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1. SINTEZA COORDONATORULUI
Conform argumentelor opiniei publice, strategiile de dezvoltare locală reprezintă avantaje sau

chiar condiții în accesarea fondurilor nerambursabile. Acest beneficiu practic al acestor
documente nu poate fi pus la îndoială, însă pot avea numeroase alte beneficii asupra conducerii

locale sau a întregii comunități. Strategia susține valorificarea resurselor locale în scopul atingerii
obiectivelor comune și ajută la sincronizarea inițiativelor locale, multiplicând astfel forța și

efectul acestora. În tot acest timp strategia comunică și mobilizează. Mobilizează membrii

comunității locale spre participarea în procesul de planificare locală, aducând astfel la suprafață
voința și ideile comunității locale în formarea mediului în care aceasta funcționează.

Posibilitatea de exprimare a voinței și exigenței locale reprezintă una dintre cele mai mari

valori ale democrației la nivel local. În România obligația consultării publice este reglementată

prin legislație, în practică, în cele mai multe cazuri pe plan local democrația se întinde până la
funcționarea sistemului reprezentativ. Sunt puține acele cazuri în care pentru planificarea
viitorului conducerea locală organizează forumuri, dezbateri publice pentru recunoașterea și

integrarea în viziunea de viitor a exigențelor diferitelor grupuri sociale de pe plan local. Datorită

convingerilor istorice principiul și viziunea subsidiarității se integrează îngreunat în sistemul

administrației publice, totodată nevoia populației și al societății civile în luarea deciziilor se

conturează în mod progresiv. Astfel numai datorită presiunii metodologice se conturează

tehnicile care sprijină luarea deciziilor de jos în sus în vederea planificării viitorului și elaborării
proiectelor de dezvoltare.

Ar fi deosebit de important să se recunoască faptul că dezbaterile, consultarea publică nu este

numai o obligativitate a metodologiei aplicate sau un pas spre îndeplinirea democrației, ci un aspect
important al oportunității, planificării și eficacității. Problemele unei comunități se recunosc cel mai

bine pe plan local și în cele mai multe cazuri și soluțiile de rezolvare a acestora sunt accesibile tot la
acest nivel. Planificarea bazată pe participare este un proces și un rezultat în același timp, având

beneficii duble: asigură cadrul sistematizării și corelării diferitelor interese și puncte de vedere, pe
de altă parte trasează calea valorificării sistematizate și eficiente a resurselor locale.

Imaginea de viitor până în anul 2027 al orașului Baraolt poate fi rezumat astfel:

Viziunea de viitor a orașului Baraolt este în simbioză cu viitorul regiunii Ținutul
Păduresc, în lipsa unui centru funcțional și solid nu se poate asigura dezvoltarea
echilibrată a regiunii. Astfel, Baraoltul trebuie să devină un oraș viabil până la finele
perioadei de programare, în care sunt asigurate condițiile infrastructurale necesare unei
calități a vieții bune, a traiului decent și confortabil, unde populația este satisfăcută
deoarece trăiește într-un mediu curat, ordonat, orașul este capabil să deservească în mod
favorabil necesitățile vieții culturale, economice, comunitare și turistice ale regiunii. Orașul
ordonat și atractiv va putea asigura servicii sociale și sanitare extinse, de înaltă calitate, și
la finele perioadei va fi capabil să atragă investitori și să realizeze investiții publice
generatoare de noi locuri de muncă.
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Obiectivele de dezvoltare ale orașului Baraolt până în anul 2027 sunt următoarele:
O1 – Realizarea unui oraș ordonat, curat, viabil

O2 – Asigurarea infrastructurii de bază în mod echitabil și echilibrat în toate părțile
componente ale orașului
O3 – Întărirea rolului de organizator regional al orașului
O4 – Asigurarea condițiilor necesare dezvoltării coeziunii comunitare
O5 – Asigurarea condițiilor dezvoltării unui mediu de afaceri corespunzător
O6 – Realizare sistem de învățământ de înaltă calitate cu funcții regionale
O7 – Oraș prestator social: Dezvoltarea unui oraș cu servicii sociale și sanitare
moderne care pot rezulta avantaje competitive și pot contribui la atragerea
persoanelor din regiunile mai îndepărtate
O8 – Creșterea atractivității turistice prin dezvoltarea și concentrarea ofertei turistice
Domeniile de intervenție al orașului Baraolt sunt următoarele:

1. DI 1: Redefinirea și reorganizarea funcționării orașului

2. DI 2: Dezvoltarea infrastructurii și protecția mediului
3. DI 3: Întărirea funcțiilor regionale ale orașului: Dezvoltarea învățământului, a
sistemului sanitar și a vieții culturale
4. DI 4: Dezvoltarea satelor aparținătoare orașului Baraolt
5. DI 5: Dezvoltarea mediului de afaceri și atragerea investitorilor
Strategia dorește să fie instrumentul practic al planificării și implementării dezvoltărilor și

investițiilor locale, al exploatării durabile a resurselor naturale, al lansării energiilor constructive

existente în sânul comunității locale. Structura, viziunea și efectele acesteia sunt în consens cu
criteriile politicilor de dezvoltare și de finanțare, stimulând practica atragerii fondurilor de
finanțare pe bază de proiecte durabile, bazate pe nevoile locale și regionale. Și nu în ultimul rând,

strategia dorește să stimuleze în continuare organizarea forumurilor și dezbaterilor civile,

continuarea drumului început în vederea realizării obiectivelor strategice, stimulând

comunitatea locală să participe activ în luarea deciziilor care vor influența viitorul lor. Numai în
acest fel poate deveni prezentul document un instrument de susținere a autonomiei de decizie a
comunității locale.
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2. METODOLOGIA APLICATĂ
Strategia de dezvoltare locală, ca manifestare a voinței și a încrederii în viitor a comunității

locale, bazându-se pe exigențele locale, formulează sarcini pentru nivelul local și, în vederea

îndeplinirii scopurilor propuse, încearcă să pună în mișcare resursele locale. Acest lucru
înseamnă, că în dirijarea procesului de planificare este binevenit ca pe scară largă să se țină seama
de competențele locale. Toate acestea aduc după sine un șir de întrebări metodologice. Cum pot

fi evaluate în mod eficient exigențele locale? Cum să fie concepute obiectivele de dezvoltare și

sarcinile privind îndeplinirea obiectivelor? Cum putem valorifica resursele intelectuale locale în
cursul procesului de planificare? etc. sunt numai câteva dintre întrebările mai importante, la care,
pe baza diferitelor poziții metodologice, se pot da răspunsuri diferite.

În cursul elaborării strategiei de dezvoltare al orașului Baraolt am urmat abordarea planificării

comunitare și am ales din bara ei de instrumente. Lista beneficiilor asigurate de planificarea
comunitară este una cât se poate de lungă, dintre acestea trebuie evidențiate următoarele:
•

Susține evaluarea, cunoașterea exactă și reală a situației, asigură o bază solidă pentru
procesul de proiectare;

•

În cursul proiectării aduce în mod continuu în prim plan exigențele și punctele de vedere

locale;
•

Face acceptabile necesitatea, obiectivele și direcția proiectării, îndeamnă spre o

•

proiectare în viitor la nivel individual și organizațional;

•

următoare, cea de executare;

Mobilizează resurse încă din etapa timpurie, respectiv le pregătește pentru perioada

Poate lua seamă despre existenta unor conflicte sociale latente, respectiv poate genera
noi consensuri în legătură cu câte o problemă.

Elementul central al planificării comunitare este principiul participării publice, conform căreia

trebuie asigurată tuturor grupurilor sociale interesate și vizate posibilitatea de participare la

procesul de proiectare. Nici din punctul de vedere al rezultatelor proiectării, nici din cel al

gradului de impunere a beneficiilor de mai sus nu-i indiferent ce fel de metode de participare se
pun în aplicare.

I�n procesul de planificare a strategiei Baraolt am folosit urmă toarele instrumente de

participare:
•

•

interviuri structurate cu formatorii de opinie (41 interviuri),

dezbaterea obiectivelor, interventiilor și proiectelor în consiliul local.
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Pe lângă coordonarea tehnicilor de participare, printre sarcinile grupului de specialiști care a

elaborat strategia s-a aflat și ordonarea și prelucrarea datelor din evidențele locale și de la

diferitele instituții județene (ORC, APIA, APDRP, Direcția Generală a Finanțelor Publice, AJOFM

etc.), precum și cunoașterea pe bază de experiență a terenului. În scopul cunoașterii terenului au
avut loc de mai multe ori vizite pe teren, în cadrul cărora, pe lângă colectarea informațiilor pe
bază de date concrete, am încercat să ne concentrăm și asupra diferitelor impresii, experiențe și

sentimente. Toate acestea le-am rezumat în primul capitol al strategiei, având titlul „Analiza
situației”. Din punct de vedere tematic, capitolul care evaluează situația se construiește de-a
lungul a trei dimensiuni, astfel am analizat în cadrul unor subcapitole independente condițiile de

mediu al orașului, caracteristicile vieții comunitare locale și principalele caracteristici ale

proceselor economice. După toate acestea, grupate tematic în tabelul SWOT, am evidențiat acei

factori locali precum și acele condiții externe, la care am fost atenți și în timpul formulării
obiectivelor și priorităților care reprezintă drumul spre imaginea de viitor. În cadrul formulării

obiectivelor am fost atenți de asemenea și la sistemele de obiective ale documentelor de
proiectare de la nivel mai înalt. Pe lângă compatibilitatea cu politicile de cadru (politica agrară,

politica de mediu, politica economică) ale Uniunii Europene referitoare la perioada 2021-2027,

am pus accent și pe conformitatea cu obiectivele de dezvoltare naționale și județene. Putem deci

spune că documentul se încadrează în ierarhia sistemului nivelurilor de planificare, aflându-se la

nivelul cel mai apropiat de comunitate. În ceea ce privește structura strategiei, aceasta
îndeplinește cele formulate de reglementările comune referitoare ale Parlamentului și Consiliului
European (COM 2011/618 FINAL 2).

Planul de acțiune formulat sub formă de obiective și măsuri prezentat în capitolul Strategie

converge cu Imaginea de viitor. Între acestea pot fi descoperite mai multe puncte de legătură,

măsurile și submăsurile – care abordează prin prisma „localitatea, ca un sistem holistic” – au fost
elaborate construindu-se unele pe altele, sprijinindu-se reciproc, mărind în acest fel eficienta

intervențiilor și sinergia efectelor așteptate. În cadrul capitolului Evaluare și Monitorizare facem

propuneri pentru urmărirea și prelucrarea acestor efecte și intervenții.

Deși considerăm ca fiind prea simplistă și cu orizontul prea îngustat abordarea, conform căreia

strategia de dezvoltare este în primul rând instrumentul pentru atragere de resurse exterioare,

însă este clar că acest rol a crescut foarte mult odată cu aplicarea politicilor de dezvoltare și de
finanțare a Uniunii Europene în țara noastră. Tocmai de aceea am elaborat strategia de dezvoltare

al orașului Baraolt luând în considerare previziunile politicilor de finanțare pe următorii șapte

ani. Posibilele surse de finanțare legate de unele măsuri/proiecte sunt prezentate în Catalogul
surselor de finanțare.
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Măsurile de dezvoltare formulate pe parcursul planificării strategice au fost elaborate în

conformitate cu parametri impuși de domeniul elaborării proiectelor de finanțare, contribuind
astfel la facilitarea convertirii măsurilor în proiecte de finanțare. Pe parcursul realizării

portofoliului de proiecte nu am avut ca obiectiv integralitatea, am luat în considerare importanța,
realizabilitatea unor măsuri, pe care le-am convertit în schițe de proiecte, cu scopul de a prezenta
logica procesului de elaborare a proiectelor de finanțare.
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3. ANALIZA DE MEDIU
Prezentul capitol vizează prezentareal orașului Baraolt din perspectiva mediului, trecând

treptat peste prezentarea așezării geografice, a condițiilor de climă și sol, a caracteristicilor
urbanistice, infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare, a gestionării deșeurilor valorilor și

resurselor naturale cât și a riscurilor de mediu.

Domenii precum infrastructura locală, sistemul de salubrizare, condițiile naturale, riscurile de

mediu sunt acele domenii, care pe lângă mediul socio-economic au o influență deosebită asupra

vieții comunităților locale, asupra calității și nivelului de trai din Orașul Baraolt. Astfel, pe baza

situației actuale, din domeniile enumerate, care se va contura din analiza datelor accesibile din
evidențe locale, din prelucrarea datelor oficiale ale Recensământului din anul 2011, a Planului
de Urbanism General în vigoare, și pe cunoștințele și experiențele dobândite pe parcursul

activităților de teren (interviuri, dezbateri publice, observații de teren) realizate în

primăvara anului 2021, vom cuprinde domeniul mediului în analiza SWOT, în viziunea de viitor
al orașului născându-se în acest fel obiectivele, prioritățile, măsurile și proiectele de dezvoltare

ce necesită implementare până în anul 2027, cu scopul de a contribui la îndeplinirea viziunii de
viitor formulate împreună cu comunitatea locală.
3.1. Descrierea generală a localității
3.1.1. Așezarea geografică
Orașul Baraolt (în maghiară Barót) este situată în nord-vestul județului Covasna, la limita de

vest cu județul Brașov, Regiunea de dezvoltare 7, pe cursul pârâului cu același nume, în
Depresiunea Baraolt, la o altitudine de 460–500 m și la 47 km distanţă de reşedinţa judeţului, în

depresiunea intracarpatică cu acelaşi nume. Se află în zona cunoscută sub numele de Ţinutul

Păduros. Oraşul este înconjurat de partea sudică a Munţilor Harghita, la nord, Munţii Baraolt la

est şi de Munţii Persani la vest. Staţia de cale ferată a oraşului este la 6 km de acesta, la staţia
Augustin (jud. Braşov).

Oraşul Baraolt, precum şi satele aflate în administraţie se află în Depresiunea Baraoltului, între

coordonatele paralela 46°4'30'' latitudine nordică şi meridianul 25°36'0'' longitudine estică.

Teritoriul administrativ al oraşului Baraolt se învecinează: la vest cu judeţul Braşov; la sud cu
comuna Aita Mare; la est cu comuna Băţani; la nord cu comunele Vârghiş şi Brăduţ.

Localitatea Baraolt s-a dezvoltat începând cu anul 1839, datorită exploatării rezervelor de

cărbune existente în subsolul acestei zone. Baraoltul a fost ridicat la rang de oraş în anul 1968, cu

ocazia organizării judeţului Covasna. Formează o unitate administrativă cu localităţile Biborţeni
(la 5 km), Bodoş (la 8 km), Racoşul de Sus (la 7 km), Căpeni (la 7 km) şi Micloşoara (la 10 km).
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Satul Biborțeni (în maghiară Bibarcfalva) se află la o distanță de 5 km față de Baraolt, la

poalele sudice ale Munților Baraolt, pe malul drept al râului Baraolt, la o altitudine de 495-510 m,
pe DJ 122. Localitatea este cunoscută pentru izvoarele de ape minerale aflate acolo. Perimetrul

zăcământului de apă minerală Biborțeni este limitat de: Munții Harghitei de sud, la nord;
Depresiunea Bâtani, la est, Munții Baraoltului la sud, respectiv Depresiunea Baraoltului, la vest.

Satul Bodoș (în maghiară Bodos) se află în partea de est a orașului Baraolt, la o distanță de 8

km, localitate care poate fi considerată periferică în plan economic și infrastructural. Este o
comunitate mică, cu puțin peste 400 de locuitori. În urmă cu câțiva ani s-a închis mina din Bodoș,

care era principalul loc de muncă în localitate, iar de atunci 75% din localnici au devenit șomeri,
fără oportunități de angajare în zonă. Micile gospodării și agricultura au devenit principalele
surse de trai ale localnicilor.

Satul Racoșul de Sus (în maghiară Felsőrákos) se află la vest de Baraolt, la punctul de întâlnire

a pâraielor Kormos şi Rika, la o altitudine de 670 m. Acest aşezământ a luat naştere pe

proprietatea familiei baronilor Daniel, şi a aparţinut pe rând districtelor Alba şi Alba Superior. În

anul 1876 satul a fost anexat regiunii Trei Scaune. În 2008, într-o mină de lignit din această sat a

fost descoperit întâmplător scheletul unui mastodont Borsoni. Oasele au o vechime de 2,5–3

milioane de ani, fiind unic în România și cel mai bine conservat din Europa. Scheletul de mastodon

este adăpostit în prezent de Muzeul Depresiunii Baraolt.

Satul Căpeni (în maghiară Bibarcfalva) este cunoscut pentru exploatarea de cărbune. Se află

pe malul drept al râului Olt, în de-alungul drumului DJ 131 care leagă Sfântu Gheorghe de Baraolt.
Localitatea a fost un important centru minier de extracție a lignitului în perioada postbelică.

Minele au început să fie treptat închise începând cu anul 1970. În prezent, majoritatea locuitorilor
își câștigă existența din agricultură și exploatarea lemnului.

Satul Micloșoara (în maghiară Bibarcfalva) se află între Aita Mare şi Căpeni, pe malul drept al

râului Olt. Numele satului păstrează amintirea cetăţii vechi a aşezământului. Se presupune că

această cetate a fost distrusă în secolul al XIV-lea. Micloşoara este unul dintre aşezămintele

pomenite cel mai devreme din regiunea Trei Scaune în documentele istorice. Într-un document

datând din 1211 este pomenit sub denumirea Indagines Nicolai. Populaţia este de religie catolică,
ceea ce reprezintă o deosebire majoră, locuitorii celorlalte sate din împrejurimi fiind de religie
reformată sau unitariană. Satul este cuibul strămoşesc al familiei contelui Kalnoky. Amintirea
familiei nobiliare este păstrată de castelul lor datând din secolul al XVI-lea.
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Grafic nr. 1: Poziția localității în județul Covasna

Sursa: redactare propie

Marea majoritate a serviciilor se află în oraşul Baraolt. În zilele noastre Baraoltul este centrul

economic şi cultural al Ţinutului Păduros. Cărbunele, pietrișul, nisipul sunt exploatate la Racoşul

de Sus, în Baraolt există unități de prelucrare a lemnului, a cauciucului şi a laptelui, la Biborțeni
se îmbuteliază apă minerală („Bibco") iar la Micloșoara funcționează un abator.
3.1.2. Scurt istoric

În arealul oraşului Baraolt au fost descoperite fragmente de vase ceramice şi un ciocan din

piatră, datând din prima Epocă a bronzului (mileniul 2 î.Hr.), urmele unor aşezări din Epoca

bronzului mijlociu, aparţinând culturii Wietenberg (secolele 16-13 î.Hr.) şi de la sfârşitul Epocii

bronzului, aparţinând culturii Noua (secolele 14-12 î.Hr.), precum şi vestigii din prima Epocă a
fierului/Hallstatt (circa 1200-450/300 î.Hr.), din Epoca dacică şi din perioada medievală. Prima

menţiune documentară a localitaţii datează din anul 1224, într-un hrisov emis de cancelaria

regelui ungur Andrei al II-lea. În anul 1614, aşezarea apare consemnată în documente ca fiind

locuită de mai multe familii de români. Fosta comună Baraolt a fost declarată oraş la 17 febr. 1968,

având în subordine ad-tivă 5 sate: Biborţeni, Bodoş, Căpeni, Micloşoara, Racoşul de Sus.

Micloşoara este menţionată ca localitate în anul 1211, sub denumirea Castrum Sanct Nicoli,

Biborţeni în anul 1332 sub numele de Byborch, iar Racoşul de Sus în anul 1417 sub denumirea de
12

Rakus. Vechiul sat minier, Căpeni şi satul Bodoş (Bodos) sunt amintite pentru prima oară în anul

1459. După înregistrarea populaţiei din 1567, Baraolt număra 73 de porţi. Principele Bethlen

Gábor a acordat oraşului Baraolt, dreptul de a ţine târguri, în 1658 a avut loc invazia tătarilor iar

în 1660 s-a purtat lupta de la Câmpul Csemecareau pustiit acest ţinut. În timpul domniei

împărătesei Maria Tereza, oraşul Baraolt a fost locul de staţionare a regimentului Husarilor Secui

şi a regimentului al ll-lea al Secuilor Infanterişti. Revoluţia maghiară şi lupta pentru apărarea
patriei din 1848 este evenimentul cel mai glorios din istoria Baraoltului.
3.1.3. Clima

Zona orașului Baraolt se caracterizează printr-un climat continental-moderat, cu un

topoclimat caracteristic zonelor depresionare. În această zonă, verile sunt calde, cu precipitații

relativ bogate, iar iernile reci, cu viscole rare și cu intervale de încălzire, care întrerup
continuitatea stratului de zăpadă. Dealurile înconjurătoare constituie o protecție împotriva

marilor diferențe de temperatură, astfel regimul termic este normal, cu o temperatură medie

anuală de +8°C. În perioada de iarnă diferenţele de temperatură sunt mai scăzute (7-9 grade)
între minim şi maxim pe când vara diferenţele ajung şi la 15 grade (cazul lunii august). În zonă

există 4 luni cu temperaturi minime medii negative (decembrie-martie) şi 2 luni unde
temperaturile maxime medii au atins 30 de grade (iulie şi august). Cantitatea anuală de

precipitații este de 675 mm/an, cu maxima de 111 mm/luna în iunie și minima în ianuarie 20
mm/luna.

Deci, orașul Baraolt are o climă temperat-continentală, umedă și răcoroasă specifică zonelor

de munte, cu precipitații relativ reduse și temperaturi ușor scăzute în zonele joase, relativ umedă
dar mai secetoasă vara și cu puternice inversiuni termice în perioada de iarnă, însoțite adeseori
și de ceață.

Reducerea circulației atmosferice în anotimpul rece (noiembrie–februarie) determină

menținerea maselor reci de aer pe fundul depresiunii în care este amplasat orașul Baraolt, și

instalarea fenomenului de inversiune termică, marcat de apariția minimelor accentuate ale
temperaturii.

Vântul dominant iarna este dinspre nord/est iar vara dinspre sud. Conform STAS 10101, în

privința greutății de referință a stratului de zăpadă ne situăm în zona de 90 daN/mp.
3.1.4. Mediu și riscuri naturale

Teritoriul orașului este înconjurat de partea sudică a Munţilor Harghita la nord, Munţii Baraolt

la est şi de Munţii Persani la vest.
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Structura de relief include în limitele sale o unitate foarte complexă cu pronunțate diferențe de

altitudine, rezultate din mișcările lectonice. Această structură de relief pune la dispoziție resurse

dintre cele mai variate, de la păduri de conifere, foioase și pășuni, până la culturi de câmp. Totodată
datorită relieful orașul se află la o distanță considerabilă de la celelalte orașe, aflându-se

aproximativ la aceeași distanță de municipiul Sfântă Gheorghe (47,5 km), Odorheiu Secuiesc (50
km) și Brașov (55 km) având acces către aceste localități prin drumurile județene 122, 131 și 131B.

Importante zăcăminte de diatomite sunt evidenţiate în depresiunea Baraolt (Filia, Racoşul de

Sus, Doboşeni, Herculian). Rocile utile sub formă de argile, andezite, calcar, gresie, nisip şi pietriş,
tufuri vulcanice sunt prezente în numeroase zone ale judeţului.
Arii protejate

O parte din suprafața administrativă al orașului Baraolt este inclus în situl Natura 2000

ROSPA 0082 Munții Bodoc-Baraolt, care a fost aprobat prin Hotărâre nr. 1284 din 24/10/2007

privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice

europene Natura 2000 în România.

Suprafața totală a sitului este de 56.657 ha, cu perimetrul lung de 393,9 km. Din punct de

vedere administrativ aria naturală protejată menţionată este situată în regiunea de dezvoltare

Centru, pe teritoriul administrativ al judeţului Covasna, Braşov şi Hargita. Situl a căpătat regim
de protecție, încadrat în categoria de management, ca arie de protecție specială avifaunistică, pe
baza identificării a 21 de specii de păsări ocrotite.

Situl cuprinde în întregime munții Baraolt și parțial munții Bodoc. Pădurile acoperă cca. 70%

din suprafața sitului, în trupuri compacte. Este o zonă relativ izolată datorită accesibilității reduse

în zona munților Baraolt. Relieful este caracteristic zonelor de dealuri înalte. Toate pâraiele de pe
teritoriul sitului sunt afluenții râului Olt.

Situl Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt este o zonă cu un real potențial turistic

dat de valori naturale și culturale. Distanța mare de centrele urbane, dezvoltarea redusă a

infrastructurii de până acum și acoperirea redusă a căilor de comunicație au determinat o
dezvoltare foarte înceată a acestei ramuri economice în acest spațiu.

Totodată pe teritoriul orașului se situează situl ROSPA 0027 Dealul Homoroadelor, care, de

asemenea face parte din categoria Ariilor de Protecție Speciale Avifaunistice (SPA) ca parte

integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000.

Suprafața totală a zonei avifaunistice este de 36.881 de hectare, și se situează pe teritoriul a

trei județe: Harghita, Covasna, respectiv Brașov. 27,5% din suprafața totală (10.160 de ha) se
găsește pe teritoriul județului Covasna. Teritoriul cuprinde Ariile Speciale de Conservare ale
Cheilor Vârghișului, având astfel un dublu statut.
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Supraveghetorul teritoriului este ocolul silvic privat din Baraolt, Asociația Speo-Turistică și de

Protecție a Naturii Lumea Pierdută din Baraolt și asociația Geopark din Persani.

Pe această arie protejată se găsesc peste 260 de specii de păsări, asigurând posibilitate de

cuibărire pentru mai mult de 115 de specii. Statutul de protejat a fost meritat în primul rând
datorită acvilei țipătoare mari (Aquilapomarina), din care numai în jur de două mii de perechi au

cuib în România, dar se găsesc aici specii cunoscute de păsări cum ar fi acvila țipătoare, zgripțor,
ereta de stuf, ghionoaia sură, și mai multe specii de ciocănitoare.

În ultimii ani organele care administrează teritoriul, pe lângă amplasarea de panouri de

informare, au elaborat și un regulament de ordine în vederea păstrării biodiversității și a

echilibrului ecologic al zonei. Astfel pe drumurile forestiere și de câmp pot circula cu autovehicule

cu motoare numai proprietarii parcelelor care se găsesc aici, iar muncile forestiere, precum și
vânătoarea și pescuitul sunt legate de condiții severe și clare. Speciile amenințate care trăiesc pe

deal au parte de o protecție specială: deteriorarea habitatului lor sau deranjarea liniștii poate
atrage după sine sancțiuni serioase. Toate acestea sunt reglementate de prevederile legilor aflate
în vigoare.

Grafic nr. 2: Ariile protejate Natura 2000 situate pe teritoriul orașului

Sursa: natura2000.eea.europa.eu
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3.1.5. Relații în teritoriu
Oraşul Baraolt se află în partea central-estică a României, în Transilvania, în NV jud. Covasna,

în depresiunea şi pe râul cu aceleaşi nume, la 460-500 m alt., la intersecţia paralelei de 46º04’30”

latitudine nordică cu meridianul de 25º36’00” longitudine estică, la 47,5 km NV de municipiul
Sfântu Gheorghe.

Momentan accesul orașului Baraolt la căile rutiere majore este, în principiu, dificil, datorită

legăturii asigurate de DJ 131 cu drumul E60 în dreptul localității Măieruș, la o distanță de 25 km.
Aceasta a fost dintotdeauna ruta tradițională folosită de zona secuiască pentru desfacerea

produselor locale la Brașov (situat la 55 km). În perioada comunistă, în care economia județului

Covasna a fost concepută ca una complementară celei a județului Brașov (întreprinderi din
Covasna erau de fapt secții ale marilor întreprinderi brașovene) această rută a căpătat o

importanță și mai mare. Pe traseul Apața-Ormeniș-Augustin-Baraolt, este de asemenea dificilă
datorită stării drumului.

Importanța legăturii cu E60 este dată și de alte complementarități cum ar fi comerțul (toate

magazinele din zonă se aprovizionează de la Brașov), colectarea laptelui de către procesatorul
Olympus Brașov sau agricultura.

Legătura cu municipiul reședință de județ, Sfântu Gheorghe, se face pe DJ 122 Baraolt-Bățanii

Mari-Micfalău (24 km) și continuă pe E578 Micfalău –Sfântu Gheorghe (20 km), în total 44 km.

Porțiunea de drum județean este mai dificilă, fiind un drum îngust și aflat într-o stare precară.

O altă legătură importantă este spre județele Harghita și Mureș. Aceasta se face pe DJ 131

(continuare) Baraolt-Vârghiș-Ocland-Odorheiul Secuiesc (50 km). Această rută este importantă

deoarece de la Odorheiul Secuiesc se asigură legătura cu Sighișoara prin Cristurul Secuiesc, dar și

cu stațiunile Praid și Sovata. Pe acest drum, între Vârghiș și Ocland este o porțiune de 3 km care
necesită lucrări de reabilitare.

Din punctul de vedere al relațiilor în teritoriu, orașul Baraolt se află la aproximativ 50 km

distanţă de principalele centre urbanistice din zonă (Braşov, Sfântu Gheorghe, Odorheiu

Secuiesc).
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Grafic nr. 3: Zone de influența orășenești

Sursa: redactare proprie pe baza Openstreetmap.org

Orașul nu are acces rețeaua de căi ferate. Gara cea mai apropiată este situată la 5 km, în comuna

Augustin, dar există o cale ferată industrială de la Augustin până la marginea Baraoltului, la așa

numita Stație tehnică. Utilizată în trecut de întreprinderea minieră, folosința stației este astăzi

partajată cu câteva firme private din oraș, dintre care cea mai importantă este Ex-For, firmă care

exploatează și prelucrează lemn. Gara Malnaș-Băi se află la 24 de km, iar accesul se face pe DJ 122.
Cele mai apropiate aeroporturi de localitățile orașului sunt Aeroportul Internațional Sibiu

(166 km) și Aeroportul Internațional ”Transilvania”, Târgu Mureș (172 km), însă după finalizarea

construcțiilor de la Aeroportul Internațional Brașov (Ghimbav – 55 km) turiștii și locuitorii
orașului vor avea acces la serviciile acestuia în aproximativ 60 de minute, fapt ce va contribui

deosebit de mult la creșterea accesibilității orașului.
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Tabel nr. 1: Distanța localității Baraolt față de aeroporturile internaționale

Locația
Aeroportul Internațional Sibiu

Aeroportul Internațional ”Transilvania”, Târgu Mureș
Aeroportul Internațional ”George Enescu”, Bacău

Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”, București

Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, Cluj Napoca

Distanța
(km)

Durata călătoriei
cu autoturism

166

2:42

172
198
211
233

Sursa: redactare proprie pe baza distanta.ro

2:38
3:28
3:10
4:06

Orașul face parte a Grupul de Acțiune Locală Asociația Alutus Regio Egyesület (GAL

Alutus), care este alcătuită din 13 localități din județul Covasna: orașul Baraolt, cinci comune din
Depresiunea Baraoltului (Aita Mare, Bățani, Belin, Brăduț, Vârghiș) și șapte din Valea Oltului
(Baraolt, Bixad, Bodoc, Ghidfalău, Malnaș, Baraolt, Valea Crișului). În total aceste unități
administrative reprezintă 35 de localități.
3.2. Rețeaua stradală

3.2.1. Infrastructura rutieră
În oraș nu există alte forme de circulație decât circulația rutieră, drumurile au o importanță

deosebită în organizarea circulației și asupra mobilității. Drumurile sunt căi de comunicaţie
terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor.

În cazul orașului Baraolt circulația rutieră de persoane și de transport mărfuri se concentrează

în principal pe axele care au un rol important în asigurarea relațiilor în teritoriu:
•

•

DJ 131, care asigură legătură între Baraolt-Tălișoara Vârghiș-Ocland-Odorheiul Secuiesc
(50 km);

DJ 122, care asigură legătură între Baraolt-Biborțeni-Bățanii Mari-Micfalău (24 km).
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Grafic nr. 4: Infrastructura rutieră în orașul Baraolt

Sursa: openstreetmap.org

Drumurile de legătură cu satele aparținătoare sunt în general asfaltate, doar legătura cu

Racoșu de Sus necesită asfaltare pe cca. 4 km, de la intersecția cu DJ 131 (Augustin –Căpeni) pe
lățimea de 6 m.

Biborțeni situat la 5 km, Bocoș 8 km, Căpeni 6 km, Micloșoara 10 km, Racoșu de Sus 8 km.
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Grafic nr. 5: Infrastructura rutieră în satul Biborțeni și satul Bodoș

Sursa: openstreetmap.org

Conform datelor primite de la autoritatea publică locală, în cursul anului 2021 va fi reabilitat

și modernizat DJ 122 spre Baraolt, din direcția comunei Micfalău, traversând Pasul Hatod, dar

înainte de această lucrare ar fi esențială ca elementele de infrastructură modernă prin cablu să
fie amplaste sub pământ pe această porțiune.

În satul Bodoș numai strada principală este asfaltată, care necesită lucrări de reabilitare în

prezent. Străzile conexe nu sunt modernizate și nici asfaltate, totuși acestea ar putea fi reabilitate
numai după racordarea localității la sistemul de apă și canalizare.
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Grafic nr. 6: Infrastructura rutieră în satul Racoșul de Sus, satul Căpeni și satul Micloșoara

Sursa: openstreetmap.org

Lățimea drumurilor/străzilor respectiv lățimea benzii de circulație în funcție de categoria

drumurilor variază între 3-5 m, străzile inter orășene sunt în general înguste ceea ce îngreunează

circulația la nivel local.
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Orașul Baraolt după ponderea străzilor orășenești modernizate în anul 2018 s-a situat pe

primul loc în clasamentul orașelor din județ.

Grafic nr. 7: Ponderea drumurilor modernizate, 1990-2018
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Sursa: Redactare proprie pe baza datelor INS

3.2.2. Transport public
Transportul public în oraș este rezolvat prin autobuze. Navetiștii sunt transportați zilnic între

Sfântu Gheorghe și Baraolt, precum și între Odorheiu Secuiesc și Baraolt.
Tabel nr. 2: Curse de autobuz, 2021

De la

Până la

Dus
Plecare

Baraolt

Sfântu Gheorghe

Baraolt

Odorheiu Secuiesc

10.30
14:30
16:00
19:30
09:15
13:45
17:45

Sosire
11:42
15:42
17:15
20:42
10:39
15:14
18:59

Zile de transport pe
săptămână
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
5 (circulă doar vineri)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Sursa: autogari.ro

Distanța de la Baraolt pâna la resedința județului Sf. Gheorghe (pe șosea) este de 47,5 km (prin

Malnaș – DN12, DJ122) sau de 62 km (prin Araci, Aita Mare – DJ103, DJ103E, DJ131).
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Localitatea Biborțeni și Bodoș se află la o distanță de cca. 5 km spre est de Baraolt, satul

Racoşul de Sus spre vest (7 km) este accesibil pe DC40, bifurcat din DJ131. Satul Căpeni și
Micloșoara este situat spre nord de Baraolt, la cca. 7 și 10 km între centre, pe DJ131.

Pe teritoriul orașului Baraolt există 3 linii transport în comun spre satele aparținătoare al

orașului (trei curse pe zi):
•

•
•

Baraolt – Micloșoara - 10 km;

Baraolt – Bodoș - 10 km;

Baraolt – Racoșul de Sus - 8 km

Sistemul de transport în comun al orașului dispune de 10 autobuze, vârsta medie a acestora

este de 18,9 ani, cel mai nou autobuz are 7 ani, cel mai vechi fiind construit în anul 1990. Consumul

mediu este de 24 l/100 km, iar autobuzele parcurg în totalitate aproximativ 200.000 km pe durata
unui an.

Transloc Covasna - Transloc SA operează 5 linii spre satele limitrofe (doua curse pe zi):
•

Baraolt – Doboseni – 19 km;

•

Baraolt – Herculean – 15 km;

•

Baraolt – Belin – 20 km,

•

Baraolt – Vârghiș - 10 km;

•

Baraolt – Filia – 10 km

Având în vedere că distanța între orașul Baraolt și municipiul Brașov este 60 de km, iar

interesul pentru forța de muncă care provine din Baraolt este ridicată, s-au instalat mai multe
curse de autobuze (cursele societății angajatoare) care circulă în fiecare zii a săptămânii, conform
unui program stabilit.

Orașul nu are legături feroviare, cea mai apropriată cale ferată – linia magistrală 300

București-Oradea porțiunea Brașov-Sighișoara – nu trece prin zona, cea mai apropriată stație
(Augustin) este la distanța de cca. 6 km pe DJ131 și DJ131B.
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3.3. Utilizarea teritoriului
Suprafața totală a teritoriului administrativ al orașului Baraolt este 12.848 hectare, iar pe baza

datelor oficiale ale INS (2014) se împarte în felul următor:

Tabel nr. 3: Suprafața totală a teritoriului administrativ al orașului Baraolt, 2008-2014, hectare

Modul de folosință

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

UM: Hectare
Total

13400

13400

13400

13400

13400

13400

13400

Agricolă

7850

7850

7850

7850

7850

7835

7835

3748

3748

3748

3748

3748

3737

3737

2418

2418

2418

2418

2418

2418

2418

Fânețe

1589

1589

1633

1633

1633

1629

1629

95

95

51

51

51

51

51

:

:

5550

5550

5550

5565

5565

:

:

4467

4467

4467

4467

4467

158

158

158

158

158

:

:
:

340

340

340

355

355

332

332

332

332

332

:

253

253

253

253

253

Arabilă
Pășuni

Livezi și pepiniere
pomicole
Terenuri neagricole
total
Păduri și altă vegetație
forestieră
Ocupată cu ape, bălți

:
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Putem observa că marea majoritate a fondului funciar al orașului Baraolt este ocupată de

terenurile agricole (7.835 ha, în 2014), de păduri și terenuri cu altă vegetație forestieră (4.467

ha, în 2014), iar suprafețele ocupate cu construcții au o dimensiune de 355 hectare.

Grafic nr. 8: Suprafața fondului funciar după modul de folosința (hectare/1000 locuitori), 2014
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Suprafața agricolă al orașului este dominată de suprafețe întinse de terenuri arabile (27,9%

din terenurile agricole) și pășuni (18%) și doar 12,2% este fânețe. Terenurile agricole sunt foarte
fragmentate și articulate, majoritatea parcelelor sunt sub 1 hectar.

O parte reprezentativă al orașului – un procent de 33,3% - reprezintă fondul forestier, care

este o sursă economică de importanță al orașului.

Grafic nr. 9: Păduri și altă vegetație forestieră în orașul Baraolt și în județ în 2014, hectare/1000 loc.
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Tabel nr. 4: Suprafețe teren intravilan în orașul Baraolt și în satele aflate în administrație (Biborţeni, Bodoş,
Racoşul de Sus, Căpeni, Micloşoara), conform PUG

Zone functionale

Existent

Suprafețe teren intravilan în localitatea Baraolt
Zona centrală și de interes public
201,9
Zona de locuinte și funcțiuni complementare
Zona pentru unitati industriale și agricole
54,6
Zone de parcuri, recreere și sport
Zona gospodarire comunala
Zone cu destinatii speciale și de echipare teritoriala
20,6
Alte zone (cimitir, ape, etc)
0,7
Total intravilan
277,8
Suprafețe teren intravilan în satul Biborțeni
Locuinte si functiuni complementare
45,34
Unhitati agro-industriale si depozite
2,5
Institutii si servicii de interes public
0,96
Cai de comunicatii si transport rutier
3,26
Spatii verzi, sport, agrement, protectie
1,6
Constructii tehnico edilitare
1
Gospodarie comunala cimitire
1,21
Ape
0,03
Total intravilan
55,9

Propus
13,17
145,83
112,26
8,74
4,35
24,91
6,88
316,14
54,33
9,75
2,12
4,8
4,6
0,4
1,4
0,03
77,43
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Suprafețe teren intravilan în satul Bodoș
Locuinte si functiuni complementare
41,36
Unhitati agro-industriale si depozite
5,62
Institutii si servicii de interes public
0,86
Cai de comunicatii si transport rutier
5,5
Spatii verzi, sport, agrement, protectie
0,1
Constructii tehnico edilitare
1,16
Gospodarie comunala cimitire
3,49
Ape
0
Total intravilan
58,09
Suprafețe teren intravilan în satul Căpeni
Zone functionale
Existent
Locuinte si functiuni complementare
48
Unhitati agro-industriale si depozite
5,5
Institutii si servicii de interes public
2,85
Cai de comunicatii si transport rutier
6,25
Spatii verzi, sport, agrement, protectie
1,25
Constructii tehnico edilitare
0,96
Gospodarie comunala cimitire
1,66
Ape
0,7
Turism
10,2
Total intravilan
77,37
Suprafețe teren intravilan în satul Micloșoara
Zone functionale
Existent
Locuinte si functiuni complementare
14,99
Unhitati agro-zootehnice
5,5
Institutii si servicii de interes public
1,05
Cai de comunicatii si transport rutier
2,55
Spatii verzi, sport, agrement, protectie
3,68
Constructii tehnico edilitare
0,64
Gospodarie comunala cimitire
0,44
Ape
0,25
Total intravilan
29,1
Suprafețe teren intravilan în satul Racoșul de sus
Zone functionale
Existent
Locuinte si functiuni complementare
42,36
Unhitati agro-industriale si depozite
5,62
Institutii si servicii de interes public
0,86
Cai de comunicatii si transport rutier
4,5
Spatii verzi, sport, agrement, protectie
0,1
Constructii tehnico edilitare
0,67
Gospodarie comunala cimitire
3,49
Ape
0
Total intravilan
57,6

41,36
5,62
0,86
5,5
0,1
1,16
3,49
0
58,09
Propus
48
5,5
2,85
6,25
1,25
0,96
1,66
0,7
10,2
77,37
Propus
29,51
4,2
2,1
2,8
1,65
1,45
0,44
0,25
42,4
Propus
53,58
10,85
2,75
4,9
4,1
1,25
3,49
0
80,92

Sursa: PUG – orașul Baraolt
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După cum se poate observa în figura de mai jos, orașul Baraolt are o proporție deosebit de

mare de terenuri degradate și neproductive în comparație cu alte localități din județul Covasna.
Grafic nr. 10: Terenuri neagricole la o mie de persoane în Baraolt și în județ în 2014, hectare
77

80
70
60

49

50

37

34 35

40
30
20
10

27

22

21

17

13

21
8

4

5

3

5

0
Ocupata cu ape, balti
ha/1000 loc.

Ocupata cu constructii
ha/1000 loc.

CV TOTAL

CV URBAN

Cai de comunicatii si
cai ferate ha/1000 loc.

CV RURAL

Terenuri degradate si
neproductive ha/1000
loc.

ORAS BARAOLT

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS

Una dintre principalele probleme în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în orașul

Baraolt este reprezentat de faptul că Planul Urbanistic General al orașului expiră în 2023. Poziția

secției de urbanism referitor la PUG-ul actual este una negativă, considerând că documentul nu
este conform în totalitate deoarece nu sunt marcate zonele care asigură dezvoltarea durabilă a

orașului (de exemplu, nu este stabilită zona industrială adecvată, există lipsuri în ceea ce privește
amenajarea centrului orașului, etc.), nu limitează și nu reglementează în mod corespunzător

construcțiile din oraș, astfel în anii trecuți imaginea orașului Baraolt a suferit în ultimii ani. În
cazul în care nu va fi elaborat noul PUG până în anul 2023, autoritatea publică locală nu va putea

elibera autorizații de construcție, tocmai de aceea prezenta Strategie de dezvoltare stipulează
elaborarea Planul Urbanistic General nou înainte de data sus menționată.
3.3.1. Spații verzi și sport

Un aspect important al atractivității unei localități (municipii și orașe), al confortului asigurat

de acesta poate fi identificat în dimensiunea și calitatea spațiilor verzi din cadrul acesteia. Pe

următorul grafic se poate observa că în anul 2018, că cele mai extinse spații verzi pe cap de

locuitor în cadrul orașelor din județul Covasna sunt în orașul Covasna (85,1 m2/loc), fiind urmat
de orașul Baraolt, având un total de 28,2 m2 de spații verzi pe 1 locuitor.
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Grafic nr. 11: Dimensiunea spațiilor verzi/cap de locuitor în orașele județului Covasna, 2018, m2/loc.
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Orașul Baraolt dispune de o infrastructură slabă pentru sport, și în satele aparținătoare

(Biborțeni, Bodoș, Racoșul de Sus, Căpeni și Micloșoara) posibilitățile de a practica sporturi sunt

limitate: școlile nu au săli de sport, există doar terenuri de sport (mai puțin în satul Bodoș) dar
acestea au nevoie de o amplă renovare.

Grafic nr. 12: Infrastructura sportivă în orașul Baraolt

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumire

Localitatea

Proprietar

Sală de sport

Baraolt

Stadion

Baraolt

Gr. Șc. Baróti Szabó Dávid

Popicării

Baraolt

Minerul, Cons. local

Teren de fotbal

Bazin de înot

Teren de handbal

Șoimii, Cons. local

Biborțeni

Apemin, Cons. local

Baraolt

Minerul, Cons. local

Baraolt

Lic. Baróti Szabó Dávid

Componența

2 piste

Minerul
7.

Terenuri de tenis

Baraolt

Minerul

8.

Săli de sport

Baraolt

CL Baraolt
Sursa: DJST Covasna

3.4. Locuințe
Următorul grafic prezintă evoluția suprafeței locuibile în orașul Baraolt și în localități din

județul Covasna, și se poate observa că cifrele înregistrează o creștere lentă până în 2010, iar din
2011 s-a simțit o creștere mai puternică, în anul 2019 ajungând la valoarea de 18,03 de metri
pătrați pe locuitor.
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Grafic nr. 13: Evoluția suprafeței locuibile în orașul Baraolt și în județul Covasna pe locuitor 1992-2019,
metri pătrați pe locuitor
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Conform următorului grafic numărului locuitorilor pe locuințe scade ușor, de la 2,7 la 2,5 în

orașul Baraolt în perioada dintre anii 1992 și 2019.

