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Cuvânt înainte

Construită pe principiul dezvoltării locale integrate, strategia de 
dezvoltare reprezintă documentația care va sta la baza dezvoltării 
comunei Biertan în viitorii 7 ani.

Ne dorim ca acest document strategic, să reprezinte procesul 
de management care să permită unității administrativ teritoriale să 
se concentreze asupra prioritizării invesțiilor necesare de realizat 
în următorii șapte ani, 2021–2027, asupra utilizării eficiente a 
resurselor existente și potențiale pentru atingerea obiectivelor 

stabilite, precum și a identificării diverselor surse de finanțare pentru realizarea acestora. 
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Biertan îşi propune să valorifice potenţialul și 

oportunităţile pentru dezvoltarea facilităților de locuire și a serviciilor publice care să conducă 
la diminuarea ratei de marginalizare și să atragă tinerii în sat, crearea unui mediu de afaceri 
stimulativ şi competitiv, menit a atrage investiţii private, dar și a dezvoltării turismului și 
vizibilității comunei care să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai. 

Principalele teme pe care se concentrează strategia sunt: dezvoltarea turismului, dezvoltarea 
infrastructurii , dezvoltarea socială pentru reducerea comunităților marginalizate și crearea unui 
mediu de afaceri stimulativ. 

Misiunea Primăriei comunei Biertan este de a fi permanent în slujba nevoilor comunităţii 
locale, pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și 
eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor comunei.

Primarul comunei Biertan
DRAGOMIR MIRCEA MIHAI
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Preambul
Strategia de dezvoltare locală face posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare 

care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul 
exterior şi fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de 
dezvoltare teritorială.

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Biertan, reprezintă unul din paşii cei 
mai importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală. În esenţă, acest tip de strategie 
clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile și domeniile spre care se orientează efortul 
de dezvoltare al comunităţii. Strategia de dezvoltare locală este caracterizată de următoarele 
trăsături:

 y imagine asupra viitorului, 

 y creativitate, 

 y flexibilitate, 

 y activitate, 

 y creată pentru acţiune, 

 y orientare spre schimbare,

 y orientare spre un câştig durabil.
Astfel planificarea strategică poate fi definită drept un proces de management care va 

permite Unității Administrativ Teritoriale să se concentreze asupra alinierii eficiente a resurselor 
existente și potențiale cu obiectivele stabilite pe termen mediu și lung.

Strategia de dezvoltare locală 2021–2027, reprezintă principalul document strategic care 
stă la baza dezvoltării comunei Biertan. Dezvoltarea locală se poate defini ca un proces în care 
demersurile administrației publice sunt unite cu acelea ale oamenilor, cu scopul de a îmbunătăți 
condițiile sociale, culturale și economice ale comunității. Dezvoltarea locală este deci cel mai 
strâns legată de conceptul de parteneriat care asigură accesul la toate resursele necesare, 
bazându-se atât pe participarea celor care reprezintă anumite interese, cât și pe disponibilitatea 
administrației publice de a forma parteneriate cu grupuri, organizații sau instituții.
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1. METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ

Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care comunitățile pot să-și creeze 
imaginea viitorului și pot concepe etapele necesare în funcție de resursele locale pentru a 
realiza obiectivele propuse. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a cuprins următoarele 
etape: 

1.1. Elaborarea analizei socio-economice a teritoriului acoperit de strategie
O primă etapă în elaborarea analizei diagnostic a teritoriului a presupus consultarea 

stakeholderi-lor și implicarea principalilor actori în dezvoltarea locală. Dezvoltarea documentului 
de planificare strategică este un proces consultativ de mare anvergură, implicând o mare 
varietate de grupuri, pe care le putem exprima sub forma a trei concepte dominante:

a) Societatea locală, adică totalitatea oamenilor care trăiesc în comuna Biertan, împreună 
cu societatea civilă formată din cetățeni, asociați sub diferite forme, care au aceleași 
interese și care își dedică timpul, cunoștințele și experiența pentru a-și promova și apăra 
aceste drepturi și interese.

b) Mediul de afaceri, reprezentat de totalitatea întreprinderilor active care își desfășoară 
activitatea pe raza comunei. 

c) Statul, reprezentat la nivelul comunității prin Administrația Publică Locală.
Pentru consultarea actorilor principali din comunitatea locală, au fost aplicate un număr de 

150 de chestionare adresate locuitorilor comunei și s-au primit 124 răspunsuri (reprezentând 
8% din totalul populației.

O altă etapă a elaborării analizei socio-economice a comunității locale a presupus elaborarea 
analizei diagnostic pe baza cercetărilor fundamentate, pe studiul documentelor, sondajelor și 
a datelor statistice: 

 y analiza tuturor documentelor realizate la nivelul comunei (Plan Urbanistic General, 
Strategia de dezvoltare socio-economică a comunei Biertan 2014-2020, alte planuri 
și proiecte anterioare);

 y culegerea informațiilor despre comunitate (studiu de opinie asupra populației, studiu 
asupra mediului de afaceri, studiu asupra capacității administrative și date oficiale 
furnizate de Institutul Național de Statistică);

 y analiza SWOT;

1.2. Elaborarea strategiei de dezvoltare și a portofoliului de proiecte
Consultările din teren și analiza amănunțită asupra domeniilor de dezvoltare și infrastructurii 

actuale au condus la identificarea punctelor slabe și a punctelor tari ale teritoriului local și 
implicit la identificarea principalelor nevoi de dezvoltare. 

Pe baza nevoilor identificate, coroborate cu viziunea pentru 2027, s-a elaborat strategia 
de dezvoltare locală, cuprinzând domeniile prioritare de dezvoltare, precum: infrastructură, 
educație, sănătate, mediu, cultură, turism, sport, recreere și agrement, asistență socială, 
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administrație, digitalizare ș.a.

1.3. Consultare publică
Implicarea comuntății locale reprezintă unul dintre cei mai importanți pași în realizarea 

strategiei de dezvoltare locală, de aceea documentul programatic a fost suspus consultării 
publice, proces în urma căruia persoanele interesate au avut ocazia de a fomula propuneri de 
proiecte și recomandări. 

1.4. Redactarea documentului final
Documentul strategic a fost finalizat ținând cont de sugestiile și opiniile formulate din partea 

factorilor interesați urmând a fi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local.
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2. PARTEA I. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI
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2.1. SCURT ISTORIC
2.1.1. Prezentarea comunei Biertan

Biertan este o comună din județul Sibiu, ce cuprinde 3 așezări: 

 y Biertan (reședință)

 y Copșa Mare

 y Richiș

2.1.1.1. Localitatea Biertan
Biertanul este atestat documentar în 

1224, apoi în 1283 este pomenit într-un 
document alături de Mediaș și Moșna, 
toate trei localitățile aflate într-o competiție 
acerbă pentru obținerea centrului 
administrativ al celor „Două Scaune” 
(de Mediaș și Schelk). Astfel, fiecare din 
cele trei localități încerca să-și mărească 
renumele printr-o construcție sacrală cât mai impunătoare și ornamentală. 

 y 1315 regele Carol restabileşte libertăţile saşilor din Biertan, Mediaş, Şeica Mică 
acordându-le aceleaşi drepturi pe care le au saşii din Sibiu. Biertan este la acelaşi 
rang cu Mediaş și Şeica Mică;

 y 1397 – Biertan este atestat ca „oppidum” (cetate);
 y 1402 – este anul poate fi luat în considerare pentru începerea construcției bisericii–

hală;
 y 1418 – Biertan avea drept de a ține târg săptămânal de sâmbătă, ceea ce i-a permis 

dezvoltarea economică;
 y 1482 – începerea construrii bisericii actuale, lucrările s-au încheiat în 1522;
 y 1486 este anul în care este atestată cetatea Biertan, într-un document prin care Matei 

Corvin dispensează a treia parte din bărbații apți de luptă de obligațiile lor în caz de 
război;

 y 1531 are loc prima atestare documentară a unei școli în Biertan, cu predare în limbile 
latină și greacă. Învățătorii aveau studii făcute la Viena. Sediul primei școli a fost 
probabil într-un bastion din estul cetății;

 y 1536 are loc marcarea hotarelor între Biertan, Dupuş și Aţel;
 y 1540 – aici s-a ținut Dieta Transilvaniei, care l-a recunoscut ca principe pe Ștefan 

Mailat;

 y 1552 – Mediașul a fost promovat ca sediu administrativ și judecătoresc al celor „Două 
Scaune”, în ciuda faptului că cea mai puternică și dezvoltată localitate din zonă era 
Biertanul;
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 y 1572–1867 – timp de 300 de ani, Biertanul a fost sediul episcopatului săsesc, aceasta 
favorizând construirea uneia dintre cele mai puternice cetăți țărănești din Transilvania, 
în jurul Bisericii fortificate. În 1572 preotul Lucas Unglerus (din Biertan) este ales 
intendant suprem al comunității evanghelice din Transilvania, localitatea câștigând în 
importanță spiritual-religioasă ceea ce pierduse în plan administrativ;

 y În secolul al XVI-lea este plasată construcția celei de-a treia curtine, cuprinzând laturile 
de vest, sud și est ale cetății;

 y În Evul Mediu își desfășoară activitatea o serie de bresle de cizmari, croitori, țesători, 
rotari, fierari, activitatea economică concurând foarte puternic așezările mari din 
împrejurimi că Mediașul, Agnita și Șeica Mare;

 y 1661 mor 100 de persoane de ciumă;

 y 1686-1690 Biertanul este într-o situație precară și ipotechează o parte din pământul 
său comunei Apoș;

 y 1704 – cetatea, deși foarte puternică, a fost luată prin surprindere de curuți, și 
devastată de aceștia; în timpul ocupației curuților aceștia au furat vasele prețioase 
de cult, documente inestimabile și au jefuit criptele episcopilor în căutare de tezaure;

 y 1783 – a fost demolat un bastion pentru a face loc localului unei școli pentru fete;

 y 1809 – se deschide Farmacia din Biertan, cea mai veche farmacie rurală din Transilvania 
, deschisă de către farmacistul Johannes Jikeli într-o casă cu arhitectură tipic săsească, 
datată din 1571;

 y 1840 – celulele închisorii au fost transformate într-o casă pentru paznic;

 y actuala clădire a școlii a fost construit între anii 1884-1886 de către localnicii Wilhelm 
Melas și Johann Weinerich și inaugurată pe 31 octombrie 1886, cu participarea 
episcopului evanghelic și o masă festivă la restaurantul „Zum Stern”, actualul Cămin 
Cultural;

 y până în 1867 Biertanul a găzduit sediul episcopatului, după moartea episcopului 
Georg Paul Binder, sediul fiind transferat la Sibiu;

 y din anul 1913 Turnul din nord-est (turnul Mausoleu), cu trei nivele, adăpostește 
lespezile prelaților înmormântați odinioară în cripta corului și transferați în acest 
„mausoleu”,

 y 1938-1942 are loc restaurarea bisericii cetate sub conducerea lui Hermann Phleps;

 y 1948 are loc alipirea satului Copșa Mare;

 y începând cu anul 1990 s-au ținut aici întâlniri ale sașilor;

 y 1990 – odată cu prăbușirea comunismului crește numărul sașilor care părăsesc 
Biertanul cu destinația Germania. Dacă în anul 1977 locuiau în Biertan 1613 sași, în 
anul 1992 Biertanul avea doar 280 locuitori sași;

 y 1993 Biserica – cetate este înscrisă pe lista UNESCO – Patrimoniu mondial,
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2.1.1.2. Localitatea Richiș
Despre Richiș s-a scris prima dată în anul 1283, sub numele de „villa Richvini”. Satul Richiş 

aparține comunei Biertan și este un fost sat săsesc. Richișul a fost numit în numeroase feluri: 
Richiș, Răchișdorf, în dialectul săsesc Rechesdref, în germană Reichesdorf sau Riomfalva în 
maghiară, toate aceste nume fiind o mărturie a istoriei bogate pe care a traversat-o această 
mică aşezare rurală din Transilvania, locuită, înainte de 1989, în principal de saşi. 

O piatră la temelia istoriei sunt casele cu o 
arhitectură specifică, de o frumuseţe aparte, 
basilica gotică construită între anii 1350–1451, 
dar și obiceiuri de demult pe care oamenii le mai 
practică încă şi poveştile cu savoare arhaică ale 
sătenilor care au crescut pe aceste meleaguri. 

Richişul a fost un sat bogat (de unde și numele 
sau Reichesdorf; în limba germană, reich înseamnă 
bogat). Măreția sa se datora vinului nobil obținut 
în această zonă. Noblețea vinului era dată de 3 
caracteristici: să fie de calitate, să aibă un gust 
aspru puternic și să fie alb. 

La Richiş se cultiva Fetească Albă și cea Regală, 
Riesling, Neuburger, Ruländer, Muscat Otonel și Traminer. Odată cu plecarea saşilor din sat, 
viile au fost în mare parte abandonate.

Richişenii au fost cunoscuţi ca iubitori ai cântecului săsesc din Ardeal. Exponentul cântecului 
săsesc din Richiş este Peter Georg Meyndt (1852–1903), care a cântat în muzica sa viaţa ţăranului 
şi a satului din acele timpuri, lăsând în urmă o moştenire de o mare valoare.

La Richiș se găsește o basilică gotică veche de peste 550 de ani. Este biserica sătească cu 
cea mai bogată sculptură arhitecturală în piatră. Lăcașul se află pe locul unde odată se află o 
mănăstire cisterciană, unde călugării se ocupau cu viticultura. Intrarea în incintă se face pe sub 
un turn-poartă-clopotniţă, biserica fiind fără turn, iar zidurile vechii cetăţi mai sunt în picioare 
numai parțial.

Biserica se remarcă prin numeroase elemente sculptate. Pe întreg interiorul acestui 
monument sunt răspîndite o serie de figuri groteşti ce dau lăcaşului un aer și mai misterios.

2.1.1.3. Localitatea Copșa Mare
Copșa Mare, mai demult Căpușul Mare 

(în dialectul săsesc Grisz-Kopesch, Grîskôpeš, 
Kopeš, în germană Gross-Kopisch, Großkopisch, 
în maghiară Nagykapus), este un sat în partea 
de nord a județului Sibiu, în Podișul Târnavelor. 

Comună liberă a vechiului Fundus Regius, 
Copșa Mare stăpânea cele mai întinse și 
renumite plantații viticole din Țara Vinului. 



13

2.1.2. Heraldica locală
Stema comunei Biertan a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 36/ 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 
din data de 27.01.2020.

Aceasta se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile 
rotunjite, despicat, cu un turn de argint trecând peste sfâșiere, cu 
contraforți, două ferestre, o galerie-pridvor de strajă cu acoperiș 
în trunchi de con terminat cu o consolă cu ceas, având acoperiș 
triunghic, însoțit la dreapta, pe roșu, și la stânga, pe albastru, de câte 
un ciorchine de strugure cu două frunze, totul de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn 
crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Ciorchinii de struguri simbolizează activitatea principală a locuitorilor, adică viticultura, 

ocupație practicată din vremuri străvechi. Turnul reprezintă biserica-cetate din localitate, care 
se află pe lista monumentelor UNESCO din anul 1993. Coroana murală cu un turn crenelat 
semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
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2.2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND AȘEZAREA ȘI 
POZIŢIA GEOGRAFICĂ ȘI CADRUL NATURAL

2.2.1. Așezare și vecinătăţi

Figura nr. 1.  Comuna Biertan în cadrul județului Sibiu
Comuna Biertan este situată la 80 km de municipiul Sibiu, în partea de nord a județului, 

într-o zonă în care culmile prelungi și line ale dealurilor armonizează cu aspectul natural 
caracteristic Zonei Târnavelor. 

Cele mai apropiate oraşe sunt 
Dumbrăveni (la 13 kilometri) și Mediaş 
(la 25 de kilometri). Accesul în comuna 
Biertan se face de pe DN 14 prin DJ 
141B. Comuna Biertan este amplasată 
la 13 km de Dumbrăveni, 25 km de 
Mediaş şi 80 km de Municipiul Sibiu.

Așezările comunei Biertan 
prezintă caracteristicile generale 
ale localităților din zona Podișului 

Târnavei Mari, cu peisajul cultural marcat de implantul germanic de origine franconă, în 
interferență urbanistică cu tipul de locuire românesc și mai recent, țigănesc. 

Identitatea peisajului cultural este conferită de satele compacte, cu o biserică fortificată 
germană în centrul parcelelor ordonate, în pandant cu bisericile ortodoxe din zid, amplasate 
pe înălţimi, alături de un trup de sat adaptat terenului accidentat, cu gospodării închegate, dar 
dispuse mult mai puţin ordonat, într-o reţea stradală mai ramificată.
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Tabelul nr. 1.  Componenţa unităţii administrativ-teritoriale
U.A.T. Localităţi componente

Comuna Biertan
Biertan

Copșa Mare
Richiș

Toate cele trei sate componente ale Comunei Biertan–Biertan, Richiş şi Copşa Mare s-au 
dezvoltat, între sec. XVII și XIX, spații urbanistice centrale mai coerente, mai monumentale 
și cu clădiri de minim 2 niveluri supraterane, faţă cele obișnuite pentru așezările rurale din 
Transilvania de Sud. Acesta e cazul pieței centrale, cu parc, din Biertan, a străzii principale 
supralărgite din Richiș și a străzii principale supralărgite din Copșa Mare.

Vecinătăţile comunei Biertan:

 y N-Șaroș pe Târnave (or.Dumbrăveni)

 y NV și V–Dupuș (comuna Ațel)

 y SE –Mălâncrav și Noul Săsesc (comuna Laslea)

 y NE –Hoghilag

2.2.2. Relieful
Situată în podişul Târnavelor, pe râul Biertan, teritoriul comunei are un relief colinar şi o 

altitudine maximă de 567 m. Este un areal predominant forestier, din cauza climatului temperat 
continental moderat cu precipitaţii cuprinse între 620 mm media multianuală în vestul arealului 
şi 810 mm spre partea estică, asociată Subcarpaţilor Transilvăneni. 

Relieful este tipic de deal, condiţiile geologico-tectonice, stratigrafice și petrografice 
determinând o diversitate a bogăţiilor subsolului. Predomină depozitele sedimentare de 
nisipuri, marne, argile care pot fi utilizate în fabricarea unor materiale de construcţii. Relieful 
terasat este specific unei zone viticole.

2.2.3. Clima
Teritoriul județului Sibiu aparține climei temperat-continental-moderate de nuanță central-

europeană, diferențiată foarte mult în funcție de trăsăturile locale ale reliefului. Tipul de climă 
corespunzător Podișului Târnavelor este cel continental cu influență oceanică, caracterizat prin 
ierni moderate și veri răcoroase.

Elementele climatice care caracterizează comuna Biertan sunt influenţate de Culoarul Târnavei 
Mari, care determină amplitudini termice pronunţate în cursul anului: încălziri puternice vara 
(media maximelor termice în iulie depăşeşte 26°C) şi răciri excesive iarna (media minimelor 
zilnice înregistrându-se în ianuarie, sub -8°C).

Linia de culmi înalte, de 600-700 m, pe interfluviul major dintre râurile Târnava Mare şi 
Hârtibaciu, constituie un „baraj” pentru influenţele răcoroase din sud.

