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 În perioada aderării României la Uniunea Europeană, odată cu apariția noilor reglementări 

economico-financiare europene, care au intrat în vigoare în 2008, firma SC K-Land SRL a realizat 

strategia de dezvoltare pe durată medie și lungă a comunei Micfalău din prisma acestor reglementări. 

În urma schimbării conducerii și a unei verificări a instituției Prefectului județului Covasna, s-a 

constatat că comuna Micfalău nu are votată o strategie de dezvoltare durabilă. Astfel s-a formulat 

necesitatea actualizării strategiei în conformitate cu noile tendințe, posibilități și factori locali, 

regionali și europeni.  

 În asemenea condiții metodologia de realizare a acestei actualizări cuprinde următoarele 
etape:  

Etapa 1. Studierea și analiza documentelor strategice europene, naționale, regionale, 
județene 

Etapa 2. Analiza principalilor indicatori locali: 

1. Prezentarea teritoriului 

2. Analiza infrastructurii, a instituțiilor și a serviciilor existente 

2.1. Infrastructură 

2.2. Analiza și evaluarea economiei locale 

2.3. Agricultură 

2.4. Educație 

2.5. Sănătate și asistență socială 

2.7. Aspecte și trenduri demografice 

2.8. Cultură și identitate locală, recreațională și sfera civilă 

Etapa 3. Analiza SWOT al comunei 

Etapa 4. Formularea concepției de lungă durată a comunei Micfalău 

Etapa 5. Formularea priorităților și elaborarea planului de proiecte  
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I. Studierea și analiza documentelor strategice europene, naționale, 

regionale, județene 

ANALIZA CADRULUI STRATEGIC  

În procesul de realizare a cadrului strategic au fost consultate următoarele documente strategice și 

legislative 

Nivel Document

European Strategia Europa 2020 

Regulamentul UE nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului

Național Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

Acordul de Parteneriat cu Uniunea Europeană 2014-2020 

Strategie națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei și Planul strategic de 
acțiuni pentru perioada 2015-2020 

Regional Strategia Regiunii de Dezvoltare Centru 2014-2020 

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020

Județean Planul POTSA – Strategia de dezvoltare a județului Covasna 2015-2020 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Covasna pe anii 2014-2020 

Strategia comună a județelor Covasna și Harghita 2014-2020
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Europa 2020  1

 Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă 

incluziunii – propune trei priorități care se susțin reciproc și oferă o imagine de ansamblu a 

economiei sociale de piață a Europei pentru secolul al XXI-lea: 

b) Creștere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

c) Creștere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

d) Creștere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială și teritorială. 

Au fost identificate următoarele obiective măsurabile, care pot fi monitorizate în reușita acestei 

strategii: 

- Rata ocupării forței de muncă a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să 

crească de la nivelul actual de 69% la cel puțin 75%, care se poate realiza printr-o mai mare 

implicare a femeilor, a lucrătorilor în vârstă și printr-o mai bună integrare a migranților pe piața 

muncii; 

- UE urmărește păstrarea obiectivului de a investi 3% din PIB în cercetare-dezvoltare în paralel cu 

dezvoltarea unui indicator care să reflecte intensitatea acestuia și a inovării; 

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990 sau cu 

30%, dacă există condiții favorabile în acest sens; creșterea la 20% a ponderii surselor 

regenerabile de energie în consumul final de energie și o creștere cu 20% a eficienței energetice; 

- Reducerea rate de abandon școlar de la valoarea actuală de 15% la 10% și majorarea 

procentajului persoanelor cu vârstă cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii superioare de la 31% 

la cel puțin 40% în 2020; 

- Numărul cetățenilor europeni cu un nivel de trai inferior pragului național de sărăcie ar trebui 

redusă cu 25%, ceea ce ar însemna ajutor acordat pentru 20 de milioane de persoane care se află 

în  sărăcie (pag. 14, Europa 2020) 

http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/pdf/complet_ro.pdf1

http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/pdf/complet_ro.pdf
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Regulamentul UE nr. 1305/2013  2

 FEADR contribuie la Strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltării durabile în întreaga 

Uniune, prin dezvoltarea unui sector agricol mai echilibrat din punct de vedere teritorial și ecologic, 

mai benefic pentru climă, mai resilient, mai competitiv și mai innovator, contribuind de asemenea la 

dezvoltarea teritoriilor rurale. 

Principalele obiective sunt: 

• Favorizarea competitivității agriculturii 

• Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice 

• Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurare, 

inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă; 

Obiectivele dezvoltării rurale sunt atinse prin intermediul următoarelor șase priorități ale Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală (art. 4,5 din Reg. UE nr. 1305/2013): 

• Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 

zonele rurale; 

• Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

în toate regiunile și promovarea tehnologiilor Agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor; 

• Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; 

• Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și 

silvicultură; 

• Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar și silvic; 

 http://www.renascc.eu/documente/Reg%201305%20RO_809ro.pdf 2

http://www.renascc.eu/documente/Reg%2525201305%252520RO_809ro.pdf
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• Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

Concluzii și relevanță pentru Micfalău: 

Creșterea viabilității exploatațiilor agricole și promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor Agricole sunt obiective importante în cadrul strategiei 

comunei Micfalău, deoarece comuna dispune de suprafețe agricole mari, favorabile îndeosebi 

creșterii animalelor. Din păcate din cauza valorificării îngreunate, câteodată chiar imposibile a 

produselor agricole primare foarte mulți au renunțat la creșterea animalelor, cu toate că există un 

potențial ridicat în comună. Astfel aceste două obiective sunt primare și la nivelul comunei Micfalău. 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030  3

 Documentul urmează prescripțiile metodologice ale Comisiei Europene și reprezintă un 

proiect comun al Guvernului României, prin Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, și al 

Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă. 

Strategia propune o viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor două decenii, cu 

obiective care transced dur ciclurilor electorale și preferințele politice conjuncturale: 

Orizont 2013 – Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în 

ansamblul programelor și politicilor publice ale României; 

Orizont 2020 – Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii 

indicatori ai dezvoltării durabile; 

 http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-3

romaniei-2013-2020-2030 

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030
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Orizont 2030 – Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor 

UE. 

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe tremen mediu și lung, o creștere economică 

ridicată și, în consecință, o reducere substanțială a decalajelor economico-sociale dintre România și 

celelalte state membre ale UE. 

Direcțiile prinicpale de acțiune, detaliate pe sectoare și orizonturi de timp sunt: 

• Corelarea rațională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiționale 

în profil intre-sectorial și regional, cu potențialul și capacitatea de susținere a 

capitalului natural; 

• Modernizarea accelerată a sistemelor de educație și formare profesională, sănătate 

publică și servicii sociale, ținând seama de evoluțiile demigrafice și de impactul 

acestora pe piața muncii; 

• Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere 

economic și ecologic, în deciziile investiționale; introducerea fermă a criteriilor de 

eco-eficiență în toate activitățile de producție și servicii; 

• Anticiparea efectelor schimbărilor climatice și elaborarea din timp a unor planuri de 

măsuri pentru situații de criză generate de fenomene naturale  antropice; 

• Asigurarea securității și siguranței alimentare prin valorificarea avantajelor 

comparative ale României, fără a face rabat de la exigențele privind menținerea 

fertilității solului, conservarea biodiversității și protejarea mediului; 

 Identificarea unor surse suplimentare de finanțare pentru realizarea unor proiecte și programe 

de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecției mediului, siguranței 

alimentare, educației, sănătății și serviciilor sociale; 

Protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural național; racordarea la 

normele și standardele europene privind calitatea vieții. 
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Concluzii și relevanță pentru Micfalău: 

 Aceste direcții de dezvoltare sunt relevante și în cazul comunei Micfalău, deoarece principala 

problemă întâlnită este situția economică precară a comunei, din punct de vedere al numărului redus 

de firme locale. Resursa umană activă are o pregătire profesională adecvată – deoarece foarte mulți 

lucrează în străinătate sau în orașele mai mari – însă din lipsa pregătirii antreprenoriale, aceste valori 

umane nu sunt valorificate în sânul comunității. Acest lucru pe termen lung are efecte 

multiplicatoare, deoarece generațiile noi nu au posibilitatea să cunoască și să însușească de la 

meșteri aceste cunoștințe de bază (de ex.: cioplitul în piatră, care este un meșteșugărit renumit al 

comunei de multe decenii), deci în condițiile actuale peste câțiva ani nu vor mai fi meșteri care să 

preia această activitate. 

Acordul de Parteneriat cu Uniunea Europeană 2014-2020  4

 Obiectivul gobal al acestui acord este aceea de a reduce discrepanțele de dezvoltare 

economică și socială între România și statele membre UE. Acest document identifică o serie de 

provocări, probleme și sugerează diferite priorități de finanțare și indică factorii, care pot influența 

îndeplinirea cu success a obiectivelor operaționale. 

Principalele provocări identificate de Comisia Europeană: 

➢ Participarea redusă pe piața forței de muncă – în clasamentul celor mai scăzute rate ale 

ocupării forței de muncă în UE, România se situează pe poziția a șasea. Această poziție este 

întărită din ce în ce mai mult doarece cei mai afectați sunt tinerii, care intră în șomaj fiindcă 

nu au loc de muncă și nu urmează nici studii superioare sau cursuri de formare profesională.  

 http://old/fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/4

Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf 

http://old/fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://old/fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://old/fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
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➢ Totodată proporția ocupării forței de muncă în activitățile Agricole rămâne ridicată. Grupurile 

vulnerabile (în special romii) se confruntă cu dificultăți de integrare pe piața forței de muncă. 

Pe de altă parte țara noastră se confruntă cu un dezechilibru persistent între nevoile forței de 

muncă și competențele profesionale. Trebuie amintit că ponderea populației expuse riscului 

de sărăcie sau excluziune socială este a doua ca valoare la nivelul uniunii. Deosebit de 

afectate de acest fenomen sunt persoanele care locuiesc în zonele rurale și grupurile 

vulnerabile. 

➢ Infrastructură subdezvoltată – sistemul feroviar se află în situație precară: scăderea cererilor 

privind serviciile de transport marfă și de persoane, din cauza vitezei scăzute, a condițiilor de 

călătorie și a  siguranței. Accesibilitatea internațională și conexiunile interregionale sunt 

afectate de inexistența autostrăzilor. Navigația pe căile nautice interioare este mult sub 

potențialul său real, în principal pe Dunăre, iar transportul intremodal este subdezvoltat. 

Acoperirea cu bandă largă – deși în ultimul timp a crescut semnificativ – nu este realizată în 

totalitate, care trage după sine și dezvoltarea îngreunată a comerțului electronic. 

➢ Competitivitate scăzută și sistemul precar de cercetare și inovare – economia se 

caracterizează în deosebi prin IMM-uri, care au un nivel scăzut de competitivitate și 

specializate în industriile cu o utilizare intensivă a forței de muncă. 

Concluzii și relevanță pentru Micfalău: 

Din aceste trei provocări identificate cea de a doua este mai reprezentativă din perspective comunei 

Micfalău, deoarece există și alte probleme cu infrastructura locală: străzile comunale sunt pietruite, 

sistemul de canalizare trebuie extins și finalizat, nu există trotuare; infrastructura recreativă necesită 

mari dezvoltări (nu sunt terenuri de joacă, exista sală de sport și este folosită decomunitate, dar este 

mică pentru evenimente sportive de amploare, terenul de sport este în situație precară etc.). 
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Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei și 

Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020  5

Documentul diferențiază două mari politici zonale în perioada 2015-2020: dimensiunea teritorială a 

sărăciei constând în reducerea disparităților teritoriale, respectiv îmbunătățirea calității vieții în 

zonele rurale.  