Grafic nr. 14: Evoluția numărului locuitorilor pe locuințe, orașul Baraolt, Covasna urban și rural, 1992-2019
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Tabel nr. 5: Nr. locuințelor, 1992, 2002, 2011, 2017

Nr. locuințe
Schimbări față de ultimele date
(%)

1992

2002

2011

2017

3816

3898
2,1%

3656
-6,2%

3670
0,4%

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro)
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Grafic nr. 15: Evoluția suprafața medie pe locuințe, orașul Baraolt, CV urban și rural, județul Covasna, 19922019, metri pătrați arie desfășurată
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Tabel nr. 6: Dotarea locuințelor

Locuințe convenționale care dispun de:

Nr. locuințe

Instalație electrică
Alimentare cu apă în locuință
Instalație de canalizare în locuință
Bucătărie în locuință
Baie în locuință

Raport față de toate
locuințele (%)

3545
2769
2702
3552
2623

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro), Recensământ 2011

98,3%
76,8%
75,0%
98,5%
72,8%

Grafic nr. 16: Locuințe în proprietate publică în orașul Baraolt și în județul Covasna pe 1000 locuitori, 19932019
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Din interviurile realizate cu autoritatea publică locală reiese că datorită trecutului de localitate

minieră, există mai multe imobile (clădiri) nefolosite în oraș, a căror drept de proprietate nu este

elucidat. Autoritatea publică locală însă acordă o atenție sporită acestei teme (rezolvarea

dreptului de proprietate și redobândirea lor), deoarece aceste imobile odată cu închiderea minei

în anul 2007, au intrat în proprietatea Statului român, sau în posesia Societății Naționale a

Cărbunelui (SNC) Ploiești, fiind o companie de stat. Astfel constituie o prioritate strategică

redobândirea acestor imobile de către primăria orașului, deoarece aceste imobile ar putea genera
o sursă de venit pe de o parte (prin închiriere sau prin lansarea unor servicii de către autoritatea

publică locală), pe de altă parte imaginea orașului și al străzilor ar putea fi îmbunătățită prin
reabilitarea acestor clădiri (de exemplu în centrul orașului se găsește nefolosită fosta cantină a
minerilor, sau clădirea birourilor întreprinderii miniere, etc.).

În cazul în care autoritatea publică locală poate ajunge la un consens cu Guvernul actual al

României și cu SNC Ploiești, ar putea fi eliberată o suprafață de 32 hectare de zonă industrială

unde vor putea fi realizate investiții în viitor. Acest loc ar putea găzdui viitorul parc industrial al
orașului Baraolt.

Formarea eliberării a autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale pentru

orașul Baraolt, respectiv dezvoltarea acestora poate fi vizualizat pe următorul grafic combinat în
conformitate cu cifrele județului Covasna. Se conturează fluctuația autorizațiilor de construire,

cele mai multe fiind eliberate în anul 2008. Activitatea de construire - reînnoire a fondului

construit existent - poate fi caracterizată în general și prin numărul autorizațiilor de construire
eliberate anual. Cu toate acestea, în general, în Baraolt au fost eliberate mai puține autorizații de
construire decât în zonele urbane din județul Covasna.

Grafic nr. 17: Schimbări la autorizații de construire pe clădiri REZIDENȚIALE (autorizații eliberate pe
suprafața de construire la 1000 de persoane), orașul Baraolt, Județul Covasna, 2002-2019
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Grafic nr. 18: Schimbări la autorizații de construire pe clădiri NEREZIDENȚIALE (autorizații eliberate pe
suprafața de construire la 1000 de persoane), orașul Baraolt, Județul Covasna, 2009-2019
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În paralel cu autorizațiile de construire eliberate am făcut și un calcul cu privire la evoluția

numărului locuințelor terminate. Graficul de mai jos arată că cele mai multe locuințe construite
s-au realizat în perioada dintre anii 2003-2010.

Grafic nr. 19: Locuințe terminate pe 1000 locuitori, orașul Baraolt, 1992-2019
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Grafic nr. 20: Autorizații de construire eliberate pentru clădiri administrative în județul Covasna, metri
pătrați suprafața utilă
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3.5. Infrastructura tehnico-edilitară
3.5.1. Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apă a orașului Baraolt este asigurat prin pârâul Cormoș. În cadrul unui proiect

finanțat de Ministerul Dezvoltării (cu termen de finalizare 2015), prin care s-au înlocuit rețelele
de apă și canalizare în centrul orașului și în zona de blocuri, s-a construit stația de pompare și

stația de epurare (stația de epurare și cea de acumulare au fost reabilitate, stația de decantare nu

a fost încă predată). Datorită unor întârzieri intervenite în proiect și unor întârzieri de natură
administrativă, sistemul de apă și canalizare este finalizat în proporție de aproximativ 70%, astfel
prezenta strategie de dezvoltare propune extinderea lucrărilor și finalizarea acestui proiect.

În satul Biborțeni există o rețea de alimentare cu apă care aparține fabricii de îmbuteliere a

apelor minerale (Murfatlar România SA) și la care cetățenii sunt racordați neoficial. În afară de
această rețea, nu există alte rețele adecvate de apă, canalizară și pluviale în localitate. În Biborțeni
există și o bază de tratament/agrement dezafectată, care a făcut obiectul unui proiect depus și
câștigat la ADR Centru pe POR.

În Racoșu de Sus alimentarea cu apă s-a finalizat în cursul anilor trecuți, tuburile au fost

amplasate în pământ și au fost acoperite cu un strat de asfalt, dar lucrările au fost oprite până la
realizarea sistemului de canalizare în sat, deoarece în prezent canalizarea este inexistentă, ca de
altfel în toate satele aparținătoare.

La Căpeni este o rețea de apă rămasă de la vechiul sediu al exploatării miniere, rețea care

asigură apa pentru 30% din gospodării. Trebuie să menționăm că în zona delimitată de râul Olt

există probleme legate de protecția împotriva inundațiilor, astfel trebuie soluționată cât mai
urgent această problemă.
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În satul Micloșoara există alimentare cu apă dar numai de-a lungul drumului județean, în

străzile conexe nu este rezolvată. Nu există rețea de canalizare în sat.

Satul Bodos este cea mai mică localitate care aparține de orașul Baraolt, unde nu există rețea

de apă potabilă și canalizare până în prezent.

Lungimea totală a rețelei în orașul Baraolt este de aproximativ 14,3 km, iar majoritatea

populației utilizează rețeaua.

Grafic nr. 21: Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile pe 1000 locuitori, 1992-2019, km
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Grafic nr. 22: Cantitatea de apă potabilă distribuită către consumatori, 2005-2019, mii metri cubi/locuitor
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Grafic nr. 23: Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile, 2019, mii/zi/locuitor
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3.5.2. Rețeaua de canalizare
Rețeaua de canalizare a fost reabilitată parțial în cursul anului 2008, astfel din sistemul total

existent un procent de aproximativ 50% a fost reabilitat, însă partea rămasă trebuie modernizată
sau trebuie reconstruită.

Următorul grafic arată lungimea totală simplă a conductelor de canalizare pe 1000 locuitori

în județul Covasna, evoluția lungimii în perioada dintre anii 1992 și 2019. Datele statistice oficiale

(INS) nu reflectă reabilitările din 2008, totodată putem observa că raportat la 1000 de locuitori,

în ultimii ani celelate localități din județ depășesc orașul Baraolt din punct de vedere al lungimii
rețelei de canalizare.

Grafic nr. 24: Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare pe 1000 locuitori, orș. Baraolt, CV urban și
rural, județul Covasna și Harghita, 1992-2019, km
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Cu privire la lungimea rețelei de canalizare pe un kilometru de rețea de apă potabilă (vezi

figura de mai jos), se observă că orașul Baraolt, conform datelor statistice oficiale, se situează la
media generală a zonelor rurale din județul Covasna în ultima perioadă. În această privință
orașele din județul Covasna se situează înaintea orașului Baraolt.

Grafic nr. 25: Lungimea rețelei de canalizare pe un kilometru de rețea de apă potabilă în metri în orașul
Baraolt, CV urban și rural, județul Covasna și Harghita, 1992-2019, km
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3.5.3. Alimentarea cu energie
Alimentarea cu energie electrică în orașul Baraolt se realizează din Sistemul Energetic

Naţional. Consumatorii casnici, agenții economici și dotările socio-culturale sunt alimentate din

rețeaua de joasă tensiune prin intermediul unor posturi de transformare:
Locul

buc.

Baraolt

15

Biborțeni

1

Micloșoara

1

Bodoș

1

Racoșul de Sus

1

Căpeni

1

Total

20

Capacitatea
15x250 kW
1x400 kW
1x100 kW
1x500 kW
1x500 kW
1x500 kW
5750 kW

Capacitatea rețelei electrice este de 5750 kW, alimentarea se realizează din direcția Hoghiz,

distribuitorul fiind DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA SA. Datorită minei și a
industriei de odinioară, capacitatea rețelei satisface nevoile actuale și este ideală și pentru noi
dezvoltări.
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Tot din rețeaua de distribuție de joasă tensiune este alimentat și iluminatul public.

Creșterile de capacitate vor fi necesare în cazul extinderii serviciilor, dezvoltării

întreprinderilor locale.

Județul Covasna este județul cu cea mai dezvoltată rețea de alimentare cu gaze naturale din

România, astfel are o valoare remarcabilă faptul că și în orașul Baraolt este construită rețeaua,

accesul la aceasta fiind asigurată și în cazul localității componente Biborțeni. Alimentarea cu gaz
s-a realizat pentru orașul Baraolt de la conducta magistrală de 28” Nadeș/Onești. Lungimea
rețelei de distribuție este de 15,1 km (1,65 km/1000 locuitor). Următorul grafic arată lungimea
totală a conductelor de distribuție a gazelor pe 1000 locuitori în județul Covasna și Harghita, CV
urban și rural, între anii 1992-2019.

Grafic nr. 26: Lungimea totală a conductelor de gaze pe 1000 loc, în județul Covasna și Harghita, CV urban și
rural, 1992-2019, km
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Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS

Majoritatea populației este racordată la rețeaua de gaze naturale, branșamentele sunt

îngreunate de costul acesteia. Rețeaua este în stare bună, dar este nevoie de extindere, deoarece

rețeaua actuală a fost fabricată în anii 1980, străzile noi, cele care au fost construite recent nu

sunt acoperite, adică în cel puțin jumătate din cartierele existente nu găsim rețea de gaze naturale.

Totodată nici în zona industrială, cu excepția satului Biborțeni și nici în celelalte sate
aparținătoare nu găsim rețea de gaze naturale, ceea ce trebuie realizată în perioada 2021-2027.

Energia termică pentru încălzire, preparare apă caldă de consum și preparare hrană se asigură

cu gaze naturale și cu lemn de foc, cu centrale termice individuale.
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Gaficul de mai jos arată cantitatea gazele naturale distribuite consumatorilor, în perioada

2000-2019, din care putem să observăm că începând cu anul 2000 cantitatea de gaze distribuite

a scăzut aproape în fiecare an, ajungând de la aprox. 5800 mii metri cubi la 2000 mii metri cubi
în anul 2019.

Grafic nr. 27: Gazele naturale distribuite consumatorilor în orașul Baraolt, în perioada 2000-2019, mii metri
cubi
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Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS
Grafic nr. 28: Gazele naturale distribuite consumatorilor pentru uz casnic, în perioada 2000-2019, mii metri
cubi
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Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS
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Grafic nr. 29: Gazele naturale distribuite consumatorilor pentru uz casnic, în perioada 2000-2019, mii metri
cubi/locuitor
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Pe baza datelor graficului de mai sus putem concluziona faptul că în ultimii 20 de ani consumul

de gaze naturale în rândul consumatorilor casnici arată o tendință de scădere, ceea ce este

asemănător și sectorului economic și administrativ începând cu anul 2007. Motivul din spatele

acestor tendințe din păcate nu este creșterea eficienței energetice, ci diminuarea numărului

populației, recesiunea economică și involuția producției industriale, iar datele graficului nr. 29
arată că acesta este principala cauză.

Grafic nr. 30: Evoluția consumului de gaze al consumatorilor non-casnici, orașul Baraolt (mii metri cubi)
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Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS
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Grafic nr. 31: Proporția utilizării gazelor naturale, clienți non-casnici (persoane juridice) în orașul Baraolt,
județul Covasna și Harghita, în perioada 2000-2019, mii metri cubi/locuitor
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Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS

3.5.4. Iluminat public
Tot din rețeaua de distribuție de joasă tensiune este alimentat și iluminatul public. Sistemul

de iluminat public este în gestiunea primăriei. Iluminat public în oraș acoperă majoritatea

străzilor.

La inițiativa primăriei Baraolt vor fi modernizate corpurile de iluminat, becurile vechi vor fi

substituite cu leduri, îmbunătățind astfel performanța lor și contribuind astfel la eficiență
energetică.

Conforma DALI pentru modernizarea sistemului de iluminat public existent în urma analizei

pe teren s-au constatat ca principale deficienţe următoarele:
•

Iluminatul existent nu asigură în general parametrii luminotehnici iar consumul de

energie reprezintă un criteriu de performanță determinant, cu efect negativ asupra
•

bugetului orașului.

•

lipsa și zone unde este necesară suplimentarea aparatelor pe stâlpii existenți.

•

SR EN 13201/2016, datorită subdimensionării sistemului pe porțiuni.

Iluminatul existent nu acopera în totalitate străzile din orașul - exista corpuri de iluminat
Iluminatul existent nu este în conformitate cu normele și standardele în vigoare, respectiv
Sistemul de iluminat existent utilizează aparate de iluminat, care nu se încadrează din
punct de vedere luminotehnic cu geometria străzilor din orașul.
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•

•

Nu este implementat un sistem de management al energiei sau de control al stării de
funcţionare a acestuia.

Este necesară identificarea unor resurse pentru introducerea noilor tehnologii pentru

sursele de lumină, pe bază de LED, prin prisma economiei în exploatare şi costuri mai
reduse de mentenanţă, trebuie să reprezinte o prioritate la nivel local.
3.5.5. Telecomunicații

În momentul de față toți cei trei operatori de telefonie mobilă din Românie au acoperire în

orașul Baraolt, locuitorii putând alege dintre serviciile oferite de companiile Orange, Vodafone și

Telekom. Furnizorii de acest tip de servicii dispun și de antene (relee) de telecomunicație pe
teritoriul orașului.

Orașul este echipat și cu centrală telefonică automată digitală. Accesul la televiziunea prin

cablu și internet, cât și prin satelit, este pusă la dispoziția locuitorilor de firme private (Vodafone,
Telekom, Orange, NextGen). Majoritatea gospodăriilor sunt conectate la internet.
3.5.6. Gestionarea deșeurilor

Gestionarea deșeurilor este un subiect important din mai multe puncte de vedere. În primul

rând, o activitate eficientă de colectare, transportare, depozitare și tratare a deșeurilor menajere

contribuie la îndeplinirea unor condiții de bază ale sănătății publice. Pe de altă parte, gestionarea

deșeurilor conduce la menținerea curățeniei publice din oraș, astfel aceasta poate deveni mult

mai atractivă în rândul localnicilor, tinerilor dar și a turiștilor care sosesc să viziteze aceste
meleaguri.

În prezent de colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor menajere se ocupă, prin

contract, cea mai mare firmă din județul Covasna, care oferă servicii publice de gestionare a
deșeurilor, firma TEGA SA. Deșeurile sunt transportate din oraș o dată pe săptămână în depozitul

de deșeuri din Sfântu Gheorghe, iar taxa este plătită de către gospodării. În orașul există
posibilitatea colectării selective a deșeurilor.

Pe baza interviurilor purtate cu formatorii de opinie din oraș, am aflat că în domeniul

gestionării deșeurilor există unele probleme pe plan local. În pofida faptului că există un contract
cu o firmă de salubrizare în baza căruia sunt transportate deșeurile în mod organizat, totuși
deseori deșeurile sunt depozitate necorespunzător de către localnici, în locuri nepermise (câmp,
albia pâraielor, etc.), poluând astfel mediul și având un efect negativ asupra esteticii peisajului. În

acest sens se necesită lansarea unor activități de informare și conștientizare, despre importanța
colectării, reciclării deșeurilor menajere.
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În afară de o infrastructură modernă și un sistem integrat de management al deșeurilor se

necesită și o schimbare de mentalitate în rândul locuitorilor orașului Baraolt și a județului

Covasna. Diferitele activități legate de educația pentru protejarea mediului și cele ecologice

trebuie de asemenea sprijinte de către organizațiile civile, de instituții și de întreprinderile locale,
căci o localitate curată și frumoasă trebuie să fie interesul și scopul tuturor celor implicați.
3.6. Probleme de mediu

În acest domeniu se fac referiri privind problemele de calitate a mediului și posibilități de

menținere a acesteia legat de: cadrul natural, resursele naturale, riscuri naturale, activități
productive (economice, în general), căile de comunicație, echiparea tehnico-edilitară.

Sursele de poluare locale sunt posibile de înlăturat prin acțiuni prevăzute în continuare, aceste

surse constând din: activități economice ce produc nocivități (poluare atmosferică, poluarea
solului, vibrații, poluarea apelor, chiar și poluare vizuală și fonică) - menționăm aici activitățile de

minerit și de prelucrare a minereurilor, activități care sunt deja desființate, însă efectele lor încă
persistă; dar trebuie amintite și celelalte activități productive (tradiționale sau mai noi) - cum ar

fi prelucrarea lemnului - care sunt în evoluție dar prezintă încă puncte de degradare a calității

mediului. Creșterea animalelor poate fi de asemenea un factor de poluare dacă nu sunt respectate

normele de igienă publică corespunzătoare.

Funcționarea deficitară a sistemului de echipare tehnico-edilitară (staţie de epurare, sistem

de canalizare, depozit de deşeuri) şi reţeaua de circulaţie rutieră (circulaţie de tranzit, fără
posibilitate de ocolire, străzi nemodernizate și neamenajate) sunt la ora actuală cei mai

importanți factori de poluare activă. În prezent intravilanul (în cazul satelor Căpeni și Micloșoara)

nu este apărat de inundaţii, nici a celor provocate de cursurile de apă, nici de cele de șiroire de pe
versanți care gravitează spre intravilan.

O problemă serioasă în oraș este indiferența oamenilor față de imaginea și depozitarea

deșeurilor, depozitarea ilegală a deșeurilor și, astfel, deteriorarea gravă a mediului. Se necesită o
imagine unitară, și încurajarea oamenilor să păstreze curată fața propriei case, să se amplaseze

mai multe coșuri de gunoi în locuri publice și să impună sancțiuni dure pentru aruncarea ilegală

a gunoiului.

Cu toate acestea calitatea factorilor de mediu - mulțumit unui cadru natural puternic și

sănătos, având în vedere și mărimea localității - este bună. Se poate afirma că orașul prezintă un

potențial bun în privința conservării calității mediului, acesta însemnând totodată un potențial

turistic valoros.
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Sursele de poluare din zonă se vor elimina după:
•

•
•
•

realizarea rețelei de alimentare cu apă potabila și canalizare menajeră în proporție de
100%;

amenajarea drumurilor;

realizarea și organizarea de spații verzi plantate pentru agrement;

delimitarea orientativă a zonelor protejate și restricțiile generale pentru conservarea

lor;
•
•
•

apele uzate provenite din creșterea animalelor vor fi colectate și fermentate în bazine

betonate și folosite ca îngrășământ pe terenurile agricole;

se vor realiza investiții de prevenire împotriva inundațiilor;
realizare/întreținere șanțuri de scurgere a apei pluviale.
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4. VIAȚA COMUNITARĂ-CULTURALĂ
În cadrul planificării locale analiza individului și a comunității merită o atenție sporită,

deoarece una dintre cele mai importante baze ale strategiei locale de dezvoltare o reprezintă

resursa umană. În analiza resurselor umane trebuie luate în considerare principalele indicatoare

demografice, respectiv acele tendințe, care în viitorul apropiat, previzibil, pot influența procesele
demografice. În cadrul descrierii vieții comunitare din Orașul Baraolt vom mai face referire la

principalele aspecte ale sistemului educațional și la prezentarea aspectelor sistemului de

sănătate. De asemenea merită să acordăm atenție și acelor resurse culturale identificate, care pe
baza experiențelor noastre de pe teren definesc funcționarea actuală a comunității, precum și

acelea, care poartă un potențial de dezvoltare capabil să influențeze în fond viața comunitarăculturală a localității analizate.

4.1. Procese demografice

Analiza demografică al orașului Baraolt se concentrează mai ales pe procesele și schimbările

cantitative, numerice. Analiza se ocupă în primul rând de descrierea proceselor, de abordarea

substanței acestor schimbări. Analiza detaliată a raporturilor complexe economice, sociale etc. ar
depăși cadrul prezentului document, de aceea asupra acestora vom reveni numai pe alocuri şi

numai ca referință. Vom realiza analiza în contextul județului, respectiv în contextul localitățiilor

rural și urban din județ, iar în ceea ce privește perioada supusă analizei, ne vom concentra în

primul rând asupra principalelor schimbări survenite de la Revoluție și până astăzi, respectiv
până la data țintă a proiectării strategiei, anul 2027.

Suntem conștienți, că analiza evoluției numerice (procesele demografice) în sine, nu ne dau

răspunsuri exhaustive la un șir de întrebări – cum ar fi referitor la dimensiunea resursei umane

– nemaivorbind de faptul că aceste schimbări pot fi cauzele, respectiv în acelaşi timp şi efectele

unor fenomene sociale, economice, psihologice etc. complexe. În acelaşi timp însă numerele ne

pot spune foarte multe, pentru că din schimbările intervenite în numărul şi structura populaţiei

se pot trage concluzii referitoare la „capacitatea de viaţă” a unei comunităţi, capacitatea de
atragere a unei regiuni sau localităţi date, sau despre perspectiva sa de viitor.

Prima consemnare scrisă a oraşului datează din anul 1224, iar cele mai vechi date demografice

despre așezare sunt din 1567, când s-au înregistrat 73 de porți (estimativ 365 de persoane). În

1614, în recensământ sunt menționate 142 de familii. Conform datelor primului recensământ
oficial din 1786, în localitate erau 56 de case în care locuiau 556 de persoane. În 1850, orașul
Baraolt avea 353 de case cu 1849 de persoane. În 1857, din 1919 locuitori, 1617 erau romanocatolici, 179 reformați, 133 greco-catolici, 54 ortodoxi, 19 erau unitarieni, 12 evanghelici, 4 erau

evrei și 1 armean. În 1910, numărul locuitorilor din Baraolt s-a extins la 2531 (2 români, 2501
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maghiari, 22 germani, 6 alte naționalități), după decizia din Trianon, în 1930 erau 2604 locuitori,
iar în urma recensământului din 1941 s-au înregistrat 11 români, 2854 maghiari, 20 țigani, 10

evrei, 9 germani și 31 alte naționalități. În 1966, orașul avea 3.738 de locuitori, după anul 1968
când localitatea a fost declarată oraș, în anul 1977 Baraolt avea 4.665 de locuitori, iar unitatea

administrativă, împreună cu cele cinci sate atașate, avea 9.235 de locuitori. În 1992, s-au numărat
6483 (298 de români, 6131 de maghiari, 38 de țigani, 13 germani, 3 alte naționalități) de persoane

în Baraolt, iar împreună cu satele atașate numărul locuitorilor ajunge la 10493 de persoane. În

ultimul deceniu și jumătate al comunismului, datorită industrializării forțate a statului, populația
orașului a crescut cu 1818, dar a scăzut aproape la același ritm după schimbare. Conform datelor

recensământului din 2002, populația orașului - împreună cu așezările atașate - a scăzut cu 879 de

cetățeni, iar comparativ cu populația de atunci (9614 persoane), numărul 8672 înregistrat în
2011 înseamnă o scădere de încă 942 persoane în oraș și satele aparținătoare.

Scăderea poate fi observată în toate zonele așezării, dar a afectat mai mult așezarea centrală,

adică orașul Baraolt, aici s-a centrat colonizarea. Având în vedere datele populației din zonă,

există o scădere în întreaga regiune Erdővidék, scăderea nu se datorează migrării urbane-rurale
a populației experimentată în general după revoluție.

Tabel nr. 7: Modificarea populației în Baraolt și satele aparținătoare pe baza datelor provenite în urma
recensământului

1977

1992

2002

2011

Scăderea
1992-2011

Baraolt

6483

5858

5264

Biborțeni

825

775

672

Bodoș

435

446

416

Căpeni

1213

1130

1000

Micloșoara

541

512

442

Racosul de Sus

996

893

878

10493

9614

8672

TOTAL UAT BARAOLT

4665

9235

Sursă: Date recensăminte, 1977, 1992, 2002, 2011

19%

18,5%
4,4%

17,5%
19,3%
11,9%
17,4%

În graficul de mai jos pe baza datelor statistice prezentăm evoluția populației cu domiciliul în

Orașul Baraolt, în perioada 1992-2019. Registrul de reședință permanentă arată o diferență față
de datele recensământului (pe baza datelor din evidența populației), iar realitatea locală directă

este mai nefavorabilă decât recensământul. Populația reală a orașului în prezent mai mult ca sigur
nu depășește cinci mii de persoane, cu satele aparținătoare numărul locuitorilor este sub opt mii,
având în vedere numărul mare de persoane înregistrate ca rezidenți ai orașului, dar care trăiesc
mai mult în strainatate.
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Grafic nr. 32: Evoluția populației după domiciliu, Baraolt, 1992-2019
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Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS

Conform Recensământului din anul 2011 populația locală a orașului Baraolt a fost 8672 de

persoane, cu o populație de aproape 95,9% de etnie maghiară. Scăderea populației a afectat mai

mult grupul etnic român, ei s-au mutat în zonă datorită oportunităților de muncă oferite de mină,

dar după închiderea acesteia, neavând rădăcini reale în acea zonă, s-au și mutat.

Pe baza evidențelor Institutului Național de Statistică, de la 1992 până astăzi putem vedea

evoluția populației după domiciliu în figura următoare. Se vede foarte bine, că scăderea
generală a populației în județ depășește cu 2% scăderea înregistrată în Baraolt.

Grafic nr. 33: Schimbarea populației după domiciliu în Baraolt și în județul Covasna 1992-2019 (anul de baza:
1992)
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Schimbarea numărului de populație poate fi cauzată din două motive, una este epuizarea

naturală din cauza mortalității, iar celălalt din cauza emigrării. Desigur, aceste două motive sunt
întrețesute și aici privim care ce efect are pe schimbarea numărului de populație.

Evoluția sporului natural se poate citi din compararea indicelor de natalitate și mortalitate. În

tabelele de mai jos comparăm rata de natalitate și de mortalitate proiectat pe o mie de persoane

între anii 1992 și 2018, indicând și media regiunilor urbane și rurale ale județului.
Grafic nr. 34: Rata natalității între anii 1992 – 2018 (mii)
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Grafic nr. 35: Rata mortalității între anii 1992 – 2018 (mii)
17,0
15,0
13,0
11,0
9,0
7,0

CV TOTAL

CV URBAN

CV RURAL

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

5,0

63447 ORAS BARAOLT

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS

47

Prin deducția ratei de natalitate din rata mortalității se rezultă creșterea demografică naturală,

care este prezentat în următorul grafic prezentat. Din grafic reiese că, pe toată perioada analizată,

creșterea demografică naturală în Baraolt este negativă, și situația este mult mai nefavorabilă în
comparație cu întreg județul și cu alte orașe.

Grafic nr. 36: Creșterea demografică naturală, 2005-2018
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În graficul de mai jos am indicat soldul migrației calculat la 1000 de persoane. După cum se

poate observa, rata migrației din ultimul deceniu a fost similară cu numărul masiv de migranți
din anii 1990, care s-a datorat închiderii minelor. Micșorarea orașelor este o tendință generală în

județul Covasna. Știm din experiența locală, că direcția migrației este orientată către străinătate.
Grafic nr. 37: Soldul migrației calculat la 1000 de persoane, 1994-2019

6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

CV TOTAL

CV URBAN

CV RURAL

63447 ORAS BARAOLT

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS

48

Atragem atenția asupra faptului că, procesele demografice discutate aici se leagă strâns una de

cealaltă, sunt cauze reciproce, iar în unele cazuri pot fi chiar consecințele unei alteia. De exemplu

migrația influențează structura demografică, pentru că în cadrul grupei de vârstă a tinerilor

dispoziția imigrării este mai mare. Drept consecință a imigrării tinerilor crește rata populației

vârstnice în cadrul populației, iar acest lucru înseamnă o scădere și din punct de vedere al

productivității.

Referitor la Orașul Baraolt schimbările survenite în structura demografică merită o atenție

deosebită. În graficul de mai jos urmărim schimbările numărului populației care aparțin de trei

mari grupe de vârstă (0-14, 15-64, 65 ani și peste). Ponderea grupei de vârstă cu 65 ani și peste

în anul 2020 (18%) arată o valoare 6% mai mare decât in anul 1992, în timp ce la copii (0-14 ani)
proporția a scăzut cu 10%, ceea ce evidențiază imaginea unei populații îmbătrânite.
Grafic nr. 38: Structura populației pe grupe de vârstă (proporție), 2005-2019
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Despre starea structurală a grupelor de vârstă a populației ne oferă o imagine mai detaliată

piramida demografică de mai jos. Și în acest caz se poate observa subțierea trunchiului arborelui

demografic, lipsa categoriile de vârstă a tinerilor. Măsurile incluse în strategia de dezvoltare a
orașului trebuie să fie dezvoltate având în vedere aceste date, trebuie pregătite soluții pentru

problemele de întreținere instituțională care decurg din scăderea populației, iar din cauza
predominanței vârstnicilor va exista o nevoie crescută față de serviciile sociale.
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Grafic nr. 39: Piramida demografică al orașului Baraolt, 1992
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Grafic nr. 40: Piramida demografică al orașului Baraolt, 2019
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Conform datelor statistice, densitatea actuală a populației orașului este de 1252 locuitori /

km2, ceea ce reprezintă o valoare scăzută în comparație cu media orașelor județului (2086
locuitori / km2), justificând caracterul rural al orașului.

Grafic nr. 41: Densitatea populației orașelor din județul Covasna, 2019
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După analiza referitoare la structura demografică urmează analiza distribuției etnice și

confesionale a populației. Diviziunea religioasă a orașului este foarte diversificată, pe lângă

comunitatea reformată foarte numeroasă, există și comunitate catolică și unitariană cu mulți
credincioși. Tabelul de mai jos prezintă diviziunea religioasă și confesională în Orașul Baraolt.
Tabel nr. 8: Diviziune religioasă și confesională în Orașul Baraolt, 2011

Persoane
Ortodox
Romano-catolic
Reformat
Penticostali
Greco-catolic
Baptist
Adventist
Unitarian
Martorii lui Iehova
Luteran
Altele
non-denominaționali și atei
nu există date

215
2 472
4 045
62
5
84
3
1 396
79
20
17
61
213

Sursă: Date recensăminte, 2011

Raport (%)
2,5%
29,2%
47,8%
0,7%
0,1%
1,0%
0,0%
16,5%
0,9%
0,2%
0,2%
0,7%

Comparând datele recensământului, tragem concluzia că orașul, în ultimii 50 de ani, a avut o

compoziție etnică stabilă. 95-96% din populație este de naționalitate maghiară, proporția

românilor este de aproximativ 3%, iar cea a populației rome este de 1%. Doar această ultimă etnie
arată o creștere numerică în oraș.
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Tabel nr. 9: Distribuția populației orașului din punct de vedere etnic, Baraolt, 1977, 1992, 2002, 2011

1977
Populația totala
Român
Maghiar
Rroma

1992

2002

2011

9235

10493

9670

8672

394 (4,3%)

340 (3,2%)

300 (3,1%)

246 (2,9%)

8 805 (95,3%)

10 094 (96,2%)

9 271 (95,9%)

8 129 (95,9%)

19 (0,2%)

17 (0,2%)

11 (0,1%)

8 (0,1%)

14 (0,2%)

German
Alte

39 (0,4%)

3 (0,0%)

Informație
nedisponibilă

84 (0,9%)

3 (0,0%)

90 (1,1%)

4 (0,0%)

7 (0,1%)
192

Sursă: Date recensăminte, 1977, 1992, 2002, 2011

Studiul SocioRoMap din 2016 realizat de Institutul Național de Cercetare a Minorităților a

constatat că numărul romilor este mai mare decât cel înregistrat. Pe baza unui sondaj chestionar

care acoperă toate municipalitățile din România în perioada iunie 2015 - martie 2016, numărul

estimat de romi este următorul.

Tabel nr. 10: Numărul estimat al romilor și utilizarea limbii, Baraolt, 2016

Numărul
estimat
de romi

Proporția
în cadrul
populației

900

Romi vorbitori
de limba
maghiară
Numărul

10%

900

Rezidenta romilor în colonii
Numărul

Proporția

%
100%

858

95%

Utilizarea limbii in colonii
Romani

Român

Maghiar

nimeni

majoritatea

(<5%)

(>80%)

Sursa: statisztikak.erdelystat.ro

nimeni
(<5%)

În final în cadrul proceselor demografice vom prezenta datele oficiale referitoare la divorțuri.
Grafic nr. 42: Divorțuri in Baraolt și județul Covasna pe 1000 loc, 1992-2019
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4.2. Situația învățământului local
Orașul Baraolt este un centru important școlar deservind orașul și comunele depresiunii

Baraolt prin unități de învățământ elementar și o unitate de învățământ gimnazial. Liceul este unul

dintre elementele importante ale rolului microregional al orașului Baraolt. Cea mai veche istorie
din oraș o are educația confesională catolică (în anii 30 al secolului XIV, pe lângă parohii funcționau

„cărturari”). În anul 1834 a început și educația confesională reformată și a funcționat până în 1893.

În 1872 a început să funcționeze și un liceu popular cu specializare în economie, care în 1895 a

fost transformat într-o școală de băieți. În 1907 a fost înființată și o școală de fete. În 1924 toate

școlile s-au unit în Liceu de Stat. Între 1940 și 1944, în Baraolt a funcționat „Școala civilă de băieți

și fete a statului regal maghiar”, apoi până în 48 a existat doar învățământul primar. În același an,

educația confesională este eliminată definitiv. În 1952, a început să funcționeze un liceu mixt de

zece clase. În 1969, în Baraolt se construiește o nouă clădire școlară, iar învățământul liceal se
extinde la 12 clase. Din 1976 funcționează ca liceu industrial, iar în 1984 școala generală a fost
separată de liceu. În 1990, liceul primește numele de „Liceul Baróti Szabó Dávid”, iar în 1993

școala generală se numește „Școala generală Gaál Mózes”. La sfârșitul anilor 90 a început
construcția unei noi clădiri școlare, care din lipsa fondurilor nu s-a finalizat nici în prezent.

Tabelul de mai jos arată evoluția școlilor și a numărului elevilor în orașul Baraolt și satele

aparținătoare, pentru anii școlari 2017/2018, 2018/2019 și 2019/2020, în funcție de nivelurile
educaționale. Scăderea numărului elevilor se poate obseva și în acești trei ani.

Tabel nr. 11: Situația numărului elevilor în Baraolt și satele aparținătoare

Denumirea
școlii

Localitate

Liceul
Tehnologic
Baróti Szabó
Dávid
Şcoala
Gimnazială
Gaál Mózes
Școala
Gimnazială
Căpeni
Şcoala
Gimnazială
Racoşul de
Sus
Şcoala
Primară
Bartalis
Ferenc
Şcoala
Primară
Micloşoara
Şcoala
Primară
Budai József

Baraolt

2017

Primar
2018 2019

2017

Gimnazial
2018 2019

Baraolt

266

262

255

252

222

Căpeni

31

31

28

13

8

Racosul
de Sus

44

39

36

27

26

Biborțeni

15

17

14

8

7

11

19

19

19

Micloșoara
Bodoș

2017
345

Liceu
2018
310

2019
280

Școală profesională
2017 2018 2019
157
154
128

227

19

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS
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În unitatea organizatorică a Școlii Generale Gaál Mózes funcționează școlile generale și

grădinița din sat.. Personalul didactic al școlii generale este calificat, profesorii fiind titulari.

Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Gaál Mózes funcționează în 3 locații diferite din oraș,
echipamentul și starea clădirilor este inadecvată, faptul că instituțiile sunt împrăștiate în oraș nu

favorizează educația, iar clădirea de pe dealul elevilor nu este potrivită pentru educație. În
clădirea principală, școala generală împarte locul cu Grupul Școlar Baróti Szabó Dávid, curtea este

de asemenea comună, ceea ce nu este o situație norocoasă, proprietatea și responsabilitatea celor
două instituții nu sunt separate.

Clădirea principala - Şcoala Gimnazială Gaál Mózes

Forrás: www.gaalmozes.ro

În clădirea principală învață elevii claselor 5-8, aici este și direcțiunea, secretariatul,

contabilitatea. Tot în ecastă locație, dar într-o clădire separată se află biblioteca, sala de sport și
terenul de sport.
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Bibliotecă - Şcoala Gimnazială Gaál Mózes

Forrás: www.gaalmozes.ro

Clădirea de pe dealul studențesc, care a fost construită pentru fosta școală parohială, este

închiriată de municipalitate de la Biserica Catolică, dar în Baraolt se construiește o nouă clădire

școlară, care dacă va fi terminată și predată la sfârșitul acestui an, atunci există posibilitatea ca în
al doilea semestru din noul an școlar să nu mai fie nevoie de închiriere, și ciclul primar se poate
muta în clădirea principală.

Teren de sport și sala de sport – Grupul Școlar
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Clădirile școlii, biblioteca și sala de sport au nevoie de renovări externe și interne, nu

îndeplinesc cerințele din prezent în ceea ce privește ingineria clădirilor, din punct de vedere

energetic și funcțional. Sunt necesare și investiții semnificative în ceea ce privește mobilierul,
materialele didactice și instrumentele IT.

Curtea școlii este dezordonată, nu există posibilitate de parcare, terenul de sport este în

paragină. Pe lângă renovarea acestora ar fi nevoie de amenajarea completă a curții și crearea unui
loc de joacă.

În ceea ce privește numărul elevilor, există o tendință de scădere, în 10 ani numărul elevilor

din învățământul primar a scăzut cu aproape 300. La acest lucru, pe lângă procesele demografice,

au contribuit și factori interni, părerea negativă despre școală, atmosfera nefavorabilă, iar în

ultimii ani a început o tendință de a duce copiii și la Brăduț.

Sistemul de educație after school nu este dezvoltat, funcționează pe bază socială, cu un număr

limitat de oameni de la Diaconie. Pregătirea sistematică a personalului didactic și asigurarea

condițiilor sunt o sarcină fundamentală a consiliului. Pe lângă acestea, Asociația Cimbora pune în
funcțiune servicii de after school cu o capacitate de 15 copii.

Tabel nr. 12 Situația angajaților Școlii Gimnaziale Gaal Mozes-Baraolt

Didactic
Baraolt
Biborțeni
Bodoș
Căpeni
Micloșoara
Racoș
Total

Didactic
auxiliar
49
3
3
3
2
4
64

Nedidactic
8

8

Total
12
1
1
1
1
1
17

69
4
4
4
3
5
89

Sursa: Şcoala Gimnazială Gaál Mózes
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Conform planurilor, clasele primare și liceul vor fuziona începând cu anul școlar 2022,

ceea ce va fi o oportunitate bună de a moderniza mentalitatea și imaginea școlii, adaptându-ne la

așteptările din prezent.

Centrul grădinițelor din oraș se compune din trei grădinițe, și în pofida faptului că la acestea

sunt înscriși copii din întreaga regiune, se observă totuși o scădere a numărului de copii. Clădirea

grădiniței a fost reabilitată în anul 2018, iar în 2021 au fost modernizate toaletele, iar în clădirea
modernizată funcționează 7 grupe, la nivelul orașului nu funcționează însă creșă.

Din cele cinci sate care aparțin de Baraolt, în niciunul nu există clase în ciclul gimnazial, doar

în ciclul primar și grădiniță, din păcate numărul copiilor a scăzut atât de mult, încât nu a meritat
menținerea claselor simultane. Din satele menționate, elevii claselor V - VIII. merg la Baraolt cu
autobuzele școlare. Pe lângă tendințele demografice nefavorabile, scăderea numărului elevilor

din școlile de la sate s-a datorat și faptului că, mulți părinți și-au dus copiii la Baraolt, în căutarea
unei educații de calitate și, ca urmare, școlile rurale nu au putut oferi suficiente ore pentru cadrele
didactice calificate.

Renovarea școlii din Bodoș pentru eficiență energetică

achiziționarea de mobilier și echipamente.

- (încălzire, izolație) necesită

Şcoala Primară Budai József - Bodoș

În Căpeni, clădirea nu este în prezent potrivită pentru educație (nu a fost construită ca școală),

ar fi nevoie de o nouă clădire cu trei camere. În Racoșul de Sus grădinița și școala funcționează

într-o clădire separată, și aici este nevoie de renovare completă, schimbarea mobilierului,
echipamentelor și a materialelor didactice. În Micloșoara, clădirea școlii a fost recent renovată,

grădinița și școala funcționează într-o singură clădire și se construiește în prezent o nouă sală de

sport.
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Tabel nr. 13 - Efectivele actuale ale claselor din satele aparținătoare de Baraolt

Clasa
BODOS
Preg
I.
II.
III.
IV.
Total:
BIBORTENI
Preg.
I.
II.
III.
IV.
Total:
MICLOSOARA
Preg.
I.
II.
III.
IV.
Total:
CAPENI
Preg.
I.
II.
III.
IV.
Total:
RACOSUL DE SUS
Preg.
I.
II.
III.
IV.
Total:
Total G-ral:
GRĂDINIȚA
Biborțeni
Bodoș
Căpeni
Racoșul de Sus
Micloșoara
Total:
Total Grăd.
Total Preg.-VIII

Total elevi

Fete

Băieți

3
2
3
4
5
17

2

1
2
2
1
2
8

2
3
2
3
4
14

1
1
1
3
3
9

1
2
1

5
3
3
0
3
14

2
1

3
3
2

1
4

2
10

5
5
6
5
6
27

4
1
3
2
3
13

1
4
3
3
3
14

9
5
6
10
11
41
113
Mică
6
3
4
2
1
16

2
2
2
5
5
16
51
Mijlocie
5
2
5
8
2
22

7
3
4
5
6
25
62
Mare
4
0
13
3
2
22

1
3
3
9

1
5

60
600
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Liceul Tehnologic Baróti Szabó Dávid are în prezent 406 de elevi în liceul teoretic, liceul

profesional și învățământul profesional. În pregătirea teoretică există profilul real și științele

naturii, anul viitor va începe matematică-informatică, științele naturii și științele sociale. În liceul
profesional există în prezent profilul agroturistic și tehnician de protecția mediului. Liceul

profesional de 4 ani are specializările în industria textilă și ușoară, mecanic auto, zootehnist,
lucrător hotelier și tâmplar universal. De obicei, într-o promoție sunt elevi pentru 3 clase.
Tabel nr. 14: Clarificari acreditate în Liceul Tehnologic "Baroti Sz.David"

Nr.
Crt.
1
2

Profilul/
Domeniul
Mecanica
Industrie textila si pielarie

Denumirea
calificarii
Mecanic auto
Confectioner produse
textile
Lucrător hotelier
Zootehnist
Tamplar universal
Tehnician ecolog si
protectia calitatii
mediului

Tehnic/Industrie textila si pielarie

Servicii/Turism si alimentatie
Agricultura
Fabricarea produselor din lemn
Resurse naturale si protectia mediului/
Protectia mediului

3
4
5
6

7

Servicii/Turism si alimentatie
Tehnic/Fabricarea produselor din lemn

8
9
10

Tehnic/Electronica automatizari

11

Tehnic/Electric

12

Tehnic/Mecanica

13

Resurse naturale si protectia mediului

14

Agricultura

Nivelul
3
3

Acreditat
/Autorizat
OM.5770/2006
OM.5770/2006

3
3
3
4

OM.5770/2006
OM.4675/2019
OM.5770/2006
OM.5770/2006

Tehnician in industria
textila
Tehnician in turism
Tehnician in
prelucrarea lemnului
Tehnician operator
tehnica de calcul

4

OM.5394/2012

4
4

OM.5770/2006
OM.5770/2006

4

OM.5770/2006

Tehnician
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4
5
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Sursa: Evidența școlii

Planul de înscriere a Liceului Tehnologic Baróti Szabó Dávid pentru anul școlar 2021-2022:

I. Profil teoretic
•

•
•

Specializare științe sociale – 26 locuri

Specializare matematică-informatică – 13 locuri,
Specializare științele naturii – 13 locuri

II. Liceul profesional:
•

Tehnician protecția mediului – 24 locuri
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II. Educație școală profesională
•

•
•
•

Formare profesională în industria ușoară (specializare textil) – 24 locuri
Formare profesională lucrător hotelier (specializare turism) – 24 locuri
Formare profesională mecanic auto (specializare mecanică) – 24 locuri

Formare profesională zootehnist – 24 locuri

Exista 45 cadre didactice, din care: 27 titulari, 12 suplinitori calificati, 4 suplinitori cu studii

necorespunzatoare, 2 necalificati, și 11 persoane nedidactice în cadrul școlii.

Condițiile și echipamentele sunt cele mai mari probleme și în cazul liceu. Atelierul de reparații

auto este deteriorat, slab echipat, deși atelierul de textile este bine echipat, funcționează într-o
clădire care nu are autorizație ISU, clădirea trebuie reconstruită sau este nevoie de o clădire nouă.
Există un mare interes pentru specializarea de zootehnist, care este o noutate, dar extinderea
instruirii ar necesita înființarea și echiparea unei ferme educative într-o zonă adecvată.

Echipamentul laboratoarelor IT este extrem de învechit și ar fi foarte important să existe

echipamente actualizate în această ramură a instruirii. În acest scop, s-a făcut un proiect de
finațare, la fel și pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Liceul atrage studenți din toată zona Baraolt, dar din cauza condițiilor precare, s-a format

recent o tendință ca copiii să fie înscriși în Sfântu Gheorghe. În ceea ce privește performanța

elevilor în școala profesională, rata abandonului școlar în clasa a 9-a este foarte mare, 60-70%
finalizează pregătirea. La profilul teoretic abandonul școlar nu este atât de mare, cea mai mare

problemă este examenul de bacalaureat la limba română, anul trecut aproximativ 60% dintre
elevi au absolvit cu succes.

Liceul are în vedere și programele extra-școlare pentru dezvoltarea talentelor și programele

de recuperare, dar trebuie îmbunătățite condițiile pentru acestea (săli, mobilier, echipamente IT

etc.). Deci, copiii talentați sunt integrați într-un program separat și sunt organizate și călătorii de

studiu în străinătate.