Vânturile dominante bat dinspre nord-est, datorită circulaţiei maselor de aer din această 
direcţie. Vântul dominant este denumit local „mureşan” şi bate în toată regiunea Sibiului 
dinspre valea largă a Mureşului. Frecvenţa sa medie este de peste 18% și se constată o uşoară 
sporire a frecvenţei și a intensităţii lui în lunile de primăvară și vară.
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2.2.4. Vegetaţia
Din punct de vedere floristic, spaţiul geografic al comunei Biertan aparţine regiunii 

fitogeografice central-europeană. Pădurile aparțin etajului deluros de gorunete, făgete și 
goruneto-făgete, caracteristic fiind faptul că distribuția vegetației forestiere este puternic 
influențată de relief, gorunetele fiind răspândite pe versanții insoriți, iar făgetele pe cei umbriți.

Stratul arbustiv este abundent. Se întâlneşte păducelul, porumbarul, cornul, salba moale, 
socul negru, lemnul creţesc, sângerul ascuns ş.a. Biotipurile se întregesc şi cu specii floricole 
iubitoare de umbră–Geum urbanum, Glechoma hederaca, Brachypodium sylvaticum etc., iar în 
locuri mai luminate–Fragaria viridis, Paconia peregrina, Betonica oficinalis etc.

Vegetaţia ierboasă este săracă ca specii, dar bogată ca suprafeţe ocupate, consecinţă 
directă fiind numărul mare de bovine și ovine din zonă. Într-un peisaj natural bine antropizat, 
se întâlnesc comunităţi de buruieni, alcătuite din sute de specii de plante, grupate în două 
categorii: vegetaţia sagetală și vegetaţia ruderală. Prima se întâlneşte pe toate terenurile de 
cultură agricolă. Cele mai reprezentative sunt: Setaria viridis, Convolvus arvensis, Hibiscum 
trionum, Centaurea cyanus ş.a.

Pe solurile bătătorite și mai uscate de prin curţi, margini de drumuri, cărări se dezvoltă 
vegetaţia ruderală reprezentată de: Malva pustilla, Poua annua, Lepidium campestre ş.a.

2.2.5. Fauna 
Elementele faunistice predominante unei păduri de stejar sunt păsările insectivore, granivore 

sau cu hrănire mixtă cum ar fi: turturica, privighetoarea, ciocănitoarea și numeroase răpitoare: 
eretele, gaia roşie ş.a. Fauna stepelor și pajiştilor deluroase populează domeniile ierburilor 
de păşune și dumbravă. Arealul acestora se întrepătrunde cu cel al terenurilor cultivate şi 
al domeniilor locuite. Dintre mamifere, predominante sunt rozătoarele: şoarecele de câmp, 
hârciogul, popândăul ş.a. Acestea constituie hrană pentru dihor sau păsări răpitoare: eretele 
brun, şorecarul mare, ş.a.

Fauna păsărilor sedentare şi a celor migratoare este nelipsită. Aceasta se ataşează în egală 
măsură câmpului deschis, arăturilor zăvoaielor, cât şi aşezărilor umane. Astfel de medii sunt 
populate de ciocârlii, rândunele, vrăbii, cinteze, mierle ş.a. Dintre peşti cleanul şi mreana sunt 
cei mai răspândiţi.
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2.2.6. Analiza SWOT
CADRUL GENERAL–AMENAJAREA TERITORIULUI

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 z Floră și faună specifice zonei colinare;
 z Diversitatea bogăţiilor subsolului 

datorită condiţiilor geologico-
tectonice, stratigrafice și petrografice;

 z Relief terasat specific viticulturii;
 z Zonă ferită de calamități naturale;
 z Poluare redusă, lipsa unor factori 

poluanți majori–zonă neafectată de 
dezvoltarea industrială excesivă;

 z Relieful, clima și solurile favorizează 
practicarea viticulturii, pomiculturii și 
creșterea animalelor;

 z Utilizarea redusă a pesticidelor și 
îngășămintelor permite practicarea 
agriculturii ecologice;

 z Zona protejată Natura 2000.

 z Zone inundabile în Richiş și Biertan;
 z Apele uzate menajere poluează mediul 

(râul Târnava Mare);
 z Existența rețelei de alimentare cu apă 

doar în anumite zone din comuna 
Biertan–numeroase locuințe nu sunt 
racordate la rețeaua de alimentare cu 
apă;

 z Slaba promovare a resurselor naturale 
şi a avantajelor oferite investitorilor 
români şi străini.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 z Posibilitatea accesării fondurilor 

structurale și de coeziune în perioada 
2021–2027 în scopul protejării mediului 
și al cadrului natural;

 z Existenţa în interiorul intravilanului a 
unor terenuri propice pentru mărirea 
fondului de locuit sau clădiri sociale;

 z Cadrul natural diversificat.

 z Schimbările climatice reprezintă o 
amenințare pentru cadrul natural: 
temperaturile cresc, tiparele 
precipitaţiilor se schimbă;

 z Condiţiile meteorologice extreme care 
conduc la riscuri de genul inundaţiilor 
şi a secetei tind să devină mai frecvente 
şi intensitatea lor să sporească;

 z Degradarea mediului natural datorită 
iresponsabilității populației și al 
gradului redus de colectare/valorificare 
al deșeurilor
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2.3. PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC
2.3.1. Profil socio-demografic Regiunea Centru 

Regiunea Centru se întinde pe 34.092 kmp, reprezentând 14,3% din teritoriul național și 
este bine relaționată teritorial, realizând conexiuni cu 6 din cele 7 regiuni de dezvoltare din 
România.

Numărul populației rezidente în Regiunea Centru la 1 ianuarie 2019 era de 2,32 milioane 
locuitori, regiunea noastră plasându-se pe poziția a 5-a în rândul celor 8 regiuni de dezvoltare 
ale României. Densitatea populației la nivel regional, de 68 locuitori/kmp, este cu 13,4 puncte 
peste media națională. La nivel județean, cea mai scăzută valoare a densității populației se 
înregistrează în Harghita, iar cea mai ridicată în Brașov.

Tabelul nr. 2.  Informaţii socio-demografice la nivelul Regiunii Centru
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România 238397 19414458 81,4 319 2862 53,9 12238,9 8407,5
Regiunea 

Centru 34092 2318272 68,0 57 357 57,2 1453,9 1051,8

Alba 6250 325426 52,1 11 67 58,7 199,2 162,5
Braşov 5361 552193 103,0 10 48 70,5 349,5 257,1

Covasna 3707 202146 54,5 5 40 47,1 126,2 82,3
Harghita 6637 302308 45,5 9 58 42,2 189,7 129

Mureş 6705 535193 79,8 11 91 49,2 336 228,2
Sibiu 5432 401006 73,8 11 53 65,1 253,3 192,7

Cu o rată de urbanizare de 57,2%, Regiunea Centru se situează peste media națională. Cele 
mai urbanizate județe sunt Brașov și Sibiu, la polul opus situându-se județul Harghita, cu o 
pondere de populației urbane de doar 42,2%. Rețeaua de localități din Regiunea Centru este 
formată din 57 de orașe (dintre care 20 au statut de municipiu) și 357 de comune. Cel mai mare 
oraș al regiunii, Brașovul, depășește 200.000 de locuitori, 2 orașe au între 100.000 și 200.000 
de locuitori (Târgu Mureș și Sibiu), 2 orașe au între 50.000 și 100.000 de locuitori (Alba Iulia 
și Sfântu Gheorghe), 16 orașe au populația cuprinsă între 20 000 și 50 000 locuitori, restul 
orașelor având o populație sub 20.000 de locuitori (36 orașe).1

1  Buletin de date şi informaţii statistice ADR Centru



19

Figura nr. 2.  Gradul de urbanizare şi populaţia pe medii de rezidenţă în  
judeţele Regiunii Centru

2.3.2. Evoluţia demografică în comuna Biertan
La recensământul populației și al locuințelor din 20 octombrie 2011, populația stabilă a 

comunei Biertan a înregistrat un număr de 2.590 locuitori. Din aceștia un număr de 1.467 
(56,6%) sunt înregistrați în localitatea reședință de comună–Biertan, 444 (17,1%) sunt în 
satul Copșa Mare, iar un număr de 679 locuitori (26,2%) înregistrează satul Richiș. Populația 
comunei a înregistrat în ultimii 20 de ani o evoluție oscilantă. Astfel, în anul 2002 populația 
stabilă a comunei a înregistrat față de anul 1992 o creștere cu 221 locuitori (+8%), pentru ca la 
recensământul din 2011 populația comunei să se reducă semnificativ (-405 persoane față de 
anul 2002), o reducere cu 13,5%.

Tabelul nr. 3.  Situația populației stabile la ultimele trei recensăminte realizate 
An recensământ Anul 1992 Anul 2002 Anul 2011
Număr locuitori 2.774 2.995 2.590

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Biertan se ridică la 2.590 de 
locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.995 de 
locuitori. 
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Figura nr. 3.  Evoluția populației stabile la ultimele 3 recensăminte
Defalcarea populaţiei pe localități (conform recensământului efectuat în anul 2011) se 

prezintă astfel:

Tabelul nr. 4.  Defalcarea populației pe localitățile componente conform recensământ 2011
Nr. Denumire localitate Populație
1. Biertan 1.467 (56,64%)
2. Copșa Mare 444 (17,14%)
3. Richiș 679 (26,22%)

Total 2.590

Tabelul nr. 5.  Densitatea populației în comuna Biertan
Număr locuitori Suprafața (kmp) Densitatea populației (locuitori/kmp)

2.590 97,26 26,63

Având o densitate a populației de 26,63 locuitori/kmp la nivelul anului 2011, teritoriul 
comunei Biertan face parte din regiunile foarte slab populate, comparative cu media pe județul 
Sibiu de 73,14 locuitori/kmp sau cu media pe Regiunea Centru de 68,0 locuitori/kmp.

Figura nr. 4.  Densitatea populației (locuitori/kmp)
Populaţia după domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referinţă reprezintă numărul 

persoanelor cu cetăţenie română și domiciliu pe teritoriul României, delimitat după criterii 
administrativ-teritoriale. Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa 
principală, trecută în actul de identitate, aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative 
ale statului.
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Tabelul nr. 6.  Populaţia după domiciliu în comuna Biertan, în perioada 2016-2020
Comuna Biertan An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 An 2020

3.097 3.113 3.090 3.074 3.063

Figura nr. 5.  Structura populaţiei după domiciliu în perioada 2016-2020
Populația comunei a înregistrat în ultimii 4 de ani o scădere continuă. La nivelul întregii 

comune, față de populația din anul 2017, populația după domiciliu la 1 ianuarie 2020 a scăzut 
cu 50 persoane (-1,6 %). În ultimii ani, la nivelul comunei Biertan fenomenele demografice 
au înregistrat o evoluție defavorabilă. Din punct de vedere a mișcării naturale a populației 
(născuții-vii și decedați) se observă că sporul natural (diferența dintre numărul de născuți-vii 
și numărul persoanelor decedate) a avut valori negative (mai puțin în anul 2017). Astfel, acest 
indicator a fost în anul 2016 de -9, în anul 2017 de +2, în anul 2018 de -4.

Tabelul nr. 7.  Mișcarea naturală și migratorie a populației

Anul Născuţi-
vii Decedaţi Spor 

natural
Sosiți

(incl. migrație externă) Plecați Spor 
migrator

2016 30 39 -9 73 48 25
2017 34 32 2 43 68 -25
2018 38 42 -4 39 53 -14

Figura nr. 6.  Mișcarea naturală a populației
În ceea ce privește mișcarea migratorie a populației, pe orizontul de timp analizat sporul 

migrator a înregistrat valori negative. În anul 2016 sporul migrator, determinat ca diferența 
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dintre persoanele sosite în localitate și cele plecate, a fost de 25, în anul 2017 de -25, iar în anul 
2019 de -14.

Figura nr. 7.  Mișcarea migratorie a populației
Scăderea populației se datorează atât unui spor natural negativ al populației, unui spor 

migrator negativ, generată și de puterea economică slabă din zonă, respectiv lipsa locurilor de 
muncă. Datorită acestei situații populația tânără pleacă din localitate şi se îndreaptă tot mai 
mult spre mediul urban.

2.3.3. Structura populaţiei pe grupe de vârstă
Structura populației pe grupe majore de vârstă(conform datelor din recensământul din 

2011) evidențiează că la nivelul comunei Biertan copii (0-14 ani) dețin o pondere de 21,78% în 
totalul populației stabile, populația tânără (15-24 ani) reprezintă 15,25%, persoanele mature 
(25-64 ani) formează majoritatea (49,34%), iar persoanele în vârstă de 65 ani și peste reprezintă 
13,63% din total.

Desigur situația trebuie privită nu doar la nivel de comună, ci și între satele componente. 
Se observă că la nivelul satului Biertan, copii și tinerii dețin o pondere de 34,8%, în satul Copșa 
Mare acesta categorie reprezintă 42,1%, iar în satul Richiș 38,6%. La polul opus, persoanele în 
vârstă de 65 și peste dețin o pondere mai ridicată în satul Biertan (14,7%) în timp ce în Copșa 
Mare și în Richiș acestă categorie de persoane înregistrează o pondere mai scăzută (11,5%, 
respectiv 12,7%).

Ca și o concluzie la cele prezentate mai sus se poate afirma ca la nivelul comunei Biertan, 
din punct de vedere al structurii populației pe grupe de vârstă, satele Copșa Mare și Richiș 
prezintă o situație relativ echilibrată, în timp ce în satul Biertan populația vârstnică înregistrează 
o pondere ceva mai mare.
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Tabelul nr. 8.  Populația la recensământul din 2011 pe grupe majore de vârstă
CO

M
UN

A 
BI

ER
TA

N

Sexul
Total Grupe de vârstă  (ani)

0-14 15-24 25-64 65 și peste
nr. nr. % nr. % nr. % nr. %

Ambele 
sexe 2590 564 21,78 395 15,25 1278 49,34 353 13,63

Masculin 1310 297 22,67 205 15,65 666 50,84 142 10,84
Feminin 1280 267 20,86 190 14,84 612 47,81 211 16,48

Figura nr. 8.  Structura populației pe grupe majore de vârste

2.3.3.1. Structura populaţiei pe grupe majore de vârstă (după domiciliu conform 
datelor statistice la 1 ianuarie 2020) 

Piramida vârstelor rezultă din combinarea a două histograme, fiecare reprezentând efectivul 
populaţiei de sex feminin, respectiv masculin pe grupe de vârstă, conform datelor privind 
numărul populației după domiciliu la 1 Ianuarie 2020. Observăm așadar, faptul că la nivelul 
comunei, persoanele de sex masculin sunt predominante, reprezentând aproximativ 51% din 
totalul populației, iar persoanele de sex feminin aproximativ 49%. De asemenea, observăm 
că prezența persoanelor de sex feminin este mai predominantă în ceea ce privește categoria 
persoanelor vârstnice (peste 65 ani).
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Tabelul nr. 9.  Populația după domiciliu la 1 ianuarie 2020 pe grupe majore de vârstă

Sexul
Total 

Grupe de vârstă  (ani)

CO
M

UN
A 

BI
ER

TA
N

0-14 15-24 25-64 65 și peste
nr. nr. % nr. % nr. % nr. %

Ambe-
le sexe

3063 518 16,91 411 13,42 1714 55,96 420 13,71

Mas-
culin

1567 264 16,85 219 13,98 896 57,18 188 12,00

Fem-
inin

1496 254 16,98 192 12,83 818 54,68 232 15,51

Ca o concluzie la cele prezentate mai sus se poate afirma că la nivelul întregii comune se 
prezintă un fenomen de îmbătrânire a populației, având în vedere faptul că populația cu vârsta 
cuprinsă între 25 și 64 ani reprezintă peste 50% din totalul populației, mai precis 55,96%, în 
timp ce ponderea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 0–14 ani este semnificativ mai redusă, 
16,91% din totalul populației. 

Figura nr. 9.  Piramida vârstelor conform numărului populației după domiciliu  
la 1 ianuarie 2020

2.3.4. Structura etnică și confesională 
Majoritatea locuitorilor sunt români (71,58%). Principalele minorități sunt cele de romi 

(17,37%), germani (4,32%) și maghiari (3,51%). Pentru 3,2% din populație, apartenența etnică 
nu este cunoscută.
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Tabelul nr. 10.  Structura populației din comuna Biertan conform etniei
Total  

populaţie 
stabilă

Români Maghiari Romi Germani Informație 
indisponibilă

COMUNA 
BIERTAN 2.590 1.854 91 450 112 83

BIERTAN 1.467 1.060 52 230 78 47
COPȘA MARE 444 305 8 99 23 9

RICHIȘ 679 489 31 121 11 27

Structura populației stabile după etnie, calculată ca procent din populația care a declarat 
această caracteristică, evidențiază că la nivelul comunei Biertan populația de etnie română este 
majoritară (71,58%), urmată de populația de etnie romă cu 17,37%, germanii dețin o pondere 
de 4,32%, în timp ce maghiarii reprezintă 3,51%.

Nu se înregistrează diferențe foarte importante în structura populației pe etnii între satele 
componente ale comunei, dar totuși se poate aminti o pondere mai ridicată a populației de 
etnie romă în satul Copșa Mare (22,8%) și tot în acest sat o pondere mai redusă a populației de 
etnie maghiară (1,8%). 

În ultimii 20 de ani, la nivelul comunei au intervenit modificări semnificative în structura 
etnică a comunei, în sensul că a crescut ponderea populației de etnie română (+5,8 puncte 
procentuale) în detrimentul populației de etnie germană, care s-a redus cu 5,7 puncte 
procentuale. Ponderea populației de etnie maghiară s-a redus cu 1,4 p.p., în timp ce populația 
de etnie romă a crescut ușor (+1,3 p.p.).

Figura nr. 10.  Ponderea populației după etnie
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (70,62%), dar 

există și minorități de greco-catolici (12,2%), penticostali (6,1%), evanghelici-luterani (3,9%) și 
reformați (1,66%). Pentru 3,32% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională, iar 
2,2% din populație este de altă religie.

Tabelul nr. 11.  Populația după religie la nivel de comună–RPL 2011
Populația după religie Nr.persoane

ortodocşi 1829
reformaţi 43

penticostali 158
greco-catolici 316
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Populația după religie Nr.persoane
luterani 101

necunoscută 86
altă religie 57

TOTAL 2590

Figura nr. 11.  Componența confesională a comunei Biertan

2.3.5. Structura populaţiei după statutul activităţii curente
Situația populației după statutul activității curente se caracterizează la nivelul comunei 

Biertan prin nivelul ridicat a ponderii persoanelor inactive. În acestă categorie se află 1.783 
persoane din totalul populației stabile și care reprezintă 68,8%. În cadrul acestei categorii un 
număr de 445 persoane sunt elevi/studenți (25,0%), pensionarii sunt în număr de 405 (22,7%), 
casnicele dețin o pondere de 14,8% (263 persoane), întreținute de altă persoane sunt 287 
persoane (16,1%), de stat sau de organizații private sunt întreținute 71 persoane (4,0%), din alte 
surse se întrețin 28 persoane (1,6%), în timp ce în altă situație economică se află 284 persoane, 
care dețin o pondere de 16,0% din totalul populației inactive.