Consolidarea capacității instituționale de reducere a sărăciei și de promovare a incluziunii sociale se 

va realiza prin intermediul următoarelor obiective: 

1. Creșterea capacițății de elaborare de politici și de management la toate nivelurile 

2. Dezvoltarea unei abordări integrate în domeniul politicilor sociale 

3. Dezvoltarea sistemelor de monitorizare și evaluare 

4. Îmbunătățirea furnizării de servicii cu tehnologia informației și comunicațiilor 

5. Modernizarea sistemelor de plată 

Inițiativele cheie prevăzute de acest document strategic în perioada 2015-2017 au fost: 

1. Creșterea ocupării forței de muncă în rândul persoanelor cu venituri reduse și a celor din 

grupurile vulnerabile prin programe personalizate de activare a forței de muncă 

2. Creșterea nivelului de susținere a veniturilor populației sărace și introducerea stimulentelor 

pro-muncă pentru beneficiarii programelor 

3. Dezvoltarea serviciilor sociale integrate la nivel comunitar 

4. Îmbunătățirea instrumentelor pentru identificarea școlilor dezavantajate pentru a asigura 

faptul că toți copiii beneficiază de oportunități egale 

5. Consolidarea serviciilor sociale de protecție a copilului 

6. Dezvoltarea unui instrument pentru identificarea satelor sărace și a comunităților rurale 

marginalizate 

 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf 5

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf
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7. Investiții în îmbunătățirea actualului sistem IT pentru construirea unui sistem electronic de 

asistență socială eficientă 

8. Dezvoltarea unui sistem de plată modern 

9. Consolidarea mecanismelor de coordonare și dezvoltarea unui sistem de monitorizare și 

evaluare 

 Implementarea acestor inițiative cheie propuse, precum și a măsurilor vor determina 

obținerea principalului rezultat vizat de această strategie: incluziunea socială a grupurilor vulnerabile 

și reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000, 

până în anul 2020, față de anul 2008, conform țintei asumate de România în vederea îndeplinirii 

obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

 Uniunea Europeană a demarat pregătirile pentru noua perioadă de programare 2014-2020, 

începând încă din 2010 cu adoptarea Strategiei Europa 2020 și publicarea Raportului al cincilea 

privind coeziunea economică, socială și teritorială, continuând în 2011 cu trasarea bugetului pentru 

perioada 2014-2020 și ulterior cu publicarea propunerilor de regulamente, urmând ca apoi în martie 

2012 să publice prima propunere a Cadrului Strategic Comun , care a fost urmat de mai multe. Prin 6

toate aceste documente, Comisia Europeană a propus mai multe schimbări importante ale modului în 

care politica de coeziune este concepută și pusă în aplicare, și anume: 

• concentrarea tematică asupra priorităților Strategiei Europa 2020 privind creșterea inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii; 

• orientarea pe rezultate și performanță – întărirea rolului monitorizării și evaluării sistemului 

de indicatori; 

• posibilitatea elaborării de programe multi-fond în cazul implementării fondurilor structurale; 
• consolidarea coeziunii teritoriale; 

• simplificarea implementării.  

   http://regio-adrcentru.ro/por-2014-20206

http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020
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Strategia Regiunii de Dezvoltare Centru 2014-2020  7

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a demarat procesul de elaborare a Strategiei 

de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020. În acest document s-au identificat  

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

Cele șase axe prioritare identificate în strategie sunt: 

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale – Creșterea 

coeziunii teritoriale a Regiunii Centru prin sprijinirea dezvoltării urbane, prin dezvoltarea 

infrastructurii tehnice (transport, comunicații, utilități, energie) și a infrastructurii sociale 

(educație, cercetare, sănătate, socială) la nivelul Regiunii Centru. 

2. Creșterea competitivității economice, stimularea inovării - prin valorificarea mai bună a 

potențialului regional, prin stimularea inovării și a economiei orientate spre cunoaștere, prin 

dezvoltarea unor instrumente specifice (infrastructură de afaceri, de transfer tehnologic, 

clustere, rețele de afaceri etc.) și prin crearea unui mediu atractiv pentru investiții. 

3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării 

surselor alternative de energie – Protecția mediului înconjurător, conservarea 

biodiversității, diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale, 

extinderea utilizării resurselor alternative de energie, îmbunătățirea eficienței energetice în 

sectorul economic și în cel casnic. 

4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii - Valorificarea 

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

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

decalajelor economice și sociale față de localitățile din mediul urban. 

  http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=strategia2014-20207

http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=strategia2014-2020
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5. Dezvoltarea turismului - prin punerea în valoare a patrimoniului turistic natural și antropic, 

prin extinderea și modernizarea infrastructurii turistice, prin îmbunătățirea și diversificarea 

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

industriilor creative din Regiunea Centru. 

6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale - prin dezvoltarea resurselor 

umane (extinderea accesului locuitorilor din Regiunea Centru la servicii de educație, sănătate, 

sociale și ale administrației locale, diversificarea și creșterea calității acestor servicii), prin 

facilitarea reinserției sociale a persoanelor dezavantajate social și prin contracararea efectelor 

declinului demografic. 

Concluzii și relevanță pentru Micfalău: 

În cadrul fiecărei axe mai sus amintite putem regăsi obiective și priorități care se încadrează din 

strategia comunei Micfalău cum sunt: dezvoltarea economiei locale, sprijinirea agriculturii, 

dezvoltarea turismului etc.  
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Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020  8

 Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru a fost realizată printr-un puternic 

parteneriat care a adus împreună reprezentanți ai universităților, ai sectorului de cercetare-dezvoltare, 

ai mediului de afaceri și ai organizațiilor de sprijinire a afacerilor, autorități locale și ONG-uri 

interesate. 

 Viziunea acestei strategii este: Regiunea Centru construiește inovativ o economie bazată pe 

cunoaștere și grijă față de mediul înconjurător, prin participarea activă a locuitorilor săi, respectând 

principiile cooperării și parteneriatului și valorificând atuurile economice și sociale precum și 

specificul său regional. 

În acest document sunt formulate următoarele direcții și priorități strategice: 

I. Construirea unei culturi economice a inovării 

1. Sprijinirea activităților de inovare și modernizare ale întreprinderilor 

2. Sprijinirea întreprinderilor innovative în vederea utilizării instrumentelor de 

finanțare europeană 

3. Sprijinirea entităților economice bazate pe cercetare 

4. Susținerea activităților clusterelor inovative și a altor structuri de cooperare 

economice 

5. Susținerea orașelor „inteligente” (transport urban, energie etc.) 

II. Cercetarea în sprijinul afacerilor regionale 

I.1. Crearea și modernizarea infrastructurii de cercetare din cadrul entităților publice 

și private 

I.2. Valorificarea potențialului de cercetare prin sprijinirea activităților cercetătorilor 

I.3. Crearea de parteneriate viabile între cercetare, mediul de afaceri și autorități 

publice 

I.4. Dezvoltarea rețelelor de transfer tehnologic 

  http://www.adrcentru.ro/Document_Files/6.Strategia%20de%20specializare%20inteligenta-directii,8

%20prioritati,%20masuri_mu1o5k.pdf

http://www.adrcentru.ro/Document_Files/6.Strategia%2520de%2520specializare%2520inteligenta-directii,%2520prioritati,%2520masuri_mu1o5k.pdf
http://www.adrcentru.ro/Document_Files/6.Strategia%2520de%2520specializare%2520inteligenta-directii,%2520prioritati,%2520masuri_mu1o5k.pdf
http://www.adrcentru.ro/Document_Files/6.Strategia%2520de%2520specializare%2520inteligenta-directii,%2520prioritati,%2520masuri_mu1o5k.pdf
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II. Domenii de excelență pentru o dezvoltare inteligentă 

II.1.Crearea și dezvoltarea popilor de excelență și a rețelelor de centre de excelență în 

sectoarele economice prioritare 

II.2.Sprijinirea companiilor inovative care activează în domeniile de excelență 

II.3.Susținerea Cercetării-Dezvoltării Inovării în domeniile de excelență 

II.4.Dezvoltarea brandurilor regionale 

III. Competențe profesionale pentru o economie bazată pe cunoaștere 

III.1.Modernizarea Infrastructurii de educație și formare profesională în domeniile de 

excelență 

III.2.Îmbunătățirea pregătirii profesionale în domeniile regionale de excelență 

III.3.Creșterea competențelor antreprenoriale în domeniile regionale de excelență 

III.4.Îmbunătățirea abilităților de utilizare a tehnologiilor IT în domeniile de excelență 

IV. Cooperare interregională la nivel european 

IV.1.Sprijinirea participării întreprinderilor inovative la diverse rețele internaționale de 

cooperare economică 

IV.2.Extinderea participării active a instituțiilor de cercetare din Regiunea Centru în 

rețelele intrenaționale de cercetare. 
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Planul POTSA – Strategia de dezvoltare a județului Covasna 2015-2020  9

Acest document cu o vastă analiză a situației actuale a județului definește 6 obiective strategice, 

fiecare având mai multe priorități după cum urmeză: 

I. Îmbunătățirea accesibilității județului și a infrastructurii tehnico-edilitare, educaționale, de 

sănătate și sociale 

1.1 Îmbunătățirea accesibilității județului și a mobilității locuitorilor și mărfurilor prin 

dezvoltarea și modernizarea rețelei de infrastructură rutieră din județ 

1.2 Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare 

1.3 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, culturale și sportive 

1.4 Îmbunătățirea infrastructurii unităților medicale și a celor de protecție socială 

1.5 Îmbunătățirea accesului la TIC, a calității și utilizării acestor rețele de către 

populație, agenți economici și instituții 

II. Dezvoltarea economiei județului și creșterea competitivității acesteia 

2.1 Creșterea investițiilor în domeniile/sectoarele ce valorifică sursele de avantaj 

competitiv al județului: agricultură, turism, cultură și industrii creative, IT, industrie 

prelucrătoare, fond forestier, ape minerale, gaze mofetice etc. 

2.2 Creșterea competitivității IMM-urilor din sectoarele/domeniile sursă de avantaj 

competitiv 

2.3 Dezvoltarea capitalului uman 

2.4 Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și facilitarea accesului la servicii 

medicale de calitate 

2.5 Îmbunătățirea serviciilor de protecție socială 

III. Dezvoltarea sustenabilă a spațiului rural 

3.1 Creșterea competitivității producătorilor agricoli 

3.2 Valorificarea eficientă a resurselor naturale 

3.3. Diversificarea activităților non-agricole 

  http://www.investinszeklerland.eu/dl/Covasna_Strategie.pdf 9

http://www.investinszeklerland.eu/dl/Covasna_Strategie.pdf
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IV. Dezvoltarea durabilă a turismului 

4.1 Dezvoltarea turismului balnear 

4.2 Dezvoltarea turismului cultural 

4.3 Dezvoltarea agroturismului și a turismului montan 

V. Dezvoltarea teritorială coerentă și creșterea capacității administrative 

5.1 Creșterea coeziunii interne ale orașelor județului și influenței de centre urbane 

pentru comunitățile rurale din sfera de influență 

5.2 Creșterea capacității administrative 

VI. Protejarea și conservarea mediului natural 

6.1.Îmbunătățirea calității aerului 

6.2.Implementarea managementului integrat al deșeurilor 

6.3.Protecția și conservarea habitatelor naturale și a ariilor naturale protejate 

6.4.Creșterea capacităților instituționale în domeniul protejării și conservării mediului 

natural 

Concluzii și relevanță pentru Micfalău: 

Prima prioritate vizând dezvoltarea accesibilității județului intercalează cu o problemă majoră a 

populației din Micfalău, legat de legăturile de transport în comun; iar cea referitoare la dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare cu problemele legate de străzile comunale pietruite. Dezvoltarea 

economică a județului și dezvoltarea sustenabilă a vieții rurale împreună alcătuiesc structura de bază 

a dezvoltării comunei Micfalău. Protejarea mediului și promovarea turismului sunt de asemenea 

prioritare în procesul de dezvoltare a comunei Micfalău. 
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Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Covasna pe anii 

2014-2020  10

Ca o concluzie majoră a acestui document putem formula ideea că tipurile de servicii și furnizori de 

servicii din județul Covasna prezintă o varietate destul de mare, însă nu există în fiecare caz o 

colaborare între furnizori care să permită folosirea eficientă a resurselor limitate care există în 

domeniul asistenței sociale. Nevoile prioritare identificate în acest document sunt următoarele: 

I. Nevoile identificate în domeniul protecției drepturilor copilului 

I.1.Spijinirea menținerii copiilor în familia naturală prin prevenirea abandonului 

copiilor și a instituționalizării 

I.2.Oferirea serviciilor de calitate, corespunzătoare standardelor minime obligatorii și 

nevoilor individuale ale copiilor din sistemul de protecție 

I.3.Soluționarea cazurilor copiilor părăsiți în spitale 

I.4.Asigurarea unor servicii specializate pentru copii cu probleme speciale 

I.5.Asigurarea de servicii specializate pentru copii care au săvârșit fapte penale și nu 

răspund penal și pentru copiii cu probleme de comportament din sistemul de 

protecție a copilului 

I.6.Reabilitarea/extinderea capacității unor servicii 

I.7.Sprijinirea tinerilor din sistemul de protecție a copilului în vederea integrării 

socio-profesionale 

I.8.Intervenția în cazul mamelor minore 

II. În domeniul protecției persoanelor cu dizabilități 

II.1.Consolidarea sistemului actual și asigurarea calității serviciilor prin îmbunătățire 