Elevii au propria asociație, care funcționează și ca organizație neguvernamentală, există

consiliul elevilor, un radio și un ziar școlar. În plus, activitățile de educație pentru mediu, cum ar
fi plantarea puieților, colectarea gunoiului, curățarea mătcii râurilor sunt desfășurate în cadrul
Asociației ZIKE.

Pe lângă fuziunea organizațională a școlilor din Baraolt, strategia pe termen lung include și un

cămin rezidențial, care ar extinde atracția școlii și ar oferi educație în limba maghiară pentru

copiii din zonele diasporei. În plus, profilul școlii fuzionate trebuie modificat, modernizat și extins,
să răspundă nevoilor actuale.
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O problemă importantă de rezolvat este naveta studenților din așezările din jur și, în special,

din zona Oltului. Este necesar ca transportul studenților să fie mai simplu și mai confortabil,
deoarece în prezent cursele sunt rare și scumpe, deci este mai convenabil pentru ei să
călătorească la Sfântu Gheorghe.

În cele ce urmează prezentăm situația sferei educaționale din Baraolt din prisma datelor

statistice oficiale.

Grafic nr. 43: Numărul instituțiilor de învățământ pe niveluri de educație, pe 1000 locuitori în Baraolt și în
județul Covasna, 2019
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Dacă privim numărul efectiv de elevi din gimnaziile, școlile generale și liceele din județul

Covasna și din zonele urbane și rurale, putem trage concluzia că numărul de copii a scăzut în
ultimii 25 de ani cu cel puțin 20%. În Orașul Baraolt în sistemul de învățământ a scăzut cu 37%

efectivul de elevi între anii 2005-2019.

Grafic nr. 44: Numărul de copii înscriși in sistemul de învătământ din Baraolt și în județul Covasna pe 1000
locuitori, 2005, 2012, 2019

250
200
150

217

207

198

175

189

163
130

181
147

141

127

113

100
50
0
2005

2012

TOTAL

CV URBAN

CV RURAL

2019
63447 ORAS BARAOLT

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS

61

Grafic nr. 45: Numărul de copii înscriși in grădinițe din Baraolt și în județul Covasna pe 1000 locuitori, 2005,
2012, 2019
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Grafic nr. 46: Numărul de copii înscriși in învățământul primar (inclusiv învățământul special) din Baraolt și
în județul Covasna pe 1000 locuitor, 2005, 2012, 2019
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Grafic nr. 47: Numărul de copii înscriși in învățământul gimnazial (inclusiv învățământul special) din Baraolt
și în județul Covasna pe 1000 locuitori, 2005, 2012, 2019
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Grafic nr. 48: Numărul de elevii înscriși in învățământul liceal din Baraolt și în județul Covasna pe 1000
locuitori, 2005, 2012, 2019
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Grafic nr. 49: Numărul de elevii înscriși in învățământul profesional din Baraolt și în județul Covasna pe 1000
locuitori, 2005, 2012, 2019
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Grafic nr. 50: Personalul didactic pe 1000 locuitor în Baraolt și în județul Covasna, 2005-2019
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Datele arată că scăderea numărului de elevi la toate nivelurile de învățământ este și mai

semnificativă în Baraolt comparativ cu media județului, ceea ce nu este surprinzător pe baza
datelor demografice și susține raționalizarea instituțiilor de învățământ.
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Grafic nr. 51: Săli de clasă (cabinete școlare/amfiteatre) pe 1000 locuitori în Baraolt și în județul Covasna,
2005-2019
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Grafic nr. 52: Laboratoare școlare pe 1000 locuitor în Baraolt și în județul Covasna, 2006-2019
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Grafic nr. 53: PC-uri (școlare) pe 1000 locuitori în Baraolt și în județul Covasna, 2007-2019
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Grafic nr. 54: Sali de gimnastica pe 1000 locuitori în Baraolt și în județul Covasna, 2007-2019
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Grafic nr. 55: Ateliere scolare pe 1000 locuitori în Baraolt și în județul Covasna, 1993-2019
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Grafic nr. 56: Terenuri de sport pe 1000 locuitori în Baraolt și în județul Covasna, 2007-2019
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Statisticile confirmă afirmațiile directorilor de școli. În ceea ce privește numărul de săli de

clasă pe o mie de persoane, instituțiile din Baraolt corespund mediei pe județ, starea și

echipamentul acestora însă sunt mult mai slabe decât media orașelor județului, fie că sunt
calculatoare, laboratoare, ateliere de instruire sau facilități sportive.
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4.3. Locații și entitătii culturale și comunitare, evenimente
Coeziunea comunității orașului Baraolt este determinată de faptul că mulți oameni s-au mutat

aici din cauza minei, astfel încât comunitatea a devenit eterogenă. Satele aparținătoare au

comunități coezive. În plus, stratul de intelectuali educați din oraș este foarte subțire, majoritatea
au emigrat de-a lungul timpului din mai multe motive, ceea ce face dificilă organizarea culturii.
Statisticile arată că proporția persoanelor cu studii superioare rămâne cu mult în urmă (o treime)
față de celelalte orașe din județ.

Bisericile sunt factori importanți ai vieții culturale, în special în satele care aparțin orașului

(coruri, grupuri etc.). Activarea comunitară a tinerilor este o problemă frecventă, punând în

pericol continuitatea. Principale centre ale vieții culturale și civile din Orașul sunt biserici și
programele organizațiilor civile. În primul rând, luăm în considerare clădirile, instituțiile și

utilizarea lor în scopuri culturale și apoi vom discuta separat caracteristicile vieții civile și
bisericești.

Case de cultură
Clădirea Casei Orășenească de Cultură are 2 angajati nu este în proprietatea administraţiei

publice locale, iar renovarea clădirii este imperativă, mai ales dotarea ei cu echipamente
moderne, încălzire, izolare termică etc.

Casa de Cultură găzduiește mai ales evenimente externe (de exemplu, Hahota, ansambluri de

dansuri populare etc.) și există, de asemenea, unele programe proprii: educație de dans popular,

cursuri de dans modern și dans clasic, ansambluri de muzică modernă, formație pentru copii

eveniment de ziua copiilor. Viața culturală din cadrul casei de cultură nu a înflorit în ultima vreme,

posibilitățile sale sunt limitate. Producțiile și programele de înaltă calitate ar necesita multă

investiție, cum ar fi dezvoltarea scenei, înlocuirea mobilierului, podeaua (podeaua potrivită
pentru repetițiile de dans) și extinderea personalului.

Totodată se organizează în mod regulat spectacole cu artiști invitați (teatre, teatre pentru

copii, grupuri de dansuri populare). În plus, o dată pe lună au fost lansate proiecții de filme în

colaborare cu cinematograful din Sfântu Gheorghe.

Există câte o casă de cultură în fiecare localitate, la Căminele Culturale din Biborţeni, Bodoş,

Racoşul de Sus, Căpeni şi Micloşoara lucrează în general câte o persoană, responsabil cultural.
Aceste clădiri sunt utilizate de 20-50 de ori pe an pentru evenimente culturale şi familiale. Toate

clădirile au nevoie de renovare amplă şi modernizarea echipamentelor.
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Bibliotecă
Biblioteca oraşului Baraolt (Gyulai Liviusz Varosi Konyvtar) are o colecţie de 40-50.000 de

volume, aproximativ 100-150 de cititori în fiecare lună și dispune de conexiune la internet, deci

are posibilitatea de extindere a colecției cu resurse electronice., Clădirea bibliotecii este potrivită,

pe lângă funcţiile specifice ale bibliotecii, în această clădire se mai organizează şi evenimente
culturale. De asemenea biblioteca orășenească Gyulai Liviusz, organizează serate și prelegeri
literare. Biblioteca orășenească organizează serate și prelegeri literare.

Grafic nr. 57: Volume existente în biblioteci și volume eliberate pe 1000 locuitori în Baraolt și în județul
Covasna, 2019
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Grafic nr. 58: Cititori activi pe 1000 locuitori în Baraolt și în județul Covasna, 2019
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Muzeu
În orașul Baraolt există un muzeu important pentru această zonă, Muzeul Depresiunii Baraolt

(Erdővidék Múzeuma), având colecții din domeniile: istorie, etnografie, geologie, paleontologie.

Muzeul a fost relansat în 2006, în casa unde s-a născut Dávid Baróti Szabó. Muzeul a fost

înființat de Asociația Culturală Publică Mózes Gál, bazată pe colecția maestrului ceasornicar
Gáspár Kászoni. Este administrat de asociație și finanțat de consiliul local și Muzeul Național

Secuiesc din Sfântu Gheorghe. Muzeul are o expoziție permanentă, un spațiu expozițional și o
suprafață potrivită pentru autoeducare. Cea mai potențială piesă a colecției este scheletul de
raritate mondială Mastodon descoperit la Racoșul de Sus în 2008, în jurul căruia ar putea fi

construită o expoziție și un parc geologic-paleontologic unic și complex în oraș.

Anual se organizează diferite expoziții (peste zece) cu vocație știtiințifică sau istorică, de

exemplu expoziția de soldăței din plumb intitulată Istoria în miniatură din timpurile preistorice
până la războiul de independență din 1848-1849.

Asociația Culturală Publică Mózes Gál organizează în mod regulat Zilele Culturale Publice, care

este un eveniment microregional. În Muzeului Depresiunii Baraolt se organizeaza Cercul de

dezvoltare personală: prelegeri ale unor invitați de marcă, în scopul diseminării culturii și științei.
Muzeul intenționează să creeze un nou muzeu și centru de vizitare într-o zonă mai extinsă,

expoziții cu trei subiecte: 1) Expoziție de paleontologie și mineralogie, 2) Istoria Transilvaniei de
la preistorie până la al doilea război mondial – Expoziția de soldăței de plumb, 3) Istoria și cultura
Zonei Baraolt.
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Evenimente
Orașul organizează în mod regulat târguri locale pentru meșteșugari, care sunt totodată și

evenimente culturale (târguri de toamnă, de Paște, de Crăciun). În timpul târgurilor se

organizează și programe culturale. 52 de meșteri locali operează în zonă, mulți reprezentanți ai
meșteșugurilor populare tradiționale sunt încă activi, ceea ce este o specialitate semnificativă a

zonei.

Cele mai importante evenimente culturale tradiționale din Baraolt:
•

•
•
•
•
•

Zilele Culturale ale Depresiunii Baraolt - a treia săptămână din luna noiembrie

Târgul de Crăciun al Meşteşugarilor - luna decembrie

Târgul săptămânal tradițional - un târg cu tradiție, vechi de 600 de ani

Moștenirea maghiară - Tabără care prilejuiește întâlniri nonformale pentru cunoașterea
tradițiilor locale - organizată de Muzeului Depresiunii Baraolt

Întâlnirea flautiștilor - organizată în luna iulie de Casa de Cultură

Târgul de toamnă - se organizează în luna octombrie

Diversitatea vieții culturale a orașului este asigurată de ansamblul de muzică medievală Kájoni

Consort din cadrul Asociației Culturale Publice Gaál Mózes, Corul Rosemary, ansamblul Kelekótya

al Casei de Cultură, ansamblul entno-rock Transylmania, corul reformat Zathureczky, corul

bisericii baptiste, corul de copii Visszhang al liceului și corul de copii Gyöngyharmat al școlii
gimnaziale.

Viața culturală din Baraolt este orientată mai ales spre exprimarea și conservarea tradițiilor

locale și este slab conectată la viața economică a localității (târguri, turism). Integrarea
manifestărilor culturale ale comunităților din satele aparținătoare orașului, precum și valorizarea

patrimoniului cultural al acestora (de exemplu castelul Kalnoky din Micloșoara) ar impune

eforturi suplimentare.

Sursa: www.3szek.ro
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4.4. Viața civica, organizațiilor non-profit
Majoritatea ONG-urilor locale operează la nivelul Zonei Baraolt, organizațiile active acoperă

toate domeniile importante. Aceste organizaţii sunt implicate activ în funcţionarea unor unităţi

culturale (Muzeul Erdővidék) sau sociale (Căminul pentru bătrâni). În majoritatea satelor
aparținătoare există organizații civile care se ocupă de obicei de evenimente culturale. Este de
remarcat implicarea composesoratelor locale, dar și a asociațiilor de pensionari, în susținerea

unor evenimente culturale (ansambluri de dansuri sau muzicale), ori educaționale (tabere pentru

copii cu posibilități materiale mai reduse). Cea mai mare problemă a ONG-urilor din oraș este
lipsa unor clădiri și sedii adecvate pentru a găzdui activitățile. Dacă noua clădire școlară, a cărei

construcție a început acum 30 de ani, este finalizată, o serie de clădiri școlare utilizate în prezent
pentru educație vor fi eliberate, aici va fi creată o casă civilă. Fostele săli de clasă vor fi folosite ca
săli de conferințe și birouri și ar putea găzdui ONG-uri locale, care le-ar sprijini și colaborările.

Consiliul local are un așa-numit fond civil, pe care îl alocă din bugetul său și îl pune la dispoziția

ONG-urilor printr-un sistem de proiecte de finanțare. Acest lucru ar trebui, de asemenea, extins

și tematizat în viitorul apropiat (proiecte pentru tineret, mediu, culturale, sport etc.).

Dezavantajul este că proprietarii de blocuri nu sunt organizați în asociații de locatari, deci nu

pot cere finanțări.

În satele aparținând de Baraolt, viața civilă este organizată în mare parte de biserici și de unele

organizații locale de tineret. În sate, comunitatea este în general mai activă și mai coezivă. De

exemplu, în Căpeni, asociația poate activa 30-50 de persoane și organizează numeroase programe

și evenimente. Majoritatea organizațiilor neguvernamentale locale sunt orientate spre păstrarea

tradițiilor locale și câteva spre domeniul social cultural sau sportiv, ceea ce, corelat și cu specificul
vieții culturale locale, arată o societate civilă determinată să-și conserve și să-și pună în valoare
specificul local, tradițiile și istoria.

Identitatea de Zona Baraolt a fost relativ puternică, însă depinde de instituțiile și asociațiile

publice să dezvolte în continuare acest lucru.

Localități înfrățite sunt Štúrovo (Slovacia), Zirc (Ungaria), Szarvas (Ungaria), Budafok

(Ungaria), Dabas (Ungaria), Valea lui Mihai (România), Șărcad (Ungaria).
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Tabel nr. 15: Organizațiilor non-profit care funcționează în Depresiune Baraolt

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Denumire în limba maghiara
Gaál Mózes Közművelődési Egyesület
Baróti Szabó Dávid Emlékbizottság és Alapítvány
Dr. Simonffy Sámuel Alapítvány
Elveszett Világ Természetvédelmi, Turista és Barlangász Egyesület
Barót Jövőjéért Egyesület
Listra Egyesület
Dobó-Valál Egyesület
LAURA HÁZ - Hisszük, Hogy Fontosak Egyesület
Baróti Szent Adalbert Egyesület
Boralt Egyesület
Erdővidéki Vállalkozók Egyesülete
Dr. Fábián László Egyesület
Turul MC Erdővidék Egyesület
Rika Sporthorgász Egyesület
Csala Kürtje Fúvósegyesület
Baróti Zsibongó Egyesület – Tanulók Klubja
Bardoc-Miklósvárszék Egyesület
Vöröskereszt
Gaál Mózes Cserkészcsapat (98-as sz.)
Transylmania Egyesület
Erdővidéki Vadász és Halász Egyesület
Sólymok Sportegyesület
Fiatalok Barótért Egyesület - FIBE
Kobra 3 Sportegyesület
St. Lucas Egyesület

Localitatea/
Anul înfințării
Baraolt 1990
Baraolt 1990
Baraolt 1993
Baraolt 1996
Baraolt 2001
Baraolt 2002
Baraolt 2003
Baraolt 2003
Baraolt 2005
Baraolt 2005
Baraolt 2005
Baraolt 2005
Baraolt 2005
Baraolt 2006
Baraolt 2007
Baraolt 2007
Baraolt 2008
Baraolt
Baraolt 1998
Baraolt
Baraolt
Baraolt
Baraolt 2007
Baraolt
Baraolt

Domeniu de activitate
Cultură, păstrarea tradițiilor
Educație, cultură, păstrarea tradițiilor
Sistem social, de sănătate
Protecția mediului
Educație, instruire
Sistem social, de sănătate
Protecția monumentelor, arheologie
Sistem social, sănătate
Tineret, religie, cultură
Educație publică, educație
Dezvoltare economică
Cultură, sprijinirea tipăririi ziarelor
Sport
Pescuitul sportiv, protecția mediului
Cultură și păstrarea tradițiilor
Educație, instruire, tineret
Cultură, viață publică, păstrarea tradițiilor
Sistem social, sănătate
Educație, instruire, protecția mediului
Cultură și păstrarea tradițiilor
Sport
Sport
Tineret, educație publică
Sport (culturism, box)
Social
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Erdővidéki Kistérségi Fejlesztési Egyesület
Barót Városi Sport Club - BVSC
Kájoni Consort Egyesület
Biborcz & Faila Ifjúsági Egyesület
Követ Alapítvány
Bibarcfalvi Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület
Pro Racos Egyesület
Intermedia Erdővidék Egyesület
Kálnoky Alapítvány
Pro Miklósvár Egyesület
Bardoc-Prilly Egyesület
Benkő József Általános Iskola Egyesület
Messzelátó Egyesület
Erdővidék Egyesület
Daniel Kastély Egyesület
Kormos Egyesület
Rika Sport és Kulturális Egyesület
Benedek Elek Művelődési Egyesület
Súgó Sportegyesület
Pásztortűz Egyesület
Nagybaconi Fúvószenekar Egyesület
Bodvaj Egyesület
Hámor Kulturális és Sport Egyesület
Uzonka Szövetség
Kriza János Emlékbizottság és Alapítvány
Jurta Egyesület
Reménység Egyesület

Baraolt
Baraolt 2008
Baraolt 2009
Biborțeni
Biborțeni
Biborțeni 2010
Racosul de Sus
Racosul de Sus 2009
Micloșoara 2004
Micloșoara
Brăduț
Brăduț 2011
Tălișoara 2001
Tălișoara 2001
Tălișoara 2009
Filia 2001
Vârghiș 2005
Bațanii Mari 1990
Bațanii Mari 2007
Bațanii Mari 2007
Bațanii Mari 2007
Bațanii Mici 2003
Herculian
Uzonkaf.
Aita Mare 1990
Aita Mare
Aita Mare

Dezvoltare regională
Sport
Educație publică
Tineret
Religie, educație publică
Pensionari
Cultură
Editare emisiuni, operare televiziune locală
Educație publică, protecția monumentelor
Păstrarea tradițiilor, dezvoltare regională

Educație publică, educație, timp liber
Dezvoltare regională și a comunității
Dezvoltarea economiei și dezvoltarea
regională
Protecția mo numentelor, cultură, turism
Educație publică, păstrarea tradițiilor
Cultură, sport
Cultură, păstrarea tradițiilor
Sport
Cultură, păstrarea tradițiilor
Cultură, păstrarea tradițiilor
Tineret, protecția mediului, educația publică
Cultură, sport, păstrarea tradițiilor
Cultură, păstrarea tradițiilor
Tineret, educația publică
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Középajtai Ifjúsági Egyesület - KÖZIFI
Bölöni Farkas Sándor Alapítvány
Bölöni Ifjúsági Szervezet
Lármafa Kulturális Egyesület
Benkő József Közösségfejlesztő Egyesület
Konsza Samu Egyesület
Istenkas Egyesület
ZIKE – Zöld Ifjak Környezetvédő Egyesülete
EDISZ – Edővidéki Ifjak Szervezete (bejegyz. folyam.)
ROMA FERBOL Egyesület

Aita Medie
Belin 1991
Belin 2007
Aita Seacă 2009
Aita Medie 2010
Bațanii Mari 2010
Bodvaj 2010
Baraolt 2013
Baraolt
Baraolt 2013

Kapocs Ifjúsági Egyesület
Szorgos Hangya Munkahelyteremtő Egyesület
Alutus Regio Egyesület
Diakónia Alapítvány
Gondviselés Segélyszervezet Háromszéki Fiókszervezet
Kárpátok Őrzői Egyesület
Pro Apáczai-Bartalis Egyesület

Vârghiș
Belin 2013
Baraolt 2012

Köpecért Egyesület

Căpeni 2018

BSZD Diáktanács Egyesület
Tinca Sporthorgász Egyesület

Arcuș 2014
Baraolt 2018
Apața 1992
Baraolt 2013
Baraolt 2017

Sursa: Demeter Zoltán

Tineret, cultură, păstrarea tradițiilor
Cultură, păstrarea tradițiilor
Tineret, cultură, păstrarea tradițiilor

Protecția mediului
Tineret
Dezvoltarea comunității, Protecția drepturilor
(rromi)
Dezvoltare economică și a comunității
Dezvoltare regională
Social
Social
Îngrijirea tradiției
Educația publică, păstrarea tradițiilor,
educație
Educație, tineret
Pescuitul sportiv, protecția mediului
Educație publică, păstrarea tradițiilor
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4.5. Patrimoniu cultural
În orașul Baraolt există multe monumente și obiective, majoritatea sunt clădiri bisericești.

Majoritatea sunt în stare deplorabilă, au nevoie de renovare, dar pe lângă lipsa resurselor
materiale, nevoia de planuri și acorduri din partea protecției de monumente face ca renovările să
fie mai dificile și mai costisitoare.

Tabel nr. 16: Monumente istorice în orașul Baraolt și în satele aparținătoare

Nr.
crt.

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresă

CV-I-s-B-13038

Aşezarea romană de la
Baraolt, punct terasa
„Véczerfarka”
Situl arheologic de la
Baraolt, punct
"Nagyerdõalja"
Aşezarea medievală de
la Baraolt

oraş BARAOLT

Terasa
sec. II - III p. Chr.,
"Véczerfarka”, pe Epoca romană
dealul Véczer
Dealul "Nagyerdõalja", pe malul
drept al râului Baraolt

31
CV-I-s-A-13039
32

oraş BARAOLT
oraş BARAOLT

33

CV-I-m-A13039.01

34

CV-I-m-A13039.02

Aşezare

oraş BARAOLT

35

CV-I-m-A13039.03

Aşezare

oraş BARAOLT

36

CV-I-m-A13039.04

Aşezare

oraş BARAOLT

CV-I-s-A-13041

Situl arheologic de la
Biborţeni, punct
"Cetatea Tiborc"
Situl arheologic de la
Biborţeni

sat aparţinător
BIBORŢENI;
oraş BARAOLT
sat aparţinător
BIBORŢENI;
oraş BARAOLT

38
42

CV-I-s-B-13042

118

CV-I-s-A-13076

Cetatea Rika de la
Racoşul de Sus

225

CV-II-m-B13130

Capela romano-catolică
"Sf. Maria Mică"

226

CV-II-a-A13132

227

CV-II-m-A13132.01

Ansamblul bisericii
romano-catolice ”Sf.
Adalbert"
Biserica romanocatolică " Sf. Adalbert"

sat aparţinător
RACOŞUL DE
SUS; oraş
BARAOLT
oraş BARAOLT

oraş BARAOLT
oraş BARAOLT

Dealul
"Nagyerdõalja",
pe malul drept al
râului Baraolt
Dealul
"Nagyerdõalja",
pe malul drept al
râului Baraolt
Dealul
"Nagyerdõalja",
pe malul drept al
râului Baraolt
Dealul
"Nagyerdõalja",
pe malul drept al
râului Baraolt
"Cetatea Tiborc”

Datare

sec. IX - XI, Epoca
medievală
timpurie
Hallstatt
Latène, Cultura
geto - dacică
Epoca bronzului,
Cultura
Wietenberg,
Cultura Nou

La 3 km de
Baraolt, pe malul
stâng al pârâului
Dongo
Dealul "Hegyes"
Str.
Kisboldogasszon
y 18, Pe dealul
aflat în partea
vestică a
localităţii
Str. Kossuth
Lajos 146
Str. Kossuth
Lajos 146

1755

sec. XVI - XIX
1564, ref. 1691,
1760, 1821
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228

CV-II-m-A13132.02

Zid de incintă, cu turnclopotniţă

oraş BARAOLT

Str. Kossuth
Lajos 146

CV-II-m-B13131

Casă

248

CV-II-m-A13145

Biserica reformată

276

CV-II-a-A13160

277

CV-II-m-A13160.01

Ansamblul bisericii
reformate

278

CV-II-m-A13160.02

416

CV-II-m-A13241

440

CV-II-a-B13257

Ansamblul bisericii
unitariene

583

CV-III-m-B13344

Monumentul "1848”

sat aparţinător
BIBORŢENI;
oraş BARAOLT
sat aparţinător
BIBORŢENI;
oraş BARAOLT
sat aparţinător
CĂPENI; oraş
BARAOLT
sat aparţinător
CĂPENI; oraş
BARAOLT
sat aparţinător
CĂPENI; oraş
BARAOLT
sat aparţinător
MICLOŞOARA;
oraş BARAOLT
sat aparţinător
RACOŞUL DE
SUS; oraş
BARAOLT
sat aparţinător
CĂPENI; oraş
BARAOLT

164

247

Biserica reformată

Zid de incintă, cu turnclopotniţă
Castelul Kálnoky

Sursa: patrimoniu.ro

171

55

zid incintă sec.
XVIII, turnclopotniţă 1680,
ref. 1817
sec. XIX, transf.
sf. sec. XX
sec. XIII - XIV,
transf. sec. XVI,
1761, 1897
sec. XIV - XIX

55

sec. XIV, transf.
1767,

55

1802 (turn),
1818-1819
(incintă)
sec. XVI - XVII,
transf. sec. XVIII,
XIX, XX
sec. XVIII

201

162

"Vecer", la
intersecţia
drumurilor
Căpeni-Racoşul
de Sus şi BaraoltAugustin

1973

Lista monumentelor nu include clădirile populare valoroase, porțile și conacele care se mai

găsesc în sate, și care fac parte din imaginea tradițională a satului. Pe măsură ce populația
îmbătrânește, din păcate, aceste clădiri se degradează, și apar altele noi în locul lor. Protejarea
imaginii satului tradițional este o sarcină importantă a administrației locale.

Utilizarea monumentelor în scopuri turistice este o sarcină care necesită investiții mari, un bun

exemplu fiind Castelul Kálnoky din Micloșoara.

Trebuie menționat costumul etnografic și popular din Racoșul de Sus, deoarece este diferit față

de portul celorlalte sate din zona Baraoltului, iar Cetatea Rika de la Racoșul de Sus are potențial
din punct de vedere turistic, deoarece unele legende ale hunilor au legătură cu acest loc.
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4.6. Viața religioasă
Biserica romano-catolică are cea mai lungă istorie în Baraolt. În registrul dijmelor papale făcute

între 1332-37 citim despre o biserică și preoți cu venituri semnificative. Populația a rămas fidelă
credinței sale chiar și în timpul reformei, spre deosebire de alte așezări din zona Baraoltului.

Primele date despre formarea Bisericii Reformate au apărut în anii 1680, când preotul satului

vecin predica doar de sărbători. Prima lor biserică a fost construită în anii 1782-83. Până în 1901

nu aveau propriul preot. După schimbări, au început construcția unei alte biserici.

În 1867, în Baraolt locuiau patru unitarieni. Din 1897, și-au ținut sărbătorile bisericești majore

în Biserica Reformată. Au avut propriul preot din 1935, iar în 1939 au cumpărat un teren pentru

o casă pastorală, care le-a servit și ca biserică până în 1993, când din donațiile credincioșilor și a
parohiilor străine au reușit să-și construiască propria biserică.

În 1912 a apărut în Baraolt primul locuitor de credință baptistă. Mai târziu, au urmat și alții, iar

în 1954 au cumpărat prima biserică reformată, și de atunci aici își țin slujbele religioase.

Conform înregistrărilor contemporane, în anul 1809 localitatea avea 25 de ortodoxi și 43 în

1867. Biserica lor a fost construită în 1936, lângă școală.

În 1867, erau 101 greco-catolici. Biserica lor din centrul orașului a fost construită în 1936, dar

nu a fost sfințită și nici folosită de atunci.

Martorii lui Iehova și noii creștini au și ei case de rugăciune în oraș.

Din cauza imigranților, nucleul catolic a devenit protestant, acum aproximativ 30% sunt

catolici, 40% reformați, iar restul aparțin altor religii (compoziția religioasă actuală este detaliată

în capitolul demografic). În prezent, apartenența confesională nu mai este la fel de dominantă în

relațiile comunitare, ca pe vremuri. Fragmentarea comunității a crescut odată cu apariția
individualismului, a concurenței și a invidiei.

Biserica reformată se angajează în consolidarea coeziunii comunității și în afara bisericii, prin

programe de conștientizare a tinerilor organizate în parteneriat cu liceul, și prin achiziționarea de

mobilier și echipamente școlare. Pe lângă acestea sprijină și casa Laura (îngrijirea pe timpul zilei

a persoanele cu dizabilități), au un program social care încadrează întreaga zonă Baraolt, în cadrul

căreia au ajutat aproximativ 140 de familii și au cumpărat paturi moderne pentru spital. În ceea
ce privește programele bisericii, organizaează pentru 140 de copii o săptămână biblică de vacanță,
tabere, întâlniri ale corului, concert de Advent, diferite alte concerte, etc. Pe lângă găzduirea mai

multor evenimente culturale, Asociația Femeilor Reformate și Presbiteriul sunt active și în
organizarea de spectacole de interes comunitar.
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Biserica Catolică are și ea un rol activ în comunitate, în prezent găzduiește Școala Gaál Mózes

în clădirea sa tradițională pentru școală de pe Diakdomb (6 clase mari și 2 clase mai mici). Când

noua clădire a școlii va fi finalizată, această clădire se va elibera, dar va avea în continuare o funcție

comunitară după renovare (de exemplu, ar putea fi o școală bisericească, o școală profesională
sau o clădire administrativă).

În satele care aparțin orașului, evenimentele comunitare sunt determinate în mod tradițional de

viața religioasă. Numărul membrilor activi ai bisericii se micșorează odată cu îmbătrânirea populației.

În satul Micloşoara, atestat documentar în 1211, cu numele Castrum Sanct Nikolas, există castelul
contelui „Kálnoky”, construit în stilul Renaşterii, în anul 1500 şi reabilitat în secolul 20.

În satul Căpeni este biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae” (1712, restaurată în anii 1767, 1794, în

sec. 19 şi în 1982) cu Turn-clopotniţă din 1802, iar în satul Racoşul de Sus se află o biserică

unitariană (sec. 18).

Sursa: www.primariabaraolt.ro
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4.7. Oportunități de recreație, sport
Posibilități de distracție, recreere
În Baraolt nu prea există locuri unde oamenii s-ar putea întâlni și să petreacă timp comunitar

de calitate, indiferent dacă este vorba de interior sau în aer liber. Nu există centru de tineret, starea
zonelor verzi și a parcurilor este inadecvată. Pentru tineri, oportunitățile de divertisment sunt

extrem de limitate, nu există discotecă, nu există petreceri în oraș, există doar o singură cafenea
și cofetărie, și trei restaurante, care oferă oportunitate pentru întâlniri culturale.

Deși pe baza sportivă s-a construit un ștrand cu sprijinul Uniunii Europene, acesta nu

funcționează și se depreciază rapid. Pentru oraș și împrejurimi, ar fi esențială o piscină, pentru a
începe lecțiile de înot pentru copii în mod regulat.

Sursa: erdely.ma

Sport
Cel mai popular sport din oraș este fotbalul, pentru instruirea tinerilor s-a înființat și o

academie, care din 2013 funcționează ca sub-centru al Academiei de Fotbal din Ținutul Secuiesc.

Tinerii sunt instruiți în primul rând pentru academie, dar echipa locală beneficiază și ea de

aceasta. Clubul Sportiv din Baraolt a fost înființat în 2008, pe lângă fotbal există alte 10 clase, are

tenis de masă, handbal (feminin), tenis și o clasă de baschet nou formată și tae-bo. Planurile
clubului includ lansarea cursurilor de arte marțiale (box, karate) și badminton, care vizează în
primul rând implicarea pe scară largă a locuitorilor, nu neapărat sportul de competiție. În ultima

vreme clubul a obținut rezultate remarcabile în fotbal și tenis de masă, dar tinerii merg la sala de

sport cu sprijinul părinților (achiziționarea de echipamente), iar ieșirile la competiții sunt și ele
parțial finanțate de părinți.
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Clubul sportiv al orașului desfășoară un program de fotbal pentru preșcolari, care acoperă

întreaga zonă a Baraoltului.

În ceea ce privește infrastructura sportivă, sala de sport este utilizată de școală, după-amiaza

o poate folosi oricine contra cost, este potrivită pentru handbal, fotbal de sală, tenis, badminton.

Pe lângă această sală, pe baza sportivă formată în vecinătatea terenului de fotbal, există un teren
de tenis de lut, un teren de minifotbal cu iarbă artificială și două terenuri mari de fotbal, un teren

de antrenament și un teren central cu tribune. Starea lor este acceptabilă, utilizabilă, dar necesită

întreținere constantă și modernizare (design adaptat copiilor).

Pentru sportul de recreație și cele practicate la nivel de masă nu prea există posibilități în

Baraolt. Deși există posibilități pentru dans și gimnastică, condițiile pentru sporturile de interior

cât și în aer liber sunt foarte vitrege. Ar fi foarte importantă reorganizarea bazei de masă, crearea

oportunităților, pentru ca tinerii să își poată petrece timpul cu folos. În acest scop, ar fi necesar să
se creeze locuri de joacă, terenuri de sport mai mici, mese de ping-pong, parcuri de antrenament
pe stradă, parcuri pentru sporturi extreme și piste de alergare în mai multe părți ale orașului.

Ar fi nevoie și de o nouă sală de sport mai mare în oraș, printre planuri există lansarea unei

echipe de fotbal și dezvoltarea altor sporturi de sală pentru a diversifica viața sportivă limitată în
prezent la fotbalul cu un singur nivel, pe teren mare.

Viața sportivă a satelor aparținătoare orașului este deficitară, există o asociație sportivă în

Biborțeni și Căpeni, dar activitățile lor nu sunt continue.

Sursa: Facebook/barotvsc
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4.8. Sistemul social și de sănătate local
Sănătate
Una dintre cele mai importante instituții care întăresc funcțiile regionale ale orașului Baraolt

este spitalul orașului. Ideea înfiinţării unui spital care să deservească oraşul precum şi satele şi
comunele din apropiere a fost lansata încă în anul 1887 şi a fost puternic susţinută de toată

populaţia din zonă timp de 26 de ani, până în 1913 când din donaţiile modeste ale micilor
industriaşi, ale băncilor, dar şi din sume guvernamentale s-a reuşit în sfârşit construirea clădirii

principale a spitalului. În anii 50-60-70 spitalul a fost mult extins, construindu-se clădiri noi

pentru secţii noi şi s-a investit şi în aparatură medicală.

Este o problemă strategică pentru pacienții din zona Baraoltului să primească îngrijire

profesională aproape de locul în care locuiesc și să nu fie obligați să meargă la un spital îndepărtat.
In urma eforturilor facute in cursul anului 2011 privind clasificarea spitalului, prin Ordinul M.S.

nr. 71/30.01.2012 spitalul a reusit sa obtine aprobarea clasificarii in categoria a-IV.

Spitalul din Baraolt are în prezent cinci secții - medicină internă, chirurgie, ginecologie,

pediatrie și secții neonatale - iar ambulatoriul asigură examene nazofaringiene, oftalmice și de

laborator. Din Sfântu-Gheorghe, Brașov și Odorheiu Secuiesc săptămânal vine un psihiatru,
radiolog și anestezist.

Astăzi, Spitalul este un spital orășenesc, public, local, cu 74 de paturi pentru spitalizare

continua si 5 paturi pentru spitalizare de zi, de tip pavilionar, functionand cu cele 5 secții de bază.
Structura Spitalului Orăşenesc Baraolt este următoarea:
Secția medicală

Număr de paturi

Medicină internă
Chirurgie generală din care:
• Compartiment chirurgie generala
• Compartiment chirurgie plastica
Pediatrie
ATI
Obstetrică - ginecologie
Neonatalogie
Spitalizare de zi
TOTAL

20
15
12
3
18
2
14
5
5
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Sursa: http://www.spitbar.ro/

Pe lângă compartimentele enumerate, în structura spitalului mai sunt incluse şi:
•

Camera de gardă

•

Bloc operator

•

Sterilizare
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•

Farmacie

•

Ambulatoriu de specialitate intergat al spitalului:

•

Cabinet chirurgie generală
o

Cabinet pediatrie

o

Cabinet medicină internă

o

Cabinet obstetrică-ginecologie

o

Cabinet O.R.L.

o

Cabinet oftalmologie

o

Cabinet planificare familială

•

Laborator de analize medicale

•

Laborator radiologie şi imagistică medicală

Spitalul îşi desfăşoară activitatea pe un teren cu o suprafaţă de aproape 10000 mp pe care se

găsesc clădirile spitalului dar şi a substaţiei de Ambulanţă Baraolt. Toate aceste clădiri sunt în
proprietate publică a oraşului Baraolt şi sunt date in administrare către Spitalul Orăşenesc

Baraolt, respectiv Serviciul de Ambulantă Covasna. Starea generală a clădirilor este buna dar în
mod evident necesită unele intervenţii pentru prevenirea degradării lor, pentru modernizarea si

asigurarea circuitelor functionale, sunt necesare o serie de investiţii în infrastructură pentru a
asigura condiţii corespunzătoare unui act medical de calitate. Activitatea se desfăşoară în sistem

pavilionar, adică fiecare compartiment are clădire proprie. În urma eforturilor depuse de ani în
şir, condiţiile igienice şi hoteliere sunt bune, de asemenea şi dotarea este corespunzătoare şi în

baza acestora spitalul reuşeşte să obţină Autorizaţia Sanitară de Funcţionare în fiecare an.

Sursa: www.3szek.ro
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Spitalul din Baraolt tratează anual 3.000 de pacienți internați, același număr de persoane

beneficiază de îngrijire de o zi, iar în ambulatoriu sunt tratați aproape 15.000 de persoane.

Recent, pentru a doau acreditare, s-au achiziționat mai multe echipamente medicale de ultimă

generație și s-a construit o stație de ambulanță modernă. Datorită proceselor favorabile, mai mulți

medici au venit în Baraolt. Planurile pe termen scurt includ înființarea unui laborator de
bacteriologie, înființarea unui centru de sânge și achiziționarea unui dispozitiv raze X digital.

Pe termen mediu, ar fi nevoie de o clădire nouă, cu un laborator de microbiologie la subsol, o

cameră de urgență la parter și un ambulator la etajul superior.

Pe termen lung, este necesară renovarea completă a spitalului, reducerea dimensiunilor

secțiilor, restructurarea acestora, crearea unei noi clădiri pentru chirurgie, depozit și birouri.

Pe lângă acestea este necesară amenajarea și restructurarea curții spitalului, să se creeze noi

parcări în zona de deasupra spitalului.

În prezent există 16 specialiști și 3 medici contractați în spital, dar ar fi nevoie de mai mulți

specialiști și medici. Se poate spune că numărul asistenților și infirmierilor este suficient, cu puțină
organizare se poate rezolva ca nici o secție să nu ducă lipsă de personal, iar sărbătorile și zilele
libere să poată fi acordate.

Asistența medicală primară, rețeaua de medici de familie este foarte deficitară în zonă și se

confruntă cu probleme precum lipsa medicilor de ambulanță sau de urgență. Acestea sunt acele
profesii lipsă care trebuie făcute atractive pentru tineri. În oraș există doar doi medici de familie,
deși ar fi nevoie de cinci, ar mai fi necesar construirea unui cabinet medical modern.
Grafic nr. 59: Unități sanitare la o mie de persoane în Baraolt și în județ în 2019
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Este mare nevoie de locuințe medicale pentru medicii care lucrează și fac naveta la spital și ar

ajuta foarte mult tinerii medici din zona Baraoltului să vină acasă și să rămână acolo. Acest lucru

este foarte important, deoarece 30 la sută din medicii de familie se vor pensiona în aproximativ
cinci ani, deci este esențială crearea unui mediu atractiv pentru medicii tineri.

Un alt aspect ce merită menționat este absența aproape totală a agenților privați, cu excepția a

două farmacii și a două laboratoare de tehnică dentară, toate celelalte servicii medicale de la nivel
orășenesc fiind în proprietate publică.

Grafic nr. 60: Numărul de personal medical raportat la o mie de persoane în Baraolt şi în județ în 2019
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Serviciul social
Asistența socială în Baraolt este limitată în prezent la serviciile minime de bază și nu ar putea

funcționa fără ONG-uri. Orașul Baraolt are o creșă, dar sistemul educațional de după-amiază
funcționează în prezent doar pe bază socială.

În Casa Laura sunt îngrijiți copiii cu dizabilități multiple, deservind un total de 17 copii din oraș

și din zonă. Asociația este finanțată din cotizațiile părinților, din diferite evenimente și donații,

prin urmare funcționarea sa este în incertitudine constantă. Clădirea în care funcționează acest
serviciu social trebuie renovată, întreținută și făcută accesibilă pentru persoanele cu handicap. De
asemenea, sunt necesare programe de sensibilizare pentru ca populația să accepte aceste
persoane cu dizabilități.

Fundația Diakonia, pe lângă îngrijirea permanentă la domiciliu, operează și un centru de

îngrijire de zi în oraș. Scopul fundației este să acrediteze serviciul (obținerea licenței), să înființeze

un serviciu de recuperare a persoanelor îndoliate, să inițieze un program de activitate pentru
persoanele în vârstă, să înființeze grupuri de auto-ajutor și să creeze o cantină socială.

Unul din potențialele orașului ar putea fi furnizarea de servicii sociale pentru persoanele în

vârstă și din afara zonei. Un element în acest sens este crearea unui centru palativ, care va oferi

multe locuri de muncă locale, fiind un serviciu care necesită resurse umane.

Pe lângă acestea, s-ar putea crea o casă de bătrâni cu suprafață mare, cu posibilitatea îngrijirii

de zi și permanente, pentru care facilitățile sunt excelente, există zone disponibile.
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5. SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI PROCESE ECONOMICE
5.1. Geografie economică - context și resurse
Analiza economică al orașului Baraolt impune analiza situării localității, respectiv analiza

mediului economic mai larg și mai îngust în care se integrează localitatea. Concurența creată de
celelalte localități din zonă, diviziunea teritorială economică a muncii și relația cu teritoriile
economice dinamice, toate acestea influențează posibilitățile de dezvoltare economică.

Datorită caracteristicilor rurale și densității mici a populației județul Covasna nu reprezintă o

zonă dezvoltată din punct de vedere economic la nivel regional și național. Regiunea Centru

contribuie cu puțin peste o zecime la nivelul GDP-ului național (11,5%), din acest procent

contribuția județului Covasna este de 6,3%. În cursul anului 2018, 9% din investițiile străine,

reprezentând 7331 milioane de Euro au avut ca destinație Regiunea Centru.

Grafic nr. 61: Procentul județului Covasna din GDP-ul regional și național în anul 2018
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Sursa: redactare proprie pe baza datelor CNSP

În ziua de astăzi succesul economic al oricărei localități depinde de capacitatea sa de

acomodare la economia de piață locală, națională (și internațională) dinamică, precum și de felul
în care își gestionează resursele. Ca toate localitățile, și orașul Baraolt își are propriile condiții

locale speciale, care ori ajută, ori trag înapoi dezvoltarea economiei locale, iar aceste condiții

stabilesc avantajele orașului în a reuși să atragă, să realizeze sau să mențină investiții în localitate.

Resursele localității utilizabile în economie pot fi împărțite în trei grupe: resurse naturale, resurse

umane și resurse aflate în relațiile teritoriale.
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Datorită caracterului rural, al accesibilității slabe și a caracterului periferic interior, județul

Covasna nu poate fi considerat nici punct țintă pentru investirea capitalului străin.

Economia din teritoriul ALUTUS – de care aparține orașul Baraolt - este slab diversificată și

încă dependentă de activitățile agricole, ceea ce are drept consecință venituri reduse pentru

întreprinzători. Majoritatea exploatațiilor agricole sunt de semi-subzistență, lipsesc formele de

asociere a actorilor locali, care ar conduce la o mai eficientă valorificare a produselor/serviciilor
obținute, degrevând producătorul de sarcina vânzării producției, ceea ce ar contribui direct la o

mai bună integrare a acestor producători/furnizori de servicii pe piață. Nu există rețele de
desfacere a produselor, și nici lanțuri de procesare.

Zona este caracterizat prin existența unui număr redus de micro-întreprinderi și întreprinderi

mici, cu număr restrâns de angajați. Comerțul și serviciile sunt descentralizate, nu sunt integrate

în rețele sau clustere, și sunt de fapt mici afaceri, cu un număr foarte redus de angajați, care în cel
mai bun caz asigură o șansă de subzistență unor familii.

Existența unui număr foarte redus de societăți comerciale cu ridicata (en-gros, depozite, centre

comerciale, etc.) facilitează exportul de capital spre marile centre comerciale din Brașov. Cu

privire la industria locală, importanța economică a acestei localități o constituie activitatea de
exploatare și prelucrare a lemnului, industria textilă și de confecții, industria producătoare de
materiale de construcții, industria alimentară prin procesarea cărnii și a laptelui, agricultura,
morăritul, panificația precum și transporturile, comerțul și serviciile sunt singurele activități

prezente în zonă.

Nu sunt valorificate resursele naturale, precum apele minerale (cu excepția Biborțeni), fructele

de pădure, ciupercile, etc., iar pentru turismul de agrement și de odihnă nu există momentan
infrastructură adecvată.

Orașele mai apropiate se află la următoarele distanțe față de Baraolt: reședința de județ Sfântu

Gheorghe – 47,5 km, Odorheiu Secuiesc – 50 km, Brașov - 55 km, iar Miercurea Ciuc - 70 km, Târgu
Secuiesc – 76 km.

Baraolt poate fi accesat numai prin drumurile publice. Accesul orașului Baraolt din localitățile

învecinate și din reședința de județ este dificil în comparație cu media națională, precum și în
comparație cu media din Europa de Vest. Cel mai apropiat drum european (E60) se află la 25 km
de oraș, iar calitatea drumurilor județene este nesatisfăcătoare.