Populația activă este formată de 807 persoane, care reprezintă 31,2%. Populația activă este 
alcătuită din 738 persoane care sunt angajate într-o activitate economică (și care reprezintă 
91,4% în totalul populației active), iar 69 persoane sunt șomeri (48 în căutarea unui alt loc de 
muncă și 21 în căutarea primului loc de muncă). Aceste componente indică faptul că la nivelul 
comunei Biertan există o rată a șomajului de 8,6%, dar și o rată brută de ocupație a populației 
de doar 28,5%.

Între localitățile componente ale comunei există oarecare diferențe în structura populației în 
funcție de statulul activității curente. Astfel, în ceea ce privește populația activă, în satele Biertan 
și Richiș ponderea persoanelor ce se regăsesc în această categorie este de 31,8% respectiv 
32,0%, în satul Copșa Mare acest indicator este mult mai redus (27,7%).

Rata șomajului este sub media comunei în satul Biertan (8,4%) și Copșa-Mare, și mai ridicată 
în satul Richiș (9,2%).
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Tabelul nr. 12.  Populația după statutul activității curente

  COMUNA
BIERTAN BIERTAN COPȘA 

MARE RICHIȘ

TOTAL POPULAȚIE STABILĂ 2.590 1.467 444 679
TOTAL POPULAȚIE ACTIVĂ, din care: 807 467 123 217

Ocupat 738 428 113 197
Șomer, din care 69 39 10 20

Șomer în căutarea unui alt loc de muncă 48 24 8 16
Șomer în căutarea primului loc de muncă 21 15 2 4

TOTAL POPULAȚIE INACTIVĂ, din care: 1.783 1.000 321 462
Elev/Student 445 229 80 136

Pensionar 405 251 57 97
Casnică 263 154 49 60

Întreținut de altă persoană 287 157 52 78
Întreținut de stat sau de or-

ganizații private 71 53 1 17

Întreținut din alte surse 28 18 3 7
Altă situație economică 284 138 79 67

În funcție de statutul activității curente este de evidențiat și gradul de dependență economică, 
calculat ca raport între populația inactivă la care se adaugă numărul șomerilor și totalul 
populației ocupate. Astfel la nivelul întregii comune revin 251 persoane inactive și șomeri la 
100 persoane ocupate. Situația este sensibil diferită între satele componente. În satul Biertan 
raportul de dependență economică este de 243, în satul Richiș aproximativ egal (245) și mult 
mai ridicat în satul Copșa-Mare unde la 100 persoane ocupate revin 293 persoane inactive și 
șomeri.

Figura nr. 12.  Populația după statutul activității curente
În funcție de statutul profesional al persoanelor ocupate, majoritatea sunt salariați (862 

persoane, reprezentând 74,8%), urmați de lucrătorii pe cont propriu care sunt în număr de 163 
persoane (14,1%). Lucrătorii familiali, și care nu sunt remunerați, au pondere ceva mai redusă 
(9,1%) iar un număr de 21 persoane (1,8%) sunt patroni/angajatori.
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Tabelul nr. 13.  Populația ocupată, după statutul profesional
POPULAȚIA STABILĂ   

OCUPATĂ  
(inclusiv șomeri în 

căutarea altui loc de 
muncă)

STATUTUL PROFESIONAL

Salariați/ 
Angajați

Patroni/ 
Angajatori

Lucrători 
pe cont 
propriu

Lucrători familiali 
(neremunerați)

Alte 
situații

COMUNA 
BIERTAN 786 473 4 134 174 *)

BIERTAN 452 287 4 67 94 -
COPȘA 
MARE 121 59 - 34 28 -

RICHIȘ 213 127 - 33 52 *)
 

Figura nr. 13.  Structura populației ocupate, după statutul profesional
Cel mai mare număr de salariați este în satul Biertan (287 persoane), urmat de Richiș (cu 127 

persoane salariate). Din totalul de 134 lucrători pe cont propriu, 67 sunt în Biertan, 34 în Copșa 
Mare și 33 în Richiș. În ceea ce privește lucrătorii familiali neremunerați, din cele 174 persoane 
din această categorie, 94 sunt în Biertan, 28 în Copșa Mare și 52 în Richiș.

Tabelul nr. 14.  Populația ocupată, pe activități ale economiei naționale

  COMUNA
BIERTAN BIERTAN COPȘA

MARE RICHIȘ

POPULAȚIA STABILĂ OCUPATĂ 786 452 121 213
Agricultura; silvicultura și ex-

ploatare forestieră
335 181 66 88

Industrie 154 81 21 52
Construcții 59 27 10 22

Servicii din care: 238 163 24 51
Comerț 41 23 5 13

Hoteluri și restaurante 17 12 *) 4
Transport și depozitare 15 7 4 4

Administrație publică și apărare;  asig-
urări sociale din sistemul public

23 17 - 6

Salariați/ 
Angajați

60%

Patroni/ Angajatori
1%

Lucrători pe 
cont propriu

17%

Lucrători familiali 
(neremunerati)

22%
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  COMUNA
BIERTAN BIERTAN COPȘA

MARE RICHIȘ

Invățământ 26 18 5 3
Sănătate și asistență socială 12 6 3 3

Alte activități de servicii 104 80 6 18

În comuna Biertan din totalul de 786 persoane ocupate, un număr de 335 persoane (42,6%) 
își desfășoară activitatea în agricultură, 154 persoane (19,6%) în sectorul industrial, în sfera 
construcțiilor se regăsesc 59 persoane (7,5%), iar 238 activează în sfera serviciilor (30,3%).

Există diferențe semnificative a structurii populației ocupate pe sectoare principale de 
activitate între satele componente ale comunei. Astfel, dacă în sectorul agricol în satul Biertan 
ponderea este de 40,0%, în satul Copșa Mare aceasta este de 54,5%. 

În activități industriale sunt ocupate 17,9% persoane în Biertan, 17,4% în satul Copșa Mare 
și 24,4% în Richiș. În servicii sunt ocupate 36,1% persoane din satul Biertan, 19,8% în Copșa 
Mare și 23,9% în Richiș.

Figura nr. 14.  Structura populației ocupate pe sectoare ale economiei
În funcție de localizarea locului de muncă, din cele 738 persoane ocupate, 526 (71,3%) își 

desfășurau activitatea în comună, 148 persoane (20,1%) în altă localitate din județul Sibiu, 27 
persoane (3,7%) în alt județ, iar un număr de 37 persoane (5,0%) lucrau în altă țară. 

Tabelul nr. 15.  Mobilitatea forței de muncă

 COMUNA 
BIERTAN

Populația 
stabilă 

ocupată

Locul de muncă situat în:

Localitatea 
de recenzare

Altă localitate din 
județul de recenzare

Alt județ 
decât cel de 
recenzare

Altă 
țară

738 526 148 27 37

2.3.6. Structura după nivelul de instruire absolvit
La nivelul comunei Biertan, din totalul de 2.239 persoane în vârstă de 10 și peste, un număr 

de 80 (3,6%) au studii superioare, 27 persoane (1,2%) au studii postliceale și de maiștrii, 274 
(12,2%) au studii liceale, 323 (14,4%) au absolvit școli profesionale sau de ucenici. Un număr de 
899 persoane și care dețin ponderea cea mai importantă, respectiv 40,2%, au absolvit o școală 
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de nivel inferior gimnazial, iar 489 de persoane au doar studii primare (21,8%). Se remarcă și 
existența unui număr de 147 persoane (6,6%) care nu au absolvit nici o formă de învățământ, 
iar din acestea 66 persoane intră în categoria persoanelor analfabete, în sensul că nu știu să 
scrie și să citească; acestea dețin o pondere de 2,9% din totalul populației stabile de 10 ani și 
peste.

Figura nr. 15.  Structura populaţiei de 10 ani şi peste, după nivelul şcolii absolvite
Există diferențe semnificative între satele componente în privința nivelului de educație. Dacă 

în satul Biertan ponderea persoanelor cu studii superioare este de 4,9%, în satul Richiș acestea 
reprezintă doar 1,4%. La fel și în situația învățământului primar, în satul Copșa Mare ponderea 
persoanelor cu acest nivel de pregătire este de 30,4%, în timp ce în satul Biertan este de 18,3%. 
Cele mai multe persoane analfabete se găsesc în satele Biertan și Richiș, unde numărul acestora 
este de 50, respectiv 15.

Tabelul nr. 16.  Populația stabilă de 10 ani și peste, după nivelul de educație
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2.3.7. Analiza SWOT
DEMOGRAFIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 z Procent echilibrat al structurii pe sexe: 

bărbați 51,16 %, femei 48,84% 
 z Valori negative ale sporului migrator 

(-25 persoane în 2017), în general 
persoanele cu studii superioare 
migrează spre marile orașe și 
străinătate

 z Spor natural negativ în 2018(-4)
 z Îmbătrânirea populaţiei
 z Adaptarea lentă a populaţiei mature și 

vârstnice la schimbările și provocările 
lumii actuale

 z Scăderea continuă a populației în 
ultimii 5 ani

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI
 z Accesarea de programe de finanțare 

pentru stoparea fenomenului 
migratoriu

 z Dezvoltarea infrastructurii rutiere și 
a utilităților tehnico-edilitare pentru 
creșterea calității vieții

 z Îmbunătățirea serviciilor publice pentru 
creșterea calității vieții locuitorilor

 z Atragerea investitorilor și/sau 
promovarea antreprenoriatului 

 z Programele de finanțare din fonduri 
structurale privind dezvoltarea 
capacității umane (POCU 2021–2027)

 z Migraţia locuitorilor în mediul urban 
sau în afara țării 

 z Reducerea numărului locurilor de 
muncă și creșterea somajului

 z Recesiune economică 
 z Crize generate de epidemii sau 

pandemii 
 z Abandonul şcolar în condiţiile 

înrăutăţirii nivelului de trai şi a creşterii 
excluziunii sociale

 z Creşterea raportului de dependenţă a 
vârstnicilor faţă de fondurile sociale

 z Ponderea populaţiei inactive este în 
creştere, generalizată la nivel naţional 
şi regional (pensionări, dificultăţi de 
angajare pentru tineri)

 z Declinul demografic preconizat pentru 
Regiunea Centru până în 2050 şi 
eventualele consecinţe negative la nivel 
local
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2.4. INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ ȘI DE 
TRANSPORT

2.4.1. Alimentarea cu apă și reţeaua de canalizare 
Biertan Richiș Copșa 

Mare
Lungimea totală a rețelei de distribuție a  

apei potabile  – km
7,495 5100 0

Număr locuințe racordate la rețeaua de distribuție a 
apei

480 0 0

Lungimea totală a conductelor de canalizare – km 7,426 5,444 0
Număr locuințe racordate la rețeaua de canalizare  499  332  0

Conform informațiilor oferite de Institutul Național de Statistică în comuna Biertan în anul 
2020 față de anul 2015 lungimea rețelei simple de distribuție a apei potabile a crescut cu 
93,85% (+6,1 km), iar lungimea conductelor de canalizare a crescut cu 83,86% (+5,87 km).

În localitatea Biertan 480 de locuințe sunt racordate la rețeaua de distribuție a apei, iar în 
satele Richiș și Copșa Mare nici o locuință nu este racordată la rețeaua de distribuție a apei. 

La sfârșitul anului 2020, rețeaua de canalizare din comuna Biertan măsura 12,9 km, astfel doar 
două, din cele trei sate aparținătoare comunei beneficiază în prezent de rețeaua de canalizare, 
respectiv Biertan și Richiș. În localitatea Biertan la rețeaua de canalizare sunt racordate 499 
de locuințe, în satul Richiș 332 de locuințe, iar în satul Copșa Mare populația utilizează surse 
proprii de canalizare a apei uzate. 

2.4.2. Infrastructura de transport

2.4.2.1. Conectivitate
Pe cale rutieră, accesul în comună se poate realiza pe drumul județean DJ 141B ce derivă 

din drumul naţional DN14, Sibiu–Mediaș-Sighișoara, la 10 km de bifurcație. Localitatea este 
dezvoltată pe o axă orientată pe direcţia nord-sud, de-a lungul arterei 141 B, care leagă drumul 
judeţean 141E Mediaş–Sighişoara de drumul judeţean 141 care asigură comunicarea dintre 
oraşele Mediaş și Agnita.

Accesul cel mai rapid către comuna Biertan pe cale aeriană se poate face prin intermediul 
curselor aeriene ale Aeroportului Internațional Transilvania Mureș, situat la o distanță de 
aproximativ 58 km (1,15 h călătorie cu autovehicol) sau cele ale Aeroportului Internațional 
Sibiu, situat la o distanță de aproximativ 86 km (1,5 h călătorie cu autovehicol).

Comuna nu este tranzitată de rețele de linie ferată. 

2.4.2.2. Reţeaua de străzi 
Reprezentanții autorităţilor publice locale au fost preocupați în ultimii ani, de reabilitarea 

sau construirea infrastructurii rutiere a localităților componente. Acest lucru este evidențiat de 
multitudinea proiectelor și investițiilor în infrastructură realizate, atât din fonduri de la bugetul 
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local și bugetul de stat, cât și din finanțări nerambursabile.
Căile de comunicație rutieră în comuna Biertan sunt de diferite tipuri: drumuri județene, 

drumuri comunale, drumuri de exploatare, drumuri turistice cu scop recreativ și străzile în 
intravilanul localităților.

Conform datelor din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Biertan, 
în localitatea Biertan lungimea drumurilor și străzilor este de 17.132 m, în localitatea Richiş 
lungimea străzilor este de 6.999 m, iar în localitatea Copşa Mare lungimea străzilor este de 
5.142 m.

Tabelul nr. 17.  Lista străzilor/drumurilor din localitatea Biertan
Nr. Crt. Biertan Lungime(m)

1 Drum comunal 21(Biertan-Dupuş) 3425
2 Drum comunal 24 (Biertan DJ141B-Copşa Mare) 2850
3 Drum comunal 24 (Copşa Mare-Valchid) 4900
4 Strada A.I.Cuza 144
5 Strada A Iancu 263
6 Strada Crișan 468
7 Strada Cloșca 124
8 Strada Horea 1296
9 Strada Coșbuc 720
10 Strada T Vladimirescu 1580
11 Strada Brazilor 682
12 Strada Mărginași 480
13 Strada 1 Decembrie 1918 200

TOTAL 17.132

Tabelul nr. 18.  Lista străzilor/drumurilor din comuna Biertan
Rețea străzi/drumuri Lungime (m)

Biertan 17.132
Richiș 6.999

Copșa Mare 5.142
Total 29.273 

Drumul care face legătura între Biertan și cele mai apropiate orașe (Dumbrăveni, Mediaș 
și Sighișoara) este asfaltat. Acest drum se continuă înspre Richiș, deci și acest sat beneficiază 
delegătură asfaltată cu cele trei orașe menționate mai sus.

Drumul Comunal DC24 Biertan-Copșa Mare și alte 9 străzi din localitățile Biertan, Copșa 
Mare și Richiș sunt în curs de modernizare, prin proiectul „Reabilitare și modernizare Drum 
Comunal DC24 Biertan-Copșa Mare și modernizare străzi interioare în localitățile Biertan și 
Richiș, Comuna Biertan, Jud. Sibiu”, proiect finanțat din Fondul European Agricol de Dezvoltare 
Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 7.2. Implementarea proiectului va 
contribui la creșterea calității vieții prin modernizarea a 7,23 km de străzi. 

Alături de drumul comunal DC24 Biertan-Copșa Mare, se modernizează și următoarele străzi:
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 y Strada Cloșca, Strada A.I.Cuza, Strada Horea, Strada. T. Vladimirescu, Strada Brazilor, 
strada Mărginași din localitatea Biertan;

 y Strada Copșa Mare din localitatea Copșa Mare

 y Strada 1, Strada 2 din localitatea Richiș
După finalizarea lucrărilor, mai rămân aproximativ 6,8 km de străzi degradate, care necesită 

modernizare. Pentru acestea, autoritatea locală a întocmit în 2019, documenția tehnică 
„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA BIERTAN, JUDEȚUL SIBIU” , 
proiectul fiind în etapa de identificare a unor surse de finanțare, deoarece în cadrul Fondul de 
Dezvoltare Instituţională, nu a primit finanțarea solicitată. Aceste străzi prezintă multe deficiențe 
și probleme de siguranță și trebuie modernizate cu prioritate. 

Așadar, peste 50% din rețeaua stradală este modernizată rămânând o prioritatea 
modernizarea întregii infrastructuri în perioada 2021–2027. 

Tabelul nr. 19.  Lista străzilor/drumurilor din comuna Biertan 
Localitate Nume stradă/drum Lungime (m)

Biertan Drum Comunal: DC 24 (Biertan DJ141B -Copşa Mare) 2850
Strada Cloșca 124

Strada A. I. Cuza 144
Strada Horea 1215

Strada T. Vladimirescu 793
Strada Brazilor 168

Strada Mărginași 480
Copşa Mare Strada Copșa Mare(Km 0+000,00–Km 0+240,00) 240

Richiş Strada 1 735
Strada 2 481

Total lungime străzi reabilitate 7.230
Biertan Drum Comunal: DC 24 2119

Copșa Mare Strada 1 Copșa Mare (Km 0+240,00–Km 1+177,00) 937
Strada 2 Copșa Mare 1169
Strada 3 Copșa Mare 80
Strada 4 Copșa Mare 116
Strada 5 Copșa Mare 172

Richiș Strada 1 Richiș 741
Strada 2 Richiș 396
Strada 3 Richiș 571
Strada 4 Richiș 181
Strada 5 Richiș 270
Strada 6 Richiș 110

Total lungime străzi care necesită reabilitare 6.862 m

2.4.2.3. Trasee pietonale
Traseele pietonale (trotuare și alei pietruite) sunt degradate și neunitare în zona sitului istoric, 
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majoritatea refacerilor fiind secvențiale și la discreția proprietarilor riverani. Astfel întâlnim 
suprafețe cu asfalt, piatră, pământ bătătorit și în unele locuri chiar pavele din ciment.

Amenajările spațiilor dintre frontul de case–pietonal–carosabil au dispărut cu desăvârșire 
după cum urmează:

 y spațiul de asanare a soclurilor de case;

 y spațiile verzi dintre zona de asanare și pietonal;

 y parcuri și părculețe dintre pietonal și carosabil;

 y rigole de drenaj.
Conform celor specificate în Planul Urbanistic Zonal pentru zona protejată și zona de 

protecție aferentă piețele centrale și-au pierdut în timp caracterul medieval. Localnicii comunei 
nu sunt foarte mulţumiti în ceea ce priveşte starea actuală a trotuarelor, fiind necesare investiții 
pentru reabilitarea, modernizarea și chiar extindera acestora acolo unde terenul permite. 

O problemâ întâlnită de autoritatea locală în amenajarea trotuarelor din zona protejă este 
reprezentată de costurile ridicate pentru soluția tehnică agreată de Ministerul Culturii (ex. 
piatră cubică) pentru a se preta zonei protejate, iar fondurile nerambursabile accesate nu au 
fost suficiente pentru acoperirea acestor costuri. 

Conservarea patrimonuluil local este o priortitate a autorității, însă costurile depășesc de 
cele mai multe ori bugetul unei comune cu doar 2590 de locuitori. 