și dezvoltare 

II.2.Crearea de noi servicii și dezvoltarea celor existente care să corespundă nevoilor 

specifice din județ 

III. În domeniul protecției persoanelor vârstnice 

 http://www.protectiasocialacv.ro/_f/Strategia%202014/Strategie.pdf 10

http://www.protectiasocialacv.ro/_f/Strategia%2525202014/Strategie.pdf


Strategia de dezvoltare a comunei Micfalău pe perioada 2018-2022                   

III.1.Menținerea serviciilor de îngrijire la domiciliu 

III.2.Crearea unor noi servicii rezidențiale și de zi 

IV. Nevoi cu caracter general 

IV.1.Combaterea și prevenirea traficului de persoane 

IV.2.Combaterea violenței în familie și protecția victimelor violenței în familie 

IV.3.Dezvoltare de servicii de consiliere și suport 

IV.4.Dezvoltarea resurselor umane implicate în protecția copilului și asistență socială 

IV.5.Sensibilizarea societății în vederea incluziunii sociale a persoanelor asistate și 

dezvoltarea unor programe de integrare pe piața muncii 

IV.6.Menținerea cooperării și parteneriatului public-privat 

Strategia comună a județelor Covasna și Harghita 2014-2020  11

Obiectivul principal al acestei strategii comune îl constituie creșterea coeziunii sociale a zonei/

regiunii. În acest sens au fost identificate câteva probleme determinante și soluțiile de rezolvare ale 

acestor probleme: 

1. Infrastructura de transport – „Să creștem accesibilitatea zonei”  

2. Protecția mediului (infrastructura edilitară) - „Servicii publice de calitate pentru toți” 

3. Dezvoltare economică - „Ținutul Secuiesc: superputere balneară” 

4. Sănătate - „Prioritatea noastră este Omul” 

5. Educație, învățământ - „Resursa umană este valoarea noastră” 

 http://www.cjcv.ro/_f/Hatarozatok/2012/05_16/75/rezumat_strategie.pdf 11

http://www.cjcv.ro/_f/Hatarozatok/2012/05_16/75/rezumat_strategie.pdf
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Concluzii și relevanță pentru Micfalău: 

Aflată la granița cu județul Harghita această strategie comună este mai relevantă în cazul comunei 

Micfalău, fiind un beneficiar mai tactil al acestor colaborări: infrastructura ce leagă cele două județe 

trece pe teritoriul comunei, serviciile legate de infrastructură edilitară sunt deasemenea realizate pe 

traseul ce include comuna, are resurse natural minerale care ar trebui valorificate, etc. 
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II. Analiza principalilor indicatori locali 

1. Prezentarea teritoriului 

Comuna Micfalău este aşezată în extremitatea nordică a judeţului Covasna, la 25 km distanţă de 

Oraşul Baraolt şi la 22 km de Sfântu Gheorghe, centru politic şi administrativ al judeţului Covasna. 

Drumul național DN 12 parcurge localitatea, făcând legătură între comună și restul localităților din 

județul Covasna și Harghita. Orașul Baraolt este la o distanță de 25 de km, iar municipiul Miercurea 

Ciuc este la o distanță de 45 de km. Calea ferată nu parcurge localitatea, cea mai apropiată gară este 

la Malnaș băi, la o distanță de 3 km.  

Comuna Micfalău a fost întemeiată la începutul sec.XIX de familia contelui Mikó Miklós. 

Cu ocazia recensământului gospodăresc din anul 1814, figura cu 37 de gospodării. Odinioară, lângă 

agricultură (creșterea animalelor, a culturilor agricole), manufactura sticlăriei era principala 

ocupație. Pe lângă localnici, au fost aduși sticlari cehi și germani. Odată cu demararea construirii 

căii ferate, au fost aduși meșteri de prelucrare primară si fasonarea andezitului din Italia. Munca 

acestor oameni era necesară la lucrările de artă (poduri, podețe, viaducte) ivite la construcția de cale 

ferată. În componenta actuală a populației comunei se regăsesc și acum nume ca, Defrancesko, 

Gyakomelo, Valerio, Delnegro, Havel, Lepedus etc. care sunt descendenții meșteșugarilor rămași pe 

aceste meleaguri. Comuna Micfalău a fost înființată în anul 2004, când marea comună Malnaș s-a 

destrămat. 
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Aflat la o altitudine de 610-660 m, teritoriul actual al comunei este de 3.763,31 ha, din care 1.907,71 

ha agricol, 71,26 ha intravilan construcții, 1.771,95 păduri (date furnizate de UAT).  O parte 

reprezentativă a comunei – un procent de 47,08% - reprezintă fondul forestier, care este o sursă 

economică de bază a comunei. 

Suprafața agricolă a comunei este dominată de suprafețe întinse de pășuni (799,45 ha) și fânețe 

(510,26 ha) și doar 30,69% este arabil.  
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Comuna este traversată de râul Olt, de pârâile Valea Mare, Valea Mică și Saldoboș. Teritoriul este 

bogat în izvoare de apă minerală, dintre care amintim: Bedő, Sós, Hunnia, Gazsi, Szimion, Sorbán, 

Hócsa, Bugyogó. Dintre animalele ocrotite amintim ursul brun, pisica sălbatică și lupul; iar ca plantă 

ocrotită ghiocelul.  

2. Analiza infrastructurii, a instituțiilor și a serviciilor existente 

1. Infrastructură 

 Numărul total al gospodăriilor din comună este 776, toate sunt racordate la sistemul de curent 

electric și apă curentă și aproximativ 300 sunt racordate la sistemul de canalizare. Acest procent 

ridicat se datorează în primul rând implementării cu succes de către UAT a proiectului „Canalizare 

menajeră a comunei Micfalău” finanțat de Ministerul Dezvoltării prin OUG 7, în valoare de 

3.400.000 lei, implementat în perioada 2007-2014. Lungimea totală a sistemului de canalizare este 

de 10,7 km. Rețeaua de apă potabilă a fost construită în 1967, a suferit mai multe transformări pe 

parcursul anilor. Este alimentat din apă de suprafață și necesită o reabilitare și modernizare generală.  

 Din punct de vedere a accesibilității comuna este traversată de DN12 ce leagă Sfântu 

Gheorghe de Miercurea Ciuc, respectiv de DJ122  ce leagă Baraoltul de DN12. Drumul național 12 a 

fost reabilitat în totalitate și este în stare foarte bună, în timp ce drumul județean 122 se află în 

situație foarte precară și o parte din ea traversează teritoriul comunei, însă nu poate fi reabilitat de 

UAT, deoarece aparține de rețeaua județeană de drumuri. Pe teritoriul comunei sunt 5 poduri, din 

care 4 au fost construite de persoane fizice și unul se află în proprietatea UAT. Acesta nu de mult a 

fost construit peste râul Olt și a contribuit la creșterea accesibilității comunei, mai ales a izvorului de 

apă minerală Bedő. Lungimea totală a drumurilor comunale este de 10,7 km, care nu sunt asfaltate. 

Drumurile forestiere au o lungime totală de 17,5 km și situația lor este de asemenea precară.  

 Nu există parcări și zone publice verzi pe teritoriul comunei. Din cele două terenuri de joacă, 

unul a fost reabilitat și modernizat recent – cel din curtea grădiniței – iar cealaltă necesită o renovare 
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amplă. Spațiile publice sunt dezordonate, neîntreținute și neîngrijite, ar necesita o reabilitare amplă. 

Există un teren de sport cu o suprafață de 16.520 m2, dar care nefiind întreținut cum se cuvine de-a-

lungul timpului se află într-o situație precară, fiind nevoie de o reabilitare generală pentru a putea fi 

pusă în funcțiune. Sala de sport a fost construită nu de mult și are o suprafață de 377,4 m2, fiind 

folosit mai mult de elevii școlii gimnaziale, dar și de alți tineri pentru a practica sportul( fotbal, tenis 

de masă, judo) sau dansul( dans popular, dans hip-hop) 

Accesibilitatea comunei prin intremediul curselor regulate de autobuze este asigurată de mai multe 

firme private dinspre Sfântu Gheorghe-Miercurea-Ciuc și retur, precum și dinspre Sfântu-Gheorghe  

– Baraolt și retur. Deși calea ferată traversează teritoriul comunei, acesta nu are stație CFR proprie, 

stația cea mai apropiată este la Malnaș Băi.  

În domeniul rețelei de telecomunicații sunt 4 furnizori pe teritoriul comunei: Romtelecom, RDS, 

UPC și STEFACO, astfel sunt acoperite în totalitate necesitățile populației.  

Gospodăria deșeurilor menajere este realizată prin colaborare cu operatorul SC Tega SRL, care 

săptămânal colectează deșeurile menajere pe teritoriul comunei într-un ciclu bine stabilit: în prima 

săptămână marți deșeurile menajere, a doua săptămână în ziua de marți deșeurile selective.  

Infrastructura instituțională a comunei a trecut printr-un amplu proces de reabilitare. Astfel sediul 

primăriei, a căminului cultural și clădirile școlii au fost reabilitate. A fost construită o sală sportivă 

pentru școală, precum și un teren de joacă modern pentru grădiniță. Prin intermediul Agenției 

Naționale pentru Locuințe în 2010 a fost construit un bloc ANL pentru tineri, în valoare de 831.578 

lei cu șase apartamente, comuna dispune și de o casă mortuară nouă folosită de comunitățile catolice 

și reformate. 



Strategia de dezvoltare a comunei Micfalău pe perioada 2018-2022                   

2. Analiza și evaluarea economiei locale 

Cu ajutorul paginii de web www.listafirme.ro putem  avea o vedere mai amplă din privința 

antreprenorială din localitatea Micfalău. Am identificat 45 de firme care sunt înregistrate în 

localitatea Micfalău. Am găsit 27 de societăți cu răspundere limitată (SRL), cea mai tânără înființată 

anul acesta, și cea mai “veche” în 1991. Totodată am putut identifica 11 PFA-uri, adică persoane 

fizice autorizate, șapte întreprinderi individuale (II) și numai o singură întreprindere familială.  

http://www.listafirme.ro/
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Tabel 7. Firme înregistrate în loc. Micfalău. (Sursa: www.listafirme.ro) 

   Societăți cu răspundere limitată 
(SRL)

Anul 
înființării

Persoane fizice autorizate (PFA), 
Intreprinderi individuale (II) și 

Intreprinderi de familie (IF)
Anul 

înființării

1. Turism și agrement Rozin SRL. 1991 28 Gabor Erzsebet Tunde PFA 2001

2. Alim. publ. Csutakos SRL. 1992 29 Nagy Lorand II 2002

3. Farmacia Apollon SRL. 1992 30 Rozin A. Jozsef Ferenc IF 2005

4. Bread Star SRL. 1994 31 Keresztes Attila PFA 2007

5. Euroline SRL. 1994 32 Varga Laszlo PFA 2007

6. Tridivers SRL. 1994 33 Dobricza Csaba PFA 2008

7. Fifi Transport SRL. 1994 34 Szafta Szabolcs PFA 2010

8. Tornados Holding Group SRL. 1996 35 Lepedus Csilla II 2011

9. Magyar Comert SRL. 1996 36 Koncz Csaba PFA 2012

10 Sylvi Com Prod SRL. 1997 37 Terza Istvan II 2013

11 Sorbi SRL. 2003 38 Bujdoso Csaba Attila II 2013

12 Logicomp SRL. 2003 39 Cirstea Ioan Ionel II 2013

13 Herbszt SRL. 2005 40 Deak Arpad PFA 2014

14 Lactoserv SRL. 2005 41 Kicsi Erika PFA 2014

15 Szilagyi SRL. 2005 42 Tamas Tunde Imola PFA 2014

16 Anny SRL 2006 43 Urszuly Barna II 2016

17 APL Software SRL. 2006 44 Szimion Zsolt PFA 2017

18 Arno SRL. 2006 45 Santha Attila PFA 2017

19 Kicsi Ferma Prod SRL. 2006    

20 Micro Trans SRL. 2007    

21 Electrohybrid SRL. 2007    

22 Zaxap SRL. 2010    

23 Feralbert SRL. 2011    

24 Rozin Stone SRL. 2012    

25 Gerebencz SRL. 2014    

26 Gaudate SRL. 2015    

27 Solyom Wood SRL. 2017    

http://www.listafirme.ro/
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Putem urmări când au fost înființate aceste societăți comerciale pe graficul de mai jos: sunt zece 

societăți, care au o istorie mai lungă de douăzeci de ani, și  14 întreprinderi care au doar 5 ani de 

existență.  