În județul Covasna nu există aeroport internațional, iar construcția aeroportului de lângă

Brașov (Ghimbav), care ar fi la o distanță de 55 km (60 min), ar contribui semnificativ la creșterea

accesului aerian, și ar însemna noi oportunități pentru potențialii investitori și pentru

antreprenorii care lucrează cu parteneri din străinătate.
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Diversitatea reliefului și varietatea resurselor naturale în județul Covasna oferă un potențial

turistic ridicat atât populației locale cât și celor din județele învecinate. Acest potențial însă nu
este utilizat pe deplin astfel încât să creeze venituri considerabile locuitorilor județului Covasna.

Din punct de vedere economic, orașul prezintă o situație care reflectă statutul său în cadrul

județului. Profilul economic general al orașului este actualmente cel agricol și forestier, bazat pe

resursele naturale - terenuri arabile, fânețele și pășunile din zona de munte și pădurile întinse

(fondul forestier). Baraolt este un fost oraș minier, care acum este axat pe industria prelucrării

lemnului. Din păcate în ultimii decenii au avut loc o serie de procese economice nefavorabile și
din cauza lor potențialul existent nu a fost fructificat în mod corespunzător.

Ocupația de bază a locuitorilor este astfel determinată, celelalte activități - ținând de alte

sectoare de activitate - sunt mai reduse, limitându-se practic la necesarul pentru funcționalitatea

unității administrative (activități din sectorul terțiar, comerț, administrație, învățământ,
sănătate).

În cele ce urmează vom analiza resursele locale interne de care dispune orașul și împrejurimile

acestuia, cum pot fi valorificate aceste resurse, care sunt activitățile de producție și serviciile
caracteristice ale economiei localității.

Starea economico-socială actuală a regiunii este destul de precară, iar cauzele principale care

contribuie la nivelul scăzut al performanțelor economice sunt:
•

Condițiile nefavorabile în dezvoltarea agriculturii (lipsa cooperare, lipsa unei

agroindustrii de prelucrare locală, cu excepția câtorva tineri doar populația bătrână se

•

ocupă de agricultură).

Piața redusă a forței de muncă, numărul mic al specialiștilor de înaltă calificare, numărul

mare al navetiștilor, mulţi dintre tineri lucrează în străinătate, industria de la Baraolt nu

•
•

mai funcționează etc.

Infrastructura insuficient dezvoltată.

Lipsa unor concepții viabile care să reglementeze problema extrem de gravă a

suprafețelor forestiere din regiune, a exploatărilor necontrolate şi a problemelor legate de
materialul lemnos.
•

•

Lipsa unor investiții concrete care să diversifice oferta de valorificare a potențialului
economic al regiunii.

Mentalitatea conservatoare a unui segment al populației, orientată spre tradiție, şi o mare

doză de neîncredere faţă de transformările rapide ale structurilor economice şi sociale din
întreaga ţară.
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5.2. Resursele naturale și exploatarea acestora
Datorită condițiilor de climă și relief resursele agricole sunt limitate, condițiile naturale

favorizează agricultura montană. Apariția mineritului orașul a obținut un profil economic mai

specific zonelor urbane cu o pondere ridicată a populației angajate în sectorul secundar, însă după

epuizarea resurselor, respectiv după schimbarea politicii industriale ca urmare a schimbării
regimului, producția industrială a intrat pe traiectorie descendentă.

Localitatea Baraolt s-a dezvoltat începând cu anul 1839, datorită exploatării rezervelor de

cărbune existente în subsolul acestei zone, iar Căpeni a fost un important centru minier de
extracție a lignitului în perioada postbelică.

Minele din județul Covasna au început să fie treptat închise începând cu anul 1970. În zona Baraolt,

primele închise au fost cele subterane, printr-un program finanțat de Banca Mondială, iar în 2007 deja
nu mai exista activitate în niciuna dintre exploatările miniere din zonă.

Prima dată a fost deschisă mina Căpeni, pe atunci era un extravilan, un cătun al localității

Căpeni unde a fost descoperit lignitul, iar primele exploatări au fost făcute la începutul anului
1870. Exploatarea minieră din zona Baraolt are un istoric de 150 de ani. Începând cu anii 1950 și
până în anii 1990 a fost epoca de glorie a exploatării lignitului din zonă, atunci au fost 3 exploatări
miniere subterane și mai multe cariere supraterane, dar s-a dovedit că lignitul rezultat de aici are

o calitate destul de slabă. A fost folosit la centralele termice de la Brașov și Buzău, care între timp

au trecut pe gaz, iar începând din a doua parte a anilor `90 această zonă a fost în declin.

Economia zonei este pe butuci, iar investitorii ocolesc Baraoltul. În prezent, puținii locuitori

rămași își câștigă existența din exploatarea lemnului sau din agricultură – cea mai mare fermă de

bovine din țară putând fi găsită la Bățani, însă majoritatea au luat drumul străinătății, sau și-au
căutat locuri de muncă în Sfântu Gheorghe sau Brașov.

Într-adevăr, zona este pretabilă pentru agricultură, mai exact, localnicii se ocupă cu creșterea

animalelor. Toate cele 19 sate aparținătoare zonei Baraolt au această îndeletnicire, cresc mai ales

ovine și bovine. Sunt și mai multe firme care fac exploatări forestiere în zonă, dar din păcate

celelalte ramuri ale industriei sănătoase nu s-au putut dezvolta. Zona s-a bazat pe această

exploatație minieră, însă a rezultat un inechilibru nesănătos în favoarea minei, și s-a și văzut:
atunci când mina s-a prăbușit, odată cu ea s-a prăbușit și toată economia zonei.

Consecinţă a agriculturii tradiţionale care încă se practică în zonă, peisajul este extrem de

mozaicat, îmbinând ecosisteme de pădure întinse şi puţin disturbate antropic, pajişti extraordinar

de diverse din punct de vedere floristic, terenuri agricole lucrate tradițional. Toate acestea oferă
împreună nişe ecologice diverse, ce pot fi utilizate eficient în turism.
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5.2.1. Terenuri agricole și utilizarea actuală a acestora
Agricultura județului Covasna este competitivă în cultura cartofului și a sfecla de zahăr.

Suprafața cultivată cu sfecla de zahăr constituie aproape 15% din suprafața acestui tip de cultură

la nivel național, județul furnizând un procent de aprox. 20% din totalul producției naționale – cea

mai mare producție realizată la nivel de județ în România. Împreună cu județul Brașov, Covasna
deține peste 30% din producția națională la această cultură. În ceea ce privește cultura cartofului,

la nivelul lui 2016, județul Covasna este primul județ la nivel național ca dimensiune producției,
furnizând 10,1% din producția națională totală.

Analiza de mai jos a activităților economice s-a realizat pe baza datelor Institutului Național de

Statistică. Conform datelor Institutului Național de Statistică din 2014, Baraolt dispune de 7835
ha de terenuri agricole, reprezentând 58,5% din totalul teritoriului, ceea ce este mai mare față de

media comunelor (4023 ha), iar pe o mie de locuitori situația este mai mică decât media

comunelor (în Baraolt ponderea este de 826 ha pe mii de locuitori, iar media comunelor din județ
arată 1417 ha/mii de locuitori).

Majoritatea terenurilor agricole în orașul reprezintă arabil (47,7%) și pășuni (30,9%). Numai

20,8% din terenurile utilizate (1629 ha) sunt folosite ca teren fânețe, ceea ce semnifică o pondere

mai mica decât în cazul comunelor (44%, în medie 1835 ha), și terenurile arabile sunt lucrate de
către proprietari.

Ceea ce se remarcă în cazul orașului Baraolt (în special în satele aparținătoare) la nivelul

județului Covasna este ponderea livezilor (51 ha, 5 ha/1000 de locuitori; media comunelor 4,2
ha/1000 de locuitori).

Grafic nr. 62: Situația terenurilor agricole din orașul Baraolt conform modului de folosință, 2014
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Sursa: Redactare proprie pe baza datelor Institutului Național de Statistică din 2014
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La nivelul orașului Baraolt și satelor aparținătoare structura terenului agricol evidențiază

următoarele aspecte:
•

total teren agricol 7835 ha din care:
o

arabil 3737 ha,

o

pășuni 2418 ha,

o
o

fâneață 1629 ha,
livezi 51 ha.

După 1990 se constată o reducere cu aproape 600 de hectare a suprafeței agricole, cele mai

afectate fiind terenurile ocupate cu pășuni și fânețe. Un aspect pozitiv remarcat este creșterea
suprafețelor arabile cu aproape 600 de hectare în ultima perioadă, față de anul 2006.

Grafic nr. 63: Terenuri agricole și ponderea acestora pe baza utilizării lor pe 1000 locuitori în anul 2014
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În general, suprafața parcelelor este mică (sub 2,5 hectare) şi sunt dispersate. Pe aceste loturi

nu este rentabilă o agricultură modernă, gândită pentru terenuri mari şi utilaje performante, însă

poate fi practicată o agricultură biodinamică.

După închiderea exploatațiilor miniere, agricultura a devenit principala ocupație a locuitorilor

zonei. În prezent se cultivă culturile tradiționale: cartofi, porumb boabe, legume, sfecla de zahăr,
și într-o măsură mai redusă, grâu și secară.

Tendințele pieței indică faptul că, prin îmbunătățirea efectivului de animale, eficiența poate fi

sporită în domeniul producției de lapte și al producției animaliere în scopuri de carne, în special

dacă acestea sunt capabile să producă produse de calitate bio și să mecanizeze ferma din surse de
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finanțare nerambursabilă. Ca urmare a deceniilor de sărăcie capitală, terenurile nu au mai fost
fertilizare de mult timp, ceea ce ar putea fi un avantaj pentru dezvoltarea fermelor ecologice.

Clima zonei este favorabilă culturilor fructifere, producându-se mere, prune, pere, etc.

Destinaţia produselor agricole vizează cu precădere consumul direct al populaţiei (legume, fructe,

animale şi produse animaliere) şi într-o pondere mai redusă prelucrarea agroalimentară (produse
lactate și din carne), atât la scară redusă (în gospodării individualizate, în manieră tradițională,
dar tot mai limitat), cât şi la scară industrială.

Analiza efectivelor de animale ale județului arată, pe lângă scăderi importante în aproape toate

categoriile, o trecere dinspre creșterea bovinelor și porcinelor către ovine.

Grafic nr. 64: Efectivul de animale în județul Covasna, 1990-2019
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Sursa: Redactare proprie pe baza datelor Institutului Național de Statistică

Creșterea animalelor, bazată pe condițiile naturale favorabile (pășuni și fânețe extinse) este o

îndeletnicire veche a locuitorilor. Efectivul de bovine s-a redus, prelucrarea produselor se

realizează în afara orașului. Scăderea efectivului de ovine se datorează impulsivității de a vinde

lâna. Producția de carne de porc se realizează în gospodării individuale, mai mult pentru

necesitățile familiare și mai puțin pentru piață, unde se simte restrângerea cererii, cauzată de

scăderea puterii de cumpărare a orășenilor și a produselor ieftine din industria cărnii.

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.
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Pe baza datelor statistice se observă totodată și faptul că majoritatea celor care lucrează în

agricultură sunt din rândul populației cu vârstă înaintată, tinerii aleg din ce în ce mai puțin
activitatea agricolă.

Ca și în cazul altor zone din județ, economia de piață și concurența dintre marile companii au

pus la încercare pe micii producători, dar există o serie de inițiative de urmat în ultima perioadă,

care arată că industria agrară din zona orașului Baraolt poate să se reorganizeze și poate răspunde

la provocările secolului.

Importanța activităților agricole în susținerea financiară a gospodăriilor din oraș se arată și

prin subvențiile anuale oferite de către Agenția De Plăți și Intervenții Agricole. Cele mai recente

date revelă faptul că subvențiile obținute de persoane fizice de la APIA au ajuns peste 2,5 milioane
de lei, majoritatea (40%) sumelor fiind acordate în cadrul schemei de Plată Unică pe Suprafață,

36% reprezentând plățile primite de către sectorul zootehnic, iar 27% sume plătite în cadrul

mehanismului de zonă montană.

Suprafața agricolă a zonei Baraolt (cu 2 localităţi componente: Bodoş şi Micloşoara) încadrează

în categoria zonelor de munte defavorizate conform Programului Național pentru Dezvoltare
Rurală (Ordin 1019/2005). În perioada de programare 2021-2027, au fost stabilite măsuri prin

care depresiunile intracarpatice intră în categoria zonelor montane din UE, astfel în curând și

orașul Baraolt (împreună cu localitățile aparținătoare) va intra în categoria zonelor montane.

Acest statut oferă poziții mai avantajoase cu ocazia accesării apelurilor de proiecte finanțate din
fonduri UE.

5.2.2. Silvicultura

Fondul forestier al unei localități reprezintă o valoare complexă. Masa lemnoasă înseamnă

combustibil de biomasă, o resursă de energie regenerabilă și o sursă de materie primă. Pe de altă

parte pădurile care aparțin teritoriului administrativ al orașului funcționează ca ecosisteme

complexe care oferă adăpost pentru multe specii de animale sălbatice și multe soiuri de plante,
ciuperci, etc. Pe lângă activitățile miniere dezvoltarea orașului se leagă strâns de existența
pădurilor din zonă, acestea reprezentând o resursă locală de mare importanță și în zilele de azi.

La nivelul orașului Baraolt și satelor aparținătoare suprafața acoperită cu păduri și altă

vegetație forestieră este de 4467 hectare, reprezentând 80% din totalul terenurilor neagricole.

Din totalul suprafeței menționate mai sus, conform datelor INS doar 25% se află în proprietate

privată (1147 ha).

Conform datelor administrației locale, Ocolul Silvic Privat Baraolt este cel mai important

administrator al fondului forestier - 2780 hectare pe teritoriul unității administrativ-teritoriale.
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Pe lângă acesta restul fondul forestier este administrat de Ocolul silvic Tălișoara al RNP Romsilva
și Ocolul Silvic Privat Hatod.

Tabel nr. 17: Fondul forestier după proprietari și administratorul terenurilor

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proprietar

Fond forestier – TOTAL - ha

Composesorat Bodoș

129,3 ha

Composesorat Baraolt

405 ha

Composesorat Căpeni

557,3 ha

Composesorat Racoșul de Sus

1377,3 ha

Composesorat Micloșoara

258 ha

Persoane fizice

53,1 ha
2780 ha

TOTAL
Sursă: evidența locală

Structura pe specii:
•

•
•
•

60% fag,

17% gorun,
3% stejar,

19% molid.

Vârsta medie a arboretelor este de 72 de ani, peste 55% din fondul forestier fiind alcătuit din

arbori de peste 60 de ani, un sfert din total fiind arbori cu o vârsta de peste 100 de ani.

Pădurile ocupă o suprafață importanță al orașului și dețin fond cinegetic bogat și variat ca

structură care sporește activitatea peisagistică a zonei.

În pădurile composesoratelor cresc diferite ciuperci, cel mai de valoare fiind mânătarca.

Această specie ar trebui cules și colectat, culesul fiind rentabil datorită cerinței mari din partea
pieței alimentare. În ultima vreme a apărut lipsa forței de muncă disponibilă pentru culesul
ciupercilor de pădure.

În graficul de mai jos putem observa dimensiunea relativ ridicată a suprafețelor împădurite

(471 ha/1000 loc.) în orașul Baraolt, depășind media zonelor urbane din județul Covasna.
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Grafic nr. 65: Păduri și altă vegetație forestieră, ha/1000 locuitori în anul 2014
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Sursa: Redactare proprie pe baza datelor Institutului Național de Statistică din 2014

Ca o concluzie, în privința proceselor de utilizare a resurselor naturale putem enumera

următoarele considerente:
•

Procentul ridicat al populației implicate în agricultură coroborat cu fertilitatea scăzută

•

a terenurilor este o problema strategică importantă.

•

veniturile din pensii ale personalului angajat în mină înainte de 2004.

Momentan activitatea agricolă a gospodăriilor individuale are ca sursă de finanțare
Dimensiunea exploatațiilor este redusă - utilizarea tehnologiilor învechite, resurse
financiare limitate, profituri reduse. De asemenea majoritatea fermelor nu dispun de

suficiente resurse pentru a investi în utilaje moderne. De aici rezultă lipsa de
•

competitivitate.

•

firmelor din domeniul exploatării nu sunt transpuse în valoare adăugată.

Fondul forestier poate fi valorificat, dar momentan cifrele ridicate de afaceri ale

Eficienţa industriei lemnului este redusă, nu există lanț integrat exploatare – prelucrare
a materialului lemnos - la nivelul comunității activitățile de prelucrare sunt realizate
de o fabrică de jucării și câțiva mici meșteșugari.

5.3. Turism

Potențialul turistic al județului Covasna este caracterizat de turismul balnear, cultural,

agroturism și turismul activ, aventurier. Conform datelor statistice oficiale în ultimii zece ani au

crescut semnificativ sosirii turistice în județul Covasna (62 de mii de turiști anual în 2008, 137 de

mii în 2019). În ciuda acestui fapt județul ocupă ultimul loc la nivel regional în privința sosirilor
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turistice înregistrând numai un procent de 4%, în timp ce județul Brașov înregistrează valori mai
mari de zece ori față de acesta.

Conform datelor din 2019, județul Covasna are 93 de unități turistice înregistrate, dar acestea

sunt în special de categorie inferioară, cu tarife mici (pensiuni rurale, pensiuni agroturistice), iar
hotelurile care oferă servicii de calitate superioară și au capacitate de cazare mai mare sunt puține

la număr, se găsesc numai 14 unități hoteliere. Pe baza al nopților de cazare județul Covasna se

află pe poziția a 14-a, puțin sub media națională (date din anul 2019). Comparativ cu celelalte

județe putem observa că în județul Covasna turiștii străini petrec mai multe nopți de cazare decât

turiștii autohtoni. Din punct de vedere al originii turiștilor, 89,4% reprezintă turiștii autohtoni iar
10,6% turiștii străini în anul 2018.

Valorificarea economică a resurselor naturale și culturale apare în mod integrat în activitatea

turistică. Resursele naturale specifice, tradițiile și evenimentele culturale locale pot genera

venituri atâte timp cât acestea sunt promovate celor interesați din afara regiunii. În cele ce

urmează, vom prezenta atracțiile zonei Baraolt, ofertele turistice și capacitatea de primire

turistică în prisma datelor statistice, paginilor web și al experiențelor locale.

Zona Baraolt nu beneficiază de atracții naturale unice, însă diversitatea naturală a zonei

favorizează numeroase activități din domeniul turismului activ: peisajul superb este dat de

așezările mici din împrejurimi, pădurile de foioase, pajiști verzi cu flora și fauna bogată. Vânatul

mare reprezintă un interes deosebit în zonă. Împrejurimile frumoase, peisajul frumos,
posibilitatea organizării de vânătorii, excursii pe dealuri, atrag numeroase turiști.

Relieful și patrimoniul natural și construit din orașul Baraolt oferă atracții și posibilități de

practicare pentru mai multe forme de turism: turismul rural și agroturismul, turismul activ și
turismul cultural.

5.3.1. Cadru natural și ofertă culturală
Potenţialul turistic antropic este reprezentat de monumentele istorice şi de arhitectură dintre

care amintim biserica fortificată romano-catolică şi capela din Baraolt, construite în stil baroc în

anul 1755, biserica reformată din Biborţeni, care păstrează o frescă cu regele maghiar Szent

Laszlo; biserica reformată din Căpeni cu tavanul casetat din 1767 şi castelul Kálnoky din
Micloşoara construit în stil renascentist-clasicist.

Un alt obiectiv turistic important este „mormântul reginei Reka", soţia regelui Attila, care

conform unei legende populare maghiare s-ar găsi sub o stâncă impunătoare din Racoşul de Sus,
loc de peregrinare şi de aducere aminte pentru populaţia de etnie maghiară.
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Pensiunile și reţeaua de restaurante din Baraolt, Biborţeni şi Micloşoara, oferă turiştilor

servicii de calitate, venind în întâmpinarea acestora cu oferte avantajoase şi produse culinare
aparţinătoare bucătăriei tradiţionale.

Datorită post-vulcanice, teritoriul orașului Baraolt dispune de numeroase bogăţii minerale, şi

ape minerale carbogazoase. Reţeaua de poteci şi trasee turistice marcate oferă turiştilor

posibilitatea de a cutreiera şi admira frumuseţile Ţinutului Păduros, vatră a istoriei și culturii
secuieşti.

Prin urmare, potențialul turistic al orașului Baraolt nu este unul remarcabil, iar resursele

existente nu sunt valorificate și promovate corespunzător. Datorită caracterului orașului Baraolt,
poate fi un punct de plecare al traseelor tematice spre atracțiile regionale.
Resursele (obiective) turistice în zona Baraolt pot include:
•

Zona Baraolt este propice dezvoltării turismului, agroturismului (la 30 de km se află
peştera Mereşti şi alte rezervaţii naturale - Cheile Vârghişului, Ozunca Băi)

vânătoritului cu un fond cinegetic variat (lupi, urşi, mistreţi, râşi) şi pescuitul (păstrăv,

•

indigen, lipan);

Castel Hotel Daniel (este poziționat în centrul localității Tălișoara, este un conac din
secolul XVII ce a aparținut căpitanului adjunct al ținutului Trei Scaune, Daniel Mihaly.
Monumentul istoric a fost recondiționat și renovat integral de actualii proprietari,

păstrând însă fiecare detaliu istoric, picturile murale atât din interior cat si din exterior
(de exemplu camera 8 dispune de scene pictate ce ilustrează plata birului către

•

căpetenia Otomana la Constantinopol);

•

Furnalul Bodvaj (comuna Bățanii Mari);

•

minieră.

•
•

Muzeul Depresiunii Baraolt cu expoziţii specifice de istorie locală, a breslelor şi
Biserica romano-catolică Szent Adalbert (construită 1760).

Biserica reformată cu tavanul său împodobit cu casete. Tavanul datează din 1767.

Alte biserici: biserica unitariană din Racoşul de Sus. Forma actuală datează din 1795.
Păstrează elemente în stil renascentist şi baroc. Interiorul acesteia este împodobit cu

casete pictate cu motive locale şi ţesături specifice, brodate cu motive în stea. Capela

Kisasszony (construită în 1755), casa de rugăciune baptistă din Baraolt (construită în
•

1782-83) păstrează elemente în stil baroc.

Casele memoriale ale scriitorilor maghiari din zona (Bóroti Szabó Dávid, Benedek

Elek),
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•

Castelul Kalnoky din Micloșoara Monument istoric. A fost construit la sfârşitul secolului

XVI, începutul secolului XVII. S-au păstrat faţada originală în stil renascentist, partea
•
•
•

nordică fiind transformată în stil clasicist. În jurul acestuia există un arboretum.
Castelul Dalnoki;

Ruinele cetăţii Tiborcz din evul mediu timpuriu. Biborţeni, dealul Várbükk (marcaj
turistic).

Fabrica modernă de îmbuteliere a apei minerale Biborţeni.

Investițiile în turism sunt, de asemenea, îngreunate de drepturile de proprietate nesoluționate.
În fiecare anotimp sunt organizate numeroase evenimente culturale, în special legate de

activitatea agricolă și de sărbătorile diferitelor comunități religioase. Evenimente și tradiții cu
potențial turistic:
•

•
•
•
•
•

Zilele orașului Baraolt.

Zilele Culturale ale Depresiunii Baraolt.
Târgul de Crăciun al Meşteşugarilor.
Târgul de toamnă.

Balul Strugurilor (special în satul Biborțeni, și în satul Racoșul de Sus).

Anual se organizează diferite expoziţii (peste zece) cu vocație științifică sau istorică
dintre care cele mai importante sunt: Expoziţia de soldăţei din plumb intitulată Istoria
în miniatură din timpurile preistorice până la războiul de independenţă din 1848-1849

și Expoziția geologică și paleontologică cu o piesă foarte valoroasă– unicat, în felul ei –
scheletul fosilizat aproape integral al unui mastodont (Mastodon anancus arvernensis),
vechi de 2,5-3 milioane de ani, descoperit în cariera de la Racoşul de Sus, în cursul

anului 2008.
•

Formațiile muzicale Syncron și Minisyncron adună periodic mulți tineri, dar și adulți,
la Casa de Cultură. De asemenea biblioteca orășenească Gyulai Liviusz, organizează

serate și prelegeri literare. Se dorește amenajarea unei părți a bibliotecii care să
găzduiască doar documente legate de Muzeului Depresiunii Baraolt.

Patrimoniul construit poate fi valorificat eficient în oferta turistică a zonei, prin trasee

turistice tematice. Elementele patrimoniului construit din oraș au fost prezentate în capitolul

anterior (4.5. Patrimoniul cultural). Orașul dispune şi de un număr de monumente, respectiv
ansambluri istorice şi de arhitectură, protejate legal, cuprinse în Lista monumentelor din 2004 al

Institutului Naţional al Monumentelor Istorice aprobată de Ministerul Culturii şi Cultelor,
actualizată 2016.
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Scopul principal al dezvoltării turismului din orașul Baraolt crearea posibilităților de cazare și

atracții pentru valorificarea potențialului natural. Acest scop poate fi atins prin organizarea

programelor și evenimentelor culturale la care turiștii pot participa: festivaluri, expoziții,
concerte, târguri de produse locale și meșteșugărești combinat cu prezentarea procesului de

preparare a produselor locale și de confecționare a produselor meșteșugărești, tabere creație. În
afara de programele organizate publicului larg se recomandă implicarea turiștilor în activități
agricole, specifice orașului Baraolt.

5.3.2. Marketing turistic și posibilități de book-in

Marketingul unitar al zonei Baraolt nu este bine organizat, lipsește o pagină web prin care să

se poată accesa informații cu privire la atracțiile și ofertele turistice din zonă, și nu există materiale
de promovare ale turismului. Activitățile de marketing sunt mozaice, nefiind sincronizate între

ele. Această situație persistă din pricina lipsei unei organizații de management al turismului, cu
resurse umane specializate în domeniu.

Prin intermediul internetului locurile de cazare disponibile în orașul Baraolt sunt următoarele:

Nr. crt.
1.
2.

Localitate

Satul Micloșoara
Loc. Baraolt

Denumirea

Pensiunea Contele Kalnoky
Pensiunea Derzs

Total

Capacitatea

20 locuri – 10 camere
27 locuri – 11 camere
47 locuri

Sursa: cazaretransilvania.ro

Serviciile turistice ale zonei oferă cadru turismului activ, cultural și religios datorită

resurselor patrimoniului natural și construit. Serviciile sunt accesibile în unele localități: drumeții
cu ghizi, săniuș cu sănii trase de cai, prezentări ale vieții specifice satului (în satele

aparționătoare), etc.

Capacitatea de cazare
Capacitatea de cazare a zonei Baraolt este dominată de structurile de cazare din mediul rural.

În zonă nu există hoteluri, capacitatea de cazare este dată de locurile oferite din pensiuni

(agro)turistice. Structurile de cazare, în conformitate cu profilul turistic al zonei, sunt mici unități,
cu o atmosferă aparte, din punct de vedere calitativ nedepășind 2 stele. Restaurantele, cu oferte
specifice zonei sunt concentrate în centrul regional.

Numărul cazărilor înregistrate în satul Baraolt este de 2, ceea ce este sub valorii medii a satelor

județului la o mie de locuitori.

98

Grafic nr. 66: Structuri de primire turistica pe 1000 locuitori în anul 2019
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Capacitatea de cazare activă este în prezent 15695 - număr locuri-zile (din anul 2019,

schimbarea este arătată de graficul de mai jos care ilustrează tendința din 2001 comparativ cu
tendințele din județ).

Grafic nr. 67: Evoluția capacitații de cazare turistica în funcțiune între anii 2001-2019
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Sosiri ale turiștilor
Din punctul de vedere al sosirii turiștilor, județul Covasna se află pe locul 24 la nivel național

(date din anul 2018), acesta fiind o poziție favorabilă dacă luăm în considerare populația județului.

Caracteristicile turismului județean se reflectă și în sosirile în structurile de primire turistică,
sosirile în structurile de primire turistică din mediul rural se realizează într-o proporție mai
ridicată decât media națională.
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În lumina statisticilor, figura de mai jos ilustrează evoluția sosirilor turistice în orașul Baraolt.
Grafic nr. 68: Sosiri ale turiștilor în orașul Baraolt și în județul Covasna, 2001-2019

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

456

688

717

690 1020 1276 1242 1544 1089 440

487

ORAS BARAOLT

CV URBAN

754

544

656

871

982

927 1174 1058

0

TOTAL

CV RURAL

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS

Conform graficului de mai sus, putem observa că pe baza datelor statistice, în comparație cu

datele înregistrate la nivel județean, numărul sosirilor turistice este destul de redus.

În următoarele două imagini putem urmări evoluția sezonalității. Orașul Baraolt este prezentat

și în mod individual, deoarece în comparație cu datele județene, valorile înregistrate aici sunt

foarte mici.

Grafic nr. 69: Sezonalitatea circulaţiei turistice (sosiri) în orașul Baraolt și în județul Covasna, 2010-2020
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Grafic nr. 70: Sezonalitatea circulaţiei turistice (sosiri) în orașul Baraolt, 2010-2020
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Fluctuațiile sezoniere, care se înregistrează în turism în zona Baraolt se concentrează în special

pe sezonul estival.

Situația actuală arată că turiștii petrec scurt timp în regiune, ceea ce poate fi explicat prin lipsa

informațiilor despre resursele și oferta turistică a acesteia.
Durata medie de sejur

Județul Covasna, din punct de vedere al numărului de înnoptări se află pe locul 14 la nivel

național, și participă cu 1,9% din totalul numărului de înnoptări pe țară (date din anul 2018).
Analizând datele statistice și comparând județele, se poate observa că turiștii străini petrec mai
mult timp în zonă decât cei autohtoni.

După cum se vede și în figura de mai jos, statisticile zonei Baraolt nu sunt surprinzătoare în

comparație cu zonele urbane, după ce am analizat sosirile turiștilor, și numărul de înnoptări este
redus. Pe de altă parte durata medie de sejur (ședere) a crescut după anul 2005.
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Grafic nr. 71: Durata medie de sejur în orașul Baraolt și în județul Covasna, 2001-2019
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Gradul de ocupare (următorul grafic) în cazul orașului Baraolt arată valori asemănătoare cu

datele înregistrate în zonele rurale (fiind situat sub nivelul orașelor), iar în ultimii 5 ani a cunoscut
a scădere și mai accentuată, situându/se sub media zonelor rurale. În următorii ani, orașul ar
trebui să cunoască a creștere semnificativă în ceea ce privește dezvoltarea ofertelor și
programelor turistice, astfel încât să poată contribui la creșterea gradului de ocupare.

Grafic nr. 72: Gradul de ocupare al structurilor de cazare în orașul Baraolt și în județul Covasna, 2001-2019
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În concluzie putem afirma că orașul Baraolt și împrejurimile acestuia au puține programe și

oferte de cazare, chiar dacă ținem cont de datele statistice oficiale de mai sus. Chiar dacă această

microregiune găzduiește câteva atracții turistice, nu are atracții naturale și culturale de sine
stătătoare, astfel nu figurează printre zonele turistice principale. Cu toate acestea, dispune de

resurse valorificabile care ar putea fi convertite în venituri din turism mai eficient decât în

prezent. Zona Baraolt este prezentată ca parte a mult mai cunoscutului Ținut Secuiesc pe piețele

turistice. Pe deasupra se situează în apropierea centrelor turistice frecventate de mulți vizitatori,

și ținând cont de prezența acestora ar putea dezvolta oferte turistice atrăgătoare.
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5.4. Activitate antreprenorială și procese economice
În capitolul precedent privind valorificarea resurselor naturale am prezentat contribuția

activității agricole și turistice la dezvoltarea economiei în orașul Baraolt. În cele ce urmează dorim

să oferim o imagine despre firmele din Baraolt, ținând cont de datele legate de ocuparea forței de
muncă și veniturile realizate în județul Covasna cât și în orașul Baraolt.

În 2018, întreprinderile românești au generat o cifră de afaceri totală de 1517 miliarde de lei.

Din aceasta, 42% este ponderea firmelor înregistrate în regiunea capitalei și 28% a firmelor cu
sediul în Transilvania.

Diferențele în regiunile transilvănene din punct de vedere al activității și performanței

companiei sunt explicate în mare măsură de gradul de urbanizare. Indicatorii regiunii secuiești

sunt cei mai mici din Transilvania, atât activitatea antreprenorială, cât și cifra de afaceri a
companiilor sunt sub media transilvăneană. Dezavantajul regiunii secuiești se datorează lipsei

orașelor mari, iar prin filtrarea acestui efect indicatorii sunt mai bune decât în Transilvania de
Nord sau Transilvania de Sud.

Grafic nr. 73: Densitatea firmelor din Transilvania în 2018 (Număr de firme active la 1000 de persoane)

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro)
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Tabel nr. 18: Evoluția Produsului Intern Brut (PIB) al județului Covasna, 2007-2017

Valoare PIB
(milioane RON)
Proporția din
PIB-ul național
(%)
PIB pe cap de
locuitor (EUR)
Proporția PIBului național
mediu pe cap
de locuitor (%)
Clasarea
județului în
termeni de PIB
pe cap de
locuitor din
cele 42 de
județe al
României

2007

2008

2009

3 618

4 280

4 223

0,80%

0,80%

81,0%

18

4 986

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4 055

4 429

4 352

4 657

4 724

5 106

5 510

6 037

0,80%

0,80%

0,80%

0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

0,70%

76,6%

77,3%

74,10%

75,9%

69,9%

69,7%

67,5%

68,4%

69,2%

67,4%

20

23

24

19

29

27

30

28

27

28

5 451

4 711

2010

4 600

4 995

4 656

5 033

5 096

5 531

5 948

6 448

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro)

Baraolt este un fost oraș minier, exploatarea minereului realizându-se atât în regim de

subteran, cât și de suprafață – la nivelul anului 1994 în jur de 3000 persoane erau angajate în acest

tip de activitate.

Manufacturile și sistemul breslelor s-au dezvoltat încă de la începutul secolului al XIX-lea.

Locuitorii Baraoltului se ocupau cu agricultura, creşterea animalelor, exploatarea lemnului şi cu

mineritul. Oraşul a avut o fabrică de spirt, una de brânzeturi, o fabrică de chibrite şi una de cuie
de lemn. Primele mine de cărbune s-au deschis în Baraolt începând cu anul 1832, iar la Căpeni

începând cu anul 1872. Istoria minieră a bazinului carbonifer Baraolt este foarte bogată. Mine mai
mici de cărbune funcţionau şi în Bodoş şi în Racoşul de Sus.

Închiderea minei (decisă la nivel guvernamental) a generat la nivelul localității și a zonei

înconjurătoare un set de probleme majore (2014 – doar 47 de persoane mai activează în domeniu

în cadrul unei exploatații de suprafață).

La începutul anilor `90 au fost peste 4.000 de angajați din toată zona (Ţinutul Păduros), iar la

acea vreme erau în jur de 25.000 de locuitori. Foarte mulți oameni își caută loc de muncă în

străinătate, ca șoferi de camion, muncitori la abator, în construcții, sunt foarte mulți și cei care fac
naveta în zona Sfântu Gheorghe și Brașov, mai ales în construcții. În zonă sunt foarte puține locuri
de muncă și nici nu prea vin investitori.

Orașul a fost declarat drept zonă defavorizată în anul 1999, însă durata de existență a acesteia

s-a încheiat în 2009, ceea ce a determinat pierderea unui set de avantaje de către agenții economici
care activează în zonă.
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O industrie importantă pentru zonă a fost cea a apei minerale - Fabrica de îmbuteliere

Biborțeni. Și această industrie se află în declin, de la un număr de 1100 de angajați s-a ajuns la un
număr max. de 50 de persoane angajate (sunt plătiți cu salariul minim pe economie).

În același context, o importantă firma de procesare a laptelui (Grupul grec Olympus), desfășura

activități în zonă dar, deși avea în plan extinderea activității, a părăsit zona.

O problemă majoră pentru dezvoltarea economică a orașului o reprezintă conectivitatea cu

celelalte piețe pe cale rutieră.

În prezent, importanța economică a acestei localități o constituie activitatea de exploatare și

prelucrare a lemnului, industria textilă și de confecții, industria producătoare de materiale de

construcții, industria alimentară prin procesarea cărnii și a laptelui, agricultura, morăritul,
panificația precum și transporturile, comerțul și serviciile. Orașul Baraolt prezintă posibilități de

dezvoltare în domeniul turismului rural. În zilele noastre Baraoltul este centrul economic şi
cultural al Ţinutului Păduros. Există unităţi de prelucrare a lemnului și a cauciucului, la Biborţeni
se îmbuteliază apă minerală („Bibco") iar la Micloşoara funcţionează un abator.

Conform Registrului Comerțului în orașul Baraolt au fost înregistrate 153 de companii cu

personalitate juridică (2018). Acesta înseamnă 17,6 IMM-uri la o mie de locuitori, ceea ce este sub
media județeană. În zona nu funcționează asociații sau organizații care să sprijine IMM-urilor.
Tabel nr. 19: Firme în orașul Baraolt, 2018

Nr.
firmelor
active
Valoare absolută
Raport la media din
Transilvania (%)
Raport la media
județeană (%)

153

Densitatea
companiilor
(numărul de
companii la o
mie de locuitori)
17,6

Cifra de
afaceri
(milioane
RON)

Cifra de afaceri
la o mie de
persoana
(RON)

622,7

64%
95%

71,8
114%
236%

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro)

În anul 2018 firmele înregistrate în orașul Baraolt au realizat în total venituri de 619 milioane

de lei (aproximativ 126,5 milioane euro), ceea ce înseamnă 67,1 mii lei/locuitori (media județeană
fiind de 30,6 mii lei/locuitori).

Conform datelor statistice, societățile comerciale din punct de vedere al structurii (în funcție

de cifra de afaceri) își desfășoară activitatea în următoarele domenii: industria ușoară, comerț și
alte servicii.
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Din tabelul de mai jos se poate constata că în viața economică al orașului Baraolt majoritatea

societăților comerciale (în funcție de numărul de firme) s-au constatat în domeniul comerțului,

reprezentând 31,4% din totalul unităților economice, care este urmată de servicii intelectuale și

de construcții.

Tabel nr. 20: Structura economică în orașul Baraolt, 2018

Sector
Comerț
Industria complexă
Industria ușoară
Servicii intelectuale
Alte servicii
Transport
Construcții
Agricultură, silvicultură
Minerit
Hoteluri și cazare

Nr. firme (%)
31,40%
3,30%
9,20%
14,40%
6,50%
9,80%
12,40%
6,50%
0,70%
5,90%

Cifra de afaceri (%)
8,40%
1,00%
81,40%
0,70%
3,60%
1,50%
0,90%
1,80%
0,00%
0,70%

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro)

La momentul actual, la nivelul Baraoltului și satelor aparținătoare activitatea economică este

susținută de firme care activează în domeniul industriei textile, fabricării de jucării din lemn,
îmbutelierii apei minerale – Biborțeni.

Un actor economic important, Fabrica de Lapte Brașov, parte a grupului grecesc Olympus, cel

mai important angajator prezent în top a părăsit comunitatea, relocându-și unitatea de producție

într-o localitate din județul Brașov.

Ex For SRL este unul dintre cei mai importanți jucători ai economiei locale, fiind totodată unul

dintre principalii contributori la bugetul local, cu peste 200.000 de lei anual, în principal din
impozite pe proprietate.

În ceea ce privește agricultura, conform datelor primite din partea primăriei locale multe

persoane se ocupă de creșterea animalelor și de cultura plantelor, care își desfășoară activitatea
ca persoane fizice, fără personalitate juridică, ceea ce înseamnă un obstacol pe calea atragerii
surselor de finanțare asigurate de programele Uniunii Europene.

Față de anul 2015, numărul persoanelor angajate din orașul Baraolt a crescut cu 17%, cifra de

afaceri realizată a arătat o creștere de 38%, iar numărul firmelor a înregistrat o creștere de 37%.
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Grafic nr. 74: Evoluția numărului firmelor din orașul Baraolt între anii 2015-2018, a cifrei de afaceri, a
profitului și numărului angajaților, comparativ cu anul 2015
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Sursa: redactare proprie pe baza datelor Agenției Județene a Finanțelor Publice Covasna

Grafic nr. 75: Evoluția numărului firmelor din orașul Baraolt și din județul Covasna între anii 2015-2018, a
cifrei de afaceri, a profitului și numărului angajaților, comparativ cu anul 2015
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Sursa: redactare proprie pe baza datelor Agenției Județene a Finanțelor Publice Covasna

Graficele următoare arată evoluția a cifrei de afaceri și a numărului angajaților pe 1000

locuitori în orașul Baraolt și în județul Covasna. Se poate observa, că raportat la 1000 de persoane,
valorile (cifra de afaceri) orașului Baraolt sunt duble față de valoarea județeană, firmele din oraș

fiind mai eficiente și cu rezultate economice favorabile, acestea produc profit important.
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Grafic nr. 76: Evoluția a cifrei de afaceri pe locuitor în orașul Baraolt și în județul Covasna, 2015-2018 (lei)
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Sursa: redactare proprie pe baza datelor Agenției Județene a Finanțelor Publice Covasna

Stagnarea economică a județului Covasna se observă prin evoluția numărului mediu al

angajaților firmelor (graficul de mai jos).

Grafic nr. 77: Evoluția numărului angajaților pe 1000 locuitori în orașul Baraolt și în județul Covasna, 20152018
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Sursa: redactare proprie pe baza datelor Agenției Județene a Finanțelor Publice Covasna

După colectarea și analiza datelor putem constata, că densitatea unităților economice este

mare în comparație cu media judeţeană. Împotriva numărului relativ mare al unităţilor
economice, putem constata deficienţe, în ceea ce priveşte anumite domenii: în domeniul

turismului numărul pensiunilor este scăzut, în domeniul industriei prelucrătoare numărul
atelierelor prelucrătoare al lemnului este insuficient, în agricultură numărul societăţilor
comerciale este redus, iar pe lângă acestea în oraș nu sunt meșteșugari.
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Luând în considerare toate aceste fapte şi oportunităţile orașului rezultă, că în viaţa economică

a orașului trebuie promovată domeniul turismului, al meşteşugurilor, al agriculturii şi al industriei
prelucrătoare.

5.4.1. Situația pieței forței de muncă și procesele de pe piața forței de muncă

În analiza vieții economice al orașului este importantă examinarea situației forței de muncă

locală. În ultimii ani numărul forței de muncă ocupate în Baraolt a fost sub media județeană. În
figura de mai jos dorim să vă prezentăm această tendință, făcând vizibil numărul al salariaților pe
o mie de locuitori în localitățile județului Covasna.

Grafic nr. 78: Evoluția numărului mediu al salariaților raportată la o mie de locuitori în Baraolt și în județul
Covasna în perioada 1992-2019
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Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS

Pe lângă sectorul IMM-urilor, instituțiile de învățământ, instituțiile publice asigură în mare

măsură ocuparea forței de muncă.

Pe baza datelor obținute de la AJOFM, dispunem de informații legate de evoluția numărului

șomerilor. În perioada 2010-2019 se observă o ușoară tendință de scădere în ceea ce privește
numărul absolut al șomerilor. Tendințele și variațiile sunt asemănătoare și în datele centralizate.
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Grafic nr. 79: Evoluția numărului șomerilor (pe o mie de locuitori) în Baraolt în comparație cu județul
Covasna, în perioada 2010-2019
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Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS și AJOFM CV

Se observă că din cauza presiunii pe economie a pandemiei COVID-19 în anul 2020 a crescut

numărul șomerilor cu 39 de persoane, de la 69 la 108.

Grafic nr. 80: Evoluția numărului șomerilor (pe o mie de locuitori) în Baraolt, în perioada ian. 2020 – febr.
2021
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Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS și AJOFM CV
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Grafic nr. 81: Ponderea (%) șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii în totalul resurselor de muncă în Baraolt
în comparație cu județul Covasna, în perioada ian. 2010 - mai 2020
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Subliniem că datele referitoare la numărul șomerilor se referă la numărul șomerilor

înregistrați în sistem și nu include numărul celor care nu au fost angajați deloc, au efectuat
activitate sezonieră (în străinătate) sau lucrează la negru.

Veniturile populaţiei urmează trendul nivelului naţional, o mică parte a populaţiei se

încadrează în categoria celor cu venituri substanţiale, iar peste jumătate din aceasta se află în
situaţia de a nu reuşi asigurarea pe deplin a diverselor necesităţi fundamentale. O mare parte din

veniturile ultimei categorii sunt utilizate pentru hrană şi întreţinere, neexistănd posibilitatea

pentru acoperirea altor necesităţi (culturale, recreative, studii superioare, etc.).

Șomajul, afectează cca. 5% din populația adultă, aptă de muncă, dar în mod real este mai mare.

Pe lângă latura materială, șomajul mai are şi o dimensiune psihologică de unde decurg numeroase

alte riscuri: creșterea numărului de divorțuri, a criminalității, a sinuciderilor, etc., fenomene în
creștere.
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5.5. Managementul administrației publice locale
5.5.1. Bugetul local
Evoluția bugetului local a fost analizat pe baza datelor existente pentru perioada 2011-2019.

Sursa datelor privind veniturile administrațiilor locale sunt fișierele de date publicate pe site-ul

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației. Veniturile obținute din taxe și impozite și

veniturile obținute din surse locale repezintă veniturile orașului. Veniturile din TVA,

redistribuirea impozitului pe venit, subvenții și alte surse au fost incluse în veniturile
redistribuite. Fondurile Uniunii Europene au fost prezentate ca un element separat din 2011,
înainte de a fi clasificate drept alte venituri. Venitul pe cap de locuitor a fost calculat pe baza
populației permanente înregistrate la recensământul din 2011.

Tabel nr. 21: Bugetul orașului Baraolt între 2011 și 2019

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11 686

11 368

12 927

18 056

15 852

21 566

20 288

15 150

22 807

29,60%

33,20%

33,00%

27,50%

31,40%

28,70%

30,00%

34,20%

31,50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Venit total pe
cap de
locuitor (lei)

1 348

1 311

1 491

2 082

1 828

2 487

2 339

1 747

2 630

Venit propriu
pe cap de
locuitor (lei)

399

435

492

573

575

713

701

597

827

Venit total
(mii lei)
Raport venit
propriu (%)
Raport de
venit
distribuit (%)
Raportul
Fondurilor
Uniunii
Europene (%)

70,40%

66,80%

67,00%

72,50%

68,60%

71,30%

70,00%

65,80%

68,50%

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro)
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5.5.2. Proiecte de dezvoltare
Proiecte finalizate
Nr.
1.