Având în vedere problemele identificate, amenajarea aleilor pietonale şi a trotuarelor pe 
teritoriul comunei reprezintă o prioritate pentru investiţiile viitoare.

2.4.2.4. Piste de biciclete
În prezent bicicleta este puţin utilizată de locuitori ca mijloc de transport, acest fapt 

datorându-se lipsei pistelor de biciclete amenajate în scopul deplasării între localitățile comunei 
sau către localitățile învecinate. 

În scop recreativ, pe teritoriul comunei este amenajat traseul cicloturistic „Colinele 
Transilvaniei”, peste 500 de km de trasee marcate, care fac legătura între satele din Colinele 
Transilvaniei, urmând, în principal culmea de ape dintre râurile Târnava Mare şi Hârtibaci sau 
pe culmile din apropierea Luncii Oltului, de unde vei avea priveliști splendide spre creasta 
Făgărașului. Lucrările au fost realizate de Asociația Mioritics în perioada septembrie 2013–
februarie 2015, în cadrul proiectului coordonat de WWF „Pentru Natură și Comunități Locale–
Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu–Târnava Mare–Olt”. Lucrările 
au inclus verificarea, testarea, curățarea drumurilor și potecilor existente, selecția drumurilor 
și potecilor ce au fost marcate, identificarea punctelor de interes pentru turiști, aplicarea 
marcajelor (roșu și albastru, bandă, cruce și triunghi), înregistrarea track-urilor GPS, realizarea 
hărților și a panourilor informative și a săgeților indicatoare.

Deplasarea cu bicicleta este una dintre cele mai eficiente soluții la unele dintre problemele 
economice și de mediu majore cu care ne confruntăm astăzi.

Amenajarea unor piste velo ar contribui la creşterea utilizării bicicletei ca mijloc de transport, 
în detrimentul utilizării automobilelor, fapt ce contribuie la scăderea gradului de poluare. 
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Deasemenea, pistele de biciclete vor putea fi incluse în traseele cicloturistice, contribuind astfel 
dezvoltarea turismului din zonă. 

2.4.2.5. Transportul de persoane
Transportul public în comun, este realizat prin contract de delegare directă către un operator 

economic. Acesta operează trei curse regulate pe ruta Richiș–Biertan–Mediaș și o cursă pe ruta 
Richiș–Biertan–Dumbrăveni. 

Dar, începând cu anul 2020, Confom HCL nr. 26/2020, Comuna Biertan s-a asociat cu 
Muncipiul Mediaș, Orașul Copșa Mică, Orașul Dumbrăveni și cu comunele Alma, Ațel, Axente 
Server, Blăjel, Brateiu, Dârlos, Moșna, Șeica Mică, Târnava și Valea Viilor constituind Asociația 
de Dezvoltare Intracomunitară „NORD TRANS”, cu scopul de a înființa, organiza, reglementa, 
finanța, exploata, monitoriza și gestiona în comun Serviciul de transport public local de persoane 
prin curse regulate, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre. De 
asemenea prin această asociație se dorește realizarea în comun a unor proiecte de investiții 
publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după 
caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului. 

2.4.3. Reţeaua de distribuţie a energiei electrice și a gazelor naturale

2.4.3.1. Distribuţia energiei electrice
Toate localitățile comunei Biertan sunt în prezent electrificate. Alimentarea cu energie 

electrică este asigurată prin intermediul companiei ENEL. Alimentarea cu energie electrică se 
face din Sistemul Energetic Național prin liniile electrice de înaltă tensiune LEA 110 KV. 

Există trei posturi de transformare în Biertan, două în Copșa Mare și Richiș. Distribuția energiei 
electrice de la posturile de transformare la consumatori se face prin rețeaua de joasă tensiune 
prin linii aeriene pe stâlpi de beton. Traseul rețelei de joasă tensiune urmărește rețeaua stradală 
a localității și cuprinde în întregime zona construită.

2.4.3.2. Iluminatul public
Localitatea este alimentată cu energie electrică din Sistemul Energetic Național-S.E.N., prin 

intermediul unei rețele de distribuție de medie tensiune. Rețeaua de medie și joasă tensiune 
este aeriană.

Sistemul de iluminat public stradal a fost modernizat în satele Richiş și Copşa Mare în anul 
2018 prin înlocuirea lămpilor cu sodiu cu corpuri de iluminat led marca Philips. Prin această 
investiţie fiecare coltişor al satelor este mai bine iluminat, iar costurile au scăzut cu 50 %.

Pentru eficientizarea sistemului de iluminat din localitatea Biertan s-a întocmit documentația 
tehnico-economică pentru proiectul „Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat 
public al Comunei Biertan, județul Sibiu”, cuprinzând lucrări în valoare de 590.078 lei. Proiectul 
a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului privind sprijinirea eficientizării energetice și 
a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public derulat prin Administrația 
Fondului de Mediu., însă nu a obținut finanțarea solicitată. 

În prezent în localitatea Biertan, sistemul de iluminat existent prezintă un grad avansat de 
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uzură și nu este conform Strandardului de iluminat SR EN 132201, iar consumul energetic este 
ridicat. Prin documentația realizată se propune înlocuirea celor 235 aparate de iluminat existente 
în zona de intervenție de pe raza comunei Biertan conform auditului energetic, cu aparate 
de iluminat noi cu LED, echipate cu sisteme de telegestiune în punct luminos, eficientizarea 
sistemului de iluminat public pentru localitatea Biertan, râmânând o prioritate pentru perioada 
2021–2027. 

2.4.3.3. Distribuţia gazelor naturale
Conform informațiilor oferite de Institutul Național de Statistică în comuna Biertan în anul 

2018 față de anul 2015 lungimea conductelor de distribuție a gazelor a crescut cu 15,5%(+3,8 
km.) În prezent , 990 de locuințe sunt branșate la rețeaua de distribuție gaz, iar pentru alte 48 
de gospodării s-a făcut solicitare de branșare, către operatorul de distribuție. 

2.4.3.4. Tehnologia informaţiei și telecomunicaţiilor, digitalizare
Din punctul de vedere al telecomunicațiilor, Comuna Biertan are acces la:

 y rețele de telefonie fixă și mobilă, 

 y rețea de televiziune prin cablu, 

 y conexiune la internet.
Serviciile electronice disponibile pentru cetăţeni și mediul de afaceri prin intermediul 

portalului existent https://comunabiertan.ro/primaria-online/ sunt următoarele:

La departamentul urbanism
 y cerere pentru emiterea/prelungirea certificatului de urbanism–persoană fizică/

persoană juridică;

 y cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare;

 y comunicare începere/încheiere execuţie lucrări;

 y declaraţie privind valoarea finală a lucrărilor executate.

La departamentul registru agricol
 y declaraţie privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol (persoane 

fizice/persoane juridice) ;

 y declaraţie pentru completarea registrului agricol;

 y cerere pentru eliberarea ajutorului de încălzire.

 La departamentul taxe şi impozite
 y scoaterea din evidenţa fiscală a clădirilor/mijloacelor de transport/terenurilor la 

înstrăinare;

 y stabilirea impozitului pe imobil/mijloc de transport.

 y verificare stadiu documente depuse.

 y descărcare formulare tipizate.
În anul 2018 pagina de internet a primăriei www.comunabiertan.ro, a fost modernizată, de 
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asemenea programele informatice au fost modernizate în aşa fel încât toţi locuitorii comunei 
au acum acces la baza de date: pot plăti on-line: impozitele, taxele, amenzile și pot scoate 
certificate fiscale on-line, având nevoie doar de o parolă care o pot primi de la compartimentul 
impozite și taxe. De asemena se pot achita și cu cardul toate taxele și impozitele locale.

WI-FI în spaţii publice
Există doar câteva zone publice deservite de rețea WI-Fi, cum ar fi zona centrală situată 

lângâ Primăria Biertan, respectiv zona turistică și unitățile școlare. Localitatea Copșa Mare nu 
este deservită de WI-FI gratuit pentru cetățeni în spații publice. 

Monitorizare video
Localitatea Biertan beneficiază de un sistem video de supraveghere performant, asigurând 

astfel un nivel de siguranță crescut al localnicilor. Deoarece localitățile Richiș și Copșa sunt 
deservite de câtre o singură cameră video, se constată necesitatea extinderii sistemului de 
supraveghere, acesta dovedindu-și utilitatea dealungul timpului. 
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2.4.4. Analiza SWOT
INFRASTRUCTURA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 z Întreaga comună dispune de rețea de 

energie electrică
 z Existența rețelei de apă potabilă/

canalizare/gaz în localitatea Biertan
 z Investițiile realizate pentru asfaltarea 

drumurilor/străzilor
 z Iluminat arhitectural–proiect 

implementat și sprijinit de primărie
 z Existența unei infrastructuri de 

telecomunicații, telefonie fixă și mobilă
 z WI-FI în spații publice 
 z Platformă pentru depunerea online 

a documentelor (autorizații, avize, 
declarații etc.)

 z Plata on-line a taxelor, impozitelor și 
amenzilor

 z Lipsa pistelor de biciclete 
 z Stații de transport public insuficiente și 

care necesită reabilitare
 z Multe spații publice nu sunt accesibile 

pentru persoanele cu dizabilități
 z Lipsa apei potabile din rețeaua 

publică/canalizării/gazelor în satele 
aparținătoare comunei

 z Rețea de trotuare necorespunzătoare 
sau inexistentă în satele din comună

 z Prezența cu preponderență a străzilor 
cu îmbrăcăminți provizorii în satele din 
comună

 z Lipsa parcărilor amenajate în Richiș și 
Copșa Mare

 z Frecvența redusă a curselor de 
transport în comun Biertan–Mediaș, 
mai ales la sfârșitul săptămânii

 z Monumentele istorice necesită 
reabilitare

 z Lipsa unui management de 
monitorizare a traficului 

 z Lipsa digitalizării în școli
 z Lipsa unui sistem de management 

informatizat pentru transportul public
 z Lipsa unei aplicații informatice care să 

ofere informații în timp real cu privire la 
probleme de trafic

 z Servicii de e-administrație slab 
dezvoltate

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 z Existenţa programelor de infrastructură 

finanțate din fondurile UE
 z Programe guvernamentale în vederea 

dezvoltării infrastructurii
 z Posibilitatea realizării de parteneriate 

public-private în vederea dezvoltării 
infrastructurii din comună

 z Calamități naturale–pericol de inundații, 
care pot degrada infrastructura 

 z Schimbările climatice reprezintă o 
amenințare pentru cadrul natural: 
temperaturile cresc, tiparele 
precipitațiilor se schimbă fapt ce 
contribuie la distrugerea infrastructurii
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INFRASTRUCTURA
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 z Posibilitatea atragerii de fonduri în 
vederea dezvoltării infrastructurii care 
să asigure prevenirea pe inundaţii şi 
calamităţi naturale

 z Existența Master Planului pentru 
Sectorul Apă și Apă Uzată la nivelul 
județului Sibiu

 z Accesarea unor surse de finanțare 
nerambursabilă prin Programul 
Operațional Creștere Inteligentă, 
Digitalizare și Instrumente Financiare 
2021–2027

 z Creșterea gradului de digitalizare al 
serviciilor publice 

 z Costul ridicat al documentațiilor 
preliminare și necesitatea cofinanțării 
proiectelor poate împiedica accesarea 
fondurilor europene

 z Instabilitate legislativă și monetară
 z Instabilitate politică
 z Apariţia de disfunctionaliăţi în 

implementarea proiectelor de 
infrastructură

 z Legislație instabilă
 z Reticența populației în utilizarea 

soluțiilor digitale
 z Investiții financiare prea mari în raport 

cu gradul de uzură morală al noilor 
tehnologii

 z Lipsa fondurilor pentru implementarea 
unor soluții digitale integrate
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2.5. INFRASTRUCTURA EDUCAŢIONALĂ
Sistemul de învățământ reprezintă principala componentă a sistemului de educație. Structura 

sistemului de învățământ din România cuprinde învățământul preșcolar, învățământul primar, 
învăţământul secundar inferior, învăţământul secundar superior, şcolile de arte și meserii, şcolile 
de ucenici, învăţământul post-liceal și învăţământul superior.

Sunt tot mai puțini copii în școlile din România, iar abandonul școlar din cauza sărăciei 
este în creștere. În ultimul deceniu, numărul elevilor a scăzut cu aproape 349.000 de copii, 
consecință a scăderii natalității și emigrării masive, pe de o parte, și a cronicizării abandonului 
școlar pentru copiii vulnerabili, pe de altă parte. Numai în anul școlar 2017-2018, aproximativ 
30.000 de elevi din învățământul primar și gimnazial au fost nevoiți să abandoneze școala, cel 
mai adesea din cauza sărăciei și a costurilor ascunse ale educației.

O problemă importantă a învățământului românesc rămâne în continuare rata ridicată 
abandonului școlar. Potrivit statisticilor Eurostat în 2018, România a înregistrat un nivel ridicat 
al abandonului şcolar timpuriu, de 16,4%, cât şi o rată scăzută a populaţiei cu vârste cuprinse 
între 30 şi 34 de ani care a absolvit învăţământul superior (24,6%). În clasamentul abandonului 
școlar, țara noastră este precedată de Spania (17,9%) şi Malta (17,5%). La polul opus, un nivel 
scăzut al abandonului școlar timpuriu se înregistrează în Croaţia (3,3%), Slovenia (4,2%), Lituania 
(4,6%) și Grecia (4,7%), arată Biroul de statistică al UE Eurostat.

Obiectivul strategic al UE este de a reduce rata abandonului şcolar timpuriu, până în 2020 și 
cu siguranță acest obiectiv va rămâne o prioritate și pentru perioada 2021–2027.

O altă problemă este reprezentată de analfabetismul funcțional, conform studiilor realizate, 
România are cel mai slab punctaj din ultimii ani în clasamentul PISA care arată cât de pregătiți 
sunt elevii de 15 ani. Țara noastră se clasează pe locul 47 din 79 de țări. Gradul de analfabetism 
funcțional este mare: 44% dintre elevi nu înțeleg ce citesc. Reducerea populației școlare are 
în principiu la bază scăderea populației, amplificarea fenomenului migrației, diferențele de 
infrastructură școlară dintre mediile de rezidență și abandonul școlar devenit cronic în mediile 
vulnerabile socio-economic.

2.5.1. Infrastructura educaţională în judeţul Sibiu
Analizând tabelul de mai jos putem observa că populația școlară la nivelul județului Sibiu a 

scăzut în perioada 2014-2018 cu un ritm mediu anual de 818 copii.

Tabelul nr. 20.  Populația școlară la nivel de județ
Populația școlară pe niveluri de educație la nivel de județ

Niveluri de instruire Anul 
2014

Anul 
2015

Anul 
2016

Anul 
2017

Anul 
2018

Total 83418 81842 81503 80869 80146
Copii înscriși în grădinițe 13522 13237 13135 12884 13038

Elevi înscriși în învățământul primar 20170 20168 20191 20737 20588
Elevi înscriși în învățământul gimnazial 15456 15400 15660 14933 14944

În anul 2018 din populația școlară la nivelul județului Sibiu 18,65% erau elevi înscriși în 
învățământul gimnazial, 25,69% elevi înscriși în învățământul primar și 16,27 copii înscriși în 
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grădinițe.

Figura nr. 16.  Structura populației școlare la nivel de județ

2.5.2. Infrastructura educaţională în comuna Biertan
Pe teritoriul comunei Biertan funcționează o singură unitate de învățământ cu personalitate 

juridică și anume Şcoala gimnazială Biertan. Nivelurile de învăţământ acreditate sunt: preşcolar, 
primar și gimnazial. Şcoala gimnazială Biertan are arondate următoarele subunităţi:

 y Şcoala primară Copşa Mare

 y Şcoala primară Richiş

 y Grădiniţa cu program normal Biertan
În anul școlar 2018, populația preșcolară și școlară a comunei era compusă din: 57 copii 

înscriși în grădiniță, 245 elevi înscriși, din care 143 (58,37%) în ciclul primar de învățământ și 102 
elevi (41,63%) în ciclul gimnazial. În această unitate de învățământ își desfășoară activitatea un 
număr de 22 cadre didactice, din care 3 persoane în învățământul preșcolar, 8 în învățământul 
primar și 11 persoane în învățământul gimnazial.

Ultimii 5 ani au adus modificări în structura populației școlare a comunei, în sensul că 
numărul acesteia s-a modificat de la an la an (-17,9% în 2018 faţă de 2014). S-au înregistrat 
schimbări importante și pe niveluri de educație. Astfel, în perioada amintită s-a redus cu 28,75% 
numărul copiilor înscriși în grădiniță, o parte din această scădere fiind preluată de învățământul 
primar, care a scăzut doar cu 7,74%, efectivul elevilor din învățământul gimnazial reducând-se 
cu 23,3%.
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Figura nr. 17.  Ponderea populației școlare pe niveluri de educație în anul 2018

Tabelul nr. 21.  Activitatea de învățământ din comuna Biertan
Denumire indicator 2018

Unități de învățământ–total 1
Școli din învățământul primar și gimnazial 1

Copii înscriși în grădiniță 57
Elevi înscriși–total 245

din care:  
Elevi înscriși în învățământ primar 143

Elevi înscriși în învățământ gimnazial 102
Personal didactic–total 22

Personal didactic în învățământul preșcolar 3
Personal didactic în învățământul primar 8

Personal didactic în învățământul gimnazial 11
Săli de clasă și cabinete școlare 22

Săli de gimnastică–total 3

Grădiniţă cu program normal Biertan
Activitatea preşcolară se desfăşoară într-o clădire cu o suprafaţă de 372 mp construită în 

anul 1900. În cadrul grădiniţei funcţionează 3 grupe (mică, mijlocie, mare), toate cu predare în 
limba română.

Şcoala gimnazială Biertan
Prima atestare documentară a unei școli în Biertan 

este din 1531, cu predare în limbile latină și greacă. Sediul 
primei școli a fost probabil într-un bastion din estul 
cetății. Cele mai vechi matricole școlare, din 1762, numesc 
școala din Biertan „gimnaziu”, unde veneau elevi din tot 
Ardealul. Școala avea internat și locuințe pentru profesori. 
Disciplinele de învățământ erau: gramatica, dialectica și 
retorica, aritmetica, astronomia și muzica. 

Clădirea actuală a Școlii Gimnaziale Biertan a fost 
construită în anul 1900 şi are o suprafaţă construită de 

Copii înscriţi în grădiniţe
19%

Elevi înscrişi în 
învăţământul primar

47%

Elevi înscrişi în 
învăţământul 
gimnazial

34%
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1544 mp. Școala este compusă din: 7 săli de clase, 3 laboratoare (de informatică, fizică şi 
biologie), o sală de sport, un depozit de alimente, o bibliotecă și un cabinet de secretariat.

Clădirea în care se desfășoară cursurile în zilele noastre este o clădire veche, care necesită 
lucrări ample de modernizare, reabilitare și dotare. Chiar dacă în timp s-au mai realizat lucrări 
de întreținere, acestea nu se ridică la standardele actuale. Pentru desfășurarea activităților 
sportive se constată necesitatea amenajării unui teren multifuncțional de sport sau a unei săli 
care să corespundă exigențelor educaționale. În anul 2018 au fost realizate căteva investiţii 
din fonduri de la bugetul local la Şcoala gimnazială din Biertan şi anume: au fost înlocuite 
ferestrele, laboratorul de informatică a fost zugrăvit şi a fost montat sistemul de încălzire cu 
centrală termică.

