asigură integrarea cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a 

Municipiului Toplița, proiectul fiind propus în cadrul PMUD.  

Proiectul se înscrie în estimările identificate la nivelul Planului de Dezvoltare Regională a 
Regiunii Centru, cu privire la dezvoltarea transportului, respectiv:   

Pag. 16 ”În perioada 2021-2027 sunt necesare investiții care vizează dezvoltarea unui 
transport modern, eficient și accesibil la nivel urban sau metropolitan”. 

Proiectul propus este complementar cu următorul proiect din cadrul strategiei:  

1.1.2.18 Dotarea stațiilor cu facilitățile și dotările necesare 

Implementare 
sistem de 
informare a 

călătorilor 

Proiectul se înscrie în estimările identificate la nivelul Planului de Dezvoltare Regională a 
Regiunii Centru, cu privire la dezvoltarea transportului. 
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Intervenție 
prioritară 

Proiecte complementare 

Asigurarea 
infrastructurii 

pentru un 
sistem de 
management al 

traficului 

Implementarea proiectului asigură integrarea cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a 
Municipiului Toplița, proiectul fiind propus în cadrul PMUD.  

Proiectul se înscrie în estimările identificate la nivelul Planului de Dezvoltare Regională a 
Regiunii Centru, cu privire la dezvoltarea transportului. 

Proiectul propus este complementar următoarelor proiecte:  

1.1.2.25 Înființarea serviciului de transport public și modernizare a infrastructurii 
de transport urban 

1.1.2.26 Înființarea structurii necesare pentru managementul traficului 

Amenajare 

piste pentru 
biciclete în 
municipiul 

Toplița 

Implementarea proiectului asigură integrarea cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a 

Municipiului Toplița, proiectul fiind propus în cadrul PMUD.  

Proiectul răspunde problemelor identificate la nivelul Planului de Dezvoltare Regională a 
Regiunii Centru. 

Proiectul propus este complementar următoarelor proiecte:  

• 1.1.2.14 Amenajare parcaje biciclete în locații strategice 
• 2.1.1.3 Marcarea unor drumuri de biciclete pentru cicloturism 

• 3.1.1.4 Organizarea de campanii în școli pentru conștientizarea importanței păstrării 
curățeniei și protejării mediului înconjurător 

• 3.2.3.2 Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor de agreement 
• 3.2.2.2 Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul 

Toplița, județul Harghita 

Intervenții propuse în cadrul Priorității de investiții  8 – O regiune atractivă:  

Intervenție 
prioritară 

Proiecte complementare 

Regenerare 

urbană a 
cartierelor de 
locuințe 

Sportivilor și 
Cornișa 
 

Proiectul se integrează în Domeniul Strategic 1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană 
durabilă, Obiectiv strategic: Creșterea coeziunii teritoriale și reducerea disparităților 
intraregionale prin îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport și comunicații și 
sprijinirea dezvoltării urbane integrate,  Prioritatea specifică P.1.3 Consolidarea rolului și 
funcțiilor așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori importanți în asigurarea coeziunii 
teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe cunoaștere, Prioritatea 1.3.3 Creșterea 
coeziunii economice și sociale a orașelor prin implementarea de strategii de dezvoltare 
locală integrate la nivel de zone urbane marginalizate și prin sprijinirea acțiunilor de 
regenerare urbană și Prioritatea 1.3.4 Revitalizarea economică și socială a orașelor mici 
precum și a localităților urbane monoindustriale.  

Proiectul propus este complementar următorului proiect:  

3.2.3.5 Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița (inclusiv stații de 
încărcare) – proiect în implementare 

Reabilitarea și 

modernizarea 
Centrului 
Wellness - Băile 

Banffy Toplița 

Proiectul se înscrie în domeniul strategic 5 al Planului de Dezvoltare Regională a Regiunii 

Centru, mai exact în Obiectivul strategic: Dezvoltarea sectorului turistic și a sectoarelor 
economice conexe prin valorificarea potențialului natural și antropic al Regiunii Centru și 
susținerea activităților culturale și recreative. 

Proiectul se înscrie și în linia solicitărilor provenite pe parcursul consultărilor publice cu 
privire la intervențiile care ar trebui avute în vedere în mod prioritar în dezvoltarea viitoare 
a Municipiului Toplița, sugestiile primite fiind ”Dezvoltarea turismului”, ”Luarea unor măsuri 
care să atragă investitori în turismul din zona Topliței”.  