Denumire
Pod peste paraul Baraolt, strada Apei,
orasul Baraolt

2.

Construire casa mortuara Miclosoara

3.

Reabilitare pod peste paraul Baraolt pe
strada Petőfi Sándor, oras Baraolt

4.

Alimentare cu apă în satul Racoșul de Sus,
oraș Baraolt, județul Covasna

Sursa de finantare
HG 975/2016

Valoare
investitie (lei)
1.713.480,00

HG 752/2016"

bugetul local

HG 563/2018

PNDL II
22508/15.03.2018.

448.659,72
1.302.584,00
3.825.112,00

Proiecte în curs de realizare
Nr.

Denumire

Sursa de
finantare

1.

Alimentare cu apă, retehnologizarea stației
de captare, tratare, rețele de distribuție,
canalizare menajeră, pluvială și
retehnologizarea stației de epurare a
orașului Baraolt

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Valoare
investitie (lei)

Grad de
realizare

PNDL I
10.290/09.0
6.2015.

9.531.511,32

87%

Construcția, reabilitarea, modernizarea și
dotarea infrastructurii educaționale din
orașul Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 172,
județul Covasna

PNDL II
2251/15.03.
2018.

16.389.794,18

60%

Modernizarea DC38 Baraolt - Varghis, km
0+000 - 5+100, oraș Baraolt, județul
Covasna

PNDL II
2142/13.03.
2018.

8.978.887,00

72%

Modernizarea pieței agroalimentare din
Orașul Baraolt

PNDR 20142020

1.317.174,73

Înfiinţare şi dotare Scuar Trandafirilor
respective Millenium, oraşul Baraolt,
judeţul Covasna

POR 20142020
3905/18.03.
2019.

8.302.381,40

58%

Programul privind sprijinirea eficienței
energetice și a gestionării inteligente a
energiei în infrastructura de iluminat
public

AFM
411/1(GES)
/27.09.2021
.

979.693,05

0%

Realizarea de alei, parcari si trotuare in
strada Calea Trandafirilor pe o lungime de
170 m

buget local

457.367,56

0%

17%

114

Nr.
crt.

Denumire

1 Creșterea
eficienței
energetice a clădirii
Școlii Generale Gaál
Mózes
din
orașul
Baraolt,
județul
Covasna, în cadrul
programului privind
creșterea
eficienței
energetice
și
gestionarea inteligentă
a energiei în clădirile
publice cu destinație de
unități de învățământ

Sursa de
finantare
AFM

3 Reabilitarea
și Program
modernizarea străzii
Saligny
Apei în orașul Baraolt,
județul Covasna
4 Extindere rețele de Program
distribuție, canalizare
Saligny
menajeră și pluvială în
orașul Baraolt, judeţul
Covasna
5 Înființare rețea de Program
alimentare cu apă și
Saligny
apă uzată în localitățile
Biborteni și Bodoș,
județul Covasna
6 Rețea de canalizare Program
menajeră
în
satul
Saligny
Racoșul de Sus, oraș
Baraolt,
județul
Covasna

8 Construire bazin de
inot didactic si de
agrement, localitatea
Baraolt,
judetul
Covasna

88/20.09.2021.

Valoare
investitie (lei)

Faza

5.051.505,48 PTh
elaborat

2 Modernizarea
unor Program
drumuri de interes
Saligny
local din orasul Baraolt

7 Sala de sport str.
Stadionului nr. 4., oras
Baraolt,
judetul
Covasna

Nr. inregistrare

CNI

142400/5.11.2021.

7.347.022,34

DALI
in
elaborare

142409/5.11.2021.

10.886.629,34 DALI
elaborat

142424/5.11.2021.

26.907.402,25

PTh
elaborat pt
etapa I

142419/5.11.2021.

19.052.087,48

PTh
elaborat pt
etapa I

142414/5.11.2021.

7.973.672,35

PTh
elaborat

11.062.142,30 pe

lista

sinteza

CNI

18.001.424,81 pe

lista

sinteza
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6. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT este una dintre instrumentele cele mai eficiente utilizate pentru analiza poziţiei

strategice de ansamblu a unei unităţi administrativ teritoriale şi al mediului acesteia. Analiza
SWOT se bazează pe gruparea concluziilor: caracteristicile localităţii sau a unităţii teritoriale
vizate se analizează luând în considerare cei trei piloni ai dezvoltării: domeniul economiei, cel

social şi de mediu. Scopul grupării punctelor tari, punctelor slabe, a oportunităților şi a
amenințărilor este identificarea acelor strategii de bază, prin care utilizarea resurselor şi

facilităţilor unei localităţi se poate optimiza, respectiv punctele slabe şi pericolele externe pot fi

minimalizate. Prin analiza SWOT putem evalua eficient potenţialul intern, limitele, oportunităţile

şi ameninţările din mediul extern. Prin intermediul acestui instrument putem examina toţi factorii
interni şi externi care influenţează dezvoltarea, succesul orașului Baraolt. În tabelul de mai jos am

realizat o analiză a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor luând în calcul

şi cele trei mari domenii, economie, societate şi mediu. În fundamentarea viziunii de viitor
rezultatele astfel obţinute ne vor ajuta la alegerea strategiei de dezvoltare, a obiectivelor şi

priorităţilor de dezvoltare şi vor sta la baza formulării măsurilor de intervenţie în domeniile
amintite în vederea unei dezvoltări echilibrate.
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Puncte tari

Puncte slabe

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Spital orășenesc, servicii sanitare

existente la nivelul orașului

Instituții de învățământ care asigură
educația I-XII și post liceal

Casa de Cultură
Bibliotecă

scheletul

Muzeul:

mondială Mastodon

de

raritate

Existența unei asociații de tineret

Existența meseriilor tradiționale în
zona

•
•
•
•
•

Tradiții

specifice

și

activități

•

•
•

populare

Coexistența stilului de viață rurală

•
•

Sistemul funcțional de îngrijire a

•

tradițională și cea urbană

Clădiri patrimoniale protejate
bolnavilor la domiciliu

Activitatea

și

serviciile

sociale

prestate de Fundatia Diakonia

•

•

Infrastructură sportivă; baza de

•
•

sport,

•

Academia de fotbal

•

Oportunități

Amenințări

•
•

•
•

Societate – Cultura

Îmbătrânirea populației
Migrarea tinerilor
Clădiri școlare în stare
necorespunzătoare
Lipsa
materialelor
didactice
moderne
Pasivitatea membrilor comunității
în
problemele
de
interes
comunitar
Utilizabilitate limitată a Casei de
Cultura
Sărăcia programelor culturale şi a
posibilităţilor de distracţie și
petrecere a timpului liber pentru
tineri
Lipsa unui centru de tineret
Lipsa unui centru de zi pentru
persoanele cu handicap, pentru
vâ rstnici ș i persoane să race
Lipsa prevenției sociale/medicală
instituționale
Cabinet medical familial
suprasolicitat
Instituții de să nă tate necesită
modernizare ș i dotare
Facilități sportive limitate și lipsă
de piscină

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Revitalizarea identită ții oraș ului
Programe
pentru
menținerea
tinerilor,
Programe
pentru
dezvoltarea
comunită ții
Multe clădiri care pot fi utilizate în
scopuri comunitare (după
modernizare)
Dezvoltarea parteneriatelor între
actorii locali: administrația publică
locală, ONG-uri culturale, grupuri
informale, biserici și IMM-uri
Atragere
de
fonduri
pentru
înfiinţarea şi extinderea instituţiilor
sociale
Dezvoltarea întreprinderilor sociale
Construirea unui sistem educaţional
de nivel regional
Atragere
de
fonduri
pentru
evenimente culturale
Surse de finanțare în vederea
sprijinirii programelor extrașcolare
Extinderea infrastructurii sanitare,
dotarea
spitalului
cu
noi
echipamente, lansare noi servicii
medicale
Atragerea noilor specialiști/cadre
medicale în oraș, construire case
pentru medici
Dezvoltarea infrastructurii sportive

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Depopularea orașului
Slăbirea
coeziunii
comunitare,
înstrăinarea
Comasarea / desființarea instituțiilor
de învățământ din lipsa copiilor
Pierderea a funcţiilor centrului de
sănătate
Finanțare limitată din partea Uniunii
Europene
pentru
dezvoltarea
instituțională a orașelor mici în
următoarea perioadă
Scăderea activităţii civice din cauza
îmbătrânirii populaţiei şi a migraţiei
tinerilor
Deteriorarea siguranţei publice
Deteriorarea situaţiei medicale
generale
din
cauza
lipsei
programelor de prevenţie naţionale
Greutăţile financiare de menţinere a
instituţiilor
Ruinarea, pierirea tradițiilor și a
valorilor socio-culturale
Creșterea
densității
bolilor
civilizației
Ajungerea la periferie,
vulnerabilitatea și izolarea
populației vârstnice, bolnave
Conflicte sociale cauzată de o
pandemie

117

Puncte tari

Puncte slabe

• Tradiții existente în activități

• Distanță față de poluri de
dezvoltare, distanță de autostrăzi
executate/proiectate
• Lipsa structurilor de susținere a
întreprinderilor, programe de
promovare, de informare
• Inexistența cărților funciare,
probleme cadastrale
• Migrarea forței de muncă calificată
• Lipsa calității în domeniul formării
personalului calificat
• Lipsa programelor de incubație şi
a serviciilor de informare pentru
întreprinderile inițiate
• Valorificarea îngreunată a
produselor agricole primare
• Inexistența prelucrării produselor
agricole primare
• Oferta forței de muncă nu este
diversificată conform cerințelor,
lipseș te forța de muncă calificată
• Lipsa cooperativelor
• Caracterul neorganizat al
turismului
• Activitatea de marketing al
oraș ului este slab dezvoltată
• Posibilită ți de transport
neadecvate din cauza obstacolelor
accesibilită ții

industriale

• Terenuri potrivite pentru
întreprinderi

• Terenuri disponibile pentru parc
industrial
• Clădiri disponibile pentru prelucrare
şi depozitare

• Suprafețe favorabile pentru
agriculturii animaliere

• Prezența mai multor meșteri
populare

• Prezența pensiilor mari în oraș

• Multe valori naturale, posibilități de
dezvoltare turistică

• Posibilități de investiții turistice în
zona

• Posibilită ți de investiții in domeniul
servicii sociale

• Resurse minerale existente ı̂n
regiune

Oportunități

Economie
•
•

•

•
•

•

•

•

•

Construirea aeroportului din
Braș ov-Ghimbav
Surse de finanțare UE ș i de
Guvernul Româ niei pentru
ı̂nființarea ș i dezvoltarea
ı̂ntreprinderilor
Organizarea cursurilor de calificare,
recalificare ș i de specializare pentru
localnici, ı̂n scopul pregă tirii ș i
adaptă rii la condițiile cerute de
piața muncii
Atragerea noilor investitori ș i
companii ı̂n oraș
Dezvoltarea sitului industrial,
crearea unui parc industrial,
dotarea cu utilită ți ș i asigurarea
accesibilită ții acestuia
Creș terea surselor de finanțare
pentru programele de susținere a
ı̂ntreprinderilor
Creș terea cererii ı̂n domeniul
turismului ecologic, activ cinegetic
ș i piscicol
Lansare programe de formare,
calificare, specializare cu implicarea
liceului oră șean
Dezvoltare relațiilor
microregionale, concepere
programe ș i investiții comune

Amenințări
•
•

•
•
•
•
•
•

Lipsa investitorilor din cauza
accesibilită ții
Schimbă ri dezavantajoase pentru
afaceri ı̂n legislația națională ș i
europeană

Lipsurile sistemului educațional
profesional
Migrarea forței de muncă calificată
Nu este adecvată completarea
forței de muncă

Reducerea numă rului de populație
activă
Termen lung de execuție a
proiectelor UE

Lipsa cooperă rii regionale ı̂n
turism

•
•
•

Tinerii cu diplome nu se mai ı̂ntorc
ı̂n Oraș

Pagube cauzate de animalele
să lbatice ı̂n agricultură

Apariția unor evenimente

economice, politice care afectează

posibilitatea accesă rii unor fonduri
europene, comunitare

•

Criza economică globală
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Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

Infrastructura – Mediu
•
•
•

Infrastructură educațională
Casa culturală

•
•

Clă diri aflate ı̂n proprietatea

•
•

consiliului local care pot fi utilizate

•

ı̂n scopuri socio-comunitare

•

Există rețea de gaze

•

(mediu construit)

Ofertă de monumente bogată
Situl Natura 2000 Munții BodocBaraolt

•
•
•

•

Condiții peisagistice favorabile

•
•
•
•
•
•
•

Faună să lbatică bogată

•

(ape minerale, resurse minerale,

•

Zonă bogată ı̂n resurse naturale
etc.)

Pă duri valoroase din punct de
vedere a calită ții mediului

•
•

Străzile Orașului
Curse de autobuze nu satisfac nevoile de
transport
Lipsa terenurilor de joacă în spațiile publice
Lipsa pistelor pentru biciclete microregionale
Sistemul de apă nu este corespunzator
Clădirea cabinetului medical
Lipsa locurilor de cazare
Lipsa cură țeniei publice
Clă diri de blocuri cu management energetic
deteriorat ș i slab
Lipsa stațiilor de autobuze amenajate
Poluarea a apei ș i depozitarea neautorizată de
deș euri;
Rețea de iluminat public necesită
renovare/modernizare
Necesitate renovare, modernizare, ș i dotare
cu echipamente a clă dirilor publice locale
Mentalitate populației neresponsabilă față de
mediu
Deranjarea habitatului faunei ș i florei
protejate

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Surse de finanțare accesibile
pentru dezvoltarea spațiilor
publice
Programe de sprijin a
reabilită rii spațiilor publice
ș i a patrimoniului construit
Surse de finanțare accesibile
pentru
extinderea/finalizarea rețelei
de apă ș i canalizare
Dezvoltarea turismului
atrage atenția asupra
protecției valorilor naturale
ș i de mediu
Cooperare ı̂ntre
composesoratul, gospodari
pentru stoparea poluă rii ș i a
pagubelor cauzate de
animalele să lbatice
Sustenabilitatea agriculturii
tradiționale, ecologice
Utilizarea resurselor
energetice regenerabile
Posibilită ți de finanțare a
proiectelor de mediu
Resurse naturale bogate ce
pot fi valorificate ı̂n turism,
prin turism sustenabil
Surse pentru lucră ri de
ecologizare ı̂n zone de riscuri
naturale

•

•
•

•

•
•

•
•

I�n lipsa surselor de finanțare
starea drumurilor nu este
sustenabilă , nu există posibilită ți
pentru dezvoltare
Decalarea programelor de
reabilitare a infrastructurii

Deteriorarea calită ții mediului
din cauza neglijenței ș i a
efectelor externe
Lipsa fondurilor necesare
inițierii ș i/sau finaliză rii unor
lucră ri de infrastructură

Pagube cauzate de să lbă ticiuni ı̂n
agricultură

Poluarea terenurilor agricole din
cauza lipsurilor ı̂n depozitarea

deș eurilor ș i din cauza poluă rii

Poluarea locală a solului

Poluarea apelor de suprafață ș i
subterane

•

•
•

Efectul agresiv al turismului
asupra naturii, degradarea
zonelor cu potențial de mediu ı̂n
urma turismului necontrolat
Scă derea atractivită ții oraș ului
Construcții necontrolate care
afectează imaginea oraș ului

119

7. VIZIUNEA STRATEGICĂ 2027
Una dintre etapele definitorii ale planificării strategice este crearea imaginii de viitor, care

chiar și față de celelalte etape ale planificării presupune o și mai strânsă, intensă cooperare cu

comunitatea locală. Aici rolul specialistului desemnat pentru coordonarea procesului de

planificare se reduce la sprijinirea articulării imaginilor de viitor așteptate (individuale,
organizaționale și la nivel local) și la apropierea imaginilor de viitor care arată spre direcții opuse.

După toate acestea urmează evidențierea și sistematizarea elementelor comune, pentru a asigura

susținerea socială a imaginii de viitor sintetizate. Acestea sunt în mare sarcini tehnice și de
metodologie de planificare, din punct de vedere al conținutului, în stabilirea imaginii de viitor
rolul principal revine populației locale.

Imaginea de viitor al orașului Baraolt constituie viziunea proprie a comunității locale, o

situație ideală dorită pe care comunitatea dorește să o atingă până la sfârșitul perioadei cuprinse
în strategie, respectiv 2021-2027. Nivelul de dezvoltarea și funcționalitatea localităților depinde
de o serie de caracteristici obiective și subiective, pe baza cărora poate fi evaluată situația

existentă din privința locuitorilor, turiștilor sau investitorilor. Dezvoltarea armonioasă și

echilibrată a acestor atribute și asigurarea funcționării acestora reprezintă principala preocupare
a conducerii localității:

Menținerea și atragerea populației: Funcția de bază a localităților reprezintă asigurarea

unui mediu de viață confortabil, sănătos și sigur (siguranța valorilor și siguranță socială).
Tendința demografică generală caracteristică localităților în zilele noastre este îmbătrânirea

populației locale și migrarea temporară sau permanentă a tinerilor. Viziunea de viitor formulată

în strategie ne oferă o imagine în care tinerii pot dobândi competențele necesare, se pot afirma în
localitate și au condițiile necesare întemeierii unei familii. În această privință este esențială

existența infrastructurii tehnice moderne, sistemul de servicii, educația performantă, serviciile

adresate locuitorilor, viață comunitară și culturală activă și de calitate, precum și locuri de muncă
care asigură un venit decent.

Localitatea care oferă un trai decent: Dimensiunea competitivității poate fi interpretată ca

fiind totalitatea competențelor existente în localitate. Din aceasta face parte pe lângă deservirea

populației și asigurarea condițiilor necesare bunăstării economice în vederea asigurării unui

nivel de trai acceptabil. Acesta din urmă ajută atât la mobilizarea investitorilor în infrastructură,
cât și la dezvoltarea/accelerarea serviciilor financiare și administrative ale acestora. Este nevoie

de crearea unui mediu care vine în sprijinul antreprenorilor, care înțelege și acceptă ambițiile
individuale și valorifică energiile provenite din acestea, de care va profita întreaga comunitate.
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Viabilitatea comunitară: Alături de mediul fizic și competitivitatea economică mai există și

un al treilea factor care influențează calitatea vieții, și anume viața comunitară, experiența

spirituală, calitatea relațiilor interumane. În imaginea de viitor întâlnim idealul unei comunități

cu identitate locală puternică, care respectă tradițiile și în care se integrează fără problemă
populația stabilită, care are o viață culturală activă, își asumă solidaritatea față de semeni,
cooperantă și capabilă să gestioneze problemele de comunitate.

Eco-sustenabilitate: Mediul natural intact reprezintă o caracteristică competitivă a orașului.

Sacrificarea acestui potențial în vederea obținerii avantajelor din prezent reprezintă un atentat
împotriva generațiilor viitoare. Astfel trebuie să gestionăm cu responsabilitate patrimoniul

natural existent, iar exploatarea acestor resurse trebuie realizată cu respectarea principiului

proporționalității. În acest sens în viziunea de viitor a localității protejarea activă a mediului

natural și valorificarea durabilă a acesteia trebuie să asigure cadrul dezvoltării.

Întărirea rolului de centru urban local al orașului: Orașul trebuie să devină un centru

urban local capabil să deservească zonele rurale adiacente, adică zonele de interes cu servicii

publice de calitate (servicii sanitare, educație, etc.). În același timp acest rol de centru trebuie

dezvoltat și în context economic, prin lansarea unor servicii de sprijinirea a mediului privat, gen
servicii de incubare pentru antreprenori din microregiune, atragerea investitorilor în zonă,

realizarea unor investiții comune, etc. Acest lucru presupune pe de o parte o dezvoltare continuă

a funcțiilor urbane, dar și un parteneriat cu autoritățile publice din microregiune.

În ceea ce privește calitatea vieții, pe lângă existența unei viziuni privind dezvoltarea clară,

coerentă și vizibilă, la fel de importantă este și capacitatea de funcționare a unei comunități,

mediul fizic și spiritual, care să stimuleze activitatea comunitară și spiritul antreprenorial. O
viziunea privind dezvoltarea bine formulată și bazată pe consens, poate reprezenta o direcție de

acțiune pentru toate instituțiile și persoanele fizice care influențează viața comunității respective.
În cazul tuturor oraşelor competenţa de bază cerută este capacitatea de menţinere a

populaţiei, a cărei susţinere însă stă pe mai mulţi piloni: mediu modern şi curat (infrastructură
dezvoltată şi mediu aranjat), posibilităţi de trai (asigurarea de locuri de muncă şi posibilităţi de
producere de venituri), siguranţă socială pentru vârstnici şi şansă la viaţă pentru tineri (instituţii

de îngrijire socială şi educaţie modernă), identitate comunitară (spirit comunitar, păstrarea de
tradiţii). Dacă oricare dintre aceşti piloni lipseşte, localitatea nu mai este capabilă să asigure un

spaţiu de viaţă pentru propria populaţie, care pe termen lung să fie potrivit pentru menţinerea
populaţiei. Iar pentru ca localitatea să devină atractivă şi pentru alţii (turişti, imigranţi sau

investitori) trebuie să dobândească un avantaj concurenţial, care s-o evidenţieze în rândul
localităţilor din zonă. Aceste avantaje ar putea proveni din valorificarea condiţiilor date (situare,
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mediu curat, accesibilitate, apropiere de piaţă etc.) sau din dezvoltarea condiţiilor interne
(atracţii unice, dezvoltarea de programe, forţă de muncă competentă, spirit comunitar bun etc.).

Putem spune că un mediu modern şi curat este condiţia de bază pentru celelalte elemente

enumerate ale unei localităţi viabile, este condiţia necesară, dar nu suficientă. Dezvoltarea
infrastructurii va avea printre altele şi avantaje sociale (de sănătate publică), dar va contribui şi

la învingerea dezavantajelor concurenţiale ale economiilor şi a întreprinderilor locale şi la
curgerea mai rapidă a informaţiilor. Capacitatea de viaţă pe termen lung a economiei locale este
de neimaginat fără investiţiile în resursa umană, fără dezvoltarea continuă a educaţiei şi a
formărilor profesionale.

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare imaginea de viață și ideile localnicilor,

imaginea de viitor până în anul 2027 al orașului Baraolt poate fi rezumat astfel:

Viziunea de viitor a orașului Baraolt este în simbioză cu viitorul regiunii Ținutul

Păduresc, în lipsa unui centru funcțional și solid nu se poate asigura dezvoltarea echilibrată
a regiunii. Astfel, Baraoltul trebuie să devină un oraș viabil până la finele perioadei de
programare, în care sunt asigurate condițiile infrastructurale necesare unei calități a vieții
bune, a traiului decent și confortabil, unde populația este satisfăcută deoarece trăiește întrun mediu curat, ordonat, orașul este capabil să deservească în mod favorabil necesitățile
vieții culturale, economice, comunitare și turistice ale regiunii. Orașul ordonat și atractiv va
putea asigura servicii sociale și sanitare extinse, de înaltă calitate, și la finele perioadei va fi
capabil să atragă investitori și să realizeze investiții publice generatoare de noi locuri de
muncă.
În Baraolt

menţinerea instituţiilor de învăţământ de calitate şi dezvoltarea ofertelor

educaţionale flexibile, dezvoltate pe baza nevoilor locale creşte în primul rând şansele de viaţă
ale tinerilor. Dezvoltarea unui sistem de învățământ de calitate, instituții în cazul localității

Baraolt, este un factor extrem de important care are impact direct asupra structurii demografice

a orașului, deoarece școlile și accesul la învățământ în limba maghiară oferă o atracție tinerilor

din zonele apropriate. Şi în cazul oraşului Baraolt asigurarea accesibilităţii locale a serviciilor
medicale şi sociale şi pentru păturile sociale mai puţin mobile (vârstnici, persoane cu handicap,

săraci, etc) trebuie tratată cu atenţie sporită. Pentru acesta trebuie asigurată accesul pe loc a

serviciilor medicale de bază (asistenţă de specialitate), şi trebuie avut în vedere şi necesitatea
creării posibilităţilor instituţionale pentru tratarea problemelor sociale (abandon şcolar

timpuriu, singurătate, segregaţie, vulnerabilitate, mediu sărac). Caracteristicile sociale ale
societăţii unui oraş este una dintre elementele de bază ale calităţii resursei umane amintite mai
sus, şi care este în legătură strânsă cu capacitatea concurenţială a economiei locale.
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8. OBIECTIVELE STRATEGICE
Imaginea de viitor al strategiei aduce la lumină acele condiții sociale, economice și de mediu,

spre care comunitatea locală dorește să se miște la momentul elaborării strategiei. În această
abordare noțiunea de dezvoltare nu înseamnă altceva, decât distanța măsurată de la condiția

actuală, apropierea de starea dorită unde se dorește să se ajungă. Această apropiere devine
posibilă prin formularea obiectivelor de dezvoltare și a axelor prioritare.

Obiectivele de dezvoltare pe termen mediu al orașului Baraolt organizează într-un sistem

integrat gestionarea acelor probleme și valorificarea acelor posibilități, care au ieșit la suprafață

în cadrul analizei situației localității. Toate obiectivele arată spre viitor, pot fi percepute ca câte

un nivel al imaginii de viitor multidimensionale. Pe baza obiectivelor este ușor de planificat
direcția dezvoltării și devin identificabile acele domenii, care necesită atenție sporită.

Obiectivele se bazează pe nevoile locale, dar totodată respectă direcțiile de dezvoltare

teritoriale și politice de nivel mai înalt. Procesul de planificare respectă totodată politica de
dezvoltare a Uniunii Europene, totodată recomandările formulate în privința adoptării acesteia

la nivel național. O rețea de obiective care este în armonie cu cele de mai sus este important nu
numai în privința armoniei dintre nivelele teritoriale și coerenței politicilor de dezvoltare, dar și
în vederea succesului strategiei și în privința surselor de finanțare atrase.

Obiectivele de dezvoltare ale localității Baraolt până în anul 2027 sunt următoarele:
O1 – Realizarea unui oraș ordonat, curat, viabil

O2 – Asigurarea infrastructurii de bază în mod echitabil și echilibrat în toate părțile
componente ale orașului
O3 – Întărirea rolului de organizator regional al orașului
O4 – Asigurarea condițiilor necesare dezvoltării coeziunii comunitare
O5 – Asigurarea condițiilor dezvoltării unui mediu de afaceri corespunzător
O6 – Realizare sistem de învățământ de înaltă calitate cu funcții regionale
O7 – Oraș prestator social: Dezvoltarea unui oraș cu servicii sociale și sanitare
moderne care pot rezulta avantaje competitive și pot contribui la atragerea
persoanelor din regiunile mai îndepărtate
O8 – Creșterea atractivității turistice prin dezvoltarea și concentrarea ofertei
turistice
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9. AXELE PRIORITARE ALE STRATEGIEI
Scopul priorităților de dezvoltare este dublă. Pe de o parte dintre temele și domeniile care vor

fi dezvoltate sunt accentuate acelea, cu ajutorul cărora decalajul dintre situația prezentă și starea

dorită să fie redus într-un mod cât mai eficient, pe de altă parte asigură baza pentru

măsurile/proiectele de dezvoltare care au efect unul asupra celuilalt.

Analiza situației identifică prioritățile pe care comunitatea locală le consideră cele mai

importante de dezvoltat. Acestea sunt problemele principale, și punctele tari care nu sunt
valorificate: Lacunele în materie de infrastructură (apă, drum), lipsa serviciilor locale, în special

în domeniul sănătății, dezorganizarea drepturilor de proprietate, zona neorganizată (lipsa unui

PUG), trafic de tranzit, parcare, curățenie (deșeuri), starea mediului natural, evenimente

culturale, facilități de divertisment și petrecere a timpului liber (sport, cultură), starea
instituțiilor învățământ, subdevoltarea turismului.

Prioritățile stimulează alocarea de fonduri potrivite nu numai la nivelul administrației publice

ci și la nivelul întregii comune, capacitând multitudinea de resurse (materiale, umane,
organizaționale), sprijinind astfel realizarea strategiei.

Domeniile de intervenție al orașului Baraolt sunt următoarele:

1. DI 1: Redefinirea și reorganizarea funcționării orașului
2. DI 2: Dezvoltarea infrastructurii și protecția mediului
3. DI 3: Întărirea funcțiilor regionale ale orașului: Dezvoltarea învățământului, a
sistemului sanitar și a vieții culturale
4. DI 4: Dezvoltarea satelor aparținătoare orașului Baraolt
5. DI 5: Dezvoltarea mediului de afaceri și atragerea investitorilor

În cele ce urmează transformăm aceste priorități în domenii de intervenție prin formularea

unui set de măsuri care cuprind intervenții, activități respectiv proiecte de dezvoltare.

124

9.1. Domeniul de intervenție 1: Redefinirea și reorganizarea funcționării orașului
Dezvoltarea orașului respectiv creșterea calității vieții a localnicilor reprezintă o sarcină

complexă care presupune regândirea unor procese și crearea unor premise de bază atât din punct

de vedere juridico-administrativ cât și din punct de vedere infrastructural. Politica industrială și

procesul de dezvoltare forțată și neorganică din epoca socialistă a impus un ritm ridicat în
construcții, datorită căruia orașul Baraolt dispune de un fond semnificativ de locuințe și clădiri

publice care însă în multe cazuri nu sunt clarificate din punct de vedere al drepturilor de
proprietate.

Clarificarea și actualizarea domeniului aflat în proprietatea orașului, înregistrarea imobilelor

în evidențele de cadastru, respectiv regândirea utilizării și administrării imobilelor aflate în

proprietate reprezintă precondiții de bază, în lipsa cărora nu pot fi duse la bun sfârșit procese de

investiții și de dezvoltare. Lipsa acestor intervenții îngreunează instalarea unor noi funcții socioeconomice în oraș dar și implementarea unor politici de nivel local. Aceste condiții juridice
reprezintă punctul de pornire atunci când vorbim de realizarea unor investiții, fără clarificarea

acestor aspecte legale nu pot fi utilizate fonduri proprii și nici fonduri nerambursabile pentru

valorificarea terenurilor, clădirilor și construcțiilor respective. Așadar atât dezvoltarea serviciilor
publice cât și dezvoltarea funcțiilor orășenești și asigurarea viabilității economice a orașului

Baraolt, tratate ca subiecte centrale în cadrul strategiei nu se pot realiza fără regândirea,
reactualizarea și reutilizarea domeniului public al orașului.

În acest context în cadrul prezentului domeniu de dezvoltare se va pune accent pe asigurarea

unor condiții juridic-administrative de bază necesare dezvoltării orașului, urmată de intervenții

care vizează reamenajarea unor spații publice, modernizare clădiri publice și îmbunătățirea

înfățișării și imaginii orașului. Asemănător majorității orașelor din țară, după Revoluție

comunitățile locale au primit ca moștenire localități cu o stare fizică neglijată, locuințe colective

și clădiri publice în stare degradată. Fostul oraș minier în comparație cu alte orașe mici din
regiune dispune de un aspect care trebuie îmbunătățit. Mediul construit, aspectul stradal și

calitatea spațiilor publice pe de o parte crește sentimentul de confort al localnicilor dar contribuie

și la creșterea atractivității orașului în rândul turiștilor. Intervențiile și proiectele de
înfrumusețare a orașului trebuie să pornească de la inventarierea clădirilor, secțiunilor stradale

cu valoare arhitecturală, respectiv de la crearea unor reguli care privesc construcțiile noi și

investițiile de modernizare în scopul ocrotirii și dezvoltării imaginii orașului. În acest context este
foarte important faptul că pe lângă intervenții de înfrumusețare să se acorde atenție și sporirii

funcționalității spațiilor publice, ținând cont de nevoile de mobilitate, de obiceiurile de petrecere

a timpului liber al localnicilor, turiștilor și al agenților economici care activează în oraș, toate astea
bazate pe un dialog purtat cu localnici și cu reprezentanți ai societății civile.
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9.1.1. Măsura 1.1: Asigurarea unor condiții de bază necesare dezvoltării
orașului: clarificarea drepturilor de proprietate (private și publice)
Scopul măsurii

Scopul măsurii este de a crea condițiile juridice și legale necesare

valorificării fondului de clădiri și de imobile aflate pe teritoriul orașului

Baraolt. Ca o moștenire din epoca socialistă pe teritoriul orașului există

multe clădiri și construcții care fie nu se află în domeniul orașului, fie nu
este clarificată regimul juridic. Printre aceste clădiri găsim unele care în

urma unor investiții ar putea găzduii noi funcții sau servicii publice, sau ar
putea fi valorificate în scopuri locative sau economice, contribuind astfel
Obiective conexe
Descriere
Proiecte

la dezvoltarea orașului.

O1 – Realizarea unui oraș ordonat, curat, viabil

Activitățile și proiectele necesare realizării măsurii:

→ Inventarierea fondului de construcții aflat pe teritoriul orașului
indiferent de proprietar sau de regimul juridic al acestora, crearea
unei baze de date care să cuprindă caracteristicile tehnice și juridice

ale acestor clădiri, precum și posibilitățile/scopuri în care acestea ar
putea fi valorificate

→ Lansarea unui proces de înregistrare a terenurilor și imobilelor
în evidențele de cadastru atât în ceea ce privește proprietățile private

cât și proprietățile aflate în domeniul public al orașului dar pentru
care nu sunt înregistrați în sistemul de cadastru și carte funciară.

→ Promovarea importanței înregistrării a proprietăților în rândul
localnicilor,

de

exemplu

majoritatea

terenurilor

agricole

aparținătoare satelor componente ale orașului nu dispun de carte
funciară.

→ Evaluarea, preluarea și punerea în valoarea a unor construcții și
terenuri aflate în proprietatea întreprinderii miniere, evaluarea

și reevaluarea unor imobile aflate pe teritoriul orașului Baraolt care
fac parte sau urmează a fi incluse în domeniu

→ La nivelul orașului o prioritate reprezintă topografierea și
înregistrarea străzilor, drumurilor și spațiilor publice, proces
care trebuie început cât mai curând. De asemenea fondul de
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locuințe (peste 100 de clădiri) aflată în domeniul orașului necesită
înregistrarea în sistemul cadastral.

→ Actualizarea

domeniului

aflat

în

proprietatea

orașului,

actualizarea valorilor și a parametrilor tehnici de identificare a

proprietăților (denumiri, dimensiuni, parametri tehnici nu sunt
actuale în foarte multe cazuri)

→ Crearea unui plan de acțiune pentru regândirea utilizării și
administrării imobilelor, repartizarea și redefinirea funcțiilor
în unele cazuri. Este foarte important ca în acest proces să fie
realizate calcule economice cu privire la costurile generate de

modernizarea și funcționarea imobilelor și să se asigure
sustenabilitatea financiară a acestora.

→ Crearea studii, documentații tehnico-economice și proiecte
pentru

modernizarea,

transformarea,

reutilizarea

unor

clădiri/construcții
Parteneriat

•
•
•
•
•
•

Rezultate
așteptate

Primăria orașului Baraolt
Locuitorii orașului
SNC Ploiești SA

Proprietari sau utilizatori de clădiri și construcții
Antreprenorii, investitorii

Proiectanți și arhitecți

Măsura vizează asigurarea acelui cadru juridico-administrativ prin care se
poate asigura lansarea proceselor de dezvoltare sustenabilă a orașului

prin implicarea unor fonduri publice, nerambursabile. Ca urmare a

intervențiilor enumerate mai sus orașul va dispune de un inventar al

domeniului public și privat îmbogățit și actualizat, și prin clarificarea
regimului juridic și prin înregistrarea imobilelor în registrele de cadastru
se vor elimina obstacolele legale din calea investițiilor care privesc
Indicatori de
rezultat

renovarea/modernizare sau reutilizarea acestor imobile.
•
•
•

Nr înregistrări la nivelul cărților funciare

Nr construcțiilor înregistrare în sistemul de cadastru

•

Nr elemente ale inventarului orașului actualizat

•

Nr studii/proiecte

Nr acțiuni de promovare
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9.1.2. Măsura 1.2: Investiții în îmbunătățirea funcționării orașului, dezvoltarea
aspectului urban și lansarea unui proces de marketing local
Scopul și
descrierea
măsurii

Măsura urmărește realizarea unor investiții în dezvoltarea calității spațiilor
publice și private, reutilizarea unor spații în scopul dezvoltării funcționării

orașului. Printre aceste intervenții am cuprins și acțiuni de comunicare axat pe

un proces de marketing intern cu accent pus pe dezvoltarea relației între
locuitori și administrație locală prin dezvoltarea serviciilor administrative și
prin implicarea localnicilor în procesul de luare a deciziilor.
Obiective conexe
Descriere
Proiecte

O1 – Realizarea unui oraș ordonat, curat, viabil

→ Dezvoltarea resurselor existente

la nivelul APL, creșterea

potențialului uman din cadrul aparatului propriu de funcționare
→ Modernizarea serviciilor asigurate de administrația publică locală,
digitalizarea

serviciilor,

e-administrație,

digitalizare a orașului, înființare help-desk-uri

realizare

platformă

de

→ Transfer al funcțiilor administrative (APL și alte instituții) într-o
clădire funcțională în scopul asigurării unei administrație integrate
și aproape de cetățeni. În momentul de față APL funcționează într-o

clădire neadecvată pentru acest scop, așadar trebuie mutat într-un spațiu

care asigură condiții optime și spații bine gândite pentru acordarea
serviciilor publice de administrație.

→ Organizarea dezbateri și forumuri, elaborare proiecte și politici de
nivel local prin implicarea localnicilor, lansarea proceselor de
bugetare participativă, organizare întâlniri cu diferite grupuri țintă
→ Eficientizarea dialogului social: Dezvoltarea canalelor de comunicare
cu populația locală prin canalele clasice de comunicare (ziar local,

reprezentare interese prin delegați ai satelor) dar și cele on-line (rețele
de socializare), informare în timp real al cetățenilor

→ Controlarea construcțiilor/modernizărilor, stoparea construcțiilor
care

nu

dispun

de

autorizație,

construcții

ilegale

prin

conștientizarea și implicarea localnicilor, campanii de informare

128

→ Stabilirea/revizuirea sau completarea în PUG a reglementărilor
urbanistice cu privire la reguli de modernizare fațade, interzicerea
unor construcții care afectează imaginea orașului, stoparea poluării
vizuale, etc.

→ Delimitarea și organizarea în teritoriu a diferitelor funcții
(economice, de producție, agricultură, zone rezidențiale, zone spații
publice, etc.) în așa fel încât dezvoltarea teritorială a orașului să nu fie

disturbat de transpunerea unor funcții în teritoriu care ar rezulta puncte
de conflict

→ Elaborarea și punerea la dispoziție fără costuri a unor proiecte tip
pentru tineri/familii care doresc să-și construiască o casă de familie,

proiecte care se potrivesc ambientului artificial și care pot spori calitatea
mediului construit din oraș

→ Program pentru reabilitarea fațadei clădirilor: În special în zona
străzilor principale ar fi indicat implementarea unui program, asigurând
un caracter unitar ar sprijini reabilitarea fațadei clădirilor în unele părți
ale orașului

→ Crearea unui proiect amplu care vizează renovarea clădirilor aflate
în spațiul central al orașului și care dispun de o valoare
arhitecturală. Această parte a orașului, unde se concentrează un set de
clădiri cu valoare arhitecturală și care determină aspectul și imaginea
întregului oraș trebuie tratat unitar. De asemenea în oraș există secțiuni

stradale unde construcțiile asigură un aspect unitar, care merită să fie
păstrate, conservate.

→ Regândirea, reutilizarea spațiului central al orașului: Centrul
orașului în momentul de față nu deservește funcții specifice centrelor, nu
există puncte de întâlnire pentru oameni, spații funcționale și spații care

ar putea atrage localnicii să-și petreacă timpul liber. Regândirea spațiilor

impune și acordarea unor noi spații în favoarea pietonilor, respectiv în

favoarea circulației curate (spații pietonale, spații publice, cicliști),
amenajare spații și străzi tip shared-space, spații de plimbare și de odihnă

dotate cu mobilier stradal adecvat, inclusiv crearea infrastructură pentru
cicliști.
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→ Reabilitarea blocurilor, participarea în programe de termoizolare și
modernizare a blocurilor
→ Modernizarea cartierelor de locuit: Procesul de înfrumusețare a

orașului, creșterea calității vieții în oraș împreună cu dezvoltarea

economică necesită o serie de activități care se concentrează și asupra

modernizarea mediului de locuit din oraș, pe modernizarea cartierelor,
zonelor de blocuri de locuit. În aceste zone este necesar să se modernizeze
cartierele prin amenajarea și pavarea zonelor, amenajarea de spații verzi

și locuri de joacă pentru copii, amplasare bănci și mobilier stradal.
Modernizarea cartierelor trebuie să cuprindă și reorganizarea
parcării/staționării autovehiculelor, demolarea garajelor care afectează

în mod negativ imaginea orașului și reutilizarea acestor spații în scopuri
comunitare (parcări verzi, spații pietonale, instalarea unor echipamente
de fitness, noi facilități de aer liber).

→ Construire/transformare clădiri în locuințe de serviciu: pentru a

asigura condiții de locuit pentru personal didactic, medici care își
desfășoară activitatea pe teritoriul orașului sau pentru al personal de
specialitate. Construire noi locuințe (ANL) dedicate tinerilor familii

→ Întreținerea parcului, înființarea de noi spații verzi, locuri de joacă:
Aceste spații publice, în afară de funcția de recreere sunt și locuri de

întâlniri comunitare, contribuie la întărirea coeziunii sociale și la
creșterea viabilității orașului.

→ Programe și competiții care vizează înfrumusețarea orașului,
întreținerea sistemului de ghidare, tabele informative, plăcuțe cu meserii
practicate, plăcuțe denumire străzi, inscripționarea clădirilor publice, etc.

din oraș pentru o imagine ordonată și unitară. Lansarea unor programe și

competiții de tip cea mai frumoasă gospodărie (în zonele rurale), cea mai
Parteneriat

•
•
•
•

frumoasă scară (în zona blocurilor)

Localnici, proprietari de clădiri, asociația de proprietari

Proiectanți, arhitecți

Instituții publice locale, școlile locale

Organizații neguvernamentale din oraș, voluntari
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Rezultate
așteptate

Prin ocrotirea patrimoniului construit și prin activități de dezvoltare și
înfrumusețare a orașului măsura contribuie la dezvoltarea calității vieții a
localnicilor dar și la ridicarea nivelului de atractivitate a orașului în ceea ce
privește turiștii. Ca urmare a investițiilor se va îmbunătății calitatea mediului

construit, spațiile publice vor devenii mai atractive oferind mai multe

posibilități de întâlnire și de petrecere a timpului liber pe teritoriul orașului.
Prin reorganizarea centrului orașului, Baraoltul va dispune de un centru

funcțional și de spații publice des frecventate, pline de viață, clădirile publice
și cartierele de locuit modernizate vor asigura sporirea nivelului de confort și

vor crește atașamentul față de acest oraș. Intervențiile care vizează
schimbarea mentalității populației vor rezulta o scădere în numărul

construcțiilor fără autorizație și la respectarea normelor estetice și
Indicatori de

regulamentelor urbanistice.

rezultat

•

•

•
•
•
•
•
•

Numărul campaniilor de informare și conștientizare,

Numărul participanților la competițiile și programe de înfrumusețare
oraș
Numărul și suprafața clădirilor/fațadelor reabilitate

Numărul clădirilor construite și reabilitate prin respectarea
reglementărilor urbanistice
Numărul locuri de parcare noi realizate

Suprafața spațiilor publice reamenajate în scopuri comunitare
Suprafața spațiilor verzi amenajate și nou create

Numărul blocurilor modernizate, termoizolate
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9.2. Domeniul de intervenție 2: Dezvoltarea infrastructurii și protecția mediului
În perioada de tranziție în competiția regională a orașelor și localităților un factor important

reprezenta nivelul de dezvoltare a infrastructurii respectiv starea acesteia. În zilele noastre

existența unei infrastructuri rutiere, tehnico-edilitare complete și funcționale care asigură un
nivel de trai adecvat pentru populație și care corespunde nevoilor agenților economici este

considerată mai degrabă ca o condiție de bază, fără care puterea de menținere, respectiv
capacitatea de atragere a populației/agenților economici a unei localități este grav afectată. Cu

toate astea orașul Baraolt are mult de recuperat și în acest domeniu față de orașele din regiune,

starea infrastructurii din lipsa unor intervenții ample în perioada anterioară fiind foarte uzată. În
ultimii ani ai dictaturii abia dacă s-au realizat investiții minore în dezvoltarea infrastructurii

comunitare (drumuri, reţelele de apă şi canalizare, iluminat public, etc.), de aceea aceasta a ajuns
într-o stare destul de proastă. După aderarea României la UE, şi mai ales datorită surselor de

finanţare comunitare, care au stat la dispoziţie, s-ar fi putut realiza schimbări în calitatea

infrastructurii publice, însă orașul din mai multe motive (regim juridic neclarificat prezentat

anterior, lipsa inițiativelor din partea conducerii localității, capacitate redusă de absorbție
fonduri, etc.) a elaborat și a depus un număr redus de proiecte cu finanțare nerambursabilă și ca
urmare nu au fost realizate intervenții considerabile asupra modernizării infrastructurii de bază.

Funcționarea deficitară a sistemului de echipare tehnico-edilitară (staţie de epurare, sistem de
canalizare, depozit de deşeuri, centrale termice) şi reţeaua de circulaţie rutieră (circulaţie de

tranzit, străzi nemodernizate și neamenajate) sunt la ora actuală cei mai importanți factori de
poluare activă.

Așadar în procesul de recuperare și de redresare strategică a orașului sprijinit și de prezentul

document o sarcină deosebit de importantă care nu poate fi amânat reprezintă extinderea și
modernizarea infrastructurii existente. Extinderea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii

trebuie realizată în conformitate cu normele de mediu și în armonie cu perspectivele de
dezvoltare teritorială a orașului.