Şcoala primară din Biertan a fost construită în anul 1936 şi are o suprafaţă construită de 
aproximativ 798 mp. În cadrul acestei şcoli funcţionează clasele I-IV şi clasa pregătitoare, toate 
cu predare în limba română. Şcoala este compusă din 5 săli de clase, o sală de sport, un depozit 
şi are implementat un sistem de supraveghere video. 

Clădirea nu este izolată termic, înregistrându-se pierderi de căldură, iar grupurile sanitare 
necesită modernizare, deoarece nu respectă normele sanitare în vigoare. 

Şcoala primară și grădiniţa Copşa Mare
A fost construită în anul 1936 şi are o sprafaţă de 461 mp.În cadrul şcolii funcţionează şi o 

grădiniţă cu program normal având 3 grupe de studiu: mică, mijlocie şi mare. Atât în cadrul 
şcolii, cât şi în cadrul grădiniţei activităţile se desfăşoară în limba română. Clădire școlii este 
compusă din 3 săli de clase, un laborator de informatică şi un depozit. În anul 2018 a fost 
zugrăvită grădiniţa și vopsite uşile.

Clădirea este veche, nu este izolată termic, înregistrându-se pierderi de căldură, iar grupurile 
sanitare necesită modernizare, deoarece nu respectă normele sanitare în vigoare. 

Şcoala primară și grădiniţa din Richiş
A fost construită în anul 1900 şi are o suprafață de 

711 mp. În cadrul şcolii funcţionează:învăţământul 
preşcolar compus din 3 grupe și cele 5 clase 
primare: clasa pregătitoare și clasele I-IV. În 
cadrul şcolii există 4 săli de clase. Activitatea se 
desfăşoară în limba română. Toate clădirile în care 
se desfăşoara activitatea şcolară sunt dotate cu 
centrale termice moderne, au grupuri sanitare în 
interior, au internet fix şi wi-fi.

Comuna Biertan a implementat un proiect intitulat Note pentru viitor, care a fost finanţat prin 
Programul Operaţional Capitan Uman. Obiectivul acestui proiect a fost prevenirea abandonului 
şcolar timpuriu și promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar și secundar de 
calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea 
în educaţie şi formare. În cadrul acestui proiect 410 copii din Biertan au participat la programul 
Şcoală după şcoală, şi ateliere de informatică, pictură, tâmplărie, lut, croitorie. De asemena 
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părinţii au fost integraţi în proiect și au fost cuprinşi în programul Şcoala părinţilor pentru a 
dobândi abilităţi noi de creştere şi educare a copiilor.

Numărul școlilor din comuna Biertan este suficient, raportat la numărul de elevi. Însă, când 
vine vorba de condițiile oferite de infrastructura școlară, situația este puțin diferită, acestea 
necesită reabilitare și mai ales investiții în dotarea lor. 



46

2.5.3. Analiza SWOT
INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE EDUCAȚIONALE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 z Desfășurarea programului „școală după 

școală” și a atelierelor de informatică, 
pictură, tâmplărie ș.a.  derulate în cadrul 
proiectului „Note pentru viitor” finanțat 
din FSE1 prin POCU, beneficiari: 410 elevi

 z Existența unei baze sportive la Biertan și 
a terenului de sport care sunt utilizate și 
de către elevi

 z Existența asociațiilor sportive în satele 
Biertan și Richiș, care angrenează copiii 
în desfășurarea activităților sportive

 z Siguranța în școli asigurat prin sistemul 
de monitorizare video

 z Acces la internet și WI-FI gratuit
 z Achiziționarea unui număr de 119 

tablete cu acces la internet pentru 
desfășurarea cursurilor on-line și a 
digitalizării activității educaționale

 z Asigurarea transportului pentru elevi
 z Posibilitatea cadrelor didactice de 

evoluție în carieră prin intermediul 
gradelor didactice, cursuri de specialitate

 z Existența unor programe de prevenire 
a abandonului școlar și de prevenire 
a analfabetismului organizate atât 
de instituții de stat, dar mai ales de 
organizații non-profit

 z Situația juridică a clădirii Școlii 
gimnaziale Biertan care a impiedicat 
accesarea fondurilor europene în 
perioada 2014 - 2020

 z Lipsa unui centru destinat programului 
after-school

 z Dotările ale infrastructurii educaționale 
sunt învechite și nu se ridică la nivelul 
standardelor europene

 z Lipsa unui teren multifuncțional 
de sport sau a unei săli de sport 
corespunzătoare în cadrul școlii 
gimnaziale Biertan

 z Infrastructura școlară și preșcolară 
este veche, clădirile nu sunt izolate 
termic, înregistrându-se pierderi de 
căldură

 z Grupurile sanitare nu respectă  
normele sanitare în vigoare

 z Lipsa spațiilor de joacă adecvate 
în exteriorul unităților școlare și 
preșcolare 

 z Lipsa unui profesor de sprijin, consilier 
școlar, logoped

 z Lipsa desfășurării de cursuri pentru 
pregătire profesională, calificare și 
recalificare

 z Lipsa organizării unor cursuri de 
pregătire profesională pentru tineri și 
șomeri

 z Rata slabă de promovabilitate 
 z Absenteism, abandon școlar ridicat 
 z Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a 

elevilor
 z Educația incluzivă slab dezvoltată
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INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE EDUCAȚIONALE
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 z Crearea de parteneriate cu instituții de 
învățământ din Uniunea Europeană în 
vederea schimbului de experiență

 z Accesarea fondurilor nerambursabile 
pentru dezvoltarea infrastructurii 
educaționale

 z Informatizarea bibliotecilor și a activității 
educaționale

 z Disponibilitatea agenţilor economici 
pentru dezvoltarea parteneriatului cu 
şcoala, susţinerea elevilor prin acordare 
de burse, sponsorizări pentru şcoală

 z Parteneriate cu fundații și ONG-uri 
pentru dezvoltarea unor programe 
educaționale de tip after school

 z Colaborarea și schimbul de experiență 
între școli

 z Asigurarea dreptului la educaţie și a 
şanselor egale pentru toții copiii prin 
sprijinirea elevilor provenind din medii 
sociale defavorizate sau zonele rurale

 z Creșterile de salarii din ultimii ani și 
perspectiva unui loc de muncă încă stabil 
pot atrage către sistemul de învățământ 
tineri care altfel s-ar fi îndreptat către 
locuri de muncă mai bine renumerate și 
cu perspective mai bune 

 z Reducerea populației școlare datorită 
scăderii ratei natalității și a migrației 
tinerilor către zonele urbane, cu un 
ritm anual de 4,55% 

 z Abandonul şcolar datorat înrăutăţirii 
condiţiilor materiale ale populaţiei 
şcolare, plecarea părinţilor în 
străinătate

 z Decalajul tot mai mare dintre rural și 
urban în ceea ce privește asigurarea 
dreptului la educație

 z Preocuparea scăzută din partea unor 
cadre didactice pentru diferențierea 
învățării în raport cu nevoile elevilor 
și tendința de a muta procesul 
de învățământ de la școală, acasă 
(meditații, ore suplimentare etc.)

 z Lipsa motivaţiei copiilor dar și a 
părinților pentru continuarea studiilor

 z Schimbări dese ale legislației 
sistemului de învățământ și ale 
programei școlare

 z Interesul scăzut al cadrelor didactice 
specializate pentru a profesa în mediul 
rural

 z Schimbările cu viteză accelerată la nivel 
mondial, de natură să accentueze/ 
adâncească/agraveze decalajele de 
performanță între România și restul 
lumii
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2.6. PROFILUL ECONOMIC AL COMUNEI
2.6.1. Profilul economic al judeţului Sibiu, Regiunea Centru

Resursele de muncă la nivelul Regiunii Centru totalizează la finele anului 2018 circa 1,45 
milioane persoane. Județul Brașov înregistrează cea mai numeroasă resursă de muncă (349,5 
mii persoane, reprezentând 63,3% din populația județului). Numărul populației ocupate la nivel 
regional, în anul 2018, se ridica la 1051,8 mii persoane. Sectorul serviciilor deţinea în 2018 cea 
mai mare pondere din populaţia ocupată (45,2%), fiind urmat de industrie (30,6%), agricultură 
(16,9%) și construcții (7,3%).

Tabelul nr. 22.  Resursele de muncă și populaţia ocupată în judeţele Regiunii Centru
Resursele de muncă şi populaţia 

ocupată în judeţele Regiunii Centru 
Populația 
ocupată

Resurse de 
muncă

UM: mii persoane
Sibiu 192,7 253,3

Mureș 228,2 336
Harghita 129 189,7
Covasna 82,3 126,2
Brașov 257,1 349,5
Alba 162,5 199,2

Regiunea Centru 1051,8 1453,9

Figura nr. 18.  Structura resurselor de muncă şi populaţia ocupată în judeţele Regiunii 
Centru 

Numărul mediu de salariați în anul 2018 la nivelul Regiunii Centru a ajuns la 653.485 
persoane, cei mai mulți salariați înregistrându-se în județul Brașov (178.744 persoane), iar cei 
mai puțini în județul Covasna (50.570 persoane). Cei mai mulți salariați lucrează în sectorul 
terțiar al economiei (54,6%), industria întrebuințează 36,3% din totalul salariaților din Regiunea 
Centru, construcțiile 6,7% din forța salariată de muncă, iar agricultura și silvicultura 2,4%.
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Figura nr. 19.  Numărul mediu al salariaţilor din Regiunea Centru pe secţiuni ale economiei
În județul Sibiu în anul 2018 au fost înregistrate 11.987 de întreprinderi active. Din tabelul de 

mai jos putem observa că 24,89% din totalul întreprinderilor active în anul 2018 își desfășoară 
activitatea în comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, 
11,16% în activități profesionale, știintifice și tehnice, 10,94% în construcții, 10,38% în transport 
și depozitare, 10,24 în industria prelucrătoare, 6,58% în hoteluri și restaurante, 4,88% în activități 
de servicii administrative și activități de servicii suport, iar domeniul de activitate cu cele mai 
puține societăți înregistrate în anul 2018 este industria extractivă.2

Tabelul nr. 23.  Întreprinderile active la nivelul județului Sibiu în anul 2018
Structura întreprinderilor active în anul 2018 pe activități ale economiei naționale 

la nivel de județ
Activități economice Număr 

firme
Ponderea 

din total(%)
Agricultură, silvicultură și pescuit 338 2,82

Industria extractivă 21 0,18
Industria prelucrătoare 1227 10,24

Energie electrică și termică, gaze, 
apă caldă şi aer condiţionat

30 0,25

Distribuţia apei; salubritate, gestionar-
ea deşeurilor, activităţi de decontaminare

61 0,51

Construcții 1311 10,94
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repara-

rea autovehiculelor și motocicletelor
2984 24,89

Transport și depozitare 1244 10,38
Hoteluri și restaurante 789 6,58

Informații și comunicații 458 3,82
Intermedieri financiare și asigurări 171 1,43

Tranzacții imobiliare 487 4,06
Activități profesionale, știintifice și tehnice 1338 11,16

2  Anuarul județului Sibiu în perioada 2009-2018

15835

236987

44050

356613

Agricultura, silvicultura

Industrie

Constructii

Servicii
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Structura întreprinderilor active în anul 2018 pe activități ale economiei naționale 
la nivel de județ

Activități de servicii administrative și ac-
tivități de servicii suport

585 4,88

Învățământ 125 1,04
Sănătate și asistență socială 330 2,75

Activități de spectacole, culturale și recreative 208 1,74
Alte activități de servicii 280 2,34

Din cele 11.987 de întreprinderi active în anul 2018 la nivel de județ, 87,70% au între 0-9 
angajați, 9,69% au între 10-49 de angajați, 2,09% au între 50-249 angajați, iar 0,52% au peste 
250 de angajați.

Figura nr. 20.  Structura întreprinderilor active după numărul de angajați în anul 2018 la 
nivelul județului Sibiu

În anul 2018 la nivelul județului Sibiu numărul mediu al salariaților a fost de 132.797. 
Numărul mediu al salariaților a crescut în perioada 2015-2018 cu un ritm mediu anual de 4297 
de persoane. În anul 2018 față de anul 2015 numărul mediu al salariaților a crescut cu 12.892 
de persoane(+10,75%).

Tabelul nr. 24.  Numărul mediu al salariaților la nivel de județ
Numărul mediu al salariaților la 

nivel de județ
An 2015 An 2016 An 2017 An 2018
119905 126764 132369 132797

Numărul persoanelor înregistrate ca șomeri la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, s-a redus în perioada 2016-2019 la nivel de județ cu un ritm mediu anual de 1.054 
persoane. În anul 2019 față de anul 2016 numărul șomerilor s-a redus cu 47,77%. De asemenea 
putem remarca că numărul șomerilor este mai ridicat la nivelul sexului masculin.

Tabelul nr. 25.  Numărul de şomeri înregistraţi la nivel de județ

Sexe
Șomeri înregistrați la nivelul județului Sibiu

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019
UM: Număr persoane

Total 6617 4770 3539 3456

0-9 angajați
87,70%

10-49 angajați
9,69%

50-249 angajați
2,09%

250 angajați și peste 
0,52%
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Masculin 3932 2761 1943 1862
Feminin 2685 2009 1596 1594

2.6.2. Profilul economic al comunei Biertan
Potrivit informațiilor de la Ministerul Finanțelor, în anul 2021 comuna Biertan sunt înregistrați 

118 operatori economici, respectiv 0,24% din totalul agenților economici din județul Sibiu. 
Număr agenți economici Cifra de afaceri Număr angajați Profit

118 agenți economici 12,6 milioane lei 42 angajați 746 milioane lei 
(169 mil Euro)

0,24% din totalul agenților 
economici din județul Sibiu

0,03% din cifra 
de afaceri din 
județul Sibiu

0,04% din totalul 
de angajați din 
județul Sibiu

0,02% din profi-
tul net realizat 
în județul Sibiu

Sursa: TopFirme.ro-Topurile sunt realizate de TopFirme pe baza ultimelor bilanțuri depuse, Datele care se regăsesc pe website-ul www.
TopFirme.com sunt preluate de pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice și din alte surse publice guvernamentale.

După cifra de afaceri înregistrată, cel mai activ și dezvoltat este sectorul agricol, respectiv 
creșterea porcinelor, urmat de sectorul de comerț al băuturilor–baruri și alte activități de servire 
a băuturilor, exploatare forestieră și comerțul cu amănuntul. 

După cifra de afaceri înregistrată la nivelul anului 2019, topul domeniilor de activitate se 
prezintă astfel: 

Tabelul nr. 26.  Topul domeniilor de activitate după cifra de afaceri în anul 2019
Locul COD CAEN Activitatea Cifra de afaceri 2019

1 CAEN 146 Creșterea porcinelor 4,5 mil lei (1 mil Euro)
2 CAEN 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 2,4 mil lei (550.345 Euro)
3 CAEN 220 Exploatare forestieră 1,6 mil lei (370.979 Euro)
4 CAEN 4711 Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predomi-
nantă de produse, băuturi și tutun

1,5 mil lei (335.975 Euro)

5 CAEN 4322 Lucrări de instalații sanitare, de 
încălzire și de aer condiționat

1,3 mil lei (296.506 Euro)

6 CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat 362.376 lei (82.358 Euro)
7 CAEN 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 276.595 lei (62.863 Euro)
8 CAEN 4120 Lucrări de construcții a clădirilor 

rezidențiale și nerezidențiale 
165.881 lei (37.700 Euro)

9 CAEN 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe 
și perioade de scurtă durată

127.759 lei (29.036 Euro)

10 CAEN 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 127.473 lei (28.971 Euro)
11 CAEN 6820 Închirierea și subinchirierea bunuri-

lor imobiliare proprii sau închiriate
112.615 lei (25.594 Euro)

12 CAEN 125 Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșuni-
lor, nucilor și a altor pomi fructiferi

107.122 lei (24.346 Euro)

13 CAEN 8622 Activități de asistență medical specializată 24.240 lei (5.509 Euro)
14 CAEN 121 Cultivarea strugurilor 12.201 lei (2.773 Euro)
15 CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 1.433 lei (326 Euro)
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În topul primelor 5 firme care activează pe piața locală sunt societăți cu un număr de angajați 
între 4-8 persoane, înregistrează o cifră de afaceri între 4,5 mil lei–1,3, mil lei și profit între 
159.000–54.000 lei. 

Cifra de afaceri Nr. angajați Profit
I. ROXMARI PROD COM SRL 

Biertan
4,5 mil lei (1 mil Euro)

I. ANFEL TAVI INSTAL SRL 
Biertan

6 angajați

I. ROXMARI PROD COM 
SRL Biertan

159.295 lei (36.203 Euro)
II. ADI IMPEX SRL Biertan 
1,8 mil lei (406.899 Euro)

II. ADI IMPEX SRL Biertan
angajați

II. ADI IMPEX SRL Biertan, 
102,234 lei (23.235 Euro)

III. M&M FOREST SRL Biertan
1,6 mil lei (370.979 euro)

III. ARGUS SRL Biertan 
 5 angajați 

III. OVERR SRL Biertan 
84.196 lei (19.135 Euro)

IV. ARGUS SRL Biertan 
1,5 mil lei (335.975 Euro)

IV. M&M FOREST SRL Biertan 
5 angajați

IV. ANFEL TAVI INSTAL SRL 
Biertan

 78.290 lei (17.793 Euro)
V.  ANFEL TAVI INSTAL SRL 

Biertan
1,3 mil lei (296.506 euro)

V. ROXMARI PROD COM SRL 
Biertan

 4 angajați

V. ANT&BEE PAVILIONS 
SRL Biertan

54.914 lei (12.480 Euro)

 Șomajul 

Figura nr. 21.  Numărul șomerilor în perioada 2016-2019
La nivelul comunei Biertan numărul șomerilor în perioada 2016-2019 s-a redus cu un 

ritm mediu anual de 8 persoane. Dacă în anul 2016 erau 53 de șomeri înregistrați la Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în anul 2019 numărul lor a ajuns la 14 persoane. 
La nivelul anului 2019, 64,29% din numărul șomerilor este reprezentat de sexul masculin, iar 
35,71% de sexul feminin. Pe întreaga perioadă analizată numărul șomerilor este mai ridicat la 
nivelul sexului masculin.