!  

Figura 15. Anul înregistrării societăților comerciale active din Micfalău. (Sursa: 

www.listafirme.ro) 

În evidențele UAT în schimb figurează 60 de persoane juridice, din care 7 s-au desființat sau au 

intrat în insolvență în ultimii doi ani. În prezent funcționează în total 42 de firme pe teritoriul 

comunei, din care 5 Întreprinderi Individuale, o Întreprindere Familială, 5 Persoane Fizice 

Autorizate, 30 de SRL-uri și o Cooperativă. 

http://www.listafirme.ro/
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!      

 Din cele 42 de firme 10 își au sediul în alte localități, însă cinci din ele au punct de lucru în 

comună, deci plătesc taxe și impozite locale. Este important de menționat, că din aceste firme 

momentan doar 18 sunt active, respectiv PFA-rile, despre care UAT nu are posibilitate de urmărire a 

activității acestora. Pe baza informațiilor personale ale funcționarului de la taxe și impozite în 

comună sunt peste 30 de PFA-uri – care acoperă îndeosebi serviciile dedicate populației, respectiv 

lucrează în domeniul agricol – însă ele nu sunt înregistrate în comună.  

În ceea ce privește domeniul de activitate a firmelor de agricultura și de comerț sunt dominante, 

după cum reiese și din graficul de mai sus. Este important de menționat că din meseria de bază a 

Întreprindere Individuală (II)
Întreprindere Familială (IF)
Persoană fizică autorizată (PFA)
SRL
Cooperativă
Altele (instituții, biserici etc.)
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comunei – cioplitul de piatră – mai funcționează doar 2 SRL-uri, însă foarte mulți meșteri în 

domeniu lucrează în afara comunei la diferite firme din regiune, fiind renumiți în domeniu.  

3.  Agricultură 

Pentru o analiză mai profundă a agriculturii comunei trebuie neapărat să inventariem și să trecem în 

revistă resursele de bază: suprafețele agricole și activul de animale al comunei. 

!  

Se poate observa că marea majoritate a suprafețelor agricole sunt pășuni (41%) și fânețe (27%), care 

sunt o dovadă clară că activitatea agricolă în comună se rezumă în deosebi pe întreținerea animalelor. 

Efectivul de animale al comunei arată astfel: 

Arabil
Fânețe
Pășuni
Livezi și pepeniere
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 După un simplu calcul putem evidenția că ajung 4,91 de bovine la un locuitor, ceea ce este un 

număr ridicat, pe baza căruia putem afirma că, creșterea animalelor este o sursă de venit major în 

comună. Pe parcursul discuțiilor din workshopuri am aflat că în ultima perioadă dezvoltarea acestei 

ramuri s-a  

estompat și a luat o întorsătură negativă. În timp ce în urmă cu câțiva ani erau peste 70 de gospodării 

de unde era strâns laptele și valorificat în comun, acum doar 14 gospodării mai sunt în acest sistem și 

abia ajunge volumul laptelui la 300 l/zi. În urmă cu 5 ani încă exista o mică manufactură de 

prelucrare a laptelui, care producea produse bio, însă din cauza valorificării îngreunate a intrat în 

faliment și a fost desființat. Momentan cea mai mare fermă a comunei are 36 de vaci și 15 ha de 

teren. O problemă majoră întâmpinată în agricultură îl reprezintă lipsa cărților funciare, drept pentru 

care nu pot fi achiziționate noi terenuri; iar pe de altă parte proprietarii terenurilor existente sunt 

vârstnici și nu vor să dea în utilizare terenurile tinerilor.  

O importantă forță economică al comunității din Micfalău ar putea fi Composesoratul Unificat 

Micfalău, a cărui 450 de membri au în comun o suprafață totală de 1208 ha de teren din care: 504,78 

ha de pășuni, 537,82 ha de pădure și 165,40 ha de pășuni împădurite. Și acesta se confruntă cu o 
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problemă majoră a îmbătrânirii și dezinteresului membrilor, fapt pentru care nu poate genera o 

mișcare economică eficientă.   

4. Educație 

Analizând evoluția populației școlare în ultimii 5 ani școlari, putem observa o anumită stabilitate: 

numărul copiilor fiind între 185 și 198. Populația preșcolară a avut o scădere mai semnificativă în 

anul școlar 2012/2013( a scăzut într-un an cu 14), însă a început să se îmbunătățească, după cum 

reiese și din tabelul de mai jos (date furnizate de la Școala Gimnazială Fejér Ákos) 

!   

În Școala Gimnazială Fejér Ákos în anul școlar 2017/2018 sunt înscriși 170 de elevi, din care 43 sunt 

preșcolari, iar 127 sunt școlari. În fiecare an de studiu învață în medie de 12,1 de elevi sau preșcolari. 

Clasa cu cea mai mare număr de elevi este clasa a 7.-a dintre clasele gimnaziale, unde sunt înscriși 

19 de elevi. Același număr de preșcolari are și grupa mare din grădiniță.  Clasa cu cea mai mică 

număr de elevi este clasa a doua, unde învață doar 10 elevi.   

Elevi
Preșcolari
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Tabel 1. Numărul copiilor la fiecare nivel de educație înscriși în anul școlar 2017/2018.Sursă- 

Inspectoratul Județean Covasna 

Pentru a realiza o imagine cât mai clară asupra populației școlare din punct de vedere a situației 

materiale am analizat o serie de indicatori măsurabili, aflate în baza de date a școlii, cum ar fi 

numărul pachetelor de rechizite școlare distribuite, numărul burselor sociale. Astfel în anul școlar 

2015/2016 au fost acordate la nivelul școlii 67 de pachete de rechizite școlare gratuite, reprezentând 

49,62% din populația școlară. Totodată în primul semestru al anului școlar 2015/2016 în clasele 0-IV 

au fost acordate 35, iar în clasele V-VIII 27 de burse sociale, în total 62, reprezentând 45,92% dintre 

elevi. Ambele date arată că aprope jumătate din copii școlari ai comunei provin din familii cu situații 

materiale precare, sau unde cel puțin unul dintre părinți lucrează departe de casă conform celor spuse 

de directorul instituției. 

 Grupa mică 12

 Grupa mijlocie 12

 Grupa mare 19

Preșcolar  43

 Clasa pregătitoare 16

 Clasa I 16

 Clasa a II-a 10

 Clasa a III-a 15

 Clasa a IV-a 12

Primar  69

 Clasa a V-a 12

 Clasa a VI-a 16

 Clasa a VII-a 19

 Clasa a VIII-a 11

Gimnazial  58



Strategia de dezvoltare a comunei Micfalău pe perioada 2018-2022                   

Resursa umană a instituției locale este compusă din 20 de cadre didactice, din care 11 sunt titulari, 7 

sunt suplinitori calificați, 1 este pensionar și 1 este suplinitor necalificat. O problemă majoră 

reprezintă numărul mare a navetiștilor din rândul cadrelor didactice (în număr de 13, reprezentând 

63,15%), doarece pe lângă faptul că înseamnă un efort bugetar sporit (anual costă 19.000 lei), ele 

reprezintă o prezenţă redusă în viaţa comunităţii, ceea ce conduce la cunoaşterea superficială a 

condiţiilor de viaţă a elevilor. Pe de altă parte există multe cadre „mozaic”, care lucrează numai pe 

perioade mici, sunt de fapt în trecere și astfel închegarea comunității didactice este îngreunată. 

Totodată nu există psiholog, logoped, profesor de arte plastice-desen și nici profesor calificat în IT.  

O altă problemă identificată este lipsa pregătirii în domeniul elaborării și implementării de proiecte.  

!

!  

Evaluarea calității procesului educațional este o problemă aparte, care necesită o multitudine de 

informații și cunoștințe ce depășesc competențele specialiștilor elaboratori de strategii locale, astfel 

pentru alcătuirea unei imagini cât mai palpabile, am apelat la indicatorii standardi cum ar fi 

promovare, promovabilitate la examene. Promovarea la finele anului școlar 2015/2016 a fost de 

92,59% (10 elevi au rămas repetenți la nivelul școlii). În ceea ce privește promovabilitatea la 

examenul de evaluarea națională a clasei a VIII-a din cei 15 elevi 6 nu au primit notă de promovare. 

Nivel preșcolar Nivel primarNivel secundar inferior

7

3
5

3

Titular
Suplinitor calificat
Suplinitor necalificat
Pensionar

Anul școlar 
2015/2016



Strategia de dezvoltare a comunei Micfalău pe perioada 2018-2022                   

După cum reiese din tabelul de mai jos - asemănător situațiilor din județele locuite de minorități - 

materia cea mai grea o reprezintă limba română. Este interesant de remarcat că rezultatele la 

matematică sunt la fel de slabe.  

!   

Totuși, nu ne putem restrânge la aceste date în analiza procesului educațional, ci trebuie să analizăm 

și activitatea extracurriculară, precum și portofoliul de concursuri ai școlii. Printre disciplinele 

opționale găsim TIC, handbal și fotbal, precum și diferite cercuri – dans popular, cerc de colinde etc. 

Copii participă la mai multe deplasări atât la Sfântu Gheorghe la Teatrul de păpuși, cât și peste 

hotare. De exemplu în anul școlar 2015/2016 14 elevi au participat la o tabără din Liechtenstein, un 

alt grup de elevi a fost la Arad cu un program artistico-literar. Elevii participă la diferite programe 

extracurriculare organizate de Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe. 

În ceea ce privește participarea la concursuri și festivaluri școala dispune de un portofoliu destul de 

vast și bogat. Este important de remarcat multitudinea și diversitatea acestui portofoliu pornind de la 

materiile de bază până la cele mai inovatoare tematici de concursuri, care dovedesc deschiderea 

cadrelor didactice: concurs de povesti, de desen, de atletică, de dans, de fotbal, de prim ajutor etc. 

Dintre rezultatele cele mai bune amintim: locurile I-III. La concursul de gimnastică acrobatică faza 

Note sub 5 Note între 5 și 6 Note între 6 și 7 Note între 7 și 8 Note între 8 și 9 Note între 9 și 10
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județeană, consursul de matematică „Zrinyi Ilona” etapa județeană locul 14., locul II. la concursul 

județean de povesti etc.  

Analizând situația clădirilor școlii putem constata că ambele clădiri au încălzire centrală, geamuri 

termopane, parchet laminat. Există laborator de informatică, sală de laborator multifuncțional, 

bibliotecă, teren de sport asfaltat, precum și sală de sport și o bucătărie. Biblioteca este bine dotată, 

calculatoare, imprimante și copiatoare stau la dispoziția cadrelor didactice și a elevilor. În curtea 

grădiniței este amenajat un teren de joacă modern. 

Dintre problemele majore ale învățământului trebuiesc amintite următoarele: fond bugetar insuficient 

pentru buna funcționare a școlii ca urmare a numărului redus de copii; spații restrânse pentru 

desfășurarea unor activități de fizică, chimie, biologie; condiții igienico-sanitare slabe; Lipsa 

spațiului adecvat pentru bibliotecă și arhivă; lipsa materialelor didactice moderne; mobilier 

inadecvat în laboratorul de informatică și în sălile de clasă; lipsa fondurilor pentru cumpărarea de 

jucării la grădiniță și lipsa manualelor școlare la unele discipline. 

5. Sănătate 

Personal medical al comunei  - după cum reiese din datele statistice – este format din:  

Tabel 2. Numărul personalului medical (Sursă: Direcția Jud. de Statistică CV) 

Cadre medico-sanitare în localitate Număr

Medic de familie 0

Stomatolog 1

Farmacist 1

Asistent medical 6
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6. Social 

Dosare sociale, tipul și numărul ajutoarelor sociale, persoane ținute la diferite instituții de stat după 

care UAT cotizează. 