Proiectul propus este complementar următorului proiect:  

2.1.2.2 Programe de promovare a potențialului municipiului pentru turismul balnear 

Amenajare 

spațiu cultural 

Proiectul se înscrie în domeniul strategic 5 al Planului de Dezvoltare Regională a Regiunii 

Centru, mai exact în Obiectivul strategic: Dezvoltarea sectorului turistic și a sectoarelor 
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Intervenție 
prioritară 

Proiecte complementare 

multifuncțional 
în aer liber 

 

economice conexe prin valorificarea potențialului natural și antropic al Regiunii Centru și 
susținerea activităților culturale și recreative.  

Proiectul se înscrie și în linia solicitărilor provenite pe parcursul consultărilor publice cu 
privire la intervențiile care ar trebui avute în vedere în mod prioritar în dezvoltarea viitoare 
a Municipiului Toplița, sugestia primită fiind ”asigurarea dezvoltării culturale”. 

Amenajarea 

conservativă a 
ariei naturale 
protejate 

“Cascadă de 
apă termală” şi 
menținerea 

accesului la 
rezervația 
naturală 

Proiectul se înscrie în Domeniul Strategic 4 Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice 

din cadrul Planului de Dezvoltare Regională a Regiunii Centru, mai exact în Obiectivul 
strategic: Creșterea calității vieții locuitorilor Regiunii Centru prin reducerea emisiilor de CO2 
și o mai bună gestionare a resurselor, conservarea biodiversității și creșterea adaptării la 
schimbările climatice, Prioritatea specifică P.4.3 Protejarea și conservarea biodiversității 
regionale.  

Proiectul este complementar următorului proiect propus în cadrul SIDU:  

1.1.2.12 Lărgirea străzii către cascada mezotermală și pârtia de ski 

 

C. Participarea factorilor locali interesați  

Elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbană a fost realizată în cadrul unui proces care a 

implicat consultarea factorilor de interes de la nivelul municipiului Toplița: comunitatea locală și alte 

entități interesate, pentru identificarea obiectivelor și intereselor comune ale diverselor medii 

profesionale, politice, ale structurilor instituționale și civice, lideri și chiar cetățeni și pentru 

participarea în procesul consultativ și cooptarea tuturor acestora în efortul pentru implementarea 

strategiei. 

Sinteza acțiunilor care au vizat activarea cadrului partenerial sunt rezumate în continuare:  

Etapa de 

elaborare 
Metode de lucru 

Perioade de 

desfășurare 
Documente justificative 

Analiza 

contextului 

local 

Chestionarea 

instituțiilor și 

structurilor 

relevante 

Octombrie 2020 

– Martie 2021 

Adresă solicitare informații către:  

1. AJOFM Harghita,  

2. AJPIS Harghita,  

3. Camera de COmerț și Industrie,  

4. DGASPC,  

5. Inspectoratul Școlar Județean,  

6. Oficiul Registrului Comerțului   

Identificarea 

nevoilor și 

direcțiilor de 

acțiune 

Consultarea 

comunității - 

Studiul opiniilor 

locuitorilor 

3 – 15 decembrie 

2020 

Chestionar consultare comunitate – analiza 

situației existente  

https://www.surveymonkey.com/r/2020_Toplita  

Propunerea 

soluției de 

dezvoltare 

Prezentare publică 

a conceptului 

strategic  

21 ianuarie 2022 

Invitație consultare 

Listă prezență fizic + online  

Suport prezentare  

Minuta întâlnirii  

Formularea și 

definitivarea 

Strategiei 

Integrate de 

Informare și 

consultare publică 

(a comunității 

locale, societății 

civile) 

25 mai – 8 iunie 

2022  

Chestionar consultare comunitate concept 

strategic  

https://www.surveymonkey.com/r/SIDU_Toplita  

https://www.surveymonkey.com/r/2020_Toplita
https://www.surveymonkey.com/r/SIDU_Toplita
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Etapa de 

elaborare 
Metode de lucru 

Perioade de 

desfășurare 
Documente justificative 

Dezvoltare 

Urbană 

Informarea directă 

(a partenerilor și 

părților interesate) 

25 mai – 8 iunie 

2022  
Adresă informare și solicitare feedback  

Consultare publică 

în cadrul procedurii 

de transparență 

decizională  

5 – 16 august 

2022 

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act 

normativ: https://primariatoplita.ro/anunt-

consultare-publica-sidupmum/  

Constituirea 

cadrul care să 

asigure 

implementarea 

și 

monitorizarea 

strategiei  

Constituirea 

structurii de 

management si 

implementare a 

Strategiei de 

Dezvoltare Urbană 

a Municipiului 

Toplița pentru 

perioada 2021-

2030 

23.08.2022 

Dispoziția nr. 595/2022 privind constituirea 

structurii de management si implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Urbană a Municipiului 