Anul 2016 Anul 2017 Anul           2018 Anul 2019
Feminin 23 20 11 5
Masculin 30 24 17 9

30
24

17
9

23

20

11

5

Masculin Feminin
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2.6.3. Analiza SWOT
ECONOMIE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 z Existența în localitate a 118 agenți 

economici activi în anul 2018, care 
ajută la dezvoltarea localității și crearea 
de noi locuri de muncă

 z Apartenența comunei la Grupul de 
Acțiune Locală Dealurile Târnavelor

 z Disponibilitatea terenurilor şi spaţiilor 
pentru dezvoltarea activităților 
antreprenoriale

 z Tradiţiile și meşteşugurile păstrate pot 
fi utilizate în scop comercial

 z Sprijinul oferit de autorităţile publice 
în dezvoltarea economiei locale, prin 
realizarea de investiţii şi programe

 z Existența forței de muncă disponibile 
în comună, multe persoane apte și 
doritoare de a lucra

 z Existența atelierelor de tâmplărie, 
pictură, sculptură, bijuterii handmade, 
artizanat care favorizeză păstrarea 
activităților tradiționale

 z Diversitate foarte scăzută a domeniilor 
de activitate ale agenţilor economici: 
turism–41,8%, agricultură –27,85%, 
comerţ–15,77%, constructii– 14,56%; 
Sănătate și asistență socială–0,02%

 z Diminuarea puternică a meseriilor 
tradiționale-lipsa meștesugarilor cu 
tradiție

 z Există puține asociații de producători
 z Interes scăzut al agenților economici 

locali pentru formarea profesională a 
angajaților

 z Insuficienta procesare locală a 
produselor vegetale și animale

 z Ponderea scăzută a investițiilor cu 
capital străin

 z Nu există zone cu utilitate specială 
pentru zona industială

 z Interes scăzut al agenţilor economici 
locali pentru formarea profesională a 
angajaţilor

 z Numărul redus al investitorilor străini
 z Măsuri insuficiente de promovare a 

comunei pentru atragerea investitorilor
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 z Cerinţe ridicate ale pieţei externe 
pentru produse tradiţionale și 
meşteşugăreşti, care pot fi realizate la 
nivelul teritoriului și valorificate în afara 
acestuia

 z Mediul ambiant şi peisajele naturale 
oferă posibilitatea dezvoltării turismului 
pe cuprinsul teritoriului, care contribuie 
implicit la dezvoltarea economică a 
comunei

 z Cooperare între producătorii agricoli 
locali și agenți economici activi în 
domeniul industriei alimentare

 z Industria naţională este limitată ca 
ramuri, activităţile industriale sunt 
neproductive, iar la nivel naţional nu 
există interes în dezvoltarea acestora

 z Legislaţia naţională și comunitară 
în continuă schimbare, ce poate 
determina fluctuaţii asupra strategiilor 
de dezvoltare ale operatorilor 
economici sau stoparea investiţiilor 
acestora

 z Schimbările climatului politic oferă 
incertitudini asupra mediului de afaceri 
pe termen mediu și lung
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ECONOMIE
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 z Programe finanţate din Fondurile 
Structurale și de Coeziune pentru 
calificare, recalificare, specializare în 
diverse meserii

 z Posibilitatea investițiilor în dezvoltarea 
accelerată a turismului din comună 
care favorizează agenții economici 
din domeniu, precum și dezvoltarea 
economică a comunei

 z Oportunităţi de finanţare a agenţilor 
economici locali

 z Oportunităţi de finanţare în cadrul 
grupurilor locale de acţiune

 z Cofinanţarea din resurse 
guvernamentale a proiectelor de 
dezvoltare a infrastructurii urbane și a 
activităţilor generatoare de venit

 z Diversificarea activităţilor economice în 
special în sectorul serviciilor

 z Promovarea și stimularea formelor 
asociative

 z Posibilitatea dezvoltării sectorului 
turistic

 z Reducerea ponderii populației active și 
îmbătrânirea acesteia

 z Politică nefavorabilă dezvoltării 
afacerilor (taxe și impozite numeroase)

 z Politica nefavorabilă pentru dezvoltarea 
afacerilor

 z Adaptabilitate scazută la schimbare 
atât a mediului privat cât și a forţei de 
muncă

 z Capacitate redusă de susţinere 
financiară

 z Condiţiile UE dificil de îndeplinit de 
către agenţii economici autohtoni

 z Insuficienta pregătire în vederea 
accesării şi implementării proiectelor 
europene

 z Criza economică națională sau 
mondială

 z Epidemii sau pandemii cu efect 
nefavorabil

 z Încălzirea globală ce provoacă 
numeroase fenomeme meteorologiece 
extreme care pot afecta negativ unele 
domenii economice
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2.7. CONDIŢII CLIMATICE ŞI DE MEDIU
2.7.1. Calitatea aerului

Împrejurimile comunei Biertan sunt acoperite de păduri care realizează o permanentă și 
intensă oxigenare a atmosferei în întregul an, conferind un plus de purificare a aerului, odată 
cu creșterea conținutului de ozon și a aeroionilor negativi.

În comuna Biertan nu există surse industriale de poluarea aerului, iar sursele de emisie 
antropice nu produc poluare semnificativă (emisii rezultate din sistemele individuale de 
încălzire: centrale termice pe lemn/deșeuri lemnoase, respectiv gaze naturale). 

Totuși o sursă de poluare a aerului o reprezintă traficul rutier care se desfășoră pe drumul 
judeţean DJ141 care traversează localitățile Biertan și Richiș.

2.7.2. Calitatea apei
Calitatea apei din fântâni este afectată de agricultură și lipsa sistemului de canalizare 

menajeră, aceasta fiind poluată chimic și bacteriologic. Prin realizarea investițiilor planificate 
pentru rețeaua de canalizare pe întreg teritoriul comunei se va asigura controlul și limitarea 
poluanţilor evacuaţi prin apele uzate și în apele naturale. Sistemul de canalizare va minimiza 
impactul datorat apelor uzate menajere asupra cursurilor de apă.

În ceea ce privește calitatea apelor din comună, cursurile de apă au calitate bună, măsurătorile 
neevidențiind probleme semnificative. Este necesară întreținerea malurilor pârâurilor și controlul 
deversării deșeurilor menajere în aceste locuri. 

Lipsa actuală a rețelelor de alimentare cu apă pe întreg teritoriul comunei și mai cu seamă 
a canalizării ce nu corespunde cerințelor corelate ale prevederilor Normativelor sanitare, Legii 
apelor și Legii mediului. Deversările de ape uzate în fose septice fără hidroizolație duc la 
degradarea calității apei din pânza freatică.

2.7.3. Calitatea solului
Principalul factor de poluare al solului este existența dejecțiilor animale. Gunoiul menajer este 

din anul 2018 depozitat corespunzător în gospodăriile individuale și pe teritoriul comunei astfel 
că fiecare gopodărie are la dispoziţie 4 pubele individuale pentru selectare selectivă(menajer, 
plastic/metal, hârtie, biodegradabil) şi pe stradă colectare sticlă. Depozitarea gunoiului în 
locuri neadecvate de către agenții economici și persoane private duc la poluarea și degradarea 
solului. Din lipsa rețelei de canalizare menajeră pe întreg teritoriul comunei, apele uzate pot fi 
o sursă de poluare a solului. 

2.7.4. Poluarea acustică
În rapoartele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nu s-au constatat depășiri ale 

nivelului de zgomot admis.

2.7.5. Riscuri naturale
Conform Legii nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, 

Secțiunea V Zone cu risc natural, comuna Biertan se găsește pe lista unităților administrativ 
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teritoriale cu risc ridicat de alunecări de teren, dar nu se află pe lista unităților administrativ 
teritoriale care are potențial de producere a inundațiilor.

2.7.6. Arii naturale protejate
În comuna Biertan se regăsesc două situri de importanță comunitară (SCI)–Natura 2000: 

Situl Sighișoara-Târnava Mare ROSCI0227 

În comuna Biertan situl de Importanţă Comunitară Sighișoara–Târnava Mare se întinde pe 
o suprafață de 86,16km2 și este caracterizat printr-un relief colinar-deluros, cu văi însorite, 
terase și lunci bine individualizate. În ansamblu, suportul geostructural a impus prezența unor 
biotopuri specifice bine individualizate, favorizând existența unor ecosisteme variate bine 
conservate. La acest fapt se adaugă gradul relativ scăzut al presiunii antropice, zona fiind puțin 
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populată, exploatarea biologică încadrându-se în liniile unei dezvoltări durabile. Arborii de pe 
platoul Breite au dimensiuni și vârste respectabile. Cei mai bătrâni arbori au în jur de 800 de 
ani, dar majoritatea au vârsta estimată între 350-450 de ani. Printre beneficiarii existenței lor 
sunt organisme foarte diferite, de la mușchi, licheni și ciuperci până la insecte, păsări corticole 
și numeroase mamifere, în special lilieci. Habitatele principale se încadrează în următoarele 
clase: culturi (teren arabil), pășuni, alte terenuri arabile, păduri de foioase, vii și livezi, habitate 
de păduri (păduri în tranziție). În acest spațiu divers, culturile agricole coexistă cu o bogată 
biodiversitate naturală atât sub aspect cantitativ, cât și calitativ. 

Studiile efectuate în zonă arată că aria cuprinde numeroase specii de faună și floră, care sunt 
periclitate la nivel național și internațional. Acest fapt a dus la înființarea în Biertan a Societății 
de Fitoterapie din România și a atras în ultimii ani prezența mai multor echipe/grupuri de 
cercetători de la universități și instituții din țară și străinătate, deschizând perspectiva dezvoltării 
ecoturismului și a unui tip de turism de nișă–pentru specialiști interesați de biodiversitatea 
microregiunii din punct de vedere al florei și faunei.

Situl Podişul Hârtibaciului-ROSPA0099 
Datorită numărului mare de pajişti și fâneţe cu o diversitate biologică foarte ridicată, o 

suprafaţă întinsă din Podişul Hârtibaciului a fost inclusă în aria de protecţie Situl ROSPA0099 se 
întinde pe teritoriul comunei Biertan pe o suprafață de 62,31 km2. 

Această arie reprezintă prima prioritate între cele 68 de situri propuse de către Grupul Milvus 
în 22 de judeţe ale ţării. Sub aspectul criteriilor IBA cele mai importante populaţii inventariate 
aparţin următoarelor specii: cristelul de câmp (C1–efective importante pe plan global), cristelul 
de câmp, acvila ţipătoare mică, viesparul, huhurezul mare, caprimulgul, ciocănitoarea de stejar, 
ciocănitoarea de grădină, ghionoaia sură, ciocârlia de pădure și sfrânciocul roşiatic (C6–populaţii 
importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene). Aria este caracterizată de lipsa 
aproape totală a arăturilor și de abundenţa terenurilor semi-naturale–pajişti şi fâneţe extensive. 
Structura peisajului este mozaicată, constând din alternanţa ariilor semi-naturale cu păduri de 
foioase, ceea ce a făcut ca diversitatea biologică a zonei să fie foarte ridicată. 

În ceea ce privește autorizarea investițiilor din comună, se vor obține avize de mediu necesare 
ținând cont de siturile Natura 2000.

2.7.7. Gestiunea deșeurilor

Serviciul de salubrizare
La nivelul comunei Biertan există un contract de delegare a serviciului de salubrizare 

nr.1/01.04.2009–364/27.04.2009 actualizat în iulie 2015. Societatea SC. ECO-SAL SA Mediaș 
își desfășoară activitatea pentru unitățile administrativ teritoriale care i-au delegat, prin ADI 
ECONORD SIBIU, gestiunea activităților serviciului de salubrizare, precum:

 y Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor provenite din activități 
comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce 
atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și 
acumulatori.
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 y Sortarea deșeurilor în stațiile de sortare.

 y Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate din activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

 y Operarea/administrarea stațiilor de transfer.

Deşeuri menajere
Colectarea deşeurilor menajere de la persoane fizice, agenţi economici şi instituţii publice se 

realizează cu autovehicule special echipate, din recipiente standardizate cu capacitate cuprinsă 
între 120 l. şi 1100  Colectarea deşeurilor menajere se realizează după un program stabilit de 
operatorul de salubritate şi aprobat de autorităţile locale. Deşeurile colectate sunt transportate, 
în vederea depozitării temporare, prelucrării şi eliminării la Centrul pentru colectarea şi 
prelucrarea deşeurilor din municipiul Mediaş.

Deşeuri reciclabile
Activitatea de precolectare a deşeurilor reciclabile se realizează pentru următoarele tipuri de 

deşeuri: hârtie/carton, PET, PE, aluminiu şi ambalaje de sticlă. Colectarea deşeurilor reciclabile 
se realizează în următoarele modalităţi:

 y la gospodăriile la case, o dată pe lună, în saci de plastic inscripţionaţi corespunzător, 
puşi la dispoziţie de către S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş, în colaborare cu S.C. ECO ROM 
AMBALAJE S.A.

 y la agenţi economici şi instituţii publice în containere destinate în acest sens puse la 
dispoziţie de operatorul de salubritate sau achiziţionate de utilizator, sau prin alte 
modalităţi acceptate de comun acord, în ziua stabilită în contractul de prestări servicii, 
sau la solicitare.

Conform datelor centralizate de UAT Biertan, în anul 2019 au fost colectate 235,94 tone de 
deșeuri, din care 13,8 tone au fost valorificate.

Din grijă și respect pentru mediul înconjurător, societatea ECO-SAL a desfăşurat în lunile 
aprilie şi mai 2019 diverse activităţi în şcolile din localităţile Blăjel, Biertan, Copşa Mare, Richiş, 
Axente Sever şi Agârbiciu. Activităţile au constat în informări privind colectarea corectă a 
deşeurilor, dar mai ales privind importanţa colectării separate a deşeurilor de ambalaje, iar 
publicul ţintă au fost elevii de şcoală primară şi gimnazială.
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2.7.8. Analiza SWOT
CONDIȚII CLIMATICE și DE MEDIU

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 z Existenţa contractelor individuale 

cu societatea S.C. ECO-SAL S.A., 
specializată pentru colectarea şi 
transportul deșeurilor menajere

 z Sistem colectare selectivă a deşeurilor 
menajere

 z Comuna Biertan este zonă protejată 
Natura 2000

 z Aşezarea geografică a comunei într-o 
zonă cu un cadru natural deosebit

 z Poluare redusă, lipsa unor factori 
poluanți majori–zonă neafectată de 
dezvoltarea industrială excesivă

 z Climat temperat-continental
 z Diverse atracţii naturale

 z Prezența în intravilanul localității a unor 
zone cu risc natural

 z Poluarea antropică lentă, ca urmare a 
lipsei unei gropi ecologice de gunoi

 z Zone afectate de eroziuni și alunecări 
de teren

 z Deșeuri din construcții depozitate 
necorespunzător

 z Lipsa infrastructurii de monitorizare 
permanentă a factorilor de mediu

 z Lipsa modalităţilor de producere a 
energiei alternative

 z Inexistenţa dotărilor pentru situaţii de
 z Urgenţă
 z Producția/utilizarea foarte slabă a 

energiei regenerabile
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 z Surse de finanţare pentru Protecţia 
Mediului

 z Posibilitatea dezvoltării prin bugetul 
local a unui sistem de management al 
deşeurilor

 z Proiecte naţionale și europene pentru 
gestionarea deşeurilor

 z Linii de finanţare pentru dotarea 
administraţiei publice locale cu utilaje 
pentru situaţii de urgenţă

 z Existenţa unei strategii naţionale de 
protecţia mediului

 z Posibilitatea finanţării din bugetul 
local sau naţional a unor instalaţii de 
tip energie alternativă care să ofere 
independenţa energetică instituţiilor 
publice

 z Implicarea comunității în acțiunile de 
colectare selectivă a deșeurilor 

 z Existența unor game variate de surse 
de energie regenerabilă la prețuri 
acceptabile ce pot fi utilizate

 z Utilizarea intrumentelor de gestionare 
a riscurilor

 z Surse de finanțare privind Economia 
Circulară

 z Fenomene meteo extreme care conduc 
la inundaţii şi calamităţi naturale;

 z Reducerea investiţiilor publice;
 z Orientarea programelor 

guvernamentale
 z Factorul antropic care poate contribi la 

distrugerea ariilor naturale protejate 
 z Diminuarea surselor de apă potabilă
 z Scăderea suprafețelor cultivate 

conform practicilor agricole ecologice 
și creșterea impactului negativ asupra 
mediului ca rezultat al intensivizării 
agriculturii

 z Creșterea gradului de poluare datorită 
activităților economice și a creșterii 
numărului de autovehicule
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2.8. AGRICULTURA ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ
2.8.1. Agricultură și zootehnie în judeţul Sibiu 

Județul Sibiu este amplasat în centrul țării. Din întreaga suprafață a județului Sibiu de 
543.248 ha, aproximativ 30% este ocupată de munți, 50% dealuri și podiș, restul reprezentând 
aria depresionară de contact desfășurată între aceste forme de relief. Structura agriculturii este 
adecvată specificului zonei, astfel încât sectorul vegetal și cel de creștere a animalelor sunt bine 
reprezentate. În zona montană și sub-montană, agricultura județului este profilată pe creșterea 
animalelor, preponderent creșterea ovinelor, o activitate de tradiție. În zona colinară și de podiș 
se cultivă cereale, cartofi, legume, dar este dezvoltat și sectorul de creștere a animalelor, iar în 
Podișul Târnavelor condițiile sunt propice culturii viței de vie.3

Din întreaga suprafață de 543.248 hectare a județului Sibiu în anul 2014 suprafața agricolă 
reprezenta 55,89%, iar suprafața neagricolă 44,11%. Suprafața agricolă era în proporție de 
96,97% în proprietate privată, iar suprafața neagricolă în proporție de 50,76% în proprietate 
privată.

Tabelul nr. 27.  Suprafața fondului funciar la nivelul județului Sibiu
Suprafața fondului funciar după modul de folosință în anul 2014 

Modul de folosință pentru suprafața 
agricolă/neagricolă UM: ha

Total din care proprietate privată
Total 543248 416064

Agricolă 303619 294433
Arabilă 118498 116026
Pășuni 105660 100776
Fânețe 71575 70329

Vii și pepiniere viticole 2839 2783
Livezi și pepiniere pomicole 5047 4519

Terenuri neagricole total 239629 121631
Păduri și altă vegetație forestieră 200175 96261

Ocupată cu ape, bălți 5881 2409
Ocupată cu construcții 15278 11838

Căi de comunicații și căi ferate 7979 3514
Terenuri degradate și neproductive 10316 7609

Suprafața agricolă la nivelul județului Sibiu în anul 2014 se compunea din: 39% teren arabil, 
35% pășuni, 23% fânețe, 2% livezi și pepiniere pomicole și 1% vii și pepiniere viticole.

3  Monografia județului Sibiu
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Figura nr. 22.  Structura suprafeței agricole la nivelul județului Sibiu

Suprafața cultivată în perioada analizată a crescut în anul 2015 cu 4007 ha față de anul 2014 
și s-a redus cu 4561 ha în anul 2018 față de anul 2015.

Tabelul nr. 28.  Suprafața cultivată la nivel de județ în perioada 2014-2018
Suprafața 
cultivată 

la nivel de 
județ (ha)

An 2014 An 2015 An 2016 An 2017 An 2018

Total Sector 
privat Total Sector 

privat Total Sector 
privat Total Sector 

privat Total Sector 
privat

69121 67399 73128 70139 70406 70246 68401 66356 68567 66642

Putem remarca din graficul de mai jos că 99,77% din suprafața cultivată în anul 2016 se afla 
în proprietate privată.

Figura nr. 23.  Structura suprafeței cultivate în perioada 2014-2018
La nivelul județului Sibiu din informațiile prezentate în anuarul de statistică al județului se 

remarcă o creștere de 96,4% a preselor pentru balotat paie și fân în anul 2018 față de anul 2014 
și o creștere de 74,9% în anul 2018 față de anul 2014 a tractoarelor agricole.4

4  Anuarul statistic al județului Sibiu
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Zootehnia
Din analiza efectivelor de animale la nivel de județ se observă o reducere a efectivelor 

de animale în anul 2018 față de anul 2014 la: porcine (-47,24%), cabaline (-21,44%), caprine 
(-2,54%), capre (-0,03%) și o creștere în aceeași perioadă la: familii de albine (+13,76%), păsări 
(+7,79%), bovine (+5,02%), ovine (+1,92%).