Șomajul nu are o gravitate extremă în cadrul comunei. În anul 2010, 82 de persoane au fost 

înregistrați ca persoane fără loc de muncă, peste patru ani numărul lor s-a diminuat de două ori, și în 

anul trecut era doar de 35 de persoane.   

Tabel 3. Numărul șomerilor registrați (Sursă- Direcția Județeană de Statistică Covasna) 

!  

Figura 12. Repartiția după sexe a șomerilor înregistrați. Sursă- www.statistic.insse.ro 

 Anul 2010 2014 2015 2016

Șomeri înregistrați 82 44 38 35

http://www.statistic.insse.ro/
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Putem observa, că șomajul în rândul femeilor era mai puțin accentuat, decât în cazul bărbaților, dar 

aceste diferențe se diminuează treptat, până când în anul 2016 aproape se egalează.  Din păcate nu 

știm numărul locuitorilor activi, deci nu putem să calculăm o rată a șomajului local. Din această 

cauză nu putem spune că șomajul în localitatea Micfalău este o problemă minoră sau majoră, pentru 

că nu avem date exacte. Nici din faptul, că numărul șomerilor înregistrați se afla în continua scădere 

din 2010 până la 2016 nu putem trage o concluzie, pentru că șomajul neînregistrat este a problemă 

gravă și reală în toată țara.  

7. Aspecte și trenduri demografice 
Populația 

Până în 2004 localitatea aparținea comunei Malnaș, numai în ultimii 13 ani este o localitate 

independentă din punct de vedere administrativ. Din această cauză, nu avem prea multe date 

statistice înainte de 2004. În a doua parte a secolului XIX-lea localitatea avea 1280 de locuitori. La 

începutul secolului XX. în Micfalău trăiau 1570 de persoane , iar în 1992 au fost înregistrate 1975 12

de locuitori. Numărul locuitorilor comunei Micfalău este în jur de 1800 de persoane. În ultimii ani 

numărul locuitorilor nu s-a schimbat semnificativ. 

  http-//fejerakos.ro/index.php/mikoujfalurol 12

http://fejerakos.ro/index.php/mikoujfalurol
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Figura 1. Populația localității între 2004-2016. Sursă- INSSE  13

Dacă ne uităm la numărul copiilor născuți în fiecare an, și la numărul deceselor îregistrate în 

localitate, se poate observa că numărul populației se micșorează treptat datorită sporului natural 

negativ. În treisprezece ani numai o singură dată era pozitiv sporul natural- în 2013 s-au născut 16 

copii și au murit 14 de persoane. În afara de anul 2013, numărul celor decedați este (cel puțin) de 

două ori mai mare, decât numărul celor născuți, dar de exemplu în anul 2004 a fost de trei ori mai 

mare această rată, iar în anul 2005 de patru ori mai mare.  

  www.statistici.insse.ro 13

http://www.statistici.insse.ro/
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Figura 2. Sporul natural. (Sursa- www.statistici.insse.ro) 

Numărul mediu a deceselor este de 23,31, iar numărul mediu a nașterilor este de 12,85. Deci în 

fiecare an populația pierde prin deces în jur de 1,3% a locuitorilor, iar “se îmbogățește” numai 

0,6%. Dacă numărul nașterilor rămâne pe acest nivel, populația localității ar putea fi menținută 

pe un nivel de stagnare, pe termen scurt și termen mediu.  

Dat fiind faptul că nu avem datele necesare la nivelul localității să calculăm rata fertilității, din 

acest caz le analizăm și le comparăm rata fertilității din județul Covasna cu rata fertilității 

naționale. După cum vedem, ratele fertilității calculate pe localitățiile urbane din județ și din țară 

sunt foarte asemănătoare, și cele calculate pe localitățile rurale seamănă, privind tendința de 

diminuare, și în cazul satelor acest lucru fiind mult mai accentuată. În fiecare caz putem spune, 

că rata fertilității era în scădere în ultimii doi decenii. Dar pe când în orașe s-a oprit undeva în 

2001-2003 și s-a stabilizat, în sate și comune rata fertilității rămâne în scădere.  

http://www.statistici.insse.ro/
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Vestea bună este, că rata fertilității calculată pe localitățile rurale din județul Covasna este puțin 

mai mare decât cea națională, așadar credem, că dacă Micfalău este o localitate rurală mai mult 

tipică, situația este exact  cum  arată linia violetă de pe figura de mai jos.  

!  

Figura 3. Rata fertilității națională și județeană 

Structura populației 

Datele primite de la Agenția Statistică din Județul Covasna arată numărul persoanelor dintr-un 

segment de vârstă, fiind generate de grupe de vârstă de 5 ani. Dacă folosim aceste date, putem 

desena o piramidă de populație, unde cohortele de vârstă sunt reprezentate în forma de bară 

orizontală. La stânga este reprezentată populația localității de sex masculin, iar la dreapta persoanele 

de sex feminin. Dacă această piramidă ar avea o formă rectangulară, am putea vorbi despre o 

populație tânără, unde generațiile mai tinere sunt mai numeroase decât generațiile în vârstă.  
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!  

Figura 4. Piramida populației din Micfalău (Sursă- www.statistic.insse.ro) 

Dacă ne uităm la piramida localității Micfalău, putem constata clar, că populația nu este în 

creștere, dar încă nici nu se micșoreaz, practic stagnează. Populația între vârsta de 30-50 de ani 

este cea mai numeroasă. Ceea ce înseamnă că peste câțiva ani, dacă această tendință continuă 

(adică nu se nasc mai mulți copii pe an), populația se va înbătrâni treptat. 

Cu scopul de a avea o vedere mai amplă, trebuie să o comparăm această piramidă cu piramida 

județului Covasna și cu piramida României. Ca să fim mai aproape de adevăr, am analizat numai 

datele privind localitățile rurale și din județ, precum și din întreaga țară. Dacă includem și 

orașele, piramidele ar arăta puțin mai diferit, dar dacă o comparăm numai cu celelalte localități 

rurale, putem vedea cât de “tipică” este localitatea noastră. Putem să concludem, că Micfalău 

este o comună „tipică” românească, și populația este în stagnare și pe drumul de îmbătrânire. În 

județul Covasna dacă ne uităm numai la localitățile din tip rural, atunci observăm, că Micfalău 

este puțin mai avansată pe plan de îmbătrânire a populației, față de mediul județului.  

http://www.statistic.insse.ro/
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!  

Figura 5. Piramida populației rurală din Județul Covasna 
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Populația rurală din România, 2016 

!  

Figura 6. Piramida populației rurală din România 

Căsătoria și divorțul  

În perioada 2004-2016 au fost registrate 98 de căsătorii civile la Primăria Micfalău, ceea ce 

înseamnă 7-8 căsătorii pe an. Dacă ne uităm pe date (Figura 7), putem observa că 4-7 de căsătorii au 

loc anual, numai că au fost 3-4 ani, când în mod inedit s-au cununat mai multe cupluri- în anii 2007, 

2008 și 2009 s-au înregistrat 40 de căsătorii civile, aproape jumătate din totalul pentru treisprezece 

ani. După 2009 se simte o stabilitate pozitivă- în fiecare an se căsătoresc cel puțin cinci, cel mult 

șapte cupluri, niciodată nu mai puțin de cinci cum putea fi observat în 2005 și 2006).  
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!                         

Figura 7. Numărul căsătoriilor din Micfalău. (Sursa- www.statistici.insse.ro) 

Putem presupune că numărul mare de căsătorii din 2007 se datorează sprijunului financiar 

acordată la constituirea familiei în care fiecare dintre soți se afla la prima căsătorie și au 

domiciliul sau reședința (viza de flotant) în România, indiferent de cetățenia soților, pe baza legii 

numărul 396/2006. De prevederile acestei legi beneficiază familiile care și-au încheiat căsătoria 

la Serviciile de Stare civilă de pe teritoriul României începând cu data de 1 ianuarie 2007.  14

Legea a fost în vigoare de la 1 ianuarie 2007 până la 10. iulie 2010, când a fost abrogat de art 15. 

a legii nr. 118 din 2010.  15

  http-//www.dreptonline.ro/legislatie/lege_sprijin_financiar_constituire_familie.php14

 http-//www.dreptonline.ro/legislatie/15

legea_118_2010_unele_masuri_necesare_vederea_restabilirii_echilibrului_bugetar.php

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_118_2010_unele_masuri_necesare_vederea_restabilirii_echilibrului_bugetar.php
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_118_2010_unele_masuri_necesare_vederea_restabilirii_echilibrului_bugetar.php
http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_sprijin_financiar_constituire_familie.php
http://www.statistici.insse.ro/
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Dacă analizăm datele naționale și județene, putem observa imediat, că numărul crescut al 

căsătoriilor era un fenomen general în toată țara în anul 2007, dar mai ales în zonele rurale din 

județul Covasna. Putem observa, că în ciuda faptului că tendințele sunt foarte asemănătoare, 

totuși numărul cel mai scăzut a căsătoriilor (calculate pe 1000 de locuitori) poate fi observat în 

localitatea Micfalău. Chiar dacă ne uităm la date medii pe zonele urbane naționale, județene, dar 

și dacă le comparăm cu datele medii pe zonele rurale.  

!  

Figura 8. Numărul căsătoriilor la 1000 de locuitori 1. Sursa- www.statistic.insse.ro 

http://www.statistic.insse.ro/
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Dacă comparăm numai datele din zonele rurale din toată țara și județul Covasna, tendințele 

privind căsătoria sunt foarte foarte asemănătoare (vezi Figura 9.). 

!  

Figura 9. Numărul căsătoriilor la 1000 de locuitori 2. Sursa- www.statistic.insse.ro 

Chiar dacă numărul căsătoriilor civile înregistrate la Primăria localității Micfalău sunt mai 

modeste decât numărul căsătoriilor din celelalte localități rurale sau urbane, totuși putem observa 

o ușoară creștere, ceea ce poate să ne indice că numărul căsătoriilor nu este în scădere, ci 

dimpotrivă- este stabilă din 2010. 

http://www.statistic.insse.ro/
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În legătură cu fenomenul divorțului putem sublinia, că nu este un fenomen necunoscut în 

Micfalău. În ultimii treisprezece ani au fost înregistrate 14 divorțuri, ceea ce comparată cu 

numărul căsătoriilor înseamnă 14%. Conform datelor statistice naționale pe anul 2015, numărul 

divorțurilor este 1 la 4 privind numărul căsătoriilor.   16

Dacă ne uităm longitudinal pe date, 14 divorțuri la 98 de căsătorii este un raport mult mai bun 

decăt raportul național. Dar dacă ne uităm la anul 2013, ca ultimul an în care avem și divorț, 

proporția de 1 la 5 deja nu este prea departe de cea națională.  

!  

Figura 10. Numărul divorțurilor față de căsătorii. (Sursă- www.statistici.insse.ro) 

 https-//www.agerpres.ro/social/2016/06/26/numarul-casatoriilor-a-crescut-cu-6-2-iar-cel-al-16

divorturilor-cu-15-9-anul-trecut-13-49-39

http://www.statistici.insse.ro/
https://www.agerpres.ro/social/2016/06/26/numarul-casatoriilor-a-crescut-cu-6-2-iar-cel-al-divorturilor-cu-15-9-anul-trecut-13-49-39
https://www.agerpres.ro/social/2016/06/26/numarul-casatoriilor-a-crescut-cu-6-2-iar-cel-al-divorturilor-cu-15-9-anul-trecut-13-49-39
https://www.agerpres.ro/social/2016/06/26/numarul-casatoriilor-a-crescut-cu-6-2-iar-cel-al-divorturilor-cu-15-9-anul-trecut-13-49-39
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8. Cultură și identitate locală, recreațională, sfera civilă 
Sfera civilă din comuna Micfalău este reprezentată de 3 asociații active, care au un rol important în 

viața comunitară a comunei. Acestea sunt: 

1. Asociația fanfara trombon 1995 Nagykürt Fúvósegyesület  

Asociația a fost înființată în 2004 cu scopul de a identifica tinerele talente și să învețe tinerii să cânte 

în fanfară, să reprezinte comuna la diferitele manifestări culturale, respectiv asigurarea posibilității 

de a asculta muzică de fanfare pentru publicul local.  Sediul asociației este în Micfalău nr. 298.  