Astfel pentru orizontul de timp 2027 prezentul domeniu de intervenție prevede trei măsuri

care se interconectează între ele. Prin măsura care propune dezvoltarea infrastructurii de

circulație vor fi create premisele pentru organizarea circulației și dezvoltarea mobilității în

condiții de siguranță și confort atât în ceea ce privește traficul motorizat cât și traficul
nemotorizat. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare cuprinde modernizarea sistemului de

apă, modernizarea și extinderea rețelei de canalizare, întreținerea și extinderea rețelei de

iluminat public, extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale. A treia măsură

care cuprinde intervenții de protecție a mediului și vine în completarea acestor investiții și
prevede noi proiecte în dezvoltarea calității mediului artificial și natural cu accentul pus pe
principiul sustenabilității.
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9.2.1. Măsura 2.1: Dezvoltarea sistemului rutier și dezvoltarea mobilității la nivelul
orașului
Scopul măsurii

Scopul măsurii constă în realizarea investițiilor și intervențiilor necesare
dezvoltării infrastructurii rutiere din Baraolt, pentru a fi asigurate premisele

Obiective conexe

unei mobiilități eficiente, sustenabile la nivel local.
O1 – Realizarea unui oraș ordonat, curat, viabil

O2 – Asigurarea infrastructurii de bază în mod echitabil și echilibrat în toate
Descriere

părțile componente ale orașului

Măsura urmărește crearea unei infrastructuri de transport la nivelul orașului

Baraolt care va satisface diversitatea nevoilor de mobilitate și transport și care
va îmbunătății nivelul de siguranță a traficului și totodată va reduce poluarea

cauzată de transport rutier. Măsura pe lângă modernizarea sistemului stradal
existent care reprezintă o sarcină importantă acordă atenție și dezvoltării
Proiecte

infrastructurii și circulației urbane curate.

→ Construire/finalizare a porțiunii drumului care va asigura
posibilitate de ocolire a orașului: Traficul de tranzit reprezintă o sursă

de poluare asupra mediului prin poluarea aerului și creșterea nivelului de

zgomot în oraș dar și un pericol în ceea ce privește siguranța circulației,
așadar asigurarea unei posibilități de ocolire a orașului pentru traficul de
tranzit reprezintă o sarcină importantă.

→ Modernizarea drumurilor și străzilor locale: Modernizarea integrală a
drumurilor și străzilor locale, adaptarea acestora la condițiile și normele

tehnice existente (lățimi, acostament, șanț sau rigolă, etc.). Această

intervenție cuprinde și amenajarea adecvată a intersecțiilor (amenajare
indicatoare, marcaje și indicatoare rutiere).

→ Reabilitarea și modernizarea străzii Apei în orașul Baraolt
→ Extindere și modernizare rețea de trotuare, eliminare obstacole și
diferențe de nivel, etc. Sistemul de trotuare trebuie să acoperă tot

teritoriul orașului asigurând acces rapid și sigur la puncte de interes și la
zone de reședință. Dezvoltare și creare de noi spații pietonale,
modernizarea suprafețelor deteriorate, amplasare mobilier stradal,
asigurarea circulației pentru persoane cu afectări motorii.
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→ Construire sistem de piste/trasee și benzi pentru bicicliști care
acoperă tot orașul și care asigură legătură și cu satele aparținătoare
orașului Baraolt. Trebuie construit o rețea funcțională și conectată la

punctele de interes (instituții publice, spații comerciale, zone de
agrement, etc.) dar și facilități conexe (amenajare parcări pentru cicliști).

→ Regândire/realocare spații publice în favoarea oamenilor și în
favoarea circulației curate (spații pietonale, spații publice), amenajare

spații și străzi tip shared-space mai ales în zona de centru al orașului.

→ Amenajare de parcări în proximitatea zonelor frecventate, zone
unde se concentrează serviciile publice, dar și în zone de reședință.
Amenajare de parcări, respectiv parcări verzi în mai multe părți ale
orașului în scopul soluționării problemelor legate de parcările
necorespunzătoare. În zona de centru se propune extinderea capacității
prin construirea unei parcări (subterane eventual multietajate, parte

componentă al unei investiții). În paralel cu toate astea trebuie elaborat
și adoptat un regulament de organizare și funcționare a spațiilor de
parcare la nivelul orașului.

→ Modernizarea și întreținerea drumurilor de exploatație agricolă și
forestieră: Modernizarea acestor drumuri facilitează accesul la

proprietățile agricole și forestiere, dar pot fi elemente noi ce pot fi
valorificate în activitățile sportive, de timp liber și cele turistice.

→ Creșterea siguranței în circulației: amplasare indicatoare, marcaje,

garduri de protecție, sistem de semnalizare, impunerea limitelor de viteză
și amplasare dispozitive de calmare a traficului în zona centrală a orașului

și în apropierea zonelor de interes (școli)

→ Dezvoltarea transportului public: această intervenție prevede
reorganizarea transportului la distanță în scopul dezvoltării accesibilității

orașului (și serviciile oferite în domeniul educației, sănătății, etc.) de către

comunele din zona respectivă, reabilitarea stațiilor și spațiilor de oprire
autobuze, modernizarea sistemului de informare călători, dezvoltarea

accesibilității serviciilor de transport în comun pentru persoane cu
handicap. Subproiecte:

o Înnoirea parcului de autobuze destinate transportului public

134

o Construirea garii de autobuz in orasul Baraolt
→ Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitatile
arondate orasului Baraolt
Parteneriat

•
•
•
•
•

Rezultate

Localități din microregiune

Furnizori de servicii transport în comun
Consiliul Județean Covasna

Organizații neguvernamentale din oraș
Poliția locală

Măsura va rezulta un sistem de circulație modernă și funcțională la nivelul

așteptate

orașului care va promova egalitatea de șanse în trafic și în accesibilitate și prin
crearea unei posibilități de ocolire a orașului se va reduce și poluarea produsă
de traficul de tranzit . Prin implementarea măsurii se va asigura modernizarea

integrală a rețelei locale de drumuri și străzi și totodată se va facilita crearea

unei circulații în siguranță prin amenajarea trotuarelor, trecerilor de pietoni,

iar mobilitatea curată în interiorul localității va fi susținută de oportunitățile
Indicatori
rezultat

de

oferite de pistele de biciclete și spații pietonale.
•
•
•
•
•
•
•

Grad de poluare, inclusiv poluare fonică
Numărul de km de drumuri asfaltate

Numărul de km de piste/benzi/trasee de biciclete

Numărul intersecțiilor, trecerilor de pietoni amenajate
Suprafață dedicată transportului curat

Numărul locurilor de parcare realizate

Diminuarea numărul mediu al accidentelor (pe an)

135

9.2.2. Măsura 2.2: Dezvoltarea și extinderea infrastructurii de utilități publice
Scopul măsurii

Asigurarea serviciilor de utilități publice înseamnă asigurarea distribuției apei
potabile, canalizarea și tratarea apei pluviale şi a apei menajere, asigurarea
energiei electrice, a rețelei de alimentare cu gaze naturale şi a iluminatului
public.

Obiective conexe

O1 – Realizarea unui oraș ordonat, curat, viabil

O2 – Asigurarea infrastructurii de bază în mod echitabil și echilibrat în toate
Descriere

părțile componente ale orașului

Calitatea acestor servicii de utilități dar și povara produsă asupra mediului este
influențată de starea infrastructurii. Există și astăzi părți ale orașului care nu
sunt conectate la rețea de distribuție a apei și la sistemul de canalizare. În
orașul Baraolt au fost depuse proiecte de reabilitare și extindere a

infrastructurii de utilități publice numai în ultima perioadă, reducerea
decalajului așadar reprezintă o sarcină de mare actualitate așteptată și de către

comunitatea locală. Măsura așadar vizează dezvoltarea infrastructurii și a

serviciilor de utilități publice punând accent pe parametri calitativi ai
infrastructurii, care respectă condițiile de eficiență, durabilitate și costProiecte

eficacitate.

→ Extindere rețele de distribuție, canalizare menajeră și pluvială: În
momentul de față acoperirea rețelei de canalizare este departe de a fi

totală nici chiar în partea urbană a localității, situația fiind și mai precară
în satele componente. Extinderea rețelei de canalizare trebuie realizată în

așa fel încât să cuprindă și satele componente, noile zone de reședință dar
și

zona

industrială

propusă

prin

prezenta

strategie.

Pentru

retehnologizarea stației de epurare al apelor uzate menajere există un
proiect început încă din anul 2007, iar prin fonduri guvernamentale se va

finaliza această investiție și ca urmare a conformării la standarde în
vigoare se va reduce poluarea mediului.

→ Modernizarea și extinderea sistemului de apă potabilă: Furnizarea
apei potabile datorită tehnologiei demodate și stării a sistemului avansat
a cunoscut o perioadă plină cu probleme (calitatea apei, înghețuri și

ruperi de conducte, etc.) care în multe cazuri a dus la sistarea serviciilor

în unele părți ale orașului. Așadar crearea unei infrastructuri pe baza
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căruia se poate asigura un debit și o calitate potrivită a apei potabile la tot
nivelul orașului reprezintă o prioritate.

→ Extinderea reţelei de energie electrică și dezvoltarea capacității,
eliminarea fluctuaților curentului: Întreruperi și fluctuațiile în

furnizare energiei electrice a afectat și funcționarea altei servicii de

utilități publice (ex.: furnizare apă). Așadar rețea de distribuție energie

electrică trebuie modernizată și tehnologia trebuie adaptată la cerințele
și la capacitățile reale. Trebuie planificate noi proiecte de extindere a

reţelelor în conformitate cu dezvoltarea teritorială a orașului (noi zone de

locuit) și conform cerinţelor unităţilor economice locale, și pentru zona
industrială, în parteneriat cu distribuitorul.

→ Întreținerea și extinderea sistemului de iluminat public: pentru
dezvoltarea iluminatului public a fost depus un proiect de modernizare la
AFM în cadrul căruia pe tot teritoriul orașului vor fi înlocuite stâlpi și

corpuri de iluminat. Sistemul trebuie întreținut și modernizat permanent

în scopul asigurării eficienței energetice ridicate și în scopul creșterii
siguranței publice.

→ Extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale:
Extinderea rețelei de alimentare cu gaze în zonele spre care se va dezvolta

orașul (noi zone de locuit identificate prin PUG), respectiv extindere rețea
și în zona industrială.

→ Susținerea sistemului de salubrizare: colectarea și transportul

deșeurilor menajere de pe raza orașului sunt asigurate de către un
operator regional. Strategia sprijină dezvoltarea serviciilor oferite cu

accent pus pe dezvoltarea organizării colectării selective a deșeurilor. În
zona blocurilor trebuie în același timp realizat un sistem de containere
mai sigur, mai ecologic și mai curat.

→ Construire și modernizare sistem de scurgere și evacuare a apelor
pluviale: trebuie montate dispozitive de scurgere, traversări de ape,

amenajare rigole și șanțuri în special în zone (pe marginea drumurilor și
străzilor) unde traficul de auto și/sau traficul pietonal se desfășoară cu

Parteneriat

•

dificultate după ploi.
Delgaz Grid SA
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•

Rezultate
așteptate

Distribuție Energie Electrică SA

•

TEGA SA

•

Consiliul Județean Covasna

Rezultatele proiectelor și intervențiilor enumerate mai sus vor aduce o serie
de efecte pozitive asupra dezvoltării, aspectului orașului și vor contribuii la

creșterea gradului de confort al populației locale dar și la reducerea
cheltuielilor de asigurare a serviciilor de utilități publice. Ca un efect direct al

intervențiilor trebuie amintit îmbunătăţirea calităţii și reducerea poluării
mediului, iar ca efect indirect se poate aştepta la creşterea sănătăţii publice,
siguranţei publice. Investițiile vor cuprinde tot teritoriul orașului astfel
locuitorii ai diferitelor părți (partea de oraș sau părțile rurale) vor beneficia de
Indicatori de
rezultat

același condiții de trai și de servicii publice de aceeași calitate.
•
•
•
•

Creșterea gradului de acoperire a rețelei de canalizare (km, procent)

Gradul de acoperire a sistemului de apă
Parametri calitativi ai apei

Creșterea eficienței energetice și diminuarea costurilor legate de

iluminatul public
•
•

Nr. gospodării/agenți economici noi racordate la sistemul de gaze

•

întreruperi, fluctuația tensiunii

•

Capacitatea rețelei de alimentare cu energie electrică, număr
Cantitatea anuală și a deșeurilor colectate selectiv și ponderea acestora

Lungimea sistemului de scurgere și evacuare a apelor pluviale
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9.2.3. Măsura 2.3: Susținerea programelor și proiectelor în domeniul protecției
mediului
Scopul măsurii

Ocrotirea mediului și naturii șii valorificarea resurselor naturaale în mod
sustenabil.

Obiective conexe

Descriere

O1 – Realizarea unui oraș ordonat, curat, viabil

O3 – Întărirea rolului de organizator regional al orașului

Orașul Baraolt și microregiunea Țara Codrului (Erdővidék) dispune de
mai multe resurse naturale care sunt, sau pot fi transformate în resurse
economice. Suprafețele forestiere, pășunile și fânețele precum și

habitatele naturale merită gestionate în mod durabil, ca urmare trebuie
conservate și protejate. Protejarea și conservarea acestora este și mai

eficientă dacă în loc de protejare pasivă se asigură o valorificare durabilă

a acestora prin sistemul economiei locale (producție sustenabilă, turism
ecologic, etc.) ceea ce presupune existența unei viziuni ecologice. Tocmai

asta este și scopul prezentei măsuri să contribuie la schimbarea viziunii
asupra elementelor mediului naturale, prin diferite investiții și acțiuni

comunitare care ca o valoare adăugată pot produce schimbări și în
Proiecte

mentalitatea populației.

→ Construirea de insule ecologice digitalizate
→ Susținerea unui management sustenabil al fondului forestier:
protejarea pădurilor și ecosistemelor forestiere, adoptare noi

tehnologii, prezentare bune practici, promovarea silvoturismului,
organizare campanii de conștientizare dedicată publicului mai larg

cu privire la importanța și rolul multiplu al pădurilor în menținerea
echilibrului ecologic.

→ Dezvoltarea relațiilor între proprietari de păduri și firme din
industria de prelucrare a lemnului, organizare forumuri în
vederea elaborării strategiilor de gestionare durabilă a acestei

resurse, stimularea prelucrării masei lemnoase la un nivel cât mai
înalt
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→ Susținerea funcționării composesoratelor și sprijinirea formării
și funcționării proprietarilor de păduri, asigurare sprijin inclusiv
în atragerea unor surse de finanțare

→ Organizare

activități

comunitare

de

plantare

copaci,

reîmpăduriri cu implicarea localnicilor: mai ales în zonele în care
au fost defrișări ilegale este necesar continuarea și dezvoltarea

practicii de plantare de copaci prin activități comune ale școlilor,

composesoratelor, administrației publice locale și a ONG-urilor din

domeniu.

→ Sprijinirea activităților agricole care să respecte principiile de
eco-condiționalitate (atât în cazul gestionării pășunilor și fânețelor,
cât și în cazul terenurilor arabile)

→ Protecția

și

valorificarea

ariei

protejate

Natura

2000

(promovarea turismului ecologic, integrarea ariei în programe și
oferte turistice)

→ Înființare sistem de monitorizare și de control cu privire la
depozitări ilegale al deșeuri, cu participarea activă a localnicilor,

montare camere video și dezvoltare aplicație/pagină web în acest
scop

→ Realizare

investiții

în

scopul

prevenirii

inundațiilor,

amenajarea și curățarea sistematică albiilor pârâurilor,
intervenții asupra albiei pârâurilor
→ Protejarea și valorificarea apelor minerale existente în zonă
→ Includerea unor măsuri în planul de amenajare teritorială în
vederea protecției peisajului natural
→ Organizarea unor activități comunitare cu implicarea ONGurilor și școlilor în vederea conștientizării importanței
protecției mediului și a prevenirii formării deșeurilor
→ Susținerea programelor și activităților de colectare deșeuri,
colectare selectivă, acțiuni de înfrumusețare a orașului organizate

de către ONG-uri din oraș

→ Centru integrat de colectare destinat materialelor rezultate din
demolari
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→ Programe educaționale legate de protecția mediului pentru
elevi prin implicarea asociațiilor în domeniu
→ Reabilitarea, revitalizarea mediului afectat de diferite activități,
cu accentul pus pe continuarea ecologizării zonelor de minerit
→ Sprijinirea investițiilor în resurse regenerabile de energie:
sprijinirea utilizării acestor tehnologii la nivelul instituțiilor publice
dar și la nivelul gospodăriilor și agenților economici în scopul
Parteneriat

reducerii emisiilor de CO2, realizarea unui parc fotovoltaic

•

Consiliul Local

•

Composesorate și proprietari de păduri

•
•
•
•
Rezultate
așteptate

Ocolul Silvic

Agenți economici locali
Asociația Zike

Școlile din oraș

Ca urmare a implementării acțiunilor cuprinse în această măsură se va
îmbunătăți starea mediului natural, populația va deveni mai perceptivă
față de protecția mediului și valorificarea durabilă a resurselor locale.

Intervențiile vor conduce la o gestiune mai durabilă a fondului forestier,
probabil cea mai importantă resursă a zonei și totodată vor face posibil ca
următoarele generații să beneficieze de un mediu natural de calitate și de

resurse naturale existente astăzi. Prin intervențiile de conștientizare

treptat se va schimba atitudinea populației față de subiectul mediului și
Indicatori de
rezultat

populația orașului va deveni una eco-conștientă.
•
•
•
•
•

Numărul campaniilor și seminarelor de conștientizare, informare

Număr

participanți

la

acțiuni/activități

comunitare

înfrumusețare oraș/colectare deșeuri/colectare selectivă, etc.

de

Cantitatea deșeurilor depozitate în mod ilegal

Numărul copacilor plantați și suprafața reîmpădurită
Suprafața terenurilor ecologizate
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9.3. Domeniul de intervenție 3: Întărirea funcțiilor regionale ale orașului:
Dezvoltarea învățământului, a sistemului sanitar și a vieții culturale
În procesul de planificare al strategiilor de dezvoltare pentru orașe trebuie să se acorde o

atenție importantă rolurilor îndeplinite de acestea în organizarea vieții regionale. Un oraș se

evidențiază din rândul localităților din proximitate în primul rând datorită faptului că dispune de

acele funcții și servicii care transcend limitele administrative ale orașului și deservesc și locuitorii
din regiune. În trecut, în momentul dezvoltării orașelor această funcție a fost reprezentat de
dreptul de a avea piețe la intervale regulate de timp pentru schimburi comerciale locale, mai apoi

în orașe au fost stabilite funcțiile regionale ale aparatului de stat, elementele sistemelor de finanțe

publice, învățământ, sistemul sanitar și social. Organizarea și funcționarea acestor instituții nu se
poate realiza eficient la nivelul satelor sau comunelor, astfel se concentrează în orașe și rezultă o

permanentă mobilitate între urban-rural. Aceste fenomene și procese s-au derulat în mod identic

și în cazul orașului Baraolt, iar politica de dezvoltare industrială (dezvoltarea mineritului) din

perioada socialistă a intensificat acest rol al orașului îndeplinit în viața regiunii. În această
perioadă, rolul economic (locuri de muncă) al Baraoltului a fost unul important, forța de atragere

a depășit hotarele administrative, chiar și ale regiunii Ținutul Păduresc. Din nefericire, după

închiderea minelor rolul Baraoltului de organizator al economiei regionale a încetat, și astăzi este

mai slab decât în perioadele anterioare, și situația a fost înrăutățită de politica nu tocmai

corespunzătoare a finanțărilor Uniunii Europene accesibile micilor orașe. În consecința acestora,
orașul nu numai că a pierdut rolul de lider în rândul localităților micro-regionale, dar a devenit o

povară și pentru satele componente, în ceea ce privește apartenența administrativă de oraș. Și în

cazul instituțiilor de învățământ se pot întâlni cazuri în care instituțiile școlare din comunele din
apropiere sunt mai atractive pentru locuitorii orașului, față de cele accesibile pe plan local. Una
dintre sarcinile cardinale ale viitoarei perioade este tocmai redobândirea și intensificarea rolului

regional al orașului, în special prin dezvoltarea acelor funcții și servicii care aparțin de sfera de

acțiune a administrației locale: învățământ, cultură, sistemul sanitar și social. Măsurile cuprinse
în cadrul domeniului de intervenție servesc acest obiectiv. Evident, pe lângă acestea trebuie să se

acorde importanța cuvenită și dezvoltării rolului economic prin asigurarea unei infrastructuri și

unui mediu de afaceri corespunzător, acest proces însă este influențat de numeroase condiții

macroeconomice externe. Trecând peste dezvoltarea mediului fizic și al instituțiilor locale, se
evidențiază și necesitatea dezvoltării coeziunii locale, deoarece viața comunitară divizată din
momentul de față nu se va îmbunătăți de la sine.

Viabilitatea și atractivitatea unei localități este influențată în mod considerabil de starea și

calitatea comunității locale și de nivelul de dezvoltare a vieții comunitare. Simultan cu investițiile
și dezvoltările realizate asupra mediului fizic, pe viabilitatea orașului își pune amprenta și
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existența sentimentului comunitar, dezvoltarea și „întreținerea” căruia trebuie realizate
permanent, asemănător elementelor mediului fizic.

Trendurile de pe plan global, individualizarea, mobilitatea, mediul virtual și extinderea

oportunităților sunt factori care influențează negativ comunitățile locale, flexibilizând bazele

solide ale acestora care constau în interacțiunile și întâlnirile comunitare, și în soluționarea
colectivă a conflictelor. Efectele negative ale acestor fenomene nu influențează numai tinerii, pot

fi regăsite efecte și în rândul populației adulte, sunt din ce în ce mai frecvente conflictele

intensificate în lipsa interacțiunii comunitare, relațiile negative între vecini, invidia și mânia.
Emigrarea tinerilor și transformarea sistemului de valori al acestora atrage după sine

intensificarea sentimentului de singurătate în rândul vârstnicilor, și dependența acestora de
serviciile sociale.

Pilonii vieții culturale sunt instituțiile culturale și evenimentele tradiționale, instituțiile de

învățământ, sfera civilă, organizațiile de sport și tineret și evenimentele acestora.

Obiectivul general al măsurilor și proiectelor cuprinse în cadrul domeniului de intervenție

sunt așadar ca în Baraolt și în satele aparținătoare să existe o comunitate cu o identitate solidă,
care să fie solidară cu un grad ridicat de coeziune, al cărui mod de viață este caracterizat de

respectul față de valorile locale, și valorile creștinătății, și de respectul față de mediu.
Comunitatea locală cu o identitate solidă devine atractivă pentru populația din afara localității și
pentru turiști, de asemenea.

Dezvoltarea comunitară, culturală nu se poate realiza în lipsa unor organizații civile puternice,

active și colaboratoare, astfel un rol important îi revine administrației locale în susținerea și
dezvoltarea actualei sfere civile și promovarea, sprijinirea apariției unor noi organizații civile, și

angrenarea tinerilor în activitățile comunitare. Domeniul de intervenție vizează și domeniul

formării, motivării tinerilor, care reprezintă singura posibilitate de menținere a comunității și în
viitor. Pentru tineri, posibilitățile de petrecere a timpului liber sunt reprezentate de asigurarea

posibilităților sportive și de distracție, respectiv de acele programe de formare, care le lărgesc
orizontul de cunoaștere într-un domeniu dat (ex. mediu) și dezvoltă cunoștințele lor civice, îi
transformă în oameni activi, comunitari. Tendințele demografice arată îmbătrânirea populației,

acest fenomen trebuie luat în calcul în procesul de planificare al dezvoltării serviciilor necesare

vârstnicilor. Simultan cu deservirea populației proprii, unul din punctele forte ale orașului se
poate regăsi în asigurarea accesului la servicii sociale pentru vârstnicii din localitățile micro-

regiunii Ținutul Păduresc. Un element al acestora poate fi înființarea unui centru de îngrijire
paliativă, și construirea/amenajarea unui cămin pentru vârstnici, care pe lângă funcțiile sociale

adresate vârstnicilor, poate contribui și la înființarea unui număr considerabil de locuri de muncă.
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9.3.1. Măsura 3.1: Dezvoltarea centrului educațional
Scopul măsurii

Dezvoltarea infrastructurii de învățământ în scopul să fie asigurate
condițiile de bază ale unui învățământ modern și eficient, care să
deservească cerințele educaționale ale întregii regiuni, intensificând astfel

Obiective conexe

rolul regional al Baraoltului.

Descriere

O6 – Realizare sistem de învățământ de înaltă calitate cu funcții regionale

O3 – Întărirea rolului de organizator regional al orașului

În ultima perioadă, Baraolt a pierdut mult din rolul de centru de

învățământ regional. Degradarea sistemului școlar poate fi explicat doar
parțial prin motive demografice, prin scăderea numărului de copii.

Scăderea atractivității centrului școlar poate fi regăsită și în starea fizică a
infrastructurii școlare și în aprecierea negativă a acesteia. Astfel, în
următoare perioadă se necesită renașterea atât din punct de vedere al

infrastructurii cât și al cadrului instituțional, și trebuie realizate acele
investiții care deservesc întărirea rolului regional al învățământului din
Baraolt.
Proiecte

→ Finalizarea lucrărilor la noile clădiri componente ale centrului
școlar: Finalizarea noii clădiri școlare, care este în proces de
construcție de aproximativ 30 de ani, asigurând astfel o infrastructură

modernă pentru învățământul liceal, și eliberează spații importante în
vechile clădiri.

→ Creșterea eficienței energetice a clădirilor apartinand Școlii
Generale Gaál Mózes din localitatile arondate orașului Baraolt,
județul Covasna
o

Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Generale
Gaál Mózes - Reabilitarea, eficientizarea energetică a
vechilor clădiri școlare: Se arată necesitatea reabilitării,

restructurării și eficientizării energetice a tuturor clădirilor ce

aparțin de complexul școlar, în conformitate cu normele legale
în vigoare. Modernizarea clădirilor va fi integrală (clădire

principală, bibliotecă, sală de sport, cladirea atelierelor) fiind
incluse și investițiile de modernizare a sistemului energetic,

utilizarea energiei verzi. Documentațiile tehnico-economice
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sunt realizate, este necesar să fie atrase fondurile externe
o

pentru finanțarea investițiilor.

Reabilitarea, eficientizarea energetică a cladiri școlare
din Racoșul de Sus și Biborțeni

→ Comasarea școlilor: Comasarea Școlii Generale Gaál Mózes și a

liceului Baróti Szabó poate rezulta repoziționarea învățământului din
Baraolt, dezvoltarea eficienței acesteia. Comasarea, pe lângă

reorganizarea structurală face posibilă crearea unei noi imagini,

identități, unei atmosfere propice dezvoltării învățământului și nu în
ultimul rând schimbarea în bine a aprecierii acestui centru de
învățământ.

→ Modernizarea ofertei învățământului profesional - Amenajare
ateliere în incinta școlii din orasul Baraolt: Trebuie să fie
reanalizată oferta actuală în domeniul învățământului profesional, pe

baza trendurilor de pe piață și a obiectivelor de dezvoltare formulate
în cadrul prezentei strategii. În stabilirea ofertei trebuie realizate

parteneriate cu reprezentanții mediului de afaceri local și regional,

aceștia putând fi implicați în procesul educațional ca locații unde se
desfășoară activitățile de practică. Trebuie lansat procesul de

profilare a învățământului din Baraolt (posibile profiluri pot fi: profil

sportiv, profil în domeniul sanitar sau social), în raport cu cerințele de
pe piață și specificurile locale, care poate avea o influență pozitivă
asupra atractivității sistemului de învățământ și a școlilor din Baraolt.

Simultan, se necesită dezvoltarea urgentă a spiritului antreprenorial a

educației în domeniul managementului afacerilor pentru elevii din
Baraolt.

→ Dotarea corespunzătoare a școlilor: Schimbarea integrală a
mobilierului, a echipamentului didactic, și dezvoltarea, modernizarea

dotărilor pe întreaga perioadă de valabilitate a strategiei. Trebuie
achiziționate echipamente digitale moderne (table interactive,

calculatoare, proiectoare, etc.) și să fie asigurate condițiile necesare

dezvoltării învățământului on-line, aplicarea metodelor de e-learning.

→ Construire sală de sport: Asigurarea condițiilor și posibilităților de
practicare a sportului și a orelor de educație fizică pentru toții elevii
din Baraolt.
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→ Dezvoltarea serviciilor de after-school: Extinderea și susținerea

activităților de after school. În consecința schimbărilor din cotidianul

societății moderne, a ritmului de viață, a programului de lucru
supravegherea copiilor în perioada de după masă nu este asigurată, și
sunt din ce în ce mai puține cazurile în care se poate apela la bunici în

această privință. Pentru soluționarea acestei probleme este necesar
să fie extinse, dezvoltate serviciile de after school din școli, și dotarea
corespunzătoare a clădirilor prin amenajare de bucătărie, cantină
putând fi asigurate astfel și mese calde pentru copii.

→ Creșterea atractivității regionale a complexului școlar –
Transport școlar: Trebuie asigurat accesul la școlile din Baraolt,
pentru elevii din toate localitățile regiunii, chiar și pentru localitățile
de peste Olt (Ormeniș, Apața, Racoș), ce se poate realiza prin investiții
în autobuze școlare și reorganizarea rațională și eficientă a rețelei de
transport școlar.

→ Creșterea atractivității regionale a complexului școlar – Cămin
elevi:

Din nefericire tendințele demografice arată scăderea

numărului de copii, care pe termen lung poate pune în pericol
funcționarea instituțiilor de învățământ din Baraolt. Stoparea,
evitarea acestui fenomen se poate contracara prin atragerea de copii

din localitățile mai îndepărtate, aceasta însă necesită condiții optime
ce se materializează într-un cămin de elevi modern, confortabil. Astfel
e deschide oportunitatea ca elevii de etnie maghiară din localitățile
din județul Brașov să obțină acces la educație în limba maternă.

→ Dezvoltarea grădiniței: Clădirea grădiniței Cimbora este într-o stare
bună după ce a fost modernizată. Se necesită însă dezvoltări,

modernizări în ceea ce privește trotuarele, curtea, și sistemul

energetic prin panouri solare pentru producția de apă caldă, toate
aceste pentru ca grădinița să poată funcționa ca grădiniță cu program

prelungit.

→ Perfecționarea

cadrelor

didactice:

Se

necesită

asigurarea

dezvoltării permanente a personalului din învățământ, prin

participarea acestora la cursuri, instrucțiuni de dezvoltare,
perfecționare.
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→ Construirea unei crese în orașul Baraolt: Asemănător serviciilor de

after school, și în cazul copiilor mici trebuie să li se asigure
supravegherea, aceasta se poate realiza printr-o creșă ce trebuie
construită în parteneriat cu localitățile din apropiere.

→ Modernizarea terenului sport, amenajare parcări și alei în
incinta școlii din orasul Baraolt: Amenajarea curții complexului

școlar: După modernizarea clădirilor, amenajarea corespunzătoare a

curții este indispensabilă. Renovarea curții va cuprinde amenajarea
spațiilor verzi, dezvoltarea accesului auto și pietonal, mobilier pentru

exterior, amenajare loc de joacă și spațiu pentru antrenament în aer
liber pentru petrecerea timpului liber în mod benefic și eficient,

modernizarea actualelor terenuri de sport, și construirea unui teren
de sport multifuncțional.

→ Dezvoltarea

programelor

extra

curriculare:

Sprijinirea

activităților de cultivare a tinerelor talente, organizare de programe

Parteneriat

educaționale în afara școlii prin parteneriate cu sfera civilă locală.

•

Inspectoratul Școlar Județean Covasna

•

Consiliul Județean Covasna

•

Organizațiile neguvernamentale din microregiune

•
Rezultate
așteptate

Localitățile înfrățite al orașului Baraolt

Crearea unor condiții moderne și eficiente în domeniul învățământului,
prin

dezvoltarea

permanentă

și

armonioasă

a

învățământului

instituționalizat și extra curricular în orașul Baraolt. Creșterea viabilității

și atractivității orașului, creșterea numărului de copii sosiți din localități
Indicatori de

din regiune înscriși la școlile din Baraolt.
•

rezultat
•
•

Clădiri reabilitate, modernizate și dotate corespunzător ale

instituțiilor locale de învățământ

Infrastructură sportivă școlară modernizată

•

Programe after-school,

•

localitățile regiunii

•

Numărul copiilor înscriși la școlile din Baraolt, care provin din
Numărul programelor de formare-perfecționare

Numărul programelor extra curriculare ale școlilor
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9.3.2. Măsura 3.2: Dezvoltare centru de sănătate
Scopul măsurii

Asigurarea accesului la servicii sanitare extinse și moderne pentru
populația regiunii, contribuind la dezvoltarea bunăstării mentale și fizice a

Obiective conexe

populației.

O3 – Întărirea rolului de organizator regional al orașului

O7 – Oraș prestator social: Dezvoltarea unui oraș cu servicii sociale și

sanitare moderne care pot rezulta avantaje competitive și pot contribui la
Descriere

atragerea persoanelor din regiunile mai îndepărtate

Printre principalele elemente ale viabilității unui oraș sau a unei regiunii

constă în accesul la serviciile medicale pe plan local. Trebuie depus tot
efortul ca să se mențină și să se dezvolte avantajul Baraoltului asigurat prin
existența spitalului orășenesc. Din nefericire, la nivelul micro-regiunii

Ținutul Păduresc se întâlnesc fenomene nefavorabile în ceea ce privește

serviciile sociale și sanitare, deseori nu există medici de familie în localități,
lipsesc specialiștii din sănătate, etc. Acestea vor avea efecte negative în
Proiecte

special asupra vârstnicilor.

→ Amenajare cabinet medical modern în oraș: Concentrarea serviciilor
de medicină de familie într-o clădire modernă, dotată corespunzător.

Cabinetul de medicină trebuie să facă față cerințelor și exigențelor din
domeniul medical care sunt într-o permanentă schimbare.

→ Atragerea medicilor de familie în oraș: Momentan este scăzut

numărul medicilor de familie care prestează servicii în oraș, care face
imposibilă tratarea corespunzătoare a problemelor de sănătate a
populației locale. Administrația locală trebuie să depună toate eforturile

pentru a asigura condiții prin care poate contribui la atragerea unor

medici de familie în oraș. Cel mai eficient mod pentru realizarea
condițiilor pentru atragerea medicilor este colaborarea și parteneriatul
cu localitățile din apropiere.

→ Dezvoltarea spitalului orășenesc: Unul din principalele puncte forte

și resurse ale orașului Baraolt este spitalul orășenesc, care deservește
întreaga regiune. Momentan este în curs de realizare procesul de
acreditare a spitalului, și se realizează numeroase dezvoltări conexe

acestui proces (laborator de microbiologie, centru de transfuzie
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sanguină) Conceptul de dezvoltare a spitalului poate fi împărțit în
proiecte distincte și se poate asigura modernizarea integrală a
infrastructurii și implementarea unor schimbări structurale:
o

o

Clădire nouă: amenajare serviciu de urgență la parter,
ambulatoriu la etaj, laborator de microbiologie la subsol.

Reabilitare alei, parcari și instalatii exterioare de
alimentare

cu

apa

potabila,

canalizare

menajara,

canalizare pluviala si iluminat public in incinta spitalului
orășenesc Baraolt, județul Covasna: Reabilitarea spațiilor
verzi și a aleilor pietonale, desființarea parcării interioare,

o

o

amenajare parcare nouă.

Dezvoltarea resurselor umane: Atragerea unor specialiști în

domenii lipsă: medic pediatru, specialist gastroenterologie, etc.

Imbunatatirea infrastructurii ambulatorii in Oras Baraolt -

Dezvoltarea și modernizarea dotărilor și echipamentelor
din spital: Tehnologia utilizată în medicină se schimbă
permanent într-un ritm rapid, astfel se justifică dezvoltarea
mijloacelor, echipamentelor și aparaturii din dotarea spitalului,

achiziționarea de noi echipamente (de ex. sistem digital de raze

o

X)

Modernizarea serviciilor spitalicești în cadrul Spitalului

Orășenesc Baraolt din județul Covasna prin construirea
unei noi aripi: Structura actuală a clădirii spitalului nu face

posibilă asigurarea fluxurilor necesare unui proces modern de

tratament. Medicina internă și chirurgia sunt în același spațiu,
sălile de spital sunt mari. Astfel, prin refuncționalizarea clădirii

trebuie amenajate săli mai mici, dotate cu toalete proprii, este
necesar o nouă clădire pentru serviciile de chirurgie, pentru
o

funcțiile administrative și trebuie amenajat și un depozit.

Modernizarea și refuncționalizarea parțială a policlinicii
Baraolt

→ Construire/amenajare locuințe pentru medici: Atragerea în Baraolt

a medicilor de familie și a medicilor de specialitate și deservirea
medicilor care momentan fac naveta se poate realiza prin asigurarea
unor locuințe de serviciu.

Orașul dispune de clădiri care după
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modernizare pot fi amenajate ca locuințe, dar se propune și construirea
unor locuințe pentru specialiști în zone verzi, corespunzătoare.

→ Înființare centru paliativ: Valorificarea clădirilor neutilizate din
domeniul public al orașului prin înființarea unui centru paliativ pentru

pacienții grav bolnavi cu condiții medicale precum cancerul,
insuficiența organelor sau demența. Centrul paliativ se construi având
ca bază infrastructura și resursele umane ale spitalului. Înființarea
centrului va contribui și la apariția de noi locuri de muncă.

→ Campanii de informare și conștientizare despre importanța
prevenției în domeniul medical: Prevenția medicală este neglijată la
nivelul întregii țări, deși prin schimbarea modului de viață se pot evita

apariția mai multor probleme medicale. Sistemul național nu motivează

corespunzător medicii de familie în lansarea campaniilor de promovare
a importanței prevenției medicale, astfel această activitate trebuie

susținută de administrația locală. Activitatea trebuie realizată în
Parteneriatul

•
•
•

Rezultate
așteptate

parteneriat cu localitățile din apropiere și cu localitățile înfrățite.
Consiliul Judetean Covasna

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Covasna
Administrațiile publice din localitățile învecinate

Serviciile medicale de bază sunt accesibile în oraș pentru populația din

regiune prin intermediul unei infrastructuri sanitare moderne, astfel
populația locală are șansa reală de a beneficia de tratament eficient asupra

problemelor de sănătate cu care se confruntă. Datorită infrastructurii și a
serviciilor medicale și a activităților eficiente de prevenție se va îmbunătăți

starea de sănătate generală a populației regionale. Prin modernizarea

corespunzătoare a spitalului se intensifică rolul regional al orașului în
domeniul sanitar, care deschide noi oportunități de dezvoltare și poate
Indicatori de
rezultat

contribui și la atragerea de investitori.
•

Dispensarul medical modernizat si dotat

•

Numărul medicilor de specialitate

•
•
•

Numărul medicilor de familie

Spital dotat cu aparatură și echipamente moderne

Numărul pacienților deserviți de spital
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•
•

Nr. de pacienți care participa la acțiuni de prevenire, screening

Nr. acțiuni anual pentru conștientizare și informare a populației

despre importanța unui stil de viață sănătos (sport, alimentație
sănătoasă, etc.)
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9.3.3. Măsura 3.3: Regiune cu servicii sociale extinse
Scopul măsurii

Crearea sistemului serviciilor sociale care să deservească întreaga regiune
și asigurarea accesului la servicii sociale și pentru persoane din afara

Obiective
conexe

regiunii.

O3 – Întărirea rolului de organizator regional al orașului

O7 – Oraș prestator social: Dezvoltarea unui oraș cu servicii sociale și

sanitare moderne care pot rezulta avantaje competitive și pot contribui

Descriere

la atragerea persoanelor din regiunile mai îndepărtate

Populația aflată în proces de îmbătrânire pune o presiune din ce în ce mai
mare asupra sistemului social național, care nici până în momentul de față
nu au putut deservi integral exigențele , mai ales în zonele rurale ale țării. Și

în cazul orașului Baraolt, serviciile sociale îndeplinite de organizații civile și
fundații necesită anumite schimbări. Un alt aspect important al dezvoltării

rolului regional al orașului, poate fi întâlnit în domeniul social, unde trebuie
dezvoltate serviciile sociale în așa fel încât acestea să devină accesibile și

pentru persoane din afara regiunii, înființându-se noi locuri de muncă în
domeniu. Obiectivul măsurii este de a crea premisele necesare dezvoltării
Proiecte

serviciilor necesare vârstnicilor și atragerea de investitori în acest domeniu.
→ Construirea locuintelor sociale

→ Înființare centru de servicii pentru vârstnici: Îmbătrânirea, relațiile

sociale în schimbare aduc după sine probleme în domeniul îngrijirii

vârstnicilor și în regiunile rurale. Astfel se necesită centre regionale în

care se asigură numeroase servicii pentru această categorie socială. În
Baraolt există terenuri pe care se poate construi un centru pentru

vârstnici cu funcții rezidențiale, iar proximitatea spitalului poate
asigura asistența medicală permanentă.

→ Clubul vârstnicilor (centru de zi): Pe lângă căminul de bătrâni se
justifică și înființarea unui centru de zi pentru persoanele în vârstă care

nu doresc instituționalizarea, dar trăiesc în singurătate. Legat de acest
centru de zi, ca o activitate conexă este necesar și înființarea unei
cantine sociale.

→ Extinderea, dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu:
Fundația Diaconia prestează servicii de îngrijire la domiciliu, acestea
însă în raport cu cerințele în creștere trebuie extinse și dezvoltate.
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Pentru aceste servicii în primul rând sunt necesare resurse financiare
prin care Fundația, pe bază de contact să își poată extinde raza de
acțiune și crește numărul de persoane deservite, prin alocarea mai
multor resurse umane.

→ Organizare de evenimente: Organizare de evenimente tematice
pentru diferitele categorii sociale în scopul menținerii și dezvoltării

coeziunii sociale și comunitare (Ziua vârstnicilor, Crăciun-Revelion
pentru vârstnici și persoane defavorizate, Ziua familiilor tinere etc.)

→ Programe pentru dependenți: Prin implicarea specialiștilor, a
instituțiilor de specialitate trebuie să se lanseze un serviciu pentru
tratarea și prevenirea dependențelor, care deseori vizează numeroase
persoane.

→ Centru rezidențial pentru copii cu dizabilități: Modernizarea clădirii

centrului, extinderea acesteia și amenajarea unui centru de zi pentru

copiii cu dizabilități din regiune, acreditarea serviciilor centrului în
Parteneriatul

scopul obținerii unor finanțări de la bugetul de stat.
•
•
•
•

Rezultate
așteptate

Consiliul Județean Covasna - Direcția Generală de Asistență Socială

și Protecția Copilului Covasna
Fundaţia Creştină “Diakónia”
Consiliul Județean Covasna

Organizațiile neguvernamentale din microregiune

În Baraolt se va dezvolta un sistem de servicii sociale care va deservi

cerințele din întreaga regiune, se intensifică astfel calitatea de viață,

coeziunea socială a comunității locale. În afară de cele menționate se vor

asigura bazele construirii unei infrastructuri și servicii pentru vârstnici ce
va atrage investitori și va asigura servicii pentru persoane din afara regiunii
Indicatori de
rezultat

(cămin pentru vârstnici).
•
•
•

Numărul persoanelor care beneficiază de serviciile sociale
Centru de zi/cămin bătrâni funcțional

Numărul evenimentelor de tip social organizate în oraș
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9.3.4. Măsura 3.4: Punct de întâlnire culturală și de educație publică
Scopul măsurii

Reînnoirea imaginii culturale a orașului și a împrejurimilor sale, pe baza
tradițiilor culturale ale orașului și a resurselor naturale și intelectuale
dominante din Zona Baraolt.

Obiective
conexe
Descriere

O3 – Întărirea rolului de organizator regional al orașului

O4 – Asigurarea condițiilor necesare dezvoltării coeziunii comunitare

Scopul măsurii este extinderea educației publice, promovarea culturii în
rândul cetățenilor, îmbunătățirea continuă a condițiilor culturii personale

și comunitare (personale, obiective, materiale), dezvoltarea continuă

(cantitativă și calitativă) a instituțiilor publice și spațiilor comunitare.
Asigurarea continuă a condițiilor necesare pentru petrecerea timpului liber
în scopuri culturale. Orașul Baraolt trebuie să revină la tradițiile culturale,
civice și mentalitatea de dinaintea perioadei miniere. Trebuie investită

energie în modelarea și dezvoltarea simțului comunitar și identității a
locuitorilor.
Proiecte

→ Marketing cultural: Dezvoltarea imaginii culturale a orașului Baraolt.

Editarea și tipărirea continuă a publicațiilor de calitate, un site web
care promovează orașul, instituțiile sale, totodată programele și

evenimentele organizate în Zona Baraolt.

→ Construirea unui centru cultural in orasul Baraolt
→ Dezvoltarea ofertei Casei de Cultură: Investiții, modernizări și
extinderi necesare dezvoltării ofertei de programe a Casei de Cultură.

Clădirea trebuie să fie potrivită pentru spectacole de teatru și concerte

mai mari, în așa fel încât să ofere programe culturale locuitorilor
orașului și a împrejurimilor pe tot parcursul anului. Producțiile și
programele de înaltă calitate ar necesita multă investiție, cum ar fi

amenajarea scenei, înlocuirea mobilierului, podelei (podeaua potrivită
pentru repetițiile de dans) și extinderea personalului.

→ Proiectul Muzeului Zonei Baraolt 1 - Parcul Paleontologic și
Mineral: Pentru a prezenta colecțiile disponibile și a face atracția
turistică mai puternică, este necesară mărirea suprafeței expoziționale

a muzeului. Bazându-se pe descoperirea unică Mastadon, trebuie

înființat un parc paleontologic, un centru de vizitatori completat cu o
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expoziție de mineralogie, unde dezvoltările paleontologice și

mineralogice ale tuturor regiunilor din Secuime ar putea fi prezentate

într-o locație adecvată. O parte esențială a extinderii muzeului este
dezvoltarea unui site web, a unei imagini moderne și a unei campanii
de marketing continue și eficiente. Dezvoltarea personalului este și ea

necesară pentru a menține muzeul deschis și pentru organizarea

programelor în mod regulat. Desigur, este necesară dezvoltarea
muzeului cu o puternică orientare turistică (vezi și Măsura 5.3).