Tabelul nr. 29.  Efectivele de animale la nivel de județ
Efectivele de animale la nivel de județ

Categorii de animale An 2014 An 2018
UM:capete

Bovine 35192 36959
Ovine 574796 585850

Caprine 19888 19383
Capre 14125 14121

Porcine 70458 37173
Cabaline 8474 6657

Păsări 747722 805942
Familii de albine 24267 27606

Județul Sibiu se afla în anul 2018 pe locul al doilea în țară la producția de lapte de oaie și 
capră (246 mii hl) și la numărul de ovine (585.850 capete).

Aproximativ 25% din suprafața agricolă a României este recunoscută astăzi prin Planul 
Național de Dezvoltare Rurală ca fiind un areal cu Valoare Naturală Ridicată. Acestea sunt 
suprafețe în care activitățile agricole au condus la dezvoltarea uneia dintre cele mai importante 
avuții naționale: o biodiversitate excepțională recunoscută la nivel mondial.

Agricultura cu Valoare Naturală Ridicată este deci o componentă esențială a oricărei 
agriculturi, nu numai pentru biodiversitatea sa, dar și pentru patrimoniul cultural, calitatea 
produselor agro-alimentare și pentru numărul de locuri de muncă create. Cu toate acestea, într-o 
societate tot mai globalizată, abandonul, degradarea sau marginalizarea socio-economică sunt 
doar câteva dintre amenințările de lungă durată care pun sub semnul întrebării însăși existența 
acestor sisteme de producție.

Diversitatea biologică la nivel local se datorează suprafețelor agricole semnificative cu Înaltă 
Valoare Naturală (HNV) ce contribuie la conservarea biodiversității. Comuna Biertan figurează 
pe Harta zonelor cu Înaltă Valoare Naturală (HNV).

Provocarea constă în menținerea acestei bogate resurse de pajiști semi-naturale în fața 
schimbărilor socio-economice ce vor apărea în mediul rural în anii următori. Pentru a reuși, este 
nevoie ca sistemele extensive de utilizare a pajiștilor semi-naturale să fie susținute îndeajuns 
pentru a putea face față competiției atât cu sistemele agricole intensive, cât și într-un context 
mai larg, cu alte activități economice emergente cu care se va afla în competiție.

2.8.2. Agricultură și zootehnie în comuna Biertan
Activitatea specifică zonei este agricultura. Așezarea geografică a zonei, categoria de terenuri 

și fertilitatea acestora este favorabilă pentru practicarea viticulturii, agriculturii ecologice și 
creșterii animalelor. Tipurile de sol existente pe cuprinsul teritoriului comunei permit dezvoltarea 
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culturilor vegetale.
Suprafața agricolă este compusă din 1.772 ha teren arabil (33,26%), 1.604 ha pășuni (30,11%), 

1.646 ha fânețe (30,9%), 201 ha vii și pepiniere viticole (3,77%), iar 104 ha, reprezentând 1,95%, 
din livezi și pepiniere pomicole. Pe forme de proprietate juridică terenul arabil este în proporție 
de 95,71% în proprietate privată, fânețele 98,78% sunt în proprietate privată, în timp ce pășunile, 
viile și pepinierele viticole, livezile și pepinierele pomicole se află integral în proprietate privată.

Tabelul nr. 30.  Suprafața statistică a terenurilor din comuna Biertan la 31.12.2014

Denumire Total din care: proprietate 
privată -ha-

Total suprafață 9726 7454
Agricolă 5327 5231
Arabilă 1772 1696
Pășuni 1604 1604
Fânețe 1646 1626

Vii și pepiniere viticole 201 201
Livezi și pepiniere pomicole 104 104

Terenuri neagricole total 4399 2223
Păduri și altă vegetație forestieră 3883 1786

Suprafață ocupată cu ape și/sau bălți 31 14
Ocupată cu construcții 266 249

Căi de comunicații și căi ferate 191 154
Terenuri degradate și neproductive 28 20

Figura nr. 24.  Suprafața agricolă din comuna Biertan în procente după modul de folosință
Suprafața neagricolă de 4.399 ha este compusă din 3.883 ha (88,27%) păduri și altă vegetaţie 

forestieră (din aceasta 46,0% în proprietate privată), 31 ha (0,7%) sunt ocupate cu ape și bălți 
(din acestea 45,16 % în proprietate privată ), 266 ha (6,05%) sunt ocupate cu construcții, 191 ha 
(4,34%) căi de comunicații și căi ferate, iar 28 ha (0,64%) sunt terenuri degradate și neproductive.

Localnicii practică din ce în ce mai puțin agricultura. Majoritatea fermelor existente sunt 
ferme de subzistență sau semisubzistență, iar gradul de asociere este foarte scăzut. 

Arabilă
33%

Pășuni
30%

Fânețe
31%

Vii și pepiniere viticole
4% Livezi și pepiniere 

pomicole
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Zootehnia 
Datorită caracteristicilor de relief activitățile zootehnice practicate sunt: creșterea oilor, 

bovinelor, porcinelor, păsărilor precum și apicultura. Efectivul de ovine este predominant, 
numărând 4830 capete în anul 2019, urmat de efectivul bovinelor cu 821 capete, păsări 1086 
și 553 familii de albine. 

Tabelul nr. 31.  Efectivele de animale la nivel de comună
Numărul animalelor la data de 1 decembrie - An 2019

UM: capete
Localitatea Bovine Porcine Ovine Caprine Cabaline Păsări Albine - 

familii
Biertan 682 82 2800  0 43 738 433 
Richiș 124 35 1200  0 21 238 25

Copșa Mare 15 15 830  0 14 110 95
Total 821 132 4830  0 78 1086 553

Din 2009, în Biertan, s-a înființat prima fermă de vaci rasa Scottish Highland Biertan. Dl. 
Nicolae Ibaşfălean este unul dintre primii în România care a adus vacile Scottish Highland 
în ţară şi primul fermier din judeţul Sibiu care a început să le facă cunoscute. Vacile Scottish 
Highland provin din Scoţia, sunt populare în afară pentru carnea lor fragedă, sălbatică, dar și 
pentru faptul că sunt uşor de crescut, fiind rezistente la frig. Sunt de talie medie și blănoase, 
ceea ce le ajută să reziste la temperaturi mici afară, fără adăpost.

În România există o cerere mare pentru vacile din rasa Scottish Highland, însă nu există o 
piaţă de desfacere, oricât de paradoxal ar suna. Fermierii români care cresc aceste vaci laudă 
carnea, dar și modul de întreţinere a animalelor, însă se plâng că nu reuşesc să popularizeze 
rasa la nivelul Angusului.

2.8.3. Dezvoltare rurală și asociere
O problemă cu care se confruntă localnicii în ceea ce privește activitatea zootehnică, este 

faptul că din comună lipsește un centru de colectare al laptelui. De asemenea, o altă problemă 
este reprezentată de piața de desfacere a produselor agricole, care este foarte redusă, iar 
prețul produselor agricole este minimal.Deși zona se pretează la agricultura ecologică nu există 
ferme agricole cu producție ecologică, unul din motive fiind sprijinul slab acordat în practicarea 
agriculturii ecologice. Majoritatea utilajelor agricole deținute de persoanele fizice sunt uzate 
fizic și moral.

Interesul pentru asocierea agricultorilor este destul de redus. Nivelul scăzut al veniturilor 
agricultorilor a determinat imposibilitatea controlării factorilor de influenţă a producţiei agricole, 
de tipul condiţiilor climatice și a atacului de boli și dăunători, fapt ce a cauzat fluctuaţia producţiei 
agricole de la un an la altul, rezultatul final fiind o producţie redusă destinată comercializării 
şi venituri reduse şi fluctuante pentru agricultori. Acest context este nefavorabil dezvoltării 
sectorului agricol, mai ales că la nivelul producătorilor agricoli cooperarea s-a demonstrat a fi 
insuficientă. 

Creşterea competitivităţii este condiţionată de valorificarea pe piaţă a unor produse agricole 
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corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Soluția o reprezintă asocierea 
producătorilor agricoli, adaptarea producţiei la cerinţele pieţei putând fi accelerată semnificativ.

Deși avantajele existenței formelor asociative sunt incontestabile în întreaga lume, fermierii 
români ezită atunci când vine vorba să se unească într-o asociație agricolă. Lipsa formelor de 
asociere este cauzată în mare parte de reticenţa şi interesul scăzut al producătorilor agricoli 
faţă de formele asociative, din cauza:

 y nivelului scăzut de conştientizare şi lipsa de informaţii a fermierilor în ceea ce priveşte 
avantajele rezultate prin asociere; 

 y gradului diferit de pregătire al persoanelor implicate în formele asociative (înţelegerea 
diferită a scopurilor şi principiilor de funcţionare ale acestora);

 y mentalităţii legate de asocierea obligatorie. (de exemplu: fostele CAP-uri din perioada 
comunistă).

Pe teritorul local, se identifică 2 asociații din care fac parte fermieri locali, respectiv: Asociația 
Crescătorilor de Taurine din Localitatea Biertan și Asociația Crescătorilor de Bovine „BOVISIB”. 

Asociația Crescătorilor de Bovine „BOVISIB” a fost înființată în 13.08.2007 în judetul Sibiu, de 
un număr de 35 de fermieri, care au pus bazele unui proiect amplu pe o perioada nedeterminată. 
Asociația are sediul în localitatea Cristian, județul Sibiu și este formată în prezent dintr-un număr 
de peste 800 membri activi, pentru care asociația desfășoară Controlul Oficial al Performanțelor 
și distribuția de material seminal. Din cei 800 de membrii activi , 6 sunt fermieri din comuna 
Biertan. 
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2.8.4. Analiza SWOT
AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 z Zonă favorabilă pentru viticultură, 

agricultură ecologică, creșterea 
animalelor

 z Tipurile de sol existente pe cuprinsul 
teritoriului permit dezvoltarea culturilor 
vegetale

 z Terenurile arabile au o pondere de 
33,26%, restul fiind ocupate de 30,11% 
păşune, 30,9% fâneţe, 3,77% vii și 
pepiniere viticole, și 1,07% livezi și 
pepiniere pomicole

 z Localnicii practică din ce în ce mai puțin 
agricultura

 z Nu există ferme mari, de producție 
la scară mare, în general se găsesc 
doar ferme de subzistență sau 
semisubzistență

 z Inexistența unui centru de colectare a 
laptelui

 z Piața de desfacere a produselor 
agricole este foarte slabă

 z Sprijinul slab în practicarea agriculturii 
ecologice

 z Slaba industrializare a activității 
agricole: majoritatea utilajelor existente 
sunt uzate fizic și moral

 z Nu există ferme agricole cu producţie 
ecologică

 z Preţul scăzut al produselor agricole în 
general

 z Lipsa digitalizării în agricultură
 z Partneriat-public privat slab dezvoltat
 z Grad redus de asociere a proprietarilor 

agricoli
 z Slaba utilizare a soiurilor și raselor 

autohtone, adaptate la condițiilor 
locale

 z Partneriat-public privat slab dezvoltat
 z Reticiența agricultorilor de a se 

organiza în structuri asociative cu rol 
economic 

 z Lipsa pieței de desfacere pentru unele 
produse precum și prețuri de vânzare 
scăzute datorate lipsei de asociere

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 z Investiții privind dezvoltarea unei piețe 

agroalimentare locale
 z Tendință de creștere a sectorului de 

produse ecologice

 z Îmbătrânirea forței de muncă în 
agricultură și depopulare

 z Prezența animalelor sălbatice – urși, 
cerbi, mistreți care distrug culturile 
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 z Creșterea interesului consumatorilor 
pentru alimentele naturale și sănătoase

 z

 z Demersuri legislative pentru sprijinirea 
zonelor montane

 z Înființarea de forme asociative cu rol 
economic și cooperarea între fermieri 

 z Creșterea valorii nete adă ugate la 
nivelul fermelor zootehnice și mixte

 z Existența fondurilor europene ce pot 
fi absorbite în vederea impulsionării 
afacerilor în agricultură ex. Programul 
Național de Dezvoltare Rurală / Planul 
Național Strategic

 z Adaptarea cerințelor de formare, 
cercetare/consultanță în raport cu 
nevoile fermierilor

 z Degradarea solurilor
 z Cadrul legislativ instabil
 z Slaba informare a agricultorilor cu 

privire la normele europene
 z Creșterea numărului de fenomene 

climatice extreme și a intensității 
acestora

 z Răspândirea bolilor contagioase severe 
în rândul animalelor și păsărilor (ex. 
pesta porcină, gripa aviară etc.)

 z Reticența fermierilor în utilizarea noilor 
tehnologii
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2.9. SĂNĂTATE
2.9.1. Infrastructura sanitară la nivelul judeţului Sibiu

La nivelul județului Sibiu în anul 2018 unitățile sanitare care au asigurat populației asistență 
medicală curativă și profilactică sunt5:

 y 10 spitale (9 publice și unul privat) și 9 ambulatorii integrate spitalului (publice)

 y 20 policlinici (private)

 y 296 cabinete medicale de familie (proprietate privată)

 y 43 cabinete medicale de medicină generală (proprietate privată)

 y 487 cabinete stomatologice (proprietate privată)

 y 157 farmacii (9 publice și 148 private)

 y 56 laboratoare medicale (41 publice și 15 private)

 y 94 laboratoare de tehnică dentară (private)

 y alte unități sanitare
În anul 2018 policlinicile private (20 policlinici) față de anul 2014 (10 policlinici) au înregistrat 

o creștere de 100%. De asemenea numărul cabinetelor stomatologice a crescut cu 19% în anul 
2018 față de anul 2014. Personalul medico-sanitar în anul 2018 la nivelul județului Sibiu era 
compus din: 1361 medici, din care 288 medici de familie, 578 stomatologi, 397 farmaciști și 
3115 personal sanitar mediu.

2.9.2. Infrastructura sanitară în comuna Biertan
Sistemul de ocrotire a sănătății era compus în anul 2019 la nivelul comunei din trei cabinete 

medicale individuale (de familie), având forma de proprietate private și un cabinet stomatologic. 
Sistemul de sănătate este completat de o farmacie cu formă de proprietate privată coordonată 
de un farmacist.

Tabelul nr. 32.   Unități sanitare pe categorii de unități la nivel de comună
Unități sanitare pe categorii de unități

Categorii de unități sanitare Forme de 
proprietate

Anul 
2015

Anul 
2016

Anul 
2017

Anul 
2018

Anul 
2019

Cabinete medicale 
de familie Proprietate 

privată

3 4 3 3 3

Cabinete stomatologice 1 1 1 1 1
Puncte farmaceutice 1 1 1 1 1

Personalul medico-sanitar la nivelul comunei Biertan era format în anul 2019 din 2 medici de 
familie, 1 stomatolog, 1 farmacist și 4 personal sanitar mediu.

5  Anuarul de statistică al județului Sibiu
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Tabelul nr. 33.  Personalul medico-sanitar în comuna Biertan 
Personalul medico-sanitar pe categorii și forme de proprietate

Categorii de cadre 
medico-sanitare

Forme de proprietate Anul 
2015

Anul 
2016

Anul 
2017

Anul 
2018

Anul 
2019

UM: Număr persoane
Medici de familie Proprietate privată 2 2 2 2 2

Stomatologi Proprietate privată 1 1 1 1 1
Farmaciști Proprietate privată 1 1 1 1 1

Personal sanitar mediu Proprietate privată 2 2 2 4 4

În prezent, serviciile medicale se desfășoară în dispensarul medical din localitatea Biertan. 
Acesta deservește populația întregii comune, inclusiv localitățile Richiș și Copșa Mare. 

Pentru desfășurarera serviciilor în condiții optime și pentru asigurarea fluxurilor necesare, 
spațiul în care își desfășoară activitatea personalul medico-sanitar necesită reabilitare și mai 
ales extinderea spațiilor. 

De asemenea, 20% din respondenții sondajului de opinie consideră că infrastructura sanitară 
din comună este insuficientă, astfel, perspectiva înființării unor puncte medicale și în localitățile 
Richiș și Copșa Mare este de luat în considerare. 
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2.9.3. Analiza SWOT
INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE SĂNĂTATE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 z Existenţa Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă
 z Existenţa unei reţele dezvoltate de 

unităţi sanitare în sistemul public care 
asigură serviciile medicale pentru 
populaţia județului

 z Insuficiența personalului medical 
raportat la numărul locuitorilor la nivel 
de comună

 z Cabinetele medicale nu sunt dotate 
corespunzător

 z Neînsuşirea normelor de educaţie 
sanitară pentru o mare parte din 
populaţie

 z Slaba comunicare în toate domeniile de 
prevenire

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 z Fonduri europene nerambursabile 

pentru construirea de spitale și centre 
medicale

 z Sprijin financiar nermabursabil pentru 
mediul privat

 z Existența legislației pentru acordarea 
de finanțare, subvenționare, cofinanțare 
din partea administrației locale și 
centrale pentru serviciile sociale

 z Dezvoltarea de parteneriate care să 
favorizeze dezvoltarea de servicii de 
calitate

 z Costurile ridicate ale serviciilor medicale
 z şi a medicamentelor
 z Creşterea numărului de bolnavi cronici
 z Legislaţia în domeniu în continuă
 z schimbare
 z Slaba receptivitate a pacienților la 

programele naționale de sănătate
 z Creșterea numărului de îmbolnăviri 

datorate factorilor de mediu
 z Crize sanitare generate de epidemii sau 

pandemii
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2.10. INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE SOCIALE
La nivel judeţean, furnizorii publici de servicii sociale sunt Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

și Protecţia Copilului Sibiu(DGASPC), instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate 
juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu și Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Sibiu (AJPIS), care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială, ca serviciu public deconcentrat cu personalitate juridică.

Obiectivul principal în domeniul protecţiei sociale este creşterea şi diversificarea formelor 
de protecţie socială, îndeosebi pentru categoriile defavorizate ale populaţiei (persoane cu 
handicap, vârstnici, bolnavi, persoanele cu mulţi copii, cu venituri reduse sau fără venit).

2.10.1. Servicii de asistenţă socială
În cadrul unității administrativ teritoriale comuna Biertan funcționează un departament 

pentru servicii de asistență socială care: 

 y Monitorizează și analizează situația copiilor aflați în dificultate în cadrul unităţii 
administrativ-teritoriale, asigurând centralizarea și sintetizarea acestor date și 
informații;

 y Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerului de resort și ale 
celorlalte organe specializate în județ;

 y Identifică copiii aflați în dificultate de pe teritoriul comunei și stabilește măsurile de 
protecție ale acestora;

 y Sesizează instanța judecătorească competentă pentru declararea judecătorească a 
abandonului de copii în condițiile legii;

 y Identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali, în 
condițiile legii, și supraveghează activitatea acestora;

 y Colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecția copilului;

 y Colaborează cu Centrul de îngrijire și asistență social din Biertan;

 y Colaborează cu Centrul de îngrijire și asistență „Episcop Nicolae Popoviciu”;

 y Realizează alte activități specifice.
Comuna Biertan, se mândrește cu un sistem social dezvoltat, comparativ cu multe alte 

zone rurale. Alături de serviciul social din cadrul aparatului de specialitate, în anul 2019, s-a 
dotat un centru multifuncțional pentru îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu. Cu sprijinul 
fondurilor nerambursabile accesate, centrul a fost dotat cu mașini de spălat și uscat haine, 
aparatură de monitorizare a stării de sănătate (electrocardiograf, tensiometru cu detectarea 
riscului de atac cerebral, dispozitiv determinare TP/INR, dispozitiv diagnosticare glicemie, 
trigiceride, colesterol, pulsometru digital), aspirator și o bicicletă electrică pentru persoana 
care se ocupă de îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu.