 Principalele activități: asigurarea muzicii la marșurile festive organizate cu ocazia diferitelor 

manifestări culturale locale (exp. 15. Martie, 23 octombrie  - comemorări istorice ale diferitelor 

revoluții ale poporului maghiar etc.), respectiv organizarea diferitelor evenimente destinate 

fanfarelor. Anual în jurul datei de 20 august organizăm Festivalul Muzicii de fanfare în Micfalău, iar 

membrii grupului participă anual  la diferite festivaluri de acest gen. Concertul de Crăciun din data 

de 25.12 se bucură de o mare popularitate în rândul localnicilor, numărul ascultătorilor depășind 200 

de persoane. 

 Până în momentul de față au primit finanțări mai importante de la Consiliul Local Micfalău, 

mai mici de la Cons Jud. Covasna, respectiv de la Fundația Communitas. Comuna Micfalău prin 

Consiliul local a câștigat anul acesta un proiect european important, al cărui beneficiar va fii Fanfara, 

fiindcă prin proiectul fanfara va fi dotat cu instrumente muzicale noi de 22.000 de euro. 

 Principalele probleme întâmpinate de asociație sunt: lipsa unei încăperi izolate pentru 

repetiții, lipsa instrumentelor muzicale performante, costurile ridicate ale întreținerii instrumentelor 

învechite, respectiv cheltuielile legate de transportul celor 40 de membri ai grupului cu ocazia 

diferitelor deplasări și participări la festivaluri.  
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2. Asociația de Tineret din Micfalău IKU – Ifjúsági Klub Újfaluért 

 Înființat la data de 9 februarie 2014 și înregistrat juridic la data de 11.05.2016, menirea lui 

constă în înfrumusețarea comunei prin intermediul diferitelor lucrări și munci voluntare, respectiv 

prin organizarea și implementarea diferitelor manifestări culturale, sportive și de tineret. Un obiectiv 

aparte îl constituie reprezentarea comunei la diferitele evenimente culturale, gastonomice, de tineret 

și de sport.  

 Sediul se află la adresa Micfalău nr. 431, iar președintele asociației este domnul Demeter 

Norbert. Principalele manifestații și evenimente organizate:  

➢ Balul tradițional cu coșuri ai logodnicilor și tinerilor căsătoriți – înainte de bal 

membrii asociației prezintă o mică piesă de teatru 

➢ Reînvierea și moștenirea vie a stropitului și a Balului de paște din Sâmbăta 

mare 

➢ Ziua copiilor – o zi întreagă dedicată copiilor, cu diferite concursuri și 

spectacole  

➢ Tabăra de corturi dedicată tinerilor între 16-30 de ani – participanții se 

grupează în grupuri de 6-10 persoane și pe parcursul a două zile consecutive 

participă la diferite concursuri tematice, de sport și de îndeletniciri, iar seara e 

karaoke și concert. Evenimentul dă posibilitate pentru legarea unor prietenii 

noi, respectiv pentru închegarea celor existente 

➢ Telecinemateca – organizat periodic pe timpul iernii asigură o bună posibilitate 

de a petrece timpul liber într-un cadru plăcut, proiecția fiind urmată de discuții 
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Întreaga activitate a asociației poate fi urmărită pe pagina de web și pagina de facebook a acesteia: 

www.ifjusagiklubujfalu.wixsite.com/2014, respectiv pe pagina de facebook al acestuia https://

www.facebook.com/iku2014. 

  

În 2017 asociația a primit finanțare din partea Consiliului Județean Covasna, respectiv de la Consilul 

Local în valoare totală de 8.000 lei pentru organizarea taberei de corturi. A mai primit mici finanțări 

și de la Fundația Comunitas, în 2017 a fost depus un proiect și la Fundația Bethlen Gábor din 

Ungaria, însă din lipsă de fonduri nu a primit finanțare. În momentul de față este în elaborarea un 

proiect LEADER privind achiziția de porturi populare și de corturi.  

 Lipsa fondurilor, respectiv lipsa unei încăperi mai mari pentru demararea diferitelor 

programe organizatorice reprezintă problemele cele mai mari întâmpinate în activitatea asociației.  

 În ceea ce privește viziunea pe termen lung, asociația și-ar dori să reabiliteze pivnița 

căminului cultural, pentru a înființa „Bârlogul IFI”, însă este nevoie de un specialist termotehnic, din 

cauza umidității ridicate. Realizarea acestei investiții, depășește mult posibilitățile financiare ale 

asociației. Reorganizarea echipei de fotbal, respectiv înființarea grupului de pompieri voluntari 

reprezintă de asemenea una dintre prioritățile asociațeiei pe termen lung.  

3. Asociația „Fejér Ákos” Micfalău 

Înființat în 2004, menirea asociației îl reprezintă sprijinirea procesului educațional din comună. 

Sediul este în Micfalău nr. 299, iar președintele asociației este domnul Nagy Emeric Alexandru. 

Principalele activități întreprinse îl constituie sprijinirea procesului educațional prin achiziția 

diferitelor materiale didactice și tehnice, asigurarea darurilor de crăciun pentru elevii și preșcolarii 

școlii comunale, respectiv sprijinirea educației after school. 

Manifestări și evenimente organizate de asociaței: 

➢ Concurs  tenis de masă „Fejér Ákos” (nivel județean) – la sfârșitul primăverii 

și începutul verii – grupul țintă: copii localnici, jucători amatori de tenis de 

http://www.ifjusagiklubujfalu.wixsite.com/2014
https://www.facebook.com/iku2014
https://www.facebook.com/iku2014
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masă din județ adulți și veterani. Scopul concursului este promovarea vieții 

sportive îndeosebi în rândul copiilor, respectiv comemorarea vieții 

profesorului de educație fizică Fejér Ákos. 

➢ Asigurarea darurilor de crăciun pentru copii, care frecventează instituțiile de 

învățământ din comună 

➢ Funcționarea after school – achiziționarea de materiale auxiliare, de tacâmuri 

etc. pentru demararea activităților 

Principala problemă întâmpinată este lipsa personalului calificat în elaborarea proiectelor. 

Printre obiectivele pe termen lung regăsim: achiziționarea de porturi populare, asigurarea 

unui fond de burse de merit pentru elevii cu rezultate excepționale, respectiv organizarea 

Concursului sportiv „Fejér Ákos” în mai multe ramuri sportive. 
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III. Analiza SWOT al comunei 

INFRASTRUCTURĂ ȘI CONDIȚII LOCATIVE

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

• sistemul de canalizare este construit în 
proporție de 93% (11 km) 

• infrastructură educațională dezvoltată: 
clădirile școlii sunt renovate, modernizate și 
bine dotate 

• căminul cultural modernizat 
• clădirea UAT a trecut prin mai multe etape 

de reabilitare și modernizare 
• există rețea de gaze  
• drumul principal ce traversează comuna  - 

E578 – este foarte bună 
• prezența tuturor utilităților în cazul 

terenurilor intravilan 
• existența blocului ANL cu 6 apartamente

• canalizarea nu este finalizată -  de trei ani 
este terminat, dar recepția nu s-a făcut încă 

• nu este inclus în rețea de canalizare 
menajeră partea stângă a străzii Patak  

• Planul Urbanistic General (PUG) este vechi 
și ...nu este actualizat din cauza lipsei unui 
hotar între Micfalău și comunele învecinate 
Malnaș respectiv Bicsad 

• sistemul de apă este uzat, are peste 40 de ani 
și este alimentat din apă de suprafață 

• infrastructua educațională prezinte anumite 
lipsuri: 
➢ probleme legate de sistemul de 

încălzire al sălii de sport  
➢ lipsa unei săli de mese pentru after 

school 
➢ spații restrânse pentru desfășurarea 

unor activități de fizică, chimie, 
biologie 

➢ condiții igienico-sanitare slabe 
➢ lipsa spațiului adecvat pentru 

biblioteca și arhiva școlară 
• clădirea UAT: pivnița și podul sunt 

neutilizate, lăsate în paragină; spațiile 
igienico-sanitare sunt precare 

• clădirea căminului cultural: sistemul de 
încălzire este realizat haotic, scena este prea 
mică
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• străzile comunale și secundare nu sunt 
asfaltate 

• nu există trotuar 
• situația precară a drumurilor forestiere 
• situația precară a zonelor de agrement și a 

spațiilor comunitare publice 
• lipsa terenurilor de joacă în spațiile publice 
• infrastructură turistică inexistentă 
• multe case de vânzare (momentan 15 buc.) 
• există o singură pensiune - lipsa locurilor de 

cazare 
• clădirile cooperativei de consum sunt 

neutilizate și lăsate de paragină 
• saivanul UAT este neutilizat și lăsat de 

paragină 
• clădirile  cabinetelor de medicinale sunt 

învechite 
• clădirea anexă terenului de sport este lăsat 

în paragină  
• lipsa locurilor de parcare în vecinătatea 

Casei mortuare 
• clădirea impozantă de lângă parohia 

romano-catolică retrocedată bisericii nu a 
fost reabilitată și nu este utilizat
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

• fonduri UE pentru reabilitarea, extinderea 
sau modernizarea infrastructurii locale

• schimbări frecvente ale legislației în 
domeniul dezvoltării regionale și nu numai 

• schimbarea legislației privind dimensiunile 
UAT
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VIAȚA ECONOMICĂ, AGRICULTURĂ, RESURSE NATURALE

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

• prezența mai multor meșteri în cioplitul 
pietrei, precum și în alte domenii ale 
construcției 

• moștenirea vie a meșteșugului de cioplire a 
pietrei 

• procentul ocupațional la nivelul comunei 
este de 90% 

• procentul plății contribuțiilor individuale la 
bugetul local este de 85% 

• prezența pensiilor mari în comună (mulți 
dintre pensionari au lucrat odinioară în 
carierele de piatră) 

• peste 20 de izvoare de apă minerală, din 
care 5 sunt mai reprezentative (în inventarul 
comunei sunt incluse 16) 

• multe valori naturale, posibilități de 
dezvoltare turistică – izvoare, bogăția 
animalieră, priveliști splendide etc.  

• apropierea drumului turistic-religios 
MARIA-UT 

• tabăra de copii aflat în posesia Serviciului de 
ajutor Maltez, care momentan se află în 
reabilitare totală (cuprinde 6 case, în total 100 
de locuri disponibile)  

• suprafețe întinse favorabile agriculturii 
animaliere 

• număr ridicat de bovine raportat la numărul 
de locuitori

• inexistența cărților funciare, probleme 
cadastrale la nivelul întregii comune – nu 
sunt delimitate nici granițele comunei, ne 
mai vorbind de cadastarea terenurilor 
individuale ceea ce induce multiple 
probleme în dezvoltarea economică a 
comunității 

• inexistența valorificării posibilităților 
turistice oferite de teritoriu 

• migrarea forței de muncă calificată 
• lipsa educației antreprenoriale 
• lipsa calității în domeniul formării 

personalului calificat 
• valorificarea îngreunată a produselor 

agricole primare 
• inexistența prelucrării produselor agricole 

primare 
• lipsa produselor locale



Strategia de dezvoltare a comunei Micfalău pe perioada 2018-2022                   

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

• fonduri structurale accesibile pentru 
diferitele firme din mediul rural

• schimbarea cadrului legislativ privind 
funcționarea firmelor 

• lipsurile sistemului educațional profesional 
• migrarea forței de muncă calificată 
• nu există destule niveluri definite în 

domeniul prelucrării primare ale produselor 
agricole 

• firmele multuinationale scad prețurile 
produselor agricole
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EDUCAȚIE, VIAȚA CULTURALĂ ȘI COMUNITARĂ

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

• resursă umană pregătită și dezvoltată 
(personal calificat și perfecționat) 

• infrastructură dezvoltată: 
➢ clădirile instituției de învățământ sunt 

renovate, modernizate și dotate 
corespunzător 

➢ sală de sport construit recent și dotat 
corespunzător 

➢ cămin cultural modernizat 
• bibliotecă comunală dotat în 80% - tehnică 

IT, copiatoare, videoproiector, masă de 
volume în creștere datorită donațiilor 
permanente 

• funcționarea after school-lui în comună cu 
48 de elevi, datorită finanțării din partea 
UAT, Asociația Diakonia și a Fundației 
HEKS 

• teren de joacă modern în curtea grădiniței 
• bună colaborare între școală-administrație 

publică locală și biserică 
• deschidere largă câtre munca de voluntariat 

în folosul comunității 
• existența unui ansamblu de fanfare (dotat cu 

instrumente muzicale) 
• educația dansurilor populare este organizat 

în sistem instituțional prin finanțarea UAT, 
astfel momentan 20 de copii dansează în 
comună 

• nivelul scăzut al absenteismului școlar 
• proces educațional corespunzător, ce se 

reflectă în diferitele rezultate ale 
concursurilor școlare și extrașcolare

• lipsa experienței și a perfecționării în unele 
domenii privind resursa umană (exp: 
elaborare proiecte) 

• nivelul ridicat al navetiștilor (63,15%) în 
rândul cadrelor didactice, aduce 
supracheltuieli de buget  

• existența cadrelor „mozaic”, care lucrează 
pe perioade mici, sunt defapt în trecere 

• nu există psiholog, logoped, profesor de arte 
plastice și specialist în IT 

• probleme de comunicare la diferite niveluri 
(părinte-profesor, între instituții etc.) 