→ Proiectul Muzeului Zonei Baraolt 2 Expoziție Zona Baraolt,
muzeul minier: O expoziție modernă a monumentelor istorice,
etnografice și economice din zonă, care include o expoziție ce

comemorează epoca minieră a orașului, aceasta însă necesită
colectarea obiectelor care pot fi încă găsite. Aceasta este completată de

o prezentare adecvată a expoziției soldățeilor de plumb care arată
istoria Transilvaniei. Desigur, este necesară dezvoltarea unei orientări
turistice mai puternice în privința muzeului. (vezi și 5.3.Masura).

→ Înființarea unui Centru Regional de Cunoaștere: regândirea și

modernizarea funcției bibliotecii și crearea unui centru de cunoaștere
care va servi ca spațiu de desfășurare pentru instruiri, prelegeri și
prezentări de carte. Instituția trebuie să fie potrivită pentru activități

și programe pe tot parcursul zilei, cu o sală de lectură modernă, acces
la internet, o cafenea, un bufet și o secțiune pentru copii.

→ Case țărănești (specifice zonei): Este necesar să se creeze / să se

dezvolte case țărănești (specifice zonei) în satele aparținătoare

orașului, astfel încât caracteristicile culturale și etnografice care
definesc identitatea așezării să poată fi prezentate la fața locului.

→ Casa meșteșugarilor din Zona Baraolt: zona este extrem de bogată

în meșteșugari, care practică meșteșuguri populare, sporesc reputația
Zonei Baraolt la târgurile tematice din toată țara și peste granițe.

Aceste întreprinderi familiale, în majoritate mici, care trăiesc la limită,
produc prin muncă intensă produse de înaltă calitate, la un nivel

artistic, păstrând și perpetuând tradițiile meșteșugărești. Valoarea lor

culturală este, așadar, cel puțin la fel de mare ca și beneficiul lor
economic, așa că trebuie să se creeze un mediu protejat. Casa de
meșteșuguri, pe lângă faptul că va servi drept loc de vânzare și
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demonstrație, ca incubator va oferi spații de atelier și servicii pentru
antreprenorii de meșteșuguri începători, locația poate fi una dintre
clădirile școlii eliberate.

→ Galeria Zona Baraolt: Crearea unui loc de expoziție pentru artiștii
plastici din regiune, unde își pot arăta lucrările publicului larg.

→ Radio Zona Baraolt: Lipsește un canal de comunicare în zonă care să

transmită știri locale, evenimente culturale și comunitare către
rezidenți, consolidând astfel coeziunea regională. Crearea și
întreținerea

radioului

trebuie

administrațiilor regionale.

să

se

facă

prin

cooperarea

→ Sprijin cultural: Sprijinirea funcționării continue a activităților
organizațiilor culturale publice, a dobândirii de cunoștințe și a

comunităților creative și culturale de amatori prin proiecte de
finanțare.

→ Sprijin pentru educația publică: Dezvoltarea și sprijinirea cursurilor
de autoactivitate, autoeducare, formare profesională în afara

sistemului educațional, oportunități de învățare și educație a adulților
pentru îmbunătățirea calității vieții și șanselor de viață, dezvoltarea
colegiilor populare prin proiecte de finanțare.

→ Organizarea de evenimente individuale folosind caracteristicile
și particularitățile locale: pentru a promova orașul și împrejurimile
sale, pentru dezvoltarea turismului și serviciilor anexe. Dezvoltarea

Zilelor Baraolt și crearea unicității acestui eveniment sunt deosebit de
importante.

→ Sprijinirea evenimentelor comunitare tradiționale: Sprijin pentru
organizarea

evenimentelor

tradiționale

legate

de

sărbătorile

bisericești și seculare, de zilele satului și dezvoltarea de noi
evenimente.

→ Organizarea unei campanii de informare privind curățenia
publică: Pentru a promova valorile naturale, pentru a atrage atenția

asupra importanței protecției mediului prin evenimente și activități
Parteneriatul

vizate.

•
•

Consiliul Județean Covasna

Centrul Cultural Județean
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•

Rezultate
așteptate

Biblioteca Județeană „Bod Péter”

•

Composesoratul local

•

LEADER Alutus

Se întărește coeziunea comunitară dintre Baraolt și Zona Baraolt, se

dezvoltă o viață culturală atractivă și activă datorită instituțiilor culturale
de calitate, infrastructurii și programelor unice. Viața culturală poate fi

Indicatori de
rezultat

valorifica și ca atracție turistică.

• Numărul de clădiri culturale renovate

• 1 centru de studii, integrare și formare locală funcțională
• numărul de evenimente culturale

• numărul locurilor de întâlnire comunitare de calitate
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9.3.5. Măsura 3.5: Susținerea unei vieți active: recreere, sport, divertisment
Scopul măsurii

Obiective
conexe

Susținerea oportunităților de recreere și sport a comunității și dezvoltarea
unei vieți sportive de calitate în oraș.

O3 – Întărirea rolului de organizator regional al orașului

O4 – Asigurarea condițiilor necesare dezvoltării coeziunii comunitare

O8 – Creșterea atractivității turistice prin dezvoltarea și concentrarea
Descriere

ofertei turistice

Rolul regional al orașului Baraolt, pe lângă educație, încorporează și

oportunitățile de divertisment și sport pentru tineri. Orașul trebuie să se
concentreze asupra facilităților care servesc nevoile recreative și sportive ale

tinerilor din localitate și din împrejurimi. Deși are o tradiție îndelungată,

infrastructura nu este în prezent potrivită pentru acest rol din mai multe
motive. Dezvoltări favorabile pot fi observate în domeniul fotbalului, unde o

academie de tineret reunește tinerele talente din regiune, iar ambițiile
Proiecte

Clubului Sportiv Orășenesc pot impulsiona evoluțiile.

→ Dezvoltarea bazei sportive: Deși baza sportivă actuală este potrivită
practic pentru sport, posibilitățile sunt limitate și nu îndeplinesc
așteptările actuale. Dezvoltarea cuprinzătoare a bazei sportive este
necesară prin implementarea proiectelor suprapuse:
o

Renovarea terenurilor de fotbal

o

Dezvoltarea terenurilor de sport, făcându-le mai atrăgătoare
copiilor

o

Construirea de terenuri multifuncționale cu iarbă artificială

o

Construire bazin de inot didactic si de agrement

o

Dezvoltarea stadionului

o

Bază sportivă tip 2 în orașul Baraolt: Construirea unei noi
săli de sport

→ Sprijin pentru Academia de Fotbal: Academia de formare a tinerilor,
care funcționează în oraș din 2013, educă și jucători pentru echipa
orașului.

→ Punerea în funcțiune a ștrandului: Punerea în funcțiune a ștrandului
înființat cu sprijinul Uniunii Europene, pornirea acestuia (a se vedea și

dezvoltarea turismului: Măsura 5.3).
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→ Sprijin pentru lansarea de noi divizii în cadrul Clubului Sportiv
Orășenesc Baraolt: echipa de fotbal și baschet, echipa tae-bo, arte

marțiale, box, karate, badminton. Se vizează extinderea portofoliului

sportiv, pentru a implica cât mai mulți copii și adulți și promovarea
sportului.

→ Crearea de oportunități sportive în oraș: Pentru a crea oportunități

sporturilor de masă și pentru tineret, trebuie amplasate terenuri sportive
mici și echipamente sportive în zone urbane verzi, zone rezidențiale (cerc

de alergare, baschet, fotbal, teqball, tenis de masă, loc de joacă, street
workout etc.).

→ Funcționarea programului sport pentru preșcolari: sprijinirea

clubului sportiv al orașului în implementarea unui program care acoperă
toate grădinițele din întreaga Zonă Baraolt, care are ca scop evaluarea și
orientarea abilităților copiilor către fotbal și alte sporturi.

→ Sprijinirea creării unui loc pentru recreere și divertisment cultural:
renovarea unei proprietăți adecvate și închirierea acesteia la un cost

redus unui antreprenor local pentru a crea un loc de divertisment /
Parteneriatul

cafenea comunitară / club.
•
•
•
•

Rezultate
așteptate
Indicatori de
rezultat

Academia de Fotbal din Ținutul Secuiesc

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna
Consiliul Județean Covasna

Administrațiile locale ale așezărilor învecinate

Un centru sportiv urban modern și o gamă largă de facilități sportive în oraș,
datorită cărora se îmbunătățește calitatea vieții și sănătatea populației.
•
•
•
•

Numărul de facilități sportive

Numărul de oportunități sportive
Numărul de sportivi certificați

Numărul de locuri pentru distracție
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9.3.6. Măsura 3.6: Sprijinirea activităților de organizare comunitară ale
organizațiilor civile și de tineret
Scopul măsurii

Scopul măsurii este de a stimula viața civilă pentru consolidarea coeziunii
comunitare.

Obiective
conexe
Descriere

O3 – Întărirea rolului de organizator regional al orașului

O4 – Asigurarea condițiilor necesare dezvoltării coeziunii comunitare

Măsura vizează în primul rând revigorarea și stimularea activităților și

evenimentelor societății civile care în prezent nu prea există, prin
încurajarea, sprijinirea și implicarea organizațiilor neguvernamentale

locale în viața orașului. Funcționarea organizațiilor neguvernamentale
locale este afectată negativ de lipsa unui sediu în care să își poată desfășura
activitățile și de lipsa permanenței programelor, de faptul că depind de
resursele financiare, astfel funcționarea lor este rapsodică. Pe lângă acestea

este necesară crearea unor noi centre comunitare și sprijinirea
organizațiilor. Trebuie pus un mare accent pe întărirea, crearea și
Proiecte

formalizarea unei culturi a cooperării.

→ Casă civilă: Utilizarea clădirii libere a școlii în scopuri comunitare,
renovarea acesteia, utilizarea clădirii de ONG-urile locale și grupurile

informale ca loc de activitate: În schimbul întreținerii și funcționării,
clădirile se vor închiria gratis, pe bază de contract încheiat cu ONGurile locale corespunzătoare, prin proiecte de finanțare. În centru ar fi
amenajate birouri, săli comunitare și săli de conferințe.

→ Sprijinirea
comunitare

asociațiilor:

locale

Sprijinirea

neguvernamentale

inițiativei

programelor

(evenimente,

instruiri,

demonstrații etc.) și dezvoltarea echipamentelor acestora prin fonduri
municipal-

proiecte de finanțare (asociații de tineret, asociații

culturale și de protecția mediului etc.).

→ Centrul de tineret: o mare deficiență a orașului este că nu are un
centru de tineret în care tinerii, asociațiile de tineret, consiliile elevilor

și ansamblurile care doresc să activeze să își poată organiza
activitățile, să se întâlnească. Este necesar să se echipeze un centru

într-una dintre proprietățile disponibile ale orașului, care este potrivit

pentru birouri, asociații, evenimente mici și întâlniri ale asociațiilor și
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grupurilor informale. Organizațiile și grupurile care se mută în centru
sunt selectate pe baza unui sistem de condiții stabilite în scris.

→ Crearea unei imagini civice și de evenimente unificate a orașului:
Dezvoltarea unui element vizual unificat și a unui concept de imagine
împreună cu organizațiile non-guvernamentale locale și participanți

culturali. Pe baza acestora, se proiectează și se fabrică elemente de
marketing (bannere, roll-up-uri, mostre de afișe etc.) și se asigură

utilizarea gratuită a acestora la evenimente locale și evenimente
comunitare.

→ Înființarea unui centru de educație: înființarea unui centru de
educație pentru adulți în cooperare cu organizații neguvernamentale.
Proiectarea și echiparea sălilor care oferă organizațiilor locale și
extraregionale, instituțiilor de formare posibilitatea de a organiza
programe de educație și formare locală.

→ Programe de cooperare, schimburi de experiențe între oraș și alte
Parteneriatul

localități din țară și străinătate.
•
•

Composesoratul local

•

Biserici

•

Localități învecinate

•
•
•
Rezultate
așteptate

Consiliul Județean Covasna - Centrul Cultural Județean

Localitățile înfrățite

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna

Organizațiile neguvernamentale

Rezultatul măsurii este întărirea și stabilizarea funcționării organizațiilor
neguvernamentale locale și dizolvarea atașamentului acestora față de

anumite persoane. Până la sfârșitul perioadei, orașul va avea 8-10

organizații neguvernamentale puternice, funcționale, atât din punct de
vedere imobiliar, cât și al resurselor umane. Datorită acestor organizații,

toți membrii comunității locale au posibilitatea de a-și petrece timpul liber
Indicatori de
rezultat

activ în comunitate (tineri, femei, vârstnici, sport etc.).
•
•
•
•

min. 4 sedii pentru organizații civile

menținerea tuturor evenimentelor, programelor actuale
numărul programelor comunitare anuale

Numărul facilitații de sport
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9.4. Domeniul de intervenție 4: Dezvoltarea satelor aparținătoare orașului Baraolt
Orașul Baraolt formează o unitate administrativ-teritorială împreună cu localitățile Biborțeni,

Bodoș, Racoșul de Sus, Căpeni și Micloșoara.

Acest oraș, cu un amplu caracter rural s-a dezvoltat începând cu anul 1839 odată cu începerea

exploatării rezervelor de cărbune existente, mai apoi a fost ridicat la rang de oraș începând cu

anul 1968. Așezarea geografică, resursele existente și structura urbanistică are un rol important

în istoria dezvoltării acestui oraș și influențează semnificativ și oportunitățile de dezvoltare din

viitor. Din nefericire, și la nivelul orașului Baraolt și a zonei sunt vizibile amprentele faptului că,
aceste zone monoindustriale după Revoluție au reintrat în posesia comunităților locale într-o

stare fizică ruinată, dezorganizată. În ultimii ani din perioada socialistă nu s-au realizat investiții
în modernizarea zonei, ceea ce a caracterizat și perioada de tranziție din era postdecembristă.

Deși odată cu inițierea procesului de preaderare, mai apoi a primelor perioade de programare

ale Uniunii Europene (2007-2013) când majoritatea orașelor și comunelor din țară au realizat

investiții masive în infrastructura locală prin intermediul fondurilor europene nerambursabile,

acest lucru nu s-a materializat și la nivelul orașului Baraolt și al satelor componente, iar trecând
peste aceste lacune, după încadrarea orașului în „zonă defavorizată”, orașul a avut mai mult de
suferit decât beneficii în urma acestei categorisiri.

Acum, la începutul perioadei de programare 2021-2027, orașul se află într-o stare nu tocmai

favorabilă din punct de vedere al infrastructurii de bază, a rețelelor de utilitate publică, situație

în care și-a pierdut funcția de centru regional în economie, învățământ, administrație, etc. și din
păcate mai multe comune din apropiere, care au o valorificat eficient resursele financiare
existente s-au dezvoltat mult mai vizibil.

Astfel, acum avem de a face cu o situație în care orașul și mai ales satele aparținătoare trebuie

aduse aproape de la zero la cel puțin nivelul actual de dezvoltare al comunelor din apropiere (de

ex. comuna Brăduț), așadar în perioada următoare, cu orizontul 2027, dezvoltarea satelor
aparținătoare (împreună cu orașul, dezvoltarea căruia este prezentată în cadrul DI nr. 1) trebuie

să fie prioritatea zero a orașului, fiind necesare planuri și investiții care să asigure un rezultat
palpabil pentru viabilitatea comunităților locale și pentru dezvoltarea mediului de afaceri.

Așadar în cadrul prezentului domeniu de intervenție am cuprins acele măsuri și proiecte care

sunt indispensabile pentru dezvoltarea infrastructurii, amenajarea teritoriului satelor
aparținătoare de Baraolt, dar tot în acest domeniu vor fi prezentate și proiectele aferente

dezvoltării comunităților locale, a învățământului și vieții culturale de la nivelul satelor.

164

9.4.1. Măsura 4.1: Amenajarea teritoriului și dezvoltarea satelor
Scopul măsurii

Obiective conexe

Descriere

Scopul măsurii constă în asigurarea acelor baze fundamentale care sunt
indispensabile pentru dezvoltarea satelor aparținătoare de Baraolt.

O1 – Realizarea unui oraș ordonat, curat, viabil
O2 – Asigurarea infrastructurii de bază în mod echitabil și echilibrat în
toate părțile componente ale orașului
Dezvoltarea satelor în armonie cu partea urbană a Baraoltului presupune
un efort major și o activitate de planificare solidă, care trasează fără loc de
interpretare direcțiile de dezvoltare, precum și reglementările de natură

urbanistică prin intermediul cărora se poate atinge viziunea formulată.
Baraolt nu dispune de un Plan Urbanistic General în vigoare,

reglementările urbanistice și emiterea PUZ-urilor, a autorizațiilor de

construcție se emit în baza unui PUG a cărui durată de valabilitate este
expirat, fiind prelungit până în anul 2023. Așadar este foarte urgent să se
realizeze un nou PUG pentru Baraolt, în care să se planifice reamenajarea

zonelor (satelor) orașului, stabilirea reglementărilor urbanistice și a
direcțiilor de dezvoltare teritorială în așa fel încât acestea să delimiteze

activitățile economice, administrative și funcțiile de locuit pentru o
dezvoltare armonioasă și sustenabilă, lipsită de probleme a acestor
domenii.

Trecând peste activitatea de planificare urbanistică, măsura vine în

sprijinul dezvoltării infrastructurii de bază din satele ce alcătuiesc orașul
Baraolt, fiind formulate proiecte de dezvoltare pentru fiecare sat
Proiecte

component în parte, pentru infrastructura rutieră, edilitară, etc.
Activitățile și proiectele necesare realizării măsurii:

→ Elaborarea și aprobarea noului Plan Urbanistic General al
orașului în care să fie stabilite reglementările urbanistice la nivelul
orașului și al satelor aparținătoare

→ Intabularea terenurilor și clădirilor din sate: În scopul realizării
unor investiții publice este necesar ca toate terenurile, drumurile și

clădirile din domeniul public al orașului Baraolt (satele formatoare)
să fie intabulate, deoarece momentan acest proces administrativ nu

este finalizat, iar în lipsa intabulării nu se pot realiza investiții și nu
se pot atrage fonduri pentru finanțarea acestora.
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→ Comasarea terenurilor: Am prezentat în cadrul analizei situației
faptul că la nivelul satelor se realizează activitate agricolă de

subzistență, care însă este nerentabilă și ne-sustenabilă. Pentru a

crește performanța în domeniul agricol și a asigura traiul unui număr

cât mai mare de familii locale și înființarea de noi locuri de muncă se
necesită comasarea terenurilor agricole, acest lucru se poate
materializa însă după soluționarea drepturilor de proprietate și

presupune organizarea unor campanii de informare prin care se va
aduce la cunoștința localnicilor care sunt avantajele activității de
comasare.

→ Înființare rețea de alimentare cu apă și apă uzată în localitățile
Biborteni și Bodoș
→ Înființare rețea de alimentare cu apă și apă uzată în localitățile
Căpeni si Micloșoara
→ Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitatile
arondate orasului Baraolt
→ Dezvoltări necesare în satul Racoșul de Sus:
o

Modernizarea infrastructurii rutiere: Din lungimea totală

a drumurilor de 3,73 km din această localitate, 2,2 sunt
drumuri pietruite, restul sunt asfaltate.

Se necesită

finalizarea lucrărilor de asfaltare, și modernizarea integrală a
o

drumurilor din această localitate.

Finalizare sistem de alimentare cu apă: Conducta

principală a rețelei de alimentare cu apă este construită, se
o

necesită finalizarea lucrărilor la rețeaua de apă.

Rețea de canalizare menajeră în satul Racoșul de Sus:

construirea rețelei de canalizare în scopul diminuării poluării

mediului și asigurării unor condiții de locuit optime pentru

o

populația din Racoșul de Sus.

Extindere rețea de alimentare cu gaze naturale: În scopul

diminuării costurilor de încălzire și a modernizării sistemelor
de încălzire a gospodăriilor locale, către această localitate
trebuie să se realizeze extinderea rețelei de alimentare cu
gaze naturale.

→ Dezvoltări necesare în satul Căpeni:
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o

Construire rețea de canalizare: În această localitate
lipsește rețeaua de canalizare. Dezvoltările din următoarea

perioadă trebuie să acorde prioritate construirii rețelei de
o

canalizare în Căpeni.

Modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă: Există

un sistem de alimentare cu apă, însă acesta nu acoperă în
totalitate gospodăriile din această localitate, se necesită
extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă

o

potabilă.

Soluționarea problemelor din domeniul inundațiilor:
Pârâul Kormos și râul Olt, din pricina lipsei unei

infrastructuri corespunzătoare de protecție împotriva

inundațiilor generează reale probleme de inundații în această
localitate. Este necesar construirea unui șanț pe o distanță de

aproximativ 1200 metri, până la râul Olt pentru a asigura
scurgerea adecvată a apei și a evita producția de inundații.

→ Dezvoltări necesare în satul Micloșoara:
o

Extindere sistem de alimentare cu apă: Dea-lungul

drumului județean există sistem de alimentare cu apă, pe

străzile satului însă nu s-a extins acest sistem, lacună ce

trebuie soluționată în perioada următoare, în scopul
racordării integrale a gospodăriilor locale la un sistem
o

modern și eficient de alimentare cu apă potabilă.

Construire rețea de canalizare: În această localitate
lipsește rețeaua de canalizare. Dezvoltările din următoarea

perioadă trebuie să acorde prioritate construirii rețelei de

canalizare în Micloșoara. Este inițiat un proiect regional în
care este cuprinsă și această localitate, acest proiect însă nu
se preconizează a fi realizat în perioada următoare, astfel se

necesită soluționarea lipsei de canalizare în mod individual și
o

este necesar și construirea unei stații de epurare.

Raționalizarea transportului în comun: Transport public
este accesibil la nivelul acestei localități numai cu o singură
ocazie săptămânal (Miercuri), motiv pentru care persoanele

în vârstă nu pot ajunge în centrul orașului pentru a rezolva

167

problemele de natură administrativă, pentru vizitele la
medici

și

achiziționarea

de

medicamente

sau

alte

cumpărături. În limita posibilităților sunt necesare măsuri

pentru raționalizarea transportului public în așa fel încât să

existe curse cu cel puțin trei ocazii pe săptămână, două în
timpul săptămânii și una la sfârșit de săptămână.

→ Dezvoltări necesare în satul Bodoș:
o

Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă: Una

dintre problemele principale în această localitate constă în
starea necorespunzătoare a drumurilor de exploatație
agricolă. Majoritatea acestora nu sunt nici măcar pietruite,

fiind astfel impracticabile. Drumurile se află în proprietatea
administrației publice Baraolt, și este necesar reabilitarea și

modernizarea lor în parteneriat cu Composesoratul, pentru a
asigura accesul la proprietățile agricole, dar drumurile

modernizate ar putea valorificate și în activități sportive și de

o

aer liber, putând fi utilizate pentru alergat, ciclism, etc.

Soluționarea drepturilor de proprietate: În această

localitate nu sunt soluționate drepturile de proprietate, astfel

nu se pot realiza comasări sau diferite investiții pe aceste

proprietăți, singura oportunitate fiind obținerea subvențiilor
APIA, care însă nu este asigurată pentru această zonă,

Baraoltul și proximitatea acestuia fiind încadrată numai în
lista localităților din zona montană pentru care se aplică doar
programul de încurajare a activităților din zona montană, și

nu în celelalte două categorii (localități care se confruntă cu

constrângeri naturale semnificative și localități încadrate în
zona montană conform PNDR 2014-2020) în care volumul
o

subvențiilor și oportunităților este mult mai semnificativ.

Construire sistem de alimentare cu apă și rețea de

canalizare: Se necesită construirea sistemului de alimentare

cu apă și construirea rețelei de canalizare în scopul
diminuării poluării mediului și asigurării unor condiții de

o

locuit optime pentru populația din Bodoș.

Modernizarea infrastructurii rutiere: Artera principală
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este asfaltată, este necesar însă modernizarea străzilor din
această localitate, și chiar și strada principală modernizată cu
ajutorul

Consiliului

modernizare.

Județean

necesită

intervenții

de

→ Dezvoltări necesare în satul Biborțeni:
o

Construire sistem de alimentare cu apă și rețea de
canalizare și sistem de evacuare a apelor pluviale: Se
necesită construirea sistemului de alimentare cu apă și

construirea rețelei de canalizare în scopul diminuării poluării

mediului și asigurării unor condiții de locuit optime pentru
populația din Biborțeni. Odată cu aceste rețele, trebuie să se
o

asigura și evacuarea corespunzătoare a apelor pluviale.

Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă și
forestieră: Drumurile agricole sunt proprietatea consiliului

local, o parte din drumurile forestiere aparțin de
Composesoratul local. În cazul ambelor tipuri de drumuri

problemele sunt uriașe, acestea nu pot fi utilizate de
proprietarii de terenuri din cauza stării avansate de
degradare, mai ales în perioadele cu precipitații crescute.

Reabilitarea drumurilor agricole și forestiere se poate realiza
în paralel cu modernizarea infrastructurii rutiere a

localităților (drumuri locale și străzi), putând fi utilizat
pământul extras din drumurile publice înainte de asfaltare la

o

modernizarea drumurilor agricole și silvice.

Protecția mediului și a naturii, stoparea depozitării
ilegale a deșeurilor: În această localitate apare în mod

accentuat problema depozitării ilegale și necorespunzătoare

a deșeurilor provenite din gospodării, construcții, etc. acestea
fiind transportate cu căruța sau autoutilitare și depozitate

necorespunzător. Se necesită aplicarea unor sancțiuni în
conformitate cu prevederile legale în domeniu în scopul

diminuării și stopării acestei practici care dăunează grav
mediului și naturii și a aspectului localității Biborțeni, care
este recunoscută pentru resursele sale bogate de apă
minerală.
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o

Soluționarea problemelor din domeniul inundațiilor:
Una dintre probleme constă în faptul că pârâul Boraj nu este
conectat la pârâul Baraolt, astfel ocupă un teren de 2 hectare
ca zonă inundabilă, teren care este în proprietatea

Composesoratului și nu poate fi utilizat în alte scopuri

productive. O altă problemă este lipsa activităților de
curățare a șanțurilor, care nu s-a realizat în ultimele două

decenii, producându-se astfel inundații, se necesită astfel

intervenții de modernizare și întreținere a infrastructurii de

o

protecție împotriva inundațiilor.

Soluționarea problemelor aferente terenului brațului

mort: Există un braț mort al pârâului Baraolt, care se întinde

pe o suprafață de aproximativă de 7-8 hectare, acest braț
desparte proprietățile localnicilor, fragmentează parcelele și

astfel nu se pot obține subvenții și nici nu se pot cultiva aceste
proprietăți, iar brațul mort este un loc preferat de animalele

sălbatice (urși), acest braț trebuie umplut urgent pentru a
Parteneriat

•

GAL Leader Alutus

•
•

Compania Națională de Investiții

•

Composesoratul Local

•
•
așteptate

Consiliul Județean Covasna

•

•

Rezultate

soluționa problemele menționate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate
A.N Apele Române, ABA Olt SGA Covasna – Direcția Apelor Olt –

SGA Covasna

Garda de mediu Covasna

Agenția pentru Protecția Mediului Covasna

Prin intermediul măsurii se asigură acel cadru prin care dezvoltarea
urbanistică a Baraoltului devine una planificată și rațională, existând
reglementări de natură urbanistică, planificare eficientă care rezultă o
dezvoltare sustenabilă și armonioasă a localităților componente a unității
administrativ teritoriale Baraolt.

Implementarea proiectelor din cadrul măsurii vor asigura dezvoltarea

satelor componente, care momentan sunt dezavantajate, lipsind accesul la
infrastructura de bază. Se va moderniza infrastructura rutieră din fiecare
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localitate, comunitățile locale vor avea acces la rețelele de apă, canalizare,
gaze naturale, fiind astfel asigurate condițiile unui trai decent și
confortabil.

Drumurile agricole și silvice vor deveni practicabile și se vor soluționa
Indicatori de
rezultat

problemele de inundații în Baraolt.
•
•
•
•

Elaborarea PUG si reglementări urbanistice

Definirea direcției de dezvoltare a spațiilor de locuit (zone
ordonate)

Numărul de km de drumuri asfaltate

Creșterea gradului de acoperire a rețelei de apă în fiecare

localitate
•
•

Extinderea sistemului de apă în fiecare localitate
Numărul

de

drumuri

reabilitate/modernizate
•
•
•

agricole

și

forestiere

Lungimea șanțurilor curățate

Dimensiunea investițiilor de protecția împotriva inundațiilor

Numărul drepturilor de proprietate soluționate
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9.4.2. Măsura 4.2: Dezvoltare comunitară, învățământ și viața culturală
Scopul măsurii

Obiective conexe

Asigurarea dezvoltării comunității locale prin crearea condițiilor necesare
în domeniul învățământului, culturii și a vieții comunitare.
O1 – Realizarea unui oraș ordonat, curat, viabil

O2 – Asigurarea infrastructurii de bază în mod echitabil și echilibrat în

Descriere

toate părțile componente ale orașului

Măsura se leagă strâns de cea anterioară, este complementară acesteia, în
timp ce precedentele proiecte și activități au vizat dezvoltări din domeniul

infrastructurii de bază, prezenta măsură vine în sprijinul vieții comunitare
și dorește să contribuie la dezvoltarea armonioasă a satelor în ceea ce
privește

soluționarea

problemelor

în

domeniul

infrastructurii

educaționale, a sistemului sanitar și social, a vieții culturale și comunitare.
Am constatat pe baza analizei situației realizate în urma unor interviuri

semi-structurate cu reprezentanții tuturor domeniilor majore din Baraolt,
că în marea majoritate a cazurilor, satele aparținătoare sunt rămase la

periferie, sunt rupte de procesele socio-comunitare ale orașului,
comunitățile locale nu au acces la infrastructură de învățământ

modernizată și dotată corespunzător, la infrastructură și servicii
medicale, la spații și evenimente comunitare de înaltă calitate care să
atragă după sine o calitate crescută a vieții. Din nefericire, tendințele

demografice arată o diminuare a numărului de copii, și o scădere a
numărului populației, fenomene care dacă se coroborează cu lacunele din

domeniile socio-comunitare vor conduce la degradarea comunității locale,
la scăderea coeziunii locale și vor avea pe termen lung efecte asupra
migrării populației din această zonă.

Pentru a întoarce direcția acestor tendințe nefavorabile s-a formulat
Proiecte

prezenta măsură.

Activitățile și proiectele necesare realizării măsurii:

→ Reabilitarea, eficientizarea energetică a cladiri școlare din
Racoșul de Sus și Biborțeni

→ Modernizarea, reabilitarea, creșterea eficienței energetice și
dotarea

corespunzătoare

a

clădirilor

instituțiilor

de

învățământ (școli și grădinițe) din satele aparținătoare de

172

Baraolt: La nivelul satelor, infrastructura de învățământ a fost

modernizată numai în satul Bodoș, în urmă cu patru ani fiind
reabilitată clădirea școlii și fiind modernizat și terenul de joacă. În
cazul celorlalte sate, fiecare școală și grădiniță trebuie să treacă
prin procese de modernizare integrală, reabilitare termică și

dotare cu mobilier și mijloace și echipamente IT, în scopul
asigurării copiilor din satele Baraoltului la o infrastructură
educațională corespunzătoare și pentru facilitarea dezvoltării
actului educațional.

→ Infrastructură și servicii medicale la nivelul satelor: În satele
aparținătoare de Baraolt nu există infrastructură și servicii

medicale primare, nu sunt amenajate cabinete medicale și

populația locală nu are acces la servicii de medicină de familie,

servicii stomatologice, sa la servicii farmaceutice. Pentru a avea
acces la aceste servicii membrii comunităților locale trebuie să se

deplaseze la Baraolt, iar date fiind problemele de mobilitate

semnalate (lipsa curse de transport public) și problemele de
sănătate a populației în vârstă, pune în dificultate accesul la

serviciile sanitare și în multe cazuri se renunță la acestea care
conduce la agravarea stării de sănătate a localnicilor. În perioada

viitoare la nivelul programelor guvernamentale, prin programele
de finanțare coordonate de Compania Națională de Investiții și

prin Programul Național de Redresare și Reziliență vor fi deschise
oportunități de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii
medicale din micile comunități, prin intermediul acestora este

indicat să se asigure infrastructura sanitară și serviciile medicale
de bază pentru satele din Baraolt.

→ Modernizarea, dotarea și întreținerea căminelor culturale:
Căminele culturale sunt singurele bastioane, prin intermediul

cărora se poate organiza viața culturală și socială din sate. Aceste
clădiri funcționează la adevărata lor valoare și pot fi umplute de

activități și programe de calitate în cazul în care sunt într-o stare

fizică bună și sunt dotate corespunzător. Aceste edificii culturale
însă au fost marginalizate din punct de vedere al investițiilor de
modernizare, astfel starea lor a devenit necorespunzătoare fiind
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necesare intervenții asupra stării fizice a clădirilor, modernizarea,
eficientizarea energetică a acestora și dotarea lor cu mobilier nou,
sistem de sonorizare și lumini, echipamente IT și alte dotări
necesare bunei organizări a evenimentelor.

→ Organizarea, integrarea evenimentelor culturale locale (de
nivelul satelor) în oferta culturală a orașului: Una dintre

problemele semnalate de actorii din domeniul cultural local a fost
faptul că numărul evenimentele organizate pe plan local sunt
reduse la număr și nu au caracter integrator pentru întreaga
comunitate. Se necesită dezvoltarea ofertei evenimentelor

culturale locale în paralel cu reabilitarea infrastructurii culturale,
iar prin intermediul unor activități de informare, promovare,
comunicare trebuie introduse aceste evenimente locale în oferta

și în calendarul de evenimente orașului Baraolt, la un eveniment
local să participe întreaga comunitate pentru ca acestea să nu
devină acțiuni izolate ale unor mici comunități.

→ Finanțarea activităților culturale și comunitare: Administrația
publică locală, în temeiul legii are posibilitatea de a finanța din

bugetul propriu activitățile desfășurate de organizații non profit
în diferite domenii. Ar fi indicat ca în primă instanță administrația

locală să realizeze un program de finanțare pentru organizațiile cu

activități în domeniul cultural-comunitar, putând fi astfel finanțate
inițiative importante care ar contribui la dezvoltarea vieții
cultural-comunitare din Baraolt, această intervenție vizează toți

actorii culturali din Baraolt nu doar pe cei din satele componente.

→ Organizare de evenimente tematice: Organizare de evenimente

pentru tineret și vârstnici, zilele orașului, zilele recoltei, baluri

tematice, Fărșangul, sărbătoarea familiilor, zilele Baroti Szabo
David, zilele Ținutului Păduros, etc. toate acestea pentru
susținerea și dezvoltarea ofertei culturale locale.

→ Cultura populară, tradiții, meșteșuguri: În satele din Baraolt
există tradiții bogate în

diferite meșteșuguri, acestea sunt

elemente deosebit de importante ale patrimoniului cultural local,

astfel ar trebui pus accent pe însușirea acestor meserii de către
generațiile viitoare, fiind necesare activități de ocrotire a
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tradițiilor

adresate

tinerilor

din

Baraolt,

susținerea

meșteșugarilor și introducerea activității acestora în oferta
turistică locală.

→ Amenajare spații comunitare și terenuri de joacă în satele din
Baraolt: Populația locală, familiile tinere, copiii și vârstnicii din
sate necesită spații comunitare și infrastructură pentru
petrecerea timpului liber, care momentan lipsesc din oferta

satelor, conducând la diminuarea atractivității acestora și a

limitării posibilităților de recreație, sport și activități în aer liber,
spații de întâlnire care facilitează întărirea coeziunii sociale.

Dezvoltarea integrată a Baraoltului trebuie să țină cont de această

necesitate și să fie amenajate locuri de joacă, spații comunitare în
satele din Baraolt, care să faciliteze exigențele comunităților locale

și să confere întregului oraș un aspect modern, plăcut și plin de
Parteneriat

•

viață.

•

GAL Leader Alutus

•

Compania Națională de Investiții

•
•

așteptate

Composesoratul Local

•

Centrul cultural județean

•

Muzeul local

•
Rezultate

Consiliul Județean Covasna

Organizații locale în domeniul cultural
Administrația Fondului Cultural Național

Prin intermediul acțiunilor și proiectelor cuprinse în prezenta măsură,
satele din Baraolt vor beneficia de o infrastructură comunitară și culturală
modernă și performantă, care va servi ca fundament pentru organizarea
unor acțiuni și evenimente variate în domeniul cultural-comunitar. Se va

contribui la dezvoltarea accesului la serviciile medicale și la dezvoltarea
infrastructurii sanitare, la modernizarea clădirilor școlare.

Totodată, ca rezultatul implementării acțiunilor/proiectelor din cadrul

prezentei măsuri se vor consolida evenimentele și programele culturale și

comunitare care sunt organizate actualmente, dar cel mai mare aport

asupra dezvoltării vieții comunitare și culturale se va asigura prin
lansarea unor serii de activități/programe și evenimente noi, menite să

contribuie la colorarea paletei culturale locale, de la nivelul satelor,
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cuprinderea acestora în oferta culturală a întregului ora, contribuind
astfel la consolidarea relațiilor dintre locuitorii satelor din Baraolt și oraș,

Indicatori de
rezultat

la dezvoltarea solidarității și coeziunii sociale.
•
•
•

Numărul clădirilor școlare reabilitate și dotate

Numărul clădirilor culturale reabilitate și dotate

•

Numărul serviciilor medicale de la nivelul satelor

•

nivelul fiecărui sat

lansarea a cel puțin 2 evenimente culturale/comunitare anual la

•

Întărirea colaborării dintre actorii culturali locali

•

evenimentele culturale și comunitare

Creșterea cu cel puțin 15% anual a persoanelor care participă la
O mediatizare mult mai eficientă a orașului și a satelor în presa

regională prin intermediul evenimentelor cultural-comunitare
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9.5. Domeniul de intervenție 5: Dezvoltarea mediului de afaceri și atragerea
investitorilor
Dezvoltarea mediului de afaceri se materializează în creșterea competitivității economiei

locale din Baraolt cu scopul declarat de a contribui la îmbunătățirea viitorului economic al
acestuia.

Dezvoltarea

economiei

locale,

creșterea

competitivității au

o

importanță

incomensurabilă, deoarece sunt pilonii de bază ai succesului pe termen lung al comunității locale.
În general fiecare comunitate dispune de resurse locale care favorizează și condiții locale

unice care îngreunează dezvoltarea economică. Aceste resurse și condiții stau la baza conturării

priorităților și domeniilor de dezvoltare economică din cadrul strategiei de dezvoltare integrată
a orașului Baraolt pentru perioada 2021-2027.

Așa cum am prezentat în cadrul analizei situației, economia locală a orașului Baraolt începând

cu mijlocul secolului al XIX-lea a fost influențată de activitatea de minerit, bazată pe exploatarea

rezervelor de cărbune, exploatarea lignitului, acestea conturând profilul economic specific, iar

marea majoritate a populației active fiind ocupată în sectorul secundar, dar din păcate din pricina

schimbărilor de pe plan național în domeniul politicii industriale minele au început să fie treptat
închise începând cu anul 1970, iar după Revoluție s-au închis toate exploatările miniere din zonă
(după anul 2007 nu a mai fost nicio exploatare funcțională).

Perioada de după Revoluție a fost marcată de un regres economic specific zonelor

monoindustriale care se confruntau cu probleme de restructurare și de reorientare spre alte
sectoare economice.

Procesul de reorientare economică și identificare a noilor sectoare (ex.: turism, industria

ospitalieră) pentru stoparea declinului și în scopul revitalizării economice a orașului continuă și
în momentul de față. Din cauza acestor fenomene negative, economia zonei este pe butuci, iar

investitorii ocolesc Baraoltul. În prezent, puținii locuitori rămași își câștigă existența din
exploatarea lemnului sau din agricultură.

Așadar, momentan, la începutul celei de-a treia perioade de programare a Uniunii Europene,

de la aderarea României, Baraoltul se regăsește în situația în care, pe lângă o infrastructură de

bază precară și viața economică este slab dezvoltată, poartă amprentele trecutului industrial lăsat

în paragină, singurele resurse pe care se poate construi fiind agricultura, silvicultura și resursele
naturale și turistice care momentan sunt nevalorificate la adevărata lor valoare.

Pentru a lansa economia locală și mediul de afaceri din Baraolt pe o nouă traiectorie de

dezvoltare, în scopul atragerii unor investiții în zonă, în cadrul prezentului Domeniu de

Intervenție am cuprins trei măsuri cardinale pentru atingerea acestui obiectiv declarat.
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Dezvoltarea mediului de afaceri presupune o administrație modernă, eficientă care sprijină

prin activitățile sale dezvoltarea economiei, astfel prima dintre măsuri vizează dezvoltarea

serviciilor administrației locale în favoarea investitorilor. Cea de-a doua măsură vizează

investițiile concrete în infrastructura de afaceri care sunt indispensabile pentru dezvoltarea

actualelor întreprinderi, înființarea de noi întreprinderi locale și atragerea unor investiții din
afara regiunii. Cea de-a treia măsură se referă la valorificarea resurselor naturale și dezvoltarea

sectorului turistic, aflat într-o fază incipientă, care poate contribui însă la diversificarea

economiei locale.

9.5.1. Măsura 5.1: Dezvoltarea administrației locale, eficientizarea proceselor
administrative în sprijinul dezvoltării mediului de afaceri
Scopul măsurii

Creșterea capacității administrative, asigurarea serviciilor administrative

și serviciilor publice de calitate în sprijinul dezvoltării mediului de afaceri
Obiective conexe

local și atragerea investitorilor.

O1 – Realizarea unui oraș ordonat, curat, viabil

O5 – Asigurarea condițiilor dezvoltării unui mediu de afaceri

Descriere

corespunzător

În Baraolt, în perioada de după Revoluție, mediul de afaceri nu a avut un

partener de încredere în administrația publică locală, iar activitatea

acesteia nu a fost orientată către dezvoltarea economiei locale. Prin
Intermediul măsurii se dorește lansarea unui proces de îmbunătățire a
reglementărilor administrative (raport cost-eficiență), modernizarea

administrației publice și lansarea de noi instrumente și servicii în
conformitate cu cerințele actuale, și dezvoltarea relațiilor dintre
Proiecte

administrația locală și mediul de afaceri din oraș.

Activitățile și proiectele necesare realizării măsurii:

→ Digitalizarea administrației locale – servicii de e-guvernare:
Se necesită lansarea și dezvoltarea permanentă a unei platforme
digitale a orașului prin intermediul căreia să poată fi efectuate
plățile

taxelor,

eliberarea

documentelor,

autorizațiilor și

certificatelor, transmiterea cererilor către primăria locală, accesul

la registrul agricol, etc. Momentan, pe pagina web oficială a
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administrației locale www.primariabaraolt.ro, nu sunt accesibile

aceste servicii, această pagină poate fi dezvoltată cu funcțiile
enumerate.

→ Deschiși pentru investitori: Reorganizarea modului de lucru în
cadrul primăriei locale în așa fel încât să favorizeze întreprinderile
locale prin simplificarea de proceduri interne, asigurarea unui

ghișeu separat pentru persoane juridice, și lansarea unor serii de
evenimente și consultări între administrația publică și mediul de
afaceri din oraș și din zonă.

→ Premiul Ținutul Păduresc: Lansarea unui premiu denumit
„Premiul Ținutul Păduresc” în cadrul căreia să fie premiate acele

întreprinderi din oraș și din microregiune care produc valoare

adăugată, angajează forță de muncă din regiune și se implică activ
în dezvoltarea și promovarea zonei.

→ Biroul investitorului/întreprinzătorului: Antreprenorii din
oraș, tinerii cu spirit antreprenorial și de inițiativă, pe baza

afirmațiilor din cadrul interviurilor nu au acces la informații și
consultanță în domenii precum economia locală, finanțe, legislație

în vigoare, fonduri nerambursabile, oportunități de investiții pe
plan local, etc. Este indicat ca la nivelul aparatului propriu să se

înființeze un birou de consultanță antreprenorială care să asigure

informațiile solicitate de antreprenori sau persoane care doresc să
înființeze o afacere în Baraolt.

→ Dezvoltarea compartimentului de urbanism: Compartimentul
de urbanism are un volum ridicat de cereri, se necesită

dezvoltarea acestui serviciu prin angajarea de personal și

perfecționarea forței de muncă deoarece în viitor va crește

volumul de muncă în cadrul instituției, date fiind inițiativele de
proiecte pentru următoare perioadă și procesul de reînnoire a
planului urbanistic general.

→ Soluționarea drepturilor de proprietate și susținerea
comasării terenurilor agricole: În ceea ce privește soluționarea
drepturilor de proprietate, în Baraolt situația nu este
corespunzătoare

se necesită continuarea acestui proces prin

implicarea mult mai activă a administrației publice, ca localnicii să
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intre legal în posesia terenurilor și ca acestea să poată fi utilizate

pentru atragere de fonduri, dezvoltare de întreprinderi, comasare
pentru activități agricole rentabile, etc.

→ Brand Produs din Ținutul Păduresc: Dezvoltarea posibilităților
de valorificare a produselor locale și marketingul acestora: Există

produse locale, valorificarea acestora însă nu se realizează în
formă organizată, pe baza unui brand comun și nu există un spațiu
sau o platformă de comercializare a acestora. Se necesită crearea

unei platforme/spațiu care facilitează valorificarea produselor
locale, aceasta putând fi organizată sub formă de magazin sau

piață locală de produse. Se poate lansa un brand local, produs din

ținutul Păduresc, pentru produsele agricole și cele artizanale,
asemănător brandurilor existente în zonă. Brandul lansat poate fi

conectat la brandul „produs secuiesc”, iar autoritatea publică
locală în parteneriat cu producătorii din zonă poate lansa târgul

produselor locale (existent în formă incipientă) care să se
organizeze lunar și cu ocazia marilor Sărbători Creștine.