În comuna Biertan, funcționează de asemenea Centrul de îngrijire și asistență Biertan și 
Centrul de îngrijire şi asistenţă „Episcop Nicolae Popoviciu” din Biertan.
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2.10.1.1. Centrul de îngrijire şi asistenţă Biertan
Centrul este o instituție de asistență socială de tip rezidențial care oferă servicii specifice 

pentru asigurarea și promovarea unei vieți sănătoase, active, sigure, împlinite, decente și 
demne, pentru persoanele vârstnice cu/sau fără handicap, care nu au întreținători legali, 
posibilități materiale de asigurare a întreținerii în propria familie și sunt dependenți de servicii 
sociale de bază.

Centrul de îngrijire și asistență are 40 de 
dormitoare și 2 izolatoare, fiecare dormitor având 
capacitatea de 2 locuri, prevăzut cu baie proprie și 
asigurând toate facilitățile.

Căminul dispune de sală de kinetoterapie, sală 
de masaj, cabinet de consiliere psihologică, sală de 
socializare și activități, capelă și alte spații amenajate 
pentru buna desfășurare a activității centrului. 
Parterul este adresat persoanelor cu dizabilități, iar 
etajul persoanelor în vârstă care se pot deplasa.

De asemenea, centru dispune de 3 lifturi, (unul 
de persoane, unul pentru alimente și unul administrativ), parcare, dar și un locaș sfânt unde 
preoții din Biertan oficiază alternativ slujbe religioase. 

2.10.1.2. Centrul de Îngrijire și Asistenţă „Episcop Nicolae Popoviciu” din Biertan
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Episcop 

Nicolae Popoviciu” din Biertan este o instituţie 
de asistenţă socială de tip rezidenţial care 
furnizează servicii specifice pentru asigurarea 
şi promovarea unei vieţi sănătoase, active, 
sigure, împlinite, decente şi demne pentru 
persoane vârstnice cu/fără handicap care nu 
au întreţinători legali, posibilităţi materiale 
de asigurare a întreţinerii în propria familie și 
sunt dependenţi de servicii sociale de bază. 

Proiectarea și construirea Centrului de Îngrijire și Asistență Biertan s-a realizat din necesitatea 
asigurării unor condiții decente de trai, cu respectarea standardelor de calitate și asigurarea 
tuturor serviciilor necesare pentru un număr de 84 beneficiari, persoane vârstnice cu handicap.

Centrul de Îngrijire și Asistență „Episcop Nicolae Popoviciu” oferă următoarele servicii:

 y Informare în domeniu;

 y Consiliere;

 y Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză;

 y Servicii de bază pentru îngrijirile zilnice;

 y Servicii de îngrijire de natură medicală;
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 y Servicii de îngrijire paleativă;

 y Servicii de recuperare și reabilitare–ergoterapie sau terapie ocupațională;

 y Suport și acompaniament;

 y Găzduire;

 y Promovare și cooperare socială;

 y Servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive.
În perioada 2017-2020 în comuna Biertan persoanele care au beneficiat de asistență socială 

sunt:

 y persoane cu dizabilități: 5 copii, 57 persoane adulte și 91 de vârstnici;

 y 3 copii aflați în plasament familial;

 y 50 de familii fără venit;

 y 120 de persoane care au beneficiat de venitul minim garantat.

2.10.2. Comunităţi sărace, izolate/marginalizate 
În România, peste 42% din populaţie prezintă risc de sărăcie sau excluziune socială, iar după 

cum probabil este binecunoscut și la nivel european, cea mai mare problemă în acest sens o 
reprezintă comunitatea de etnie romă.

Proporția populației care trăiește în zone rurale marginalizate (sectoare de recensământ) 
este de aproape două ori mai mare în Nord-Est comparativ cu media rurală națională (11,3% 
comparativ cu 6,2%). Regiunea Centru (8%) are, de asemenea, o rată de marginalizare mai 
mare decât rata medie de marginalizare națională. La cealaltă extremă, regiunile Vest (1,2%) și 
București-Ilfov (0,6%) au rate foarte mici de marginalizare.6

La nivel județean, se înregistrează discrepanțe considerabile. Vaslui are cea mai mare rată 
de marginalizare rurală din țară, de aproximativ 23% (aproape de patru ori mai mare decât 
media națională). Astfel, aproape una din patru persoane din județul Vaslui din mediul rural 
trăiește într-o zonă marginalizată. Rate ridicate de marginalizare rurală (între 9 și 15% din 
totalul populației rurale din fiecare județ) au mai fost înregistrate în alte opt județe, respectiv 
Iași, Covasna, Brașov, Botoșani, Galați, Bacău, Sibiu, Mehedinți. La cealaltă extremă, județele 
Ilfov și Timiș au rate de marginalizare rurală de doar 0,5%.7

Comuna Biertan se confruntă cu marginalizare peste medie, având o rată între 12–24% 
(conform Atlasului zonelor rurale marginalizate elaborat de Grupul Băncii Mondiale). Din 
totalul populației marginalizate, peste 20% este reprezentată de populație de etnie romă, 
aceasta fiind și cea mai mare minoritate, respectiv 17,37% din totalul populației (conform 
ultimului recensământ al populație realizat în anul 2011). Situația ocupării romilor a fost în 
timp influențată de condițiile economice de la nivel național, dar și de specificul etniei: educație 
scăzută, calificare și formare profesională neadaptate pieței muncii, calificările și meseriile 
tradiționale etc. Principalii factori care împiedică accesul romilor pe piața muncii se pot grupa 

6  Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării locale din România

7  Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării locale din România
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urmărind două mari dimensiuni: la nivel individual și la nivel instituțional și al angajatorilor.
În comuna Biertan, se identifică două zone marginalizate, respectiv în zona satului Biertan și 

Richiș. Principalele probleme cu care se confruntă aceste grupuri dezavantajate sunt: 

 y deficitul de capital uman: de regulă educația (rata foarte mare de abandon școlar), 
sănătatea și numărul de membri sau de copii ai familiei

 y au un nivel scăzut de ocupare formală de regulă raportat la numărul de șomeri, munca 
la negru, munca în agricultura de subzistență,

 y locuiesc în condiții improprii: calitate slabă locuințelor, lipsa racordării la rețelele de 
utilități publice.

Aceste zone rurale marginalizate sunt considerate„problematice” mai ales pentru că se 
caracterizează prin gospodării cu venituri mici, locuitori cu un nivel scăzut de educație și de 
competențe relevante pentru piața muncii, un număr preponderent de mame singure, copii 
numeroși și o rată ridicată a delincvenței. 

Una din problemele de rezolvat este acea de a da fiecărui copil o șansa egală la educație. 
Pentru multe minorități acest lucru este o străduință greu de obținut din cauza barierei limbii 
și a culturii. În România multe familii ale romilor nu trimit copiii lor la școală fiindcă copiii nu au 
învățat limba română destul de bine. Există organizații care ar încerca să schimbe acest lucru 
prin a pregăti învățători care să predea în limba romani.
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2.10.3. Analiza SWOT

INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE SOCIALE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 z Existența serviciului de asistență 
socială în cadrul unității administrativ 
teritoriale

 z Existența asociaților Pro Biertan și 
Pro Richiș care contribuie activ la 
dezvoltarea educativă, culturală socială 
și economică a localnicilor

 z Existența Centrului de îngrijire și 
asistență Biertan pentru persoane 
vârstnice cu handicap

 z Existența unei bune colaborări între 
Primăria Biertan și Fundația Mihai 
Eminescu

 z Servicii sociale insuficiente raportate la 
numărul de beneficiari existenți

 z Colaborare defectuoasă între serviciile 
sociale publice și private

 z Fonduri bugetare reduse pentru 
dezvoltarea sistemului de servicii 
sociale

 z Insuficiența resurselor financiare 
destinate asigurării formării continue a 
personalului din sistemul public

 z Lipsa desfășurării programelor de 
asistență socială pentru minorități

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 z Posibilitatea desfășurării de către 

ONG-uri de activități și programe 
pentru comunitatea locală

 z Crearea unui sistem informatic integrat 
pentru beneficiarii de beneficii sociale

 z Existența legislației pentru acordarea de 
finanțare, subvenționare, cofinanțare 
din partea administrației locale și 
centrale pentru serviciile sociale

 z Dezvoltarea de parteneriate care să 
favorizeze dezvoltarea de servicii de 
calitate

 z Existenţa la nivel naţional a programelor 
de asistenţă socială

 z Existenţa de programe de formare a 
personalului în colaborare cu specialişti 
din ţară şi străinătate

 z Promovarea voluntariatului.

 z Îmbătrânirea populației
 z Restrângerea/încetarea activităţii 

ONG–urilor furnizoare de servicii 
sociale din lipsa resurselor financiare

 z Creşterea nevoii sociale care 
poate conduce la supraîncărcarea 
personalului

 z Instabilitatea legislativă
 z Demotivarea persoanelor de 

specialitate de a se angaja în sistemul 
public din cauza nivelului mic al 
salarizării

 z Lipsa stimulării sau a politicilor de 
atragere a specialiștilor/ONG-urilor în 
vederea înființării/furnizării serviciilor 
sociale în mediul rural

 z Migraţia continuă a persoanelor active 
a condus la apariţia fenomenului în 
care copii sunt în grija rudelor

 z Costurile ridicate generează dificultăţi 
în dotarea diverselor obiective de 
asistenţă socială
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2.11. ADMINISTRAŢIE ŞI SERVICII PUBLICE
2.11.1. Administraţia locală

Primăria Biertan a fost înfiinţată și 
funcţionează conform legii 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale publicată 
în Monitorul Oficial nr.204 din 23 aprilie 
2001, cu modificările şi adăugirile 
ulterioare. 

Conform art.62 din Legea 215/2001 
primarul reprezintă unitatea administrativ-
teritorială în relaţiile cu alte autorităţi 
publice, cu persoanele fizice sau juridice 
române sau străine, precum și în justiţie.

Consiliul Local al comunei Biertan are în componenţă un număr de 13 membrii.
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

1. atribuţii privind organizarea și funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local și ale societăţilor comerciale și regiilor 
autonome de interes local;

2. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;

3. atribuţii privind administrarea domeniului public și privat al comunei;

4. atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

5. atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern.
Primăria comunei Biertan are următoarea structură organizatorică:



77

2.11.2. Servicii publice

2.11.2.1. Servicii publice on-line

Plată impozite și taxe
Începând cu anul 2018 toţi locuitorii comunei Biertan pot plăti on-line: impozitele, taxele, 

amenzile și pot scoate certificate fiscale on-line având nevoie doar de o parolă pe care o pot 
primi de la compartimentul impozite și taxe.

2.11.2.2. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Acest serviciu: 

 y Organizează și conduce acțiunile echipelor de specialitate sau specializate ale 
voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamități naturale, inundații, explozii și alte 
situații de urgență;

 y Planifică și conduce activitățile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de 
aplicare a documentelor operative;

 y Asigură baza materială a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ al 
primăriei pe baza propunerilor instrucțiunilor de dotare;

 y Execută instructaj periodic cu personalul din primărie și instituțiile subordonate 
primăriei;

 y Verifică modul în care personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate 
și regulamentul de organizare funcționare a serviciului de voluntariat.

2.11.2.3. Urbanism
Momentan, la nivelul comunei Biertan nu există funcționar public angajat pe structura 

compartimentului urbanism.
Conform Planului Urbanistic General, amenajarea teritoriului comunei Biertan trebuie să 

respecte regulamentul de urbanism pentru zonele de protecția ale monumentelor istorice. 
Redăm în continuare principalele prevederi ale regulamentului în ceea ce privește tipurile 
admise de ocupare și utilizare a terenurilor, precum și restricțiile acestora:

Tipuri admise de ocupare şi utilizare a terenurilor: sunt admise toate tipurile de construcţii 
care corespund funcţiunii zonei și îndeplinesc condiţiile prezentului regulament:

 y locuinţe individuale, extinderi la clădirile existente, supraetajări, cu respectarea 
condiţiilor prevăzute în regulament;

 y construcţii necesare funcţiunilor complementare zonei, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute în regulament;

 y schimbarea destinaţiei unor construcţii, în conformitate cu funcţiunea dominantă a 
zonei sau cu funcţiunile complementare;

 y amplasarea unor construcţii provizorii (chioşcuri, scene în aer liber, terase), cu 
respectarea condiţiilor prevăzute în regulament;
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 y amplasare de firme, reclame comerciale, bannere, cu respectarea condiţiilor prevăzute 
în regulament;

 y amplasarea de reţele tehnico-utilitare, extinderea și modernizarea celor existente, 
numai în vederea mascării lor prin conducte subterane;

 y lucrări de modernizare la reţeaua stradală, cu respectarea condiţiilor prevăzute în 
regulament.

Tipuri interzise de ocupare și utilizare a terenurilor

 y construcţii de orice tip în zona de cultură și vegetaţie, respectiv în spatele şurilor ;

 y unităţi de producţie industrială de orice tip (inclusiv utilaje pentru energii 
neconvenționale–parcuri fotovoltaice la mai puțin de 3 km de intravilan, sonde de 
explorare-exploatare și turnuri eoliene în bazinul hidrografic al satelor respective);

 y adăposturi pentru efective mari de animale;

 y amplasarea cuplată de obiective cu funcţiuni conflictuale care se pot afecta reciproc 
(ex: alimentaţie şi industrie prelucrătoare);

 y panourile publicitare sunt interzise în zona de protecţie a monumentelor sau în zonele 
protejate (ansambluri, situri);

 y funcţiuni care afectează mediul sau peisajul cultural (abatoare, gropi menajere, 
crematorii animaliere, depozite de deşeuri, utilităţi edilitare care nu respectă legislaţia 
românească și europeană etc.);

 y orice fel de construcţii adosate zidurilor de incintă, bastioanelor şi turnurilor vechilor 
fortificaţii;

 y orice fel de activităţi comerciale sau prestări servicii desfăşurate în construcţii cu 
caracter provizoriu (chioşcuri, gherete, alte construcţii–indiferent de materialele 
utilizate).

Activitatea de edificare a noilor construcții nu este foarte intensă la nivelul comunei Biertan, 
în perioada 2017–2019, s-au emis în medie 17 certificate de urbanism anual și 6 autorizații de 
construire. 

Tabelul nr. 34.  Situația certificatelor de urbanism /autorizațiilor 
de construire emise în perioada 2017-2019

Documentații emise 2017 2018 2019
Certificate de urbanism 16 21 16
Autorizații de construire 5 7 7
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2.11.3. Analiza SWOT
ADMINISTRAȚIE ŞI SERVICII PUBLICE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 z •Experienţa în administraţie a 

primarului, consiliului local şi 
personalului de specialitate

 z •Implicarea activă în problemele 
societăţii

 z •Existenţa spaţiului adecvat pentru 
buna desfăşurare a activităţilor 
administrative

 z •Existenţa logisticii necesare în cadrul 
Primăriei

 z Desele schimbări legislative
 z Insuficienta comunicare între instituţiile 

publice de la diferite nivele
 z Necorelarea normelor metodologice 

cu legile emise
 z Interpretări eronate privind impozitele 

şi taxele locale
 z Inexistenţa sau slaba funcţionare a 

unor servicii publice de interes local
 z Inexistenţa dotărilor moderne pentru 

situaţii de urgenţă
 z Lipsa unui portal prin intermediul caruia 

primăria să ofere servicii electronice 
pentru cetăţeni și mediul de afaceri

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 z Cursuri de calificare şi pregătire pentru 

funcţionarii primăriei
 z Finanţări europene pentru dezvoltarea 

capacităţii administrative
 z Creşterea autonomiei locale
 z Implementarea de proiecte pentru 

mediatizarea legislatie;
 z Aplicarea principiului transparenţei în 

activitatea instituțiilor publice

 z Capacitate redusă de autofinanţare
 z Politici discriminatorii în alocarea 

resurselor financiare de la nivele 
superioare

 z Reducerea gradului de colectare a 
impozitelor și taxelor locale



80

2.12. TURISMUL ŞI POTENŢIALUL TURISTIC
Puține locuri din România și-au mai păstrat aerul medieval, însă cele care nu s-au lăsat 

furate de mirajul modernizării sunt astăzi adevărate monumente de arhitectură. Biertan, este 
una din zonele din Transilvania care se poate mândri cu astfel de monumente. Este o comună 
pitorească, formată din satele Biertan, Copșa Mare și Richiș, cu case tradiționale săsești și ziduri 
groase de piatră, aflată la 80 de kilometri de Sibiu, între Sighișoara și Mediaș, pe valea râului 
Biertan și face parte din salba de sate transilvănene ce au intrat în patrimoniul UNESCO.

Înconjurat de dealuri terasate, Biertan oferă un peisaj deosebit, indiferent de anotimp. în 
ultimii ani a devenit un punct de atracție pentru mulți turiști, care revin an de an să-și petreacă 
vacanțele, iar unii dintre ei și-au achiziționat case tradiționale, le-au reconsolidat și chiar s-au 
mutat aici. Intâlnim astăzi, localnici de cel puțin 10 naționalități. Însă cel mai mare aport la faima 
locurilor acestea, neîndoielnic, îl aduce constant Prințul Charles al Marii Britanii, un îndrăgostit 
iremediabil de Transilvania!

Promovarea turismului în Biertan se bazează, conform spuselor primarului, pe eforturile 
Agenției Județene de Turism Sibiu și ale Consiliului Județean Sibiu, precum și ale Bisericii 
Evanghelice și ale organizației UNESCO.

Reprezentanții localității și ai unităților turiștice din Biertan sunt, de asemenea, prezenţi la 
diferite târguri de profil, cum ar fi Târgul de Turism de la București.

Festivalurile și activitățile culturale contribuie și ele la răspândirea renumelui comunei. În 
2016, spre exemplu, în satul săsesc a fost organizată prima ediție a festivalului de film și muzică 
ușoară Transilvania Multiculturală, a patra ediție a festivalului de film „Lună Plină”, iar satul 
Richiș (componentă a comunei) a găzduit un festival de carte, la care au fost prezenți atât 
autori români, cât și străini.

Promovarea online cade, de multe ori, pe umerii străinilor care vizitează Biertan. Mulți dintre 
ei, impresionați de frumusețea localității ajung să povestească pe site-uri cu profil turistic sau 
pe rețelele de socializare despre experiențele pe care le-au avut aici.

Biertan este un sat cu o frumusețe deosebită, inclus în anii ’90 pe lista Patrimoniului