• probleme infrastructurale: 
➢ lipsa unei săli de repetiții pentru 

membrii fanfarei 
➢ lipsa unui microbuz școlar 
➢ probleme legate de sistemul de 

încălzire al sălii de sport și al 
căminului cultural 

➢ lipsa unei săli de mese pentru after 
school 

➢ spații restrânse pentru desfășurarea 
unor activități de fizică, chimie, 
biologie 

➢ condiții igienico-sanitare slabe 
➢ lipsa spațiului adecvat pentru 

biblioteca și arhiva școlară 
➢ dotarea precară a bucătăriei căminului 

cultural 
➢ lipsa unei clădiri/încăperi/sediu al IKU 
➢ dotarea precară a căminului cultural: 

mărimea redusă a scenei, lipsa 
sistemului de luminat și de sonorizare



Strategia de dezvoltare a comunei Micfalău pe perioada 2018-2022                   

• existența unei asociații de tineret foarte 
activă – IKU 

• sensibilitate socială mai aparte către cei 
vârstnici – anual cei peste 70 de ani primesc 
cadou personal prin intremediul 
parteneriatului Caritas-UAT-Biserici

• lipsa materialelor didactice moderne            
- mobilier inadecvat în laboratorul de 
informatică și în sălile de clasă 

• lipsa fondurilor pentru cumpărarea de 
jucării la grădiniță și lipsa manualelor 
școlare la unele discipline 

• greutăți întâmpinate în utilizarea eficientă și 
sustenabilă financiar al căminului cultural 

• lipsa porturilor populare și a materialelor de 
bază privind funcționarea unui teatru amator  

• lipsa grădiniței cu program prelungit 
• lipsa unei asociații sportive și inexistența 

unei echipe de fotbal (acest sport odinioară 
avea mari tradiții în comună) 

• nivelul scăzut a implicării active în viața 
comunitară a comunei din partea 
locuitorilor 

• zilele satului nu au fost organizate în ultimii 
doi ani 

• bisericile nu se implică în viața comunitară 
• numărul înalt al navetiștilor intelectuali la 

nivelul comunei
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

• finanțări prin fonduri UE și guvernamentale 
• posibilități de colaborare cu ONG-uri din 

străinătate

• îmbătrânirea populației în rândul etniei 
maghiare 

• emigrație de scurtă și de lungă durată a 
tineretului
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Concepția de lungă durată a comunei Micfalău 

VIZIUNEA 

PRIORITĂȚI 

I. Dezvoltarea spațiului rural 

II. Dezvoltare comunitară 

III.Dezvoltarea vieții economice 

MĂSURI DE DEZVOLTARE 
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P.I. DEZVOLTAREA SPAȚIULUI RURAL 

  1. Realizarea împroprietăririlor și acoperirea cu cărți funciare 

1.2. Dezvoltarea infrastructurii de bază 

1.2.1. Extinderea sistemului de canalizare 

1.2.2. Reabilitarea și modernizarea sistemului de apă 

1.2.3. Extinderea rețelei de gaz 

1.2.4. Reabilitarea și modernizarea străzilor comunale și a celor adiacente 

1.2.5. Construcția de trotuare 

1.2.6. Reabilitarea drumurilor forestiere și agricole 

1.2.7. Renovarea și modernizarea podurilor 
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2. Înființarea și dezvoltarea de noi spații comunitare 

1.3.1.Reabilitarea, modernizarea clădirilor comunitare 

1.3.1.1. Amenajarea unui centru multifuncțional comunitar prin 
reabilitarea, modernizarea clădirii cooperativei de consum 

2. Dezvoltarea unui centru de protocol în podul primăriei 

3. Reabilitarea și modernizarea saivanului UAT 

4.  Restructurarea și modernizarea sistemului de încălzire 
al căminului cultural 

5. Modernizarea, dotarea bucătăriei căminului cultural 

6. Modernizarea spațiilor igienico-sanitare din școli 

7. Reabilitarea și modernizarea clădirii anexe terenului de 
sport al comunei 

8. Înființarea unui centru civic și de after school prin 
reabilitarea clădirii KANTOR LAK  

9. Reabilitarea, modernizarea și dotarea cabinetelor 
medicale 

10. Amenajare de parcări 

2. Înființarea /Construcția unor noi clădiri cu funcții comunitare 

1. Înființarea unei săli de mese pentru after school 

2. Înființarea unei săli/arena comunală de sport  

3. Înființarea grădiniței cu program prelungit 

4. Înființarea unui centru multifuncțional pentru tineri 

5. Amenajarea unui teren de minifotbal sintetic 
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  3. Modernizarea spațiilor comunitare  

2. Modernizarea terenului de sport 

3. Amenajarea și modernizarea împrejurimii monumentelor 

4. Amenajarea unor terenuri de joacă 

5. Amenajare de parcări comunale 

6. Amenajarea unui centru multifuncțional pentru tineri 
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PII. DEZVOLTARE COMUNITARĂ 

2.1. Dezvoltarea și întărirea rețelei civice comunitare 

2.1.1. Promovarea activităților de clacă (KALAKA) 

2.1.2. Susținerea și dezvoltarea acțiunilor sociale comunitare  

 2.2. Îmbunătățirea relațiilor intercomunitare 

2.2.1. Programe legate de formarea unui stil de viață comunitar bazate pe 

cooperare 

2.2.1.1. Cursuri de formare, calificare și recalificare 

2.2.1.2. Programe educaționale complexe 

2.2.2.  Diseminarea informațiilor 

2.3. Dezvoltarea vieții civile 

2.3.1.  Dezvoltarea resursei umane în domeniul antreprenorial, 

organizațional și de foundraising 

2.3.2. Dotarea infrastructurală a ONG-urilor existente 

2.3.3. Promovarea parteneriatelor viabile 

2.3.4. Înființarea unei asociații sportive 

2.3.5. Organizarea de evenimente comunitare (Zilele satului, festivaluri etc) 
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PIII. DEZVOLTAREA VIEȚII ECONOMICE 

3.1. Asigurarea condițiilor optime pentru înființarea și funcționarea întreprinderilor 

3.1.1. Realizarea măsurătorilor și eliberarea Cărților funciare pe teritoriul 

comunei 

3.1.2. Elaborarea unui pachet de inițiere atreprenorială 

3.2. Promovarea și dezvoltarea meșteșugăritului (cioplitul în piatră) 

3.2.1. Cursuri de formare și perfecționare pentru tineri  

3.2.2. Programe extracurriculare pentru promovarea acestora în rândul 

copiilor și tinerilor 

3.2.3. Promovarea înființării unor astfel de ateliere/întreprinderi 

3.3. Consolidarea și dezvoltarea IMM-lor existente 

3.3.1. Dezvoltarea dotării infrastructurale 

3.3.2. Posibilități de formare și perfecționare pentru resursele umane 

 3.4. Dezvoltarea agriculturii 

               3.4.1. Dezvoltarea și modernizarea fermelor existente 

3.4.2. Susținerea agriculturii de semisubzistență, ca posibilitate de 

alternativă financiară pentru familii 

3.4.3. Promovarea realizării produselor locale proprii și valorificarea 

acestora 
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 3.5. Înființarea și dezvoltarea serviciilor 

3.5.1. Înființarea unui centru de recoltare și prelucrare a fructelor pădurii 

   

3.6. Dezvoltarea turismului 

3.6.1. Crearea și înființarea rețelei de atracții turistice locale 

3.6.1.1. Dezvoltarea și amenajarea unor puncte de atracție 

turistică  

3.6.1.2. Amenajarea de drumuri și potețuri turistice 

3.6.1.3. Amenajarea și valorificarea izvoarelor de apă minerală 

3.6.1.4. Înființarea unor branduri turistice legate de festivaluri 

și evenimente locale 

 3.6.2. Înființare de pensiuni și popasuri turistice 
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PLANUL DE PROIECTE PENTRU REALIZAREA 

 PRIORITĂȚILOR 

P.I.  Dezvoltarea spațiului rural

Măsuri Proiecte/Idei de proiecte Surse de finanțare Gazda 
preconizată a 
proiectului

1. Realizarea 
împropriet
ăririlor și 
acoperirea 
cu cărți 
funciare

Contribuție de la proprietari și 
fonduri locale UAT 

AM POR - Axa prioritara 11– 
Extinderea geografică a 
sistemului de înregistrare a 
proprietăților în cadastru și 
c a r t e a f u n c i a r ă  
www.inforegio.ro 

UAT/ 
Composesorat

1.2 .Dezvol ta-
rea infrastruc-
turii de bază

1.2.1. Extinderea 
sistemului de canalizare

PNDR Submăsura 7.2 - 
Inves t i ţ i i în c rearea ș i 
modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mica (in 
parteneriat) 
https://portal.afir.info

UAT

1.2.2. Reabilitarea și 
modernizarea sistemului 
de apă

PNDR Submăsura 7.2 - 
Inves t i ţ i i în c rearea ș i 
modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mica (in 
parteneriat) 
https://portal.afir.info

UAT

http://www.inforegio.ro/
https://portal.afir.info/
https://portal.afir.info/
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1.2.3.Extinderea rețelei 
de gaz

U A T î n 
parteneriat cu 
se rv ic iu l de 
furnizare

1.2.4. Reabilitarea și 
modernizarea străzilor 
comunale și a celor 
adiacente

PNDR Submăsura 7.2 - 
Inves t i ţ i i în c rearea ș i 
modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mica (in 
parteneriat) 
https://portal.afir.info 

Alutus LEADER - Măsura 
M1/6B Investiții în 
patimonioul cultural, servicii 
sociale și de bază a teritoriului 
ALUTUS 
http://www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie 

UAT

1.2.5. Construcția de 
trotuare

PNDR Submăsura 7.2 - 
Inves t i ţ i i în c rearea ș i 
modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mica (in 
parteneriat) 
https://portal.afir.info

UAT

1.2.6. Reabilitarea 
drumurilor forestiere și 
agricole 

PNDR Submăsura 4.3 - 
Investiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi 
silvice - Infrastructura de 
acces SILVICĂ –  Înființarea, 
extinderea și modernizarea 
căilor de acces în cadrul 
fondului forestier 
https://portal.afir.info

UAT, 
Composesorat,
Ocolul Silvic

https://portal.afir.info/
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
https://portal.afir.info/
https://portal.afir.info/
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1.2.7.Renovarea și 
modernizarea podurilor

PNDR Submăsura 7.2 - 
Inves t i ţ i i în c rearea ș i 
modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mica (in 
parteneriat) 
https://portal.afir.info

UAT 
Composesorat

https://portal.afir.info/
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Măsuri Proiecte/Idei de proiecte Surse de finanțare Gazda preconizată 
a proiectului

1.3. Înființarea 
și dezvoltarea  
de noi spații 
comunitare

1.3.1. Reabilitarea, modernizarea clădirilor comunitare

1.3.1.1.  Amenajarea 
unui centru multi-
funcțional comunitar 
prin reabilitarea, 
modernizarea clădirii 
cooperativei de 
consum

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
h t t p : / /
w w w. a l u t u s r e g i o . r o /
index.php/hu/strategie

UAT 
ONG-uri

1.3.1.2. Dezvoltarea 
unui centru de 
protocol în podul 
primăriei sau pivnița 
aceleași clădiri

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

UAT

1.3.1.3. Reabilitarea 
și modernizarea 
saivanului UAT

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

UAT

1.3.1.4. Restructu-
rarea și modernizarea 
sistemului de 
încălzire a căminului 
cultural

Orizont 2020 - Creșterea 
performanței 
tehnologiilor pentru 
soluțiile locale de 
încălzire și răcire 

http://ec.europa.eu 

UAT

http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
http://ec.europa.eu/
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1.3.1.5. Moderniza-
rea, dotarea bucătăriei 
căminului cultural 

Fonduri proprii UAT

1.3.1.6. Moderniza-
rea spațiilor igienico-
sanitare din școli

Fonduri proprii UAT 
Școala Gimnazială 
Fejér Ákos

1.3.1.7. Reabilitarea 
și modernizarea 
clădirii anexe 
terenului de sport al 
comunei

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

UAT

1.3.1.8. Înființarea 
unui centru civic și de 
after school prin 
reabilitarea clădirii 
KANTORLAK

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie 

POR AP8 - Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate 
şi sociale /OS 8.1/OS 8.3 
servicii sociale 

www.inforegio.ro 

UAT Școala 
Gimnazială Fejér 
Ákos 
Asocia ț ia Fejér 
Ákos

http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
http://www.inforegio.ro/
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1.3.1.9. Reabilitarea, 
modernizarea și 
dotarea cabinetelor 
medicale

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

UAT 
Cabinete 
medicianale

1.3.1.10. Amenajare 
de parcări

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

UAT 
Composesorat 
Biserici

1.3.2.Înființarea / construcția unor noi clădiri cu funcții comunitare

1. Înființarea unei 
săli de mese 
pentru after school

POR AP8 - Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate 
şi sociale /OS 8.1/OS 8.3 
servicii sociale 

www.inforegio.ro 
Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

UAT 
Școala Gimnazială 
Fejér Ákos 
Asociația Fejér  
Ákos

http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
http://www.inforegio.ro/
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
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2. Înființarea unei 
săli/arene 
comunală de sport

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie 

PNDR Submăsura 7.2 - 
Investiţii în crearea și 
modernizarea 
infrastructurii de bază la 
scară mica 

https://portal.afir.info

UAT

3. Înființarea 
grădiniței cu 
program prelungit

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie 

PNDR Submăsura 7.2 - 
Investiţii în crearea și 
modernizarea 
infrastructurii de bază la 
scară mica 

https://portal.afir.info

UAT 
Școala Gimnazială 
Fejér Ákos

http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
https://portal.afir.info/
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
https://portal.afir.info/
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4. Înființarea unui 
centru 
multifuncționale 
pentru tineri

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie 

PNDR Submăsura 7.2 - 
Investiţii în crearea și 
modernizarea 
infrastructurii de bază la 
scară mica 

https://portal.afir.info 
Bethlen Gabor Alap 

www.bgazrt.hu 

UAT 

Asociația de tineret 
IKU

4. Moderni-
zarea 
spațiilor 
comunitar
e

1.4.1. Modernizarea 
terenului de sport

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS, 
fonduri proprii sau de la 
CJ Covasna 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

UAT

2. Amenajarea și 
modernizarea 
împreju-rimii 
monumentelor

Fonduri proprii 
Bethlen Gabor Alap 

www.bgazrt.hu

UAT  
Biserici

http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
https://portal.afir.info/
http://www.bgazrt.hu/
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
http://www.bgazrt.hu/
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3. Amenajarea unor 
terenuri de joacă

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie 

Fundația pentru 
Parteneriat 
www.polgartars.ro 

UAT 

Asociația Fejér 
Ákos

4. Amenajare de 
parcări comunale

PNDR Submăsura 7.2 - 
Investiţii în crearea și 
modernizarea 
infrastructurii de bază la 
scară mica 

https://portal.afir.info 

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

UAT

5. Amenajarea unui 
centru 
multifuncțional 
pentru tineri

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

Asociația de tineret 
IKU

http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
http://www.polgartars.ro/
https://portal.afir.info/
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
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P.II.  Dezvoltare comunitară

Măsuri Proiecte/Idei de proiecte Surse de finanțare Gazda preconizată 
a proiectului

1. Dezvolta-
rea și 
întărirea 
rețelei 
civice 
comunitar
e

1. Promovarea 
activităților de 
clacă (Kaláka)

Fonduri proprii ONG 

Biserici 
UAT 

Școala 

2. Susținerea și 
dezvoltarea 
acțiunilor sociale 
comunitare

Fonduri proprii ONG 

Biserici 
UAT 

Școala

2. Îmbunăt
ă ț i r e a 
rela-țiilor 
in terco-
munitare

2.2.1. Programe legate de formarea unui stil de viață comunitar bazată pe 
cooperare

2.2.1.1. Cursuri de 
formare, calificare și 
recalificare

C o l a b o r a r e 
AJOFM, programe 
POCU

2.2.1.2. Programe 
educaționale complexe

Fundația pentru 
Parteneriat 
www.polgartars.ro  
Bethlen Gabor Alap 

www.bgazrt.hu 

Școala Gimnazială 
Fejér Ákos 

Asocia ț ia Fejér 
Ákos 

2.2.2. Diseminarea 
informațiilor

Nu necesită fonduri ONG 

Biserici 
UAT 

Școala

http://www.polgartars.ro/
http://www.bgazrt.hu/
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3. D e z v o l t a -
rea v i e ț i i 
civile

1. Dezvoltarea 
resursei umane în 
domeniul 
antreprenorial, 
organizațional și de 
foundraising

2. Dotarea 
infrastructurală a 
ONG-lor existente

Bethlen Gabor Alap  
www.bgazrt.hu  
Programul de donatii 
software TechSoup 
Romania 

www.techsoup.ro  
WEB-ONG - http://
europadigitala.ro/web-
ong/

ONG-uri

3. Promovarea 
parteneriatelor 
viabile

Alutus LEADER – 
Măsura M5/6B 
Constituirea și 
promovarea structurilor 
asociative pe teritoriul 
Alutus 
http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

ONG 

Biserici 
UAT 

Școala

4. Înființarea unei 
asociații sportive

Strângere de fonduri din 
partea fondatorilor

5. Organizarea de 
evenimente 
comunitare (Zilele 
satului, festivaluri 
etc.)

Fonduri proprii 

Europa pentru cetateni - 
https://
eacea.ec.europa.eu/
europe-for-citizens_en

UAT 

ONG-uri

http://www.bgazrt.hu/
http://www.techsoup.ro/
http://europadigitala.ro/web-ong/
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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P.III.  Dezvoltarea veții economice

Măsuri Proiecte/Idei de proiecte Surse de finanțare Gazda preconizată 
a proiectului

1. Asigura-
rea 
condițiilor 
optime 
pentru 
înființarea 
și 
funcționar
ea 
întreprind
eri-lor

1. Realizarea 
măsurătorilor și 
eliberarea Cărților 
funciare pe 
teritoriul comunei

C o n t r i b u ț i e d e l a 
proprietari și fonduri 
locale UAT 

AM POR - Axa prioritara 
1 1 – E x t i n d e r e a 
geografică a sistemului de 
î n r e g i s t r a r e a 
proprietăților în cadastru 
ș i c a r t e a f u n c i a r ă  
www.inforegio.ro

UAT

2. Elaborarea unui 
pachet de inițiere 
antreprenorială

AIMMC CV În colaborarea cu 
AIMMC CV

2. Promova-
rea și 
dezvolta-
rea 
meșteșugă-
ritului 
(ciopli-tul 
în piatră)

1. Cursuri de formare 
și perfecționare 
pentru tineri

În cooperare cu AJOFM 

Fonduri proprii
IMM, ONG-uri

2. Programe 
extracurriculare 
pentru promovarea 
meșteșugăritului în 
rândul copiilor și 
tinerilor

Bethlen Gabor Alap 

www.bgazrt.hu  

Școlile populare județene 
de meșteșugărit

Școala Gimnazială 
Fejér Ákos 

ONG-uri

3. Promovarea 
înființării 
atelierelor/
întreprinderilor 
meșteșugărești

Fonduri proprii UAT 

ONG-uri 
Biserici

http://www.inforegio.ro/
http://www.bgazrt.hu/


Strategia de dezvoltare a comunei Micfalău pe perioada 2018-2022                   

3. Consolida-
rea și 
dezvolta-
rea IMM-
lor 
existente

1. Dezvoltarea dotării 
infrastructurale

PNDR - Submăsura 6.2 - 

Sprijin pentru înființarea 

de activități neagricole în 

zone rurale 

PNDR - Submăsura 6.4 - 

Investiții în crearea și 

dezvoltarea de activități 

neagricole 

https://portal.afir.info 

Alutus LEADER Măsura 
M2/6A – Investiții în 
activități non-agricole pe 
teritoriul Alutus http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

IMM (II, IF, PFA, 
SRL etc.)

2. Posibilități de 
formare și 
perfecționare pentru 
resursele umane

Fonduri proprii 
În cadrul finanțărilor 
PNDR

IMM (II, IF, PFA, 
SRL etc.)

https://portal.afir.info/
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
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4. Dezvolta-
rea 
agriculturii

1. Dezvoltarea și 
modernizarea 
fermelor existente

PNDR - Submăsura 4.1 - 
Investiții în exploatații 
Agricole 

PNDR - Submăsura 6.1 - 

Sprijin pentru instalarea 

tinerilor fermieri 

https://portal.afir.info 

Alutus LEADER Măsura 
M3/2A – Investiții în 
activități Agricole pe 
teritoriul Alutus http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

IMM (II, IF, PFA, 
SRL etc.)

2. Susținerea 
agriculturii de 
semisubzistență, ca 
posibilitate de 
alternativă 
financiară pentru 
familii

PNDR - Submăsura 6.3 - 

Sprijin pentru dezvolta-

rea fermelor mici 

https://portal.afir.info

Gospodării 
familiale

3. Promovarea 
realizării produselor 
locale proprii și 
valorificarea 
acestora

PNDR - Submăsura 4.2 
Sprijin pentru investiții în 
prelucrarea/ comerciali-
zarea și/ sau dezvoltarea 
de produse agricole 

https://portal.afir.info 
Alutus LEADER Măsura 
M4/3A – Investiții în 
unități de procesare pe 
teritoriul Alutus http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

IMM (II, IF, PFA, 
SRL etc.) 
ONG-uri

https://portal.afir.info/
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
https://portal.afir.info/
https://portal.afir.info/
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
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5. Înființarea 
și 
dezvoltarea 
serviciilor

1. Înființarea unui 
centru de recoltare 
și prelucrare a 
fructelor de pădure

Granturi Norvegiene 

www.eeagrants.ro  
PNDR - Submăsura 4.2 
Sprijin pentru investiții în 
prelucrarea/ comercializar
ea și/ sau dezvoltarea 
de produse Agricole 

https://portal.afir.info 
M4/3A – Investiții în 
unități de procesare pe 
teritoriul Alutus http://
www.alutusregio.ro/
index.php/hu/strategie

Composesorat

6. Dezvoltarea 
turismului

3.6.1.Crearea și înființarea rețelei de atracții turistice locale

1. Dezvoltarea și 
amenajarea unor 
puncte de atracție 
turistică

Fondrui proprii UAT 
ONG-uri 
Biserici 

Composesorat

2. Amenajarea de 
drumuri și poteci 
turistice

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
h t t p : / /
w w w. a l u t u s r e g i o . r o /
index.php/hu/strategie 

Fonduri proprii

UAT 
ONG-uri 

Composesorat

http://www.eeagrants.ro/
https://portal.afir.info/
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
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3. Amenajarea și 
valorificarea 
izvoarelor de apă 
minerală

Alutus LEADER - 
Măsura M1/6B Investiții 
în patimonioul cultural, 
servicii sociale și de bază 
a teritoriului ALUTUS 
h t t p : / /
w w w. a l u t u s r e g i o . r o /
index.php/hu/strategie 

Fonduri proprii

UAT 
ONG-uri 

Composesorat

4. Înființarea unor 
branduri turistice 
legate de 
festivaluri și 
evenimente locale

Fonduri proprii 
Sponsorizări

ONG-uri

3.6.2.Înființarea de pensiuni și popasuri turistice

http://www.alutusregio.ro/index.php/hu/strategie
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A N E X E 

Workshop sfera de afaceri/ întreprinzători, composesorat 
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Workshop administrația publică (consilieri, angajați) 
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Workshop Cultură/Educație/Biserici/ONG 