Toplița pentru perioada 2021-2030 

Constituirea 

Comisiei de selecție 

a proiectelor 

aferente a 

Strategiei de 

Dezvoltare Urbană 

a Municipiului 

Toplița pentru 

perioada 2021-

2030 

22.09.2022 

Dispoziția NR. 666/2022 privind constituirea 

Comisiei de selecție a proiectelor aferente a 

Strategiei de Dezvoltare Urbană a Municipiului 

Toplița pentru perioada 2021-2030 

La elaborarea strategiei și-au adus aportul o serie de factori de interes local fie prin furnizarea de 

date și informații, participarea la consultările publice sau la întâlnirile consultative organizate pe 

parcurs. Pe lângă comunitatea locală, factorii de interes local implicați în acest demers au fost:  

• Conducerea instituției administrației publice locale (primar, viceprimari, administrator public) 

și consilieri locali  

• Reprezentanți ai departamentelor din cadrul Primăriei Municipiului Toplița  

• Reprezentanți ai entităților care activează în domeniile:  

o Infrastructură tehnico-edilitară și dezvoltare teritorială: 

▪ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Toplița 

▪ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani - Giurgeu 

▪ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita  

▪ Asociația de Dezvoltare intercomunitară „S.I.M.D. Harghita” 

▪ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 

▪ Ocolul Silvic Toplița din cadrul Direcției Silvice Harghita 

▪ S.C. Aqua Călimani SRL 

▪ Agenția pentru Protecția Mediului Harghita 

o Cultura:  

▪ Biblioteca Municipală „George Sbârcea” 

https://primariatoplita.ro/anunt-consultare-publica-sidupmum/
https://primariatoplita.ro/anunt-consultare-publica-sidupmum/
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▪ Casa de Cultură Toplița 

▪ Școala Populară de Artă Toplița (subordonată Școlii Populare de Arte 

Miercurea Ciuc) 

▪ Fundația Culturală „Miron Cristea” 

o Educație:  

▪ Clubul Elevilor 

▪ Liceul teoretic „Kemeny Janos” 

▪ Liceul teoretic „O.C. Tăslăuanu” 

▪ Colegiul Național „Mihai Eminescu” 

▪ Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” 

▪ Școala Gimnazială "Miron Cristea" 

▪ Școala Gimnazială „Sfântu Ilie” 

▪ Școala Gimnazială Topliţa-Călimănel 

o Sănătate:  

▪ Spitalul Municipal Toplița 

• Reprezentanți ai mediului de afaceri 

 Pentru perioada de implementare a strategiei integrate de dezvoltare au fost constituite:  

• Structura de management si implementare a Strategiei de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030 prin Dispoziția nr. 595/2002, formată 

din reprezentanți ai direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Toplița, care are 

ca atribuții:  

o planificarea monitorizării și evaluării SIDU;  

o punerea în aplicare a SIDU și monitorizarea progresului implementării acesteia;  

o organizarea ședințelor de evaluare finală a documentului strategic;  

o cooptarea de parteneri relevanți care pot aparține societății civile și care pot contribui 

la implementarea măsurilor propuse în Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Toplița 2021-2030 

• Comisia de selecție a proiectelor aferente a Strategiei de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030 prin Dispoziția nr. 666/2002, formată 

din reprezentanți ai direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Toplița, 

reprezentant al Spitalului Municipal Toplița, reprezentant al Liceul teoretic „O. C. Tăslăuanu”, 

reprezentant al ADI Călimani – Giurgeu, care are ca atribuții:  

o stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor din cadrul SIDU care vor fi promovate la 

finanțare în cadrul POR 2021 - 2027;   

o realizarea selecției proiectelor care vor fi promovate la finanțate în cadrul POR 2021 

– 2027 și stabilirea listei de proiecte prioritare care vor fi înaintate către ADR Centru.   

Practic, Structura de management si implementare a Strategiei de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030 va asigura monitorizarea și evaluarea 

implementării strategiei, dar și consultarea și implicarea diverselor entități locale care pot contribui 

la dezvoltarea durabilă a municipiului în timp ce selectarea proiectelor prioritare, care vor fi 

promovate la finanțare va fi asigurată de Comisia de selecție a proiectelor aferente a 

Strategiei de Dezvoltare Urbană a Municipiului Toplița pentru perioada 2021-2030 care 

are o componență extinsă ce respectă cadrul partenerial așteptat pentru un astfel de demers.     
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