→ Stimularea înființării unei asociații de reprezentare a
intereselor întreprinzătorilor: La nivelul orașului nu există o
structură de reprezentare a intereselor oamenilor de afaceri, care
să fie o punte de comunicare între mediul de afaceri și

administrație, care să poarte discuțiile relevante pentru ambele

părți în domeniul planurilor de dezvoltare economică. Se necesită
lansarea unui proces în urma căruia să fie înființată o organizație

a antreprenorilor, cu care ulterior să fie dezbătute principalele
proiecte, inițiative ce se leagă de dezvoltarea mediului de afaceri

și a economiei locale din Baraolt. În conformitate cu cerințele, sau
deschiderea antreprenorilor din zonă, această structură poate fi și
de nivel micro regional, de ex. Asociația Întreprinzătorilor din
Parteneriat

•

Ținutul Pădurii, Erdővidéki Vállalkozók Szövetsége.

•

GAL Leader Alutus

•

ANCPI

•

Composesoratul Local

Consiliul Județean Covasna
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•
•
•
Rezultate
așteptate

Direcția Agricolă Covasna

Producători locali

Întreprinzători locali și regionali

Ca urmare a activităților și proiectelor din cadrul măsurii, la nivelul
orașului Baraolt dar și la nivel micro-regional, va exista o administrație

publică în sprijinul mediului de afaceri, care va funcționa prin proceduri

simplificate, aproape de exigențele întreprinzătorilor și investitorilor, vor
fi asigurate acele baze fundamentale care vor facilita dezvoltarea mediului

de afaceri și a economiei locale, prin servicii și structuri suport pentru
antreprenori și prin soluționarea problemelor drepturilor de proprietate,
realizare brand pentru produse locale, etc.
Indicatori de

•

rezultat

•

1 platformă digitală a administrației publice

•

numărul operațiunilor și utilizatorilor platformei digitale

•

pentru persoane juridice

•

Baraoltului și regiunii

•
•

reorganizare în administrația locală, realizare ghișeu separat
numărul premiilor acordate pentru antreprenori devotați
1 birou cu 2 angajați pentru întreprinzători și investitori

1 compartiment urbanism întărit, cu servicii și procedee eficiente

numărul drepturilor de proprietate soluționate și dimensiunea

terenurilor comasate
•
•

1 brand realizat și cantitatea produselor comercializate

1 asociație înființată pentru antreprenori, numărul membrilor și a
entităților deservite
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9.5.2. Măsura 5.2: Investiții în mediul de afaceri, stimulare dezvoltării
economiei locale
Scopul măsurii

Realizarea acelor proiecte, activități și proceduri administrative care sunt
fundamentale pentru a relansa viața economică din Baraolt pe o

Obiective conexe

traiectorie de dezvoltare.

O1 – Realizarea unui oraș ordonat, curat, viabil

O5 – Asigurarea condițiilor dezvoltării unui mediu de afaceri

Descriere

corespunzător

Am concluzionat pe baza datelor și experiențelor dobândite că în Baraolt,
din perspectiva dezvoltării economiei locale există numeroși factori ce

influențează negativ procesul de creare a unui sector economic eficient și

sustenabil. Orașul și zona este ocolită de investitori, în ultimii ani nu au
fost realizate investiții care să asigure locuri de muncă și venituri

rezonabile pentru populația locală, fostele exploatări miniere au fost
închise, nu au fost înregistrate rezultate semnificative din punct de vedere
economic după încadrarea orașului în zonele defavorizate ale României,

iar orașul este într-o permanentă căutare a unei soluții de ieșire din starea
actuală de îngrijorare economică, care produce efecte negative asupra
întregii comunități.

După închiderea exploatațiilor miniere, resursele locale pe care se poate
construi activitatea economică a orașului pot fi identificate în activitățile
agricole, unde însă lipsește colaborarea dintre actori, problemele de
valorificare a produselor, un alt segment pe care ne putem baza este

exploatarea și prelucrarea lemnului, care iarăși este subdezvoltat, cu un
grad minim de prelucrare, masa lemnoasă exploatată este valorificată fără
a se produce valoare adăugată, iar o resursă deosebit de importantă este

reprezentată de apele minerale din localitățile componente, care rămân
nevalorificate momentan la adevărata lor valoare.

Astfel, în acest context, pentru a reporni motoarele economiei locale, în
cadrul prezentei măsuri de dezvoltare sunt necesare următoarele
Proiecte

activități și proiecte.

Activitățile și proiectele necesare realizării măsurii:
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→ Înființare mini-parc industrial: Baraolt dispune de un teren de 10
hectare (fosta stație tehnică de pe strada Uzinei), care însă nu este

dotat corespunzător cu utilitățile de bază, și nu există studii de
fezabilitate pentru o asemenea inițiativă. Se necesită elaborarea unui
studiu de fezabilitate prin care să se pună bazele realizării unui parc

industrial în Baraolt, asigurarea utilităților necesare acestei

infrastructuri de afaceri alimentarea cu apă, gaz, rețea de canalizare,

alimentare cu energie electrică și gaze naturale), care ar reprezenta
o locația avantajoasă pentru firmele locale dar și pentru potențialii

investitori. Pe baza resurselor existente, profilul parcului trebuie să

se orienteze în special către prelucrarea lemnului, putându-se instala

aici întreprinderi specializate în producția de mobilă, fabricarea
jucăriilor din lemn, etc.

→ Plan Urbanistic General care să cuprindă delimitarea zonei
necesare pentru parcul industrial al orașului

→ Realizare campanii de informare despre inițiativa înființării unui

parc industrial, în scopul atragerii afacerilor locale în această locație
și în scopul atragerii unor investitori din afara regiunii.

→ Realizare unei analize cu privire la resursele umane existente în
oraș și zonă, la gradul de calificare al acestora și atitudinea oamenilor
față de reconversie profesională, pentru a putea prezenta
investitorilor o situație reală despre forța de muncă ce poate fi
angajată în cazul în care doresc să se stabilească în Baraolt.

→ Realizarea unui catalog al oportunităților de investiție în oraș și

zonă, care să cuprindă terenurile, clădirile ce pot fi puse la dispoziția

întreprinderilor, promovarea acestora prin intermediul platformelor
web (pagina orașului, facebook), transmiterea acestora către
organizații ale investitorilor din țară și străinătate.

→ Incubator de afaceri și magazin de prezentare și comercializare
a produselor artizanale: Realizarea unui incubator pentru
producătorii/artizanii locali. Lansarea unui program prin care

producătorii locali primesc o infrastructură în care își pot desfășura
activitatea, care să fie dotat și cu un magazin de prezentare și

comercializare, asigurarea serviciilor de mentorat, identificarea în
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comun a oportunităților de comercializare, marketing, și alte servicii

suport. În perioada următoare se vor elibera numeroase clădiri aflate

în domeniul public al orașului Baraolt, acestea sunt în proces de
intabulare, astfel există posibilitatea identificării unui spațiu

corespunzător acestui proiect. După identificarea spațiului, prin
intermediul birului pentru afaceri din APL, în cadrul incubatorului și

magazinului de prezentare trebuie să fie asigurate următoarele:
spațiu de lucru, infrastructură IT, networking între start-upuri,

consultanță financiară, juridică și de marketing, contacte cu

potențiali investitori și clienți. Din această inițiativă se poate dezvolta
„casa meșterilor, artizanilor” în cadrul căreia se pot însuși
cunoștințele legate de diferitele meserii populare, acestea putând fi

introduse și în oferta turistică locală. În această casă a artizanilor se

pot organiza diferite cursuri în domenii precum muzică, fotografie,
arte plastice, etc.

→ Sprijinirea întreprinderilor nou-înființate: Administrația locală,
printr-o politică fiscală eficientă poate stimula înființarea de noi

întreprinderi prin acordarea unor reduceri de taxe și impozite, chirii

în limitele prevederilor legale, prin acestea stimulând apariția și
supraviețuirea unor noi afaceri.

→ Promovarea

spiritului

antreprenorial

și

dezvoltarea

creativității în școli în rândul tinerilor: în cadrul unor programe

facultative în școli și în cadrul programelor destinate tinerilor,
trebuie promovat spiritul antreprenorial și trebuie prezentate bazele

comportamentului etic al antreprenorului. În aceste activități pot fi

implicați oamenii de afaceri cu succes și tinerii din localitate,
incubatorul de afaceri din Sfântu Gheorghe, etc.

→ Dezvoltarea agriculturii și zootehniei: Unul din resursele

economice ale orașului, în special a satelor aparținătoare este legat
de activitatea agricolă și zootehnică. Activitatea agrară atrage şi

astăzi mulți locuitori ai orașului, avantajele oferite de acest domeniu,

şi completarea veniturilor, precum şi alte valori sociale şi culturale
care sunt legate de agricultură sunt în favoarea susținerii acestui

domeniu. Însă în forma actuală activitatea nu este rentabilă, se
necesită înființarea de cooperative agricole în domeniul cultivării
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plantelor și procesării laptelui și a cărnii, iar prin cooperare să fie
realizate investiții prin fonduri nerambursabile în unități de
procesare a cărnii, laptelui. În oraș nu există unitate de procesare a

laptelui, cea mai apropiată fiind în comuna Bățani, și există un număr
mare de persoane care produc lapte care este valorificat la un preț
redus.

→ Informarea fermierilor: Fermierii din Baraolt, pe baza propriilor

afirmații se confruntă cu lipsă de informații în diferite domenii, cum
ar fi oportunitățile de afaceri, fonduri nerambursabile accesibile, etc.

motiv pentru care sunt lipsiți de curaj și inițiativă în ceea ce privește
cooperarea, elaborarea unor planuri de afaceri și realizarea

proiectelor de finanțare. Trebuie organizate evenimente de

informare prin intermediul biroului de afaceri din cadrul APL, în
cadrul cărora fermierii se pot familiariza cu bune practici, avantajele
cooperării,

posibilități

de

finanțare,

oportunități de comercializare, etc.

bazele

marketingului,

→ Composesoratele locale, actori economici: Momentan, activitatea
principală a Composesoratelor locale se concentrează asupra

exploatării și valorificării lemnului. Există însă resurse importante de
fructe de pădure (mure, zmeură, afine, ciuperci) care momentan nu

sunt colectate, prelucrate și valorificate în formă organizată.

Composesoratele locale au oportunitatea și resursele necesare prin
care să înființeze întreprinderi, care să valorifice în mod eficient
aceste resurse naturale și să asigure venituri pentru mai multe
persoane din Baraolt. Activitatea economică poate cuprinde și unități

de prelucrare a lemnului nu doar de colectare și prelucrare a
fructelor de pădure și a ciupercilor, putându-se astfel valorifica

lemnul la prețuri mult mai înalte decât în forma actuală, când lemnul
este achiziționat din Baraolt în formă de buștean.

→ Sprijinirea instalării unor surse alternative de energie:
Sprijinirea valorificării resurselor de energie regenerabile, al
energiilor curate (energia solară, hidroenergia, energia eoliană,

energia geotermală), ale diverselor plante (salcia, stuful, etc.) sau al
energiei obținute din prelucrarea deșeurilor, fie vorba de investiții
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realizate de investitori străini sau din inițiativă locală. De exemplu:
Parteneriat

înființarea uzinei de biomasă, înființarea unui parc fotovoltaic etc.

•
•

GAL Leader Alutus

•

Composesoratele locale

•

Direcția Agricolă Covasna

•
•
•
•
•
Rezultate
așteptate

Consiliul Județean Covasna

Producători locali

Întreprinzători locali și regionali
Investitori din afara regiunii

Incubatorul de afaceri din Sfântu Gheorghe

Localitățile înfrățite

Prin intermediul activităților și proiectelor, economia și mediul de afaceri
al orașului Baraolt va primi din nou acea atenție de care are nevoie pentru

a se dezvolta în mod eficient și sustenabil, prin infrastructura de afaceri și

serviciile și facilitățile conexe vor se vor întări întreprinderile existente,
vor apărea noi întreprinderi start-up și în oraș se vor stabili investiții din

afara regiunii. Mediul de susținere a afacerilor va contribui la dezvoltarea

și creșterea spiritului antreprenorial, contribuind la creșterea numărului
de întreprinderi noi înființate.

Totodată, ca rezultatul măsurii se va contribui la salvgardarea și

dezvoltarea unor activități tradiționale (agricultura, artizanatul), la

diversificarea economiei locale prin creșterea cererilor față de produsele
Indicatori de
rezultat

locale și integrarea acestora în oferta turistică locală.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numărul firmelor existente

Număr firme nou înființate anual

Cifra de afaceri/profit realizat de către firme locale
Rata șomerilor

Număr întâlniri, programe organizate

Investiții realizate de către firme locale
Parc industrial delimitat și înființat

Incubator înființat, numărul firmelor deservite

Sume atrase din fonduri externe nerambursabile
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9.5.3. Măsura 5.3: Dezvoltarea turismului
Scopul măsurii

Obiective conexe

Descriere

Valorificarea resurselor naturale și culturale, prin dezvoltarea sectorului
turistic în scopul diversificării economiei locale.

O3 – Întărirea rolului de organizator regional al orașului
O5 – Asigurarea condițiilor dezvoltării unui mediu de afaceri
corespunzător
O8 – Creșterea atractivității turistice prin dezvoltarea și concentrarea
ofertei turistice

Turismul, ca sursă de venit și pilon de bază al economiei locale, momentan

nu este dezvoltat și organizat la adevărata sa valoare. Există o deschidere

și viziuni strategice asupra dezvoltării acestei ramuri economice,
Baraoltul și regiunea apropiată dispune și de resurse culturale, naturale
prin care se pot obține performanțe mai bune decât cele actuale. Însă,
acest potențial și resursele existente nu pot fi valorificate fără a fi realizate

investiții importante în dezvoltarea infrastructurii turistice și o strategie
clară de marketing turistic care să cuprindă toate programele și serviciile
ce totalizează oferta turistică locală. Nu în ultimul rând, un turism bine

organizat presupune și un cadru instituțional funcțional, care este
inexistent actualmente, organizarea, promovarea și valorificarea

resurselor turistice fiind realizate ad-hoc, cu o eficiență și rentabilitate
redusă.

Așadar prin prezenta măsură, în afară de proiectele aferente dezvoltării

infrastructurii turistice formulăm și acele activități care sunt necesare
pentru servicii variate, de înaltă calitate, și pentru dezvoltarea unui cadru
instituțional care să asigure în mod eficient activitatea de organizare și
promovare a orașului Baraolt.

Condiția de bază a valorificării resurselor și obiectivelor turistice constă
în gradul de dezvoltare și accesibilitate a infrastructurii turistice.
Existența în sine a resurselor turistice nu este îndeajuns pentru

dezvoltarea și funcționarea eficientă a sectorului, astfel măsura vine în
sprijinul dezvoltării infrastructurii și accesibilității obiectivelor turistice.

Măsura cuprinde și lansarea și dezvoltarea unor programe de care să

poată beneficia turiștii sosiți pentru o perioadă mai îndelungată, sau chiar
și pentru cei care sunt în tranzit, programe variate pentru fiecare vârstă.
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În completarea dezvoltării ofertei turistice măsura vizează și dezvoltarea
activităților de marketing pentru a ajunge la anumite segmente țintă. Din

acest motiv printre primele activități trebuie să fie şi conturarea unui
mesaj distinctiv, urmat de construirea unui brand turistic diferențiat şi

atractiv pentru a accesa noi piețe şi pentru a putea susține întreprinderile
turistice de pe plan local.
Proiecte

Activitățile și proiectele necesare realizării măsurii:

→ Dezvoltarea capacității de cazare a orașului: Din analiza situației

a reieșit că în Baraolt există două unități turistice cu funcții de cazare,
Pensiunea Contele Kalnoky și Pensiunea Derzs, aceste două structuri

au în totalitate o capacitate de cazare de 47 de locuri. Această

capacitate este redusă, în scopul ca să se asigure infrastructura de

primire pentru un număr considerabil de turiști se necesită
dezvoltarea actualei capacități de cazare, prin intermediul unor
investiții locale iar în afară de structurile clasice de cazare strategia
susține și înființarea unor locuri de cazare în structuri precum
camping-uri, bungalow-uri, etc.

→ Realizarea inventarului atracțiilor turistice ale orașului și a
regiunii ce pot fi introduse în oferta turistică a regiunii și
realizare brand turistic Ținutul Păduresc. În oraș și în zonă există

atracții turistice și resurse nevalorificate momentan, care după
inventarierea lor, marcarea și amenajarea corespunzătoare pot fi

incluse în circuitul turistic local. Pentru un sejur cât mai plăcut și

îndelungat în afară de resursele turistice locale se vor include în turul
Ținutului Baraolt și monumentele istorice, castelele, conacele,

atracțiile naturale și programele culturale din localitățile ce formează

Ținutul Păduresc. Succesul turismului se poate atinge prin
colaborarea localităților din regiune și formarea unui brand turistic
comun, cel al destinației turistice Ținutul Păduresc.

→ Valorificarea în turism a elementelor patrimoniului construit:
Introducerea în oferta turistică a Bisericilor locale, a monumentelor
și clădirilor care reprezintă valori arhitecturale, culturale și istorice
ale orașului (Muzeul depresiunii Baraolt, Biserica reformată, biserica

unitariană din Racoșul de Sus, casele memoriale ale scriitorilor Baroti
Szabo David și Benedek Elek, Castelul Kalnoky, ruinele cetății
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Tiborcz, fabrica de îmbuteliere a apei minerale din Biborțeni). Multe

dintre aceste elemente ale patrimoniului construit necesită activități

de reabilitare pentru a putea fi valorificate în turism, proprietarii de

drept necesită sprijin pentru a accesa fonduri de finanțare prin
viitoarele programe de finanțare, Programul Leader, Programul

Operațional Regional 2021-2027, Programul Național de Redresare

și Reziliență.

→ Reabilitarea și crearea de noi spații verzi pe teritoriul orașului
și a satelor: Un oraș frumos și atractiv pentru locuitori și vizitatori
are nevoi de spații verzi, parcuri modernizate și înfrumusețate. Există

în implementare un proiect de finanțare prin care se va realiza

modernizarea a două parcuri în oraș, pe str. Libertății și pe Calea

Trandafirilor, suprafața totală a parcurilor însumând aproximativ 1
hectar, și se vor amenaja mobilier stradal, wc public, punct de
informare, fântână arteziană, etc. Prezenta strategie susține
finalizarea

acestei

investiții

și

extinderea

activităților

de

înfrumusețare a localității și la nivelul satelor aparținătoare pentru a
asigura posibilități de recreere și petrecere a timpului liber pentru
locuitori și un oraș frumos și atractiv pentru vizitatori.

→ Reabilitarea băii minerale din Biborțeni

→ Marcarea și amenajarea de trasee turistice: cărări, alei turistice,
trasee de alergat, drumeții și piste de biciclete prin intermediul
cărora turiștii pot face o vizită în pădurile apropiate, la peștera

Merești, Cheile Vârghișului, Ozunca Băi, furnalul Bodvaj, și pot vizita
obiectivele turistice din zonă. Este foarte important ca aceste trasee

să fie omologate, marcate corespunzător, și să poată fi parcurse în
condiții de siguranță.

→ Valorificarea apelor de suprafață, a bălților: În localitățile
orașului (Racoșul de Sus) există bălți care sunt nevalorificate și
întreținute. Acestea trebuie amenajate în scopuri de agrement și
pescuit sportiv pentru a crește oferta turistică locală.

→ Amenajarea unui muzeu al mineritului Baraolt: Tradiția și

trecutul minier al orașului poate fi prezentat turiștilor sosiți în zonă

prin amenajarea unui muzeu local care să prezinte epoca în care
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orașul a fost bazat pe activitatea minieră pentru turiștii care vizitează
zona.

→ Dezvoltarea carierei de la Racoșul de Sus ca atracție turistică: În
această zonă poate fi amenajată o belvedere, se poate amenaja
muzeul prezentat mai sus, iar tot în această zonă se poate expune și

scheletul de mastodont de 4 milioane de ani, aproape complet, aflat
actualmente în expoziția Muzeului Depresiunii Baraolt. Astfel,
această zonă ar fi dezvoltată ca fiind un obiectiv turistic de mare

interes, putând deveni principala atracție a Baraoltului, mai ales că în
apropiere sunt și ruinele cetăților Rika și Attila, și în zonă poate fi

amenajată și o potecă turistică.

→ Reabilitarea și punerea în funcțiune a ștrandului din Baraolt:
Prin intermediul proiectului „Drumul apelor minerale” au fost
reabilitate bazinele ștrandului și clădirea vestiarelor, însă această

infrastructură nu a fost întreținută și momentan se află din nou întro stare degradată, necesitând acțiuni urgente de reabilitare și

predarea în folosință a acestuia pentru locuitorii orașului și turiștii
sosiți în zonă. Este o resursă ce poate avea o contribuție imensă

asupra activităților de petrecere a timpului liber pentru locuitori și

pentru dezvoltarea sectorului turistic local și zonal.

→ Dezvoltarea cadrului instituțional din turism: Există inițiativa

înființării unui centru de informare turistică, ce se va realiza prin

intermediul proiectului ce vizează modernizarea parcurilor. În
paralel cu acest birou de informare, este necesar a se înființa o

asociație turistică de nivel regional (Asociația turistică Ținutul
Pădureni) care să fie înființată de agenții turistici ai regiunii, la

inițiativa biroului de informare turistică și a primăriei Baraolt.
Asociația va trebui să primească un rol definitoriu în organizarea

funcționării turismului din Ținutul Păduresc, cea mai bună variantă
posibilă ar fi ca aceasta să funcționeze în formă de organizație de

management al destinației turistice, implicându-se în activitățile de
planificare, organizare și promovare din domeniul turismului local și
regional.

190

→ Asigurarea continuității programelor existente: Există un set de

programe la nivelul orașului care necesită continuitate, printre
acestea se numără programe precum: zilele orașului Baraolt, zilele
culturale ale Depresiunii Baraolt, târguri de Crăciun și de Toamnă,

balul strugurilor, expozițiile științifice și istorice, seratele și
prelegerile literare organizate de biblioteca orășenească, etc..

Acestea sunt programe existente, ce necesită continuitate și sprijin
din partea cadrului instituțional din turism și din partea
administrației publice locale.

→ Organizare de noi evenimente și programe: Deși există o serie de
programe, prezentate mai sus, oferta de programe culturale,
comunitare și turistice a orașului este destul de vagă, pentru

dezvoltarea vieții culturale, a ofertei culturale și turistice este

necesar să se organizeze programe de o varietate și calitate crescută.

Se pot organiza serate de dans, evenimente culinare, festivalul

artizanilor, meșteșugarilor, festivalul cultural Ținutul Păduresc,
conferințe despre valorile și resursele naturale ale regiunii, excursii

tematice în localitățile din zonă (drumul conacelor și castelelor,
drumul apelor minerale, etc.).

→ Planificarea activităților de marketing turistic și implementarea
acestora (ex.: publicații, participarea la târguri, pagina web, pagini de

socializare, campanii de promovare în mediul on-line, pe radio și TV)

→ Realizare pagină web pentru prezentarea și promovarea
turismului: Realizarea paginii web www.visitbaraolt.ro sau

www.gototinutulpaduresc.ro în scopul ca această pagină să devină
principalul canal de promovare și informare a turiștilor care sunt

Parteneriat

interesați de aceste meleaguri.

•

Consiliul Județean Covasna

•

GAL Leader Alutus

•

Întreprinderi locale din turism

•
•

Producători locali

•

ADR Centru

•

Investitori locali și regionali
Biroul de informare în curs de înființare
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•
•
Rezultate
așteptate

Asociația pentru dezvoltarea turismului în județul Covasna

Localitățile înfrățite

În Baraolt, în domeniul turismului sunt multe de făcut în scopul ca această

ramură economică să fie funcțională, organizată și profitabilă, să aducă

beneficiile așteptate. Prin intermediul măsurii se va contribui la
dezvoltarea infrastructurii turistice, la creșterea capacității de care iar

prin propunerile formulate turismul din Baraolt și din regiune va
beneficia de o bază instituțională, capabilă să realizeze cu succes

activitățile de planificare și management turistic, venind în sprijinul
valorificării resurselor culturale și turistice existente în oraș și în zonă.
Măsura totodată vine în suportul dezvoltării ofertei turistice a orașului,

prin atenta planificare și coordonare a inițiativelor, investițiilor din acest

sector și nu în ultimul rând turismul local va beneficia de o activitate de
marketing și promovare bazată pe planificare și organizare, acțiunile de

promovare putând astfel realizate într-un mod mult mai eficient decât
Indicatori de
rezultat

practica actuală.
•
•
•
•
•

Numărul locurilor de cazare existente și realizate

Număr firme nou înființate în domeniul turismului

Numărul resurselor turistice cuprinse în inventarul regional

numărul clădirilor de patrimoniu introduse în circuitul turistic

•

1 brand turistic regional dezvoltat

•

verzi

suprafața spațiilor verzi amenajate și dimensiunea noilor spații
numărul și lungimea traseelor/aleilor/potecilor turistice și al

pistelor de biciclete
•
•
•
•
•
•
•
•

numărul bălților amenajate și introduse în circuitul turistic
1 muzeu al mineritului realizat

1 atracție turistică dezvoltată la Racoșul de Sus și numărul

vizitatorilor

1 ștrand orășenesc reabilitat și repus în funcțiune

1 asociație turistică înființată, numărul membrilor

Numărul evenimentelor organizate și numărul vizitatorilor
1 pagină web realizată, numărul de accesări

Creșterea numărului de sosiri ale turiștilor anual cu cca. 10%
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10.
Nr.
Crt.

LISTA PROIECTELOR ȘI CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE
Denumirea
măsurii

1.2

Investiții în îmbunătățirea
funcționării orașului,
dezvoltarea aspectului
urban și lansarea unui

Asigurarea unor condiții de bază
necesare dezvoltării orașului:
clarificarea drepturilor de
proprietate (private și publice)

1.1.

Numele proiectului

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventarierea fondului de construcții aflat pe teritoriul orașului
Actualizarea domeniului aflat în proprietatea orașului
Lansarea unui proces de înregistrare a terenurilor și imobilelor
Topografierea și înregistrarea străzilor, drumurilor și spațiilor
publice
Promovarea importanței înregistrării a proprietăților în rândul
localnicilor
Evaluarea, preluarea și punerea în valoarea a unor construcții și
terenuri aflate în proprietatea întreprinderii miniere
Crearea unui plan de acțiune pentru utilizării și administrării
imobilelor
Crearea studii, documentații tehnico-economice și proiecte pentru
modernizarea, transformarea, reutilizarea unor clădiri/construcții
Dezvoltarea resurselor existente la nivelul APL, creșterea
potențialului uman
Modernizarea, digitalizarea serviciilor asigurate de administrația
publică locală
Transfer al funcțiilor administrative într-o clădire funcțională
Organizarea dezbateri și forumuri prin implicarea localnicilor
Eficientizarea dialogului social
Stabilirea/revizuirea sau completarea în PUG
Program pentru reabilitarea fațadei clădirilor

Nivel de
prioritate
(1-5)
1
2
1

Surse de finanțare

•
•

Buget Local
ANCPI

1
1

2
3
3
2
3
2
3
3
1
2

•

Buget Local

•

POR 2021-2027

•

PNDL

•

CNI

•

Programul Național
de Redresare și

•

reziliență

AFM
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Nr.
Crt.

Denumirea
măsurii

Numele proiectului

•
•
•
•
•
•
•
•
Dezvoltarea sistemului rutier și dezvoltarea
mobilității la nivelul orașului

2.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crearea unui proiect amplu care vizează renovarea clădirilor aflate
în spațiul central al orașului
Regândirea, reutilizarea spațiului central al orașului
Reabilitarea blocurilor
Modernizarea cartierelor de locuit
Construire/transformare clădiri în locuințe de serviciu
Întreținerea parcului, înființarea de noi spații verzi, locuri de joacă
Programe și competiții care vizează înfrumusețarea orașului
Construire/finalizare a porțiunii drumului care va asigura
posibilitate de ocolire a orașului
Modernizarea drumurilor și străzilor locale
Reabilitarea și modernizarea străzii Apei în orașul Baraolt
Extindere și modernizare rețea de trotuare
Construire sistem de piste/trasee și benzi pentru bicicliști
Regândire/realocare spații publice
Amenajare de parcări în proximitatea zonelor frecventate
Modernizarea și întreținerea drumurilor de exploatație agricolă și
forestieră
Creșterea siguranței în circulației
Dezvoltarea transportului public
Înnoirea parcului de autobuze destinate transportului public
Construirea garii de autobuz in orasul Baraolt
Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitatile
arondate orasului Baraolt

Nivel de
prioritate
(1-5)
3

Surse de finanțare

2
1
1
2
1
3
3
1
1
2
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1

•

Buget Local

•

POR 2021-2027

•

PNDL

•

CNI

•

Programul Național

de Redresare și
reziliență
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2.2

Denumirea
măsurii
Dezvoltarea și extinderea
infrastructurii de utilități
publice

Nr.
Crt.

Susținerea programelor și proiectelor în
domeniul protecției mediului

2.3

Numele proiectului

Nivel de
prioritate
(1-5)
1
1
2
1
2
2
2
2

•
•
•
•
•
•
•

Extindere rețele de distribuție, canalizare menajeră și pluvială
Modernizarea și extinderea sistemului de apă potabilă
Extinderea reţelei de energie electrică și dezvoltarea capacității
Întreținerea și extinderea sistemului de iluminat public
Extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale
Susținerea sistemului de salubrizare
Construire și modernizare sistem de scurgere și evacuare a apelor
pluviale

•
•

Construirea de insule ecologice digitalizate
Susținerea unui management sustenabil al fondului forestier
industria de prelucrare a lemnului

2

Susținerea funcționării composesoratelor

3

Organizare activități comunitare de plantare copaci, reîmpăduriri cu

implicarea localnicilor

3

Sprijinirea activităților agricole care să respecte principiile de eco-

2

•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea relațiilor între proprietari de păduri și firme din

condiționalitate

•
•

Buget Local

•

AFM

1

•

2

•

Buget Local

PNS 2021-2027

•

LEADER

•

Consiliul Județean

•

Protecția și valorificarea ariei protejate Natura 2000

3

depozitări ilegale al deșeuri

1

Înființare sistem de monitorizare și de control cu privire la

Surse de finanțare

POR 2021-2027

Covasna
AFM
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Nr.
Crt.

Denumirea
măsurii

Numele proiectului

•
•
•

Dezvoltarea centrului
educațional

curățarea sistematică albiilor pârâurilor

•

Protejarea și valorificarea apelor minerale existente în zonă

•

vederea protecției peisajului natural

•

importanței protecției mediului și a prevenirii formării deșeurilor

•

accentul pus pe continuarea ecologizării zonelor de minerit

•

3.1

Centru integrat de colectare destinat materialelor rezultate din
demolari
Realizare investiții în scopul prevenirii inundațiilor, amenajarea și

•
•
•
•
•
•
•

Nivel de
prioritate
(1-5)
1

1
2

Includerea unor măsuri în planul de amenajare teritorială în

2

Organizarea unor activități comunitare în vederea conștientizării

2

Reabilitarea, revitalizarea mediului afectat de diferite activități, cu

1

Sprijinirea investițiilor în resurse regenerabile de energie

Finalizarea lucrărilor la noile clădiri componente ale centrului
școlar
Creșterea eficienței energetice a clădirilor apartinand Școlii
Generale Gaál Mózes din localitatile arondate orașului Baraolt
Comasarea școlilor
Modernizarea ofertei învățământului profesional
Dotarea corespunzătoare a școlilor
Construire sală de sport
Dezvoltarea serviciilor de after-school
Creșterea atractivității regionale a complexului școlar – Transport
școlar

Surse de finanțare

3
1
1
1
1
1
2
2
1

•
•
•
•
•
•
•

Buget Local
POR 2021-2027
LEADER ALUTUS
PNDL
CNI
Consiliul Județean
Covasna
Programul
Operațional
Incluziune și
Demnitate Socială
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Nr.
Crt.

Denumirea
măsurii

Numele proiectului

•
•
•
•
•
•
•

•

3.2

Dezvoltare centru de sănătate

•
•

Creșterea atractivității regionale a complexului școlar – Cămin elevi
Dezvoltarea grădiniței
Perfecționarea cadrelor didactice
Amenajarea curții complexului școlar
Dezvoltarea programelor extra curriculare
Construirea unei crese în orașul Baraolt
Modernizarea terenului sport, amenajare parcări și alei în incinta
școlii din orasul Baraolt

Nivel de
prioritate
(1-5)
2
2
2
3
2
1

•

Programul Național
de Redresare și
reziliență

Buget Local

1

Amenajare cabinet medical modern în oraș

1

•

1

•

Dezvoltarea spitalului orășenesc: clădire nouă: amenajare serviciu

1

Atragerea medicilor de familie în oraș

•
•

de urgență la parter, ambulatoriu la etaj, laborator de microbiologie
la subsol.
•

Surse de finanțare

Reabilitare alei, parcari și instalatii exterioare de alimentare cu apa

1

potabila, canalizare menajara, canalizare pluviala si iluminat public
•

in incinta spitalului orășenesc Baraolt

•

domenii lipsă: medic pediatru, specialist gastroenterologie, etc.

•

Dezvoltarea resurselor umane: Atragerea unor specialiști în

1

Imbunatatirea infrastructurii ambulatorii in Oras Baraolt -

1

Dezvoltarea și modernizarea dotărilor și echipamentelor din spital

Consiliul Județean
Covasna

POR 2021-2027
Programul Național
de Redresare și
reziliență
Orase înfrățite
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Nr.
Crt.

Denumirea
măsurii

Numele proiectului

•
•
•
•

3.4

Punct de
întâlnire
culturală și de
educație

Regiune cu servicii sociale
extinse

3.3

Modernizarea serviciilor spitalicești în cadrul Spitalului Orășenesc

Baraolt din județul Covasna prin construirea unei noi aripi

1

Construire/amenajare locuințe pentru medici

2

Modernizarea și refuncționalizarea parțială a policlinicii Baraolt

•

Înființare centru paliativ

•

prevenției în domeniul medical

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de
prioritate
(1-5)
1

Campanii de informare și conștientizare despre importanța

Construirea locuintelor sociale

Înființare centru de servicii pentru vârstnici

1

3
1
2
3

Clubul vârstnicilor (centru de zi)

2

Organizare de evenimente sociale

3

Centru rezidențial pentru copii cu dizabilități

2

Extinderea, dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu

2

Programe pentru dependenți

2

Construirea unui centru cultural in orasul Baraolt

2

Marketing cultural

2

Dezvoltarea ofertei Casei de Cultură

Surse de finanțare

2

• Buget local
• Programe
Guvernamentale (CNI,)
• POR 2021-2027
• Programul Operațional
Incluziune și Demnitate
Socială
• Programul Național de
Redresare și reziliență
• Consiliul Județean
Covasna
•
•
•

Buget propriu
LEADER
Consiliul Județean
Covasna
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Nr.
Crt.

Denumirea
măsurii

Numele proiectului

•
•
•

2

2

3

•
•

Casa meșteșugarilor din Zona Baraolt
Galeria Zona Baraolt

2

•

Radio Zona Baraolt

2

•

Sprijin cultural

1

•
•
Susținerea unei vieți active:
recreere, sport, divertisment

Proiectul Muzeului Zonei Baraolt 2 Expoziție Zona Baraolt
Înființarea unui Centru Regional de Cunoaștere

•

3.5

Proiectul Muzeului Zonei Baraolt Parcul Paleontologic și Mineral

Nivel de
prioritate
(1-5)
1

•
•
•
•
•

Organizarea de evenimente individuale folosind caracteristicile și
particularitățile locale
Sprijinirea evenimentelor comunitare tradiționale
Dezvoltarea bazei sportive

Renovarea terenurilor de fotbal

Dezvoltarea terenurilor de sport,

Construirea de terenuri multifuncționale cu iarbă artificială
Construire bazin de inot didactic si de agrement
Dezvoltarea stadionului

1

Surse de finanțare

•

•
•
•
•
•

2

1
2

•
•

Administrația
Fondului Cultural
Național
Fondul Bethlen
Gabor
Programul Csori
Sandor
INTERREG 20212027
Programul Europa
Creativă
Programul RoCultura
Buget Local

Fondul Bethlen
Gabor

2

•

2027

2
1
2

INTERREG 2021-

•

Programul Europa
pentru cetățeni
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Nr.
Crt.

Denumirea
măsurii

Numele proiectului

•

Bază sportivă tip 2 în orașul Baraolt: Construirea unei noi săli de
sport

•
•
•

Punerea în funcțiune a ștrandului

•

Orășenesc Baraolt

•

Sprijinirea activităților de
organizare comunitară ale
organizațiilor civile și de
tineret

•
3.6

Sprijin pentru Academia de Fotbal

•

Nivel de
prioritate
(1-5)

1
2
1

Sprijin pentru lansarea de noi divizii în cadrul Clubului Sportiv

3

Crearea de oportunități sportive în oraș

1

Funcționarea programului sport pentru preșcolari

Sprijinirea creării unui loc pentru recreere și divertisment cultural

2

2
1

•

Casă civilă

•
•
•
•

Sprijinirea asociațiilor

1

Centrul de tineret

2

Crearea unei imagini civice și de evenimente unificate a orașului

2

Programe de cooperare

2

Înființarea unui centru de educație

Surse de finanțare

2

•
•
•

•
•

Buget local
Consiliul Județean
Covasna
Administrația
Fondului Cultural
Național
Fondul Bethlen
Gabor
Programul Csoóri
Sandor
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Nr.
Crt.

Denumirea
măsurii

Numele proiectului

•
•
•
•
Amenajarea teritoriului și dezvoltarea satelor

4.1

•
•

Elaborarea și aprobarea noului Plan Urbanistic General al orașului
Intabularea terenurilor și clădirilor din sate
Comasarea terenurilor
Înființare rețea de alimentare cu apă și apă uzată în localitățile
Biborteni și Bodoș

Înființare rețea de alimentare cu apă și apă uzată în localitățile
Căpeni si Micloșoara

Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitatile

Nivel de
prioritate
(1-5)
1
1
1
1

•

•

•

Dezvoltări necesare în satul Racoșul de Sus:
o Modernizarea infrastructurii rutiere
o Finalizare sistem de alimentare cu apă și construire rețea de
canalizare
o Extindere rețea de alimentare cu gaze naturale
Dezvoltări necesare în satul Căpeni:
o Construire rețea de canalizare
o Modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă
o Soluționarea problemelor din domeniul inundațiilor

Dezvoltări necesare în satul Micloșoara:
o Extindere sistem de alimentare cu apă
o Construire rețea de canalizare
o Raționalizarea transportului în comun
Dezvoltări necesare în satul Bodoș:
o Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă

•
•

Buget Local

•

PNDL

•

CNI

•

Programul Național
de Redresare și
reziliență

POR 2021-2027

1

1

arondate orasului Baraolt
•

Surse de finanțare

1

1

1

1
202

Nr.
Crt.

Denumirea
măsurii

Numele proiectului

•

•
Dezvoltare comunitară, învățământ și
viața culturală

4.2

•
•
•

o Soluționarea drepturilor de proprietate
o Construire sistem de alimentare cu apă și rețea de canalizare
o Modernizarea infrastructurii rutiere
Dezvoltări necesare în satul Biborțeni:
o Construire sistem de alimentare cu apă și rețea de canalizare
și sistem de evacuare a apelor pluviale
o Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă și
forestieră
o Protecția mediului și a naturii, stoparea depozitării ilegale a
deșeurilor
o Soluționarea problemelor din domeniul inundațiilor
Modernizarea, reabilitarea, creșterea eficienței energetice și dotarea

corespunzătoare a clădirilor instituțiilor de învățământ

Reabilitarea, eficientizarea energetică a cladiri școlare din Racoșul
de Sus și Biborțeni
Infrastructură și servicii medicale la nivelul satelor

•

Modernizarea, dotarea și întreținerea căminelor culturale

•

satelor) în oferta culturală a orașului

•
•

Organizarea, integrarea evenimentelor culturale locale (de nivelul
Finanțarea activităților culturale și comunitare
Organizare de evenimente tematice

Amenajare spații comunitare și terenuri de joacă în satele din

Baraolt

Nivel de
prioritate
(1-5)

Surse de finanțare

•
•

Buget Local

1

•

POR 2021-2027

1

•

PNDL

2

•

CNI

3

•

Programul Național
de Redresare și
reziliență

1

2
3

LEADER

2
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5.1

Denumirea
măsurii
Dezvoltarea administrației locale,
eficientizarea proceselor
administrative în sprijinul dezvoltării
mediului de afaceri

Nr.
Crt.

Investiții în mediul de afaceri,
stimulare dezvoltării economiei
locale

5.2

Numele proiectului

•
•
•
•
•

Digitalizarea administrației locale – servicii de e-guvernare

Deschiși pentru investitori
Premiul Ținutul Păduresc

Biroul investitorului/întreprinzătorului

•

Dezvoltarea compartimentului de urbanism

•

terenurilor agricole

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Soluționarea drepturilor de proprietate și susținerea comasării

Brand Produs din Ținutul Păduresc

Stimularea înființării unei asociații de reprezentare a intereselor

întreprinzătorilor

Înființare mini-parc industrial
Realizare campanii de informare
Realizarea unui catalog al oportunităților de investiție
Incubator de afaceri și magazin de prezentare și comercializare a
produselor artizanale
Sprijinirea întreprinderilor nou-înființate
Promovarea spiritului antreprenorial și dezvoltarea creativității în
școli în rândul tinerilor
Informarea fermierilor
Sprijinirea instalării unor surse alternative de energie

Nivel de
prioritate
(1-5)
2
3

Surse de finanțare

•
•
•

3
3

•

2
1
2

Buget Local
LEADER
Programul Național
de Redresare și
reziliență
Programul
Operațional Creștere
Inteligentă,
Digitalizare și
Instrumente
Financiare 20212027

3
3

•

3

•

Buget Local

•

POR 2021-2027

3

•

PNDL

2

•

CNI

1

•

Programul Național

3

LEADER

2

2

de Redresare și
reziliență
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Nr.
Crt.

Denumirea
măsurii

Numele proiectului

•
•

Dezvoltarea turismului

5.3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea capacității de cazare a orașului
Realizarea inventarului atracțiilor turistice ale orașului și a regiunii
ce pot fi introduse în oferta turistică a regiunii și realizare brand
turistic Ținutul Păduresc
Valorificarea în turism a elementelor patrimoniului construit
Reabilitarea și crearea de noi spații verzi pe teritoriul orașului și a
satelor
Reabilitarea băii minerale din Biborțeni
Marcarea și amenajarea de trasee turistice
Valorificarea apelor de suprafață, a bălților
Amenajarea unui muzeu al mineritului Baraolt
Dezvoltarea carierei de la Racoșul de Sus ca atracție turistică
Reabilitarea și punerea în funcțiune a ștrandului din Baraolt
Dezvoltarea cadrului instituțional din turism
Planificarea activităților de marketing turistic
Realizare pagină web pentru prezentarea și promovarea turismului

Nivel de
prioritate
(1-5)
2

Surse de finanțare

•
•

Buget Local

•

POR 2021-2027

2

•

PNDL

2

•

CNI

1

2

LEADER

3
1
1
2
3
1
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11.

MONITORIZARE ȘI EVALUARE
Activități de monitorizare

11.1.

Monitorizarea este o activitate continuă prin care se urmărește procesul de implementare a

strategiei, activitatea concentrându-se pe proces și nu pe rezultatele acțiunii. Implementarea

strategiei necesită participarea tuturor actorilor sociali (instituții, organizații, comunități, grupuri
sociale, indivizi, etc.) care au deseori motivații diferite, interese convergente sau divergente și

priorități proprii. Însă ei trebuie angrenați în implementarea strategiei și activitățile lor trebuie

monitorizate permanent în vederea coordinării. În acest sens, se necesită ca la nivelul Consiliului

Local să fie desemnat un grup de E&M (evaluare și monitorizare) care va întocmi rapoarte
periodice de monitorizare (la fiecare 6 luni) care vor fi pe de o parte un bun suport pentru

conducerea locală, iar pe de altă parte va avea rolul de conștientizare și interiorizare a

obiectivelor urmărite la nivelul actorilor individuali și colectivi. Astfel grupul E&M va organiza la

fiecare șase luni întâlniri, dezbateri, sesiuni de informare a actorilor sociali, iar după aceste
întâlniri se vor întocmi rapoartele de monitorizare.

În fiecare an, odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ar fi indicat să se aprobe și

un plan de acțiune pentru anul în curs, planul de acțiune fiind realizat pe baza priorităților,
obiectivelor și măsurilor de dezvoltare cuprinse în strategia de dezvoltare al orașului Baraolt, pe

perioada 2021-2027, și a termenelor prevăzute de aceasta.

Planul de acțiune anual ar putea fi dezbătut cu două ocazii la dezbaterile publice organizate de

grupul de E&M, astfel fiecare actor implicat ar fi la curent cu gradul de realizare a strategiei de

dezvoltare, și se pot formula anumite corecții în cazul în care lucrurile nu decurg conform celor
planificate anterior.

Evaluarea

11.2.

Evaluarea este o activitate periodică de analiză a relevanței unei strategii, a eficienței și

impactului acesteia față de obiectivele, măsurile stabilite. Activitatea de evaluare poate conduce

la modificări ale strategiei din motivul că aceasta se concentrează pe eficiența globală al acesteia.

Activitatea de evaluare va fi sarcina echipei de E&M, care prin colaborare cu membrii

Consiliului Local, al Primarului vor desfășura cu 4 ocazii sesiuni de evaluare a strategiei, după
cum urmează:
•

Evaluarea baseline, la începutul implementării strategiei, trimestrul 4 al anului

2021, în care actorii implicați se vor familiariza cu prioritățile și obiectivele
strategice. Prima sesiune de evaluare necesită desemnarea grupului de E&M din
partea aparatului propriu al consiliului local.
•

Evaluare intermediară, în semestrul 2 al anului 2024.
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•
•

Evaluare finală – ultimul semestru al anului 2027

Evaluare de impact – semestrul 2 al anului 2028

În cazul în care pe parcursul activității de evaluare intermediară se constată grave abateri de

la situația, direcția inițială trasată de strategia de dezvoltare se necesită replanificarea

obiectivelor strategice și a măsurilor de dezvoltare (prin implicarea specialiștilor) , în scopul ca
viziunea de viitor și prioritățile să fie îndeplinite.

Fiecare etapă de evaluare va necesita întocmirea unui raport de evaluare și prezentarea

acestuia în cadrul unor forumuri organizate cu actorii locali (antreprenori, instituții, ONG-uri,

agricultori, indivizi, etc.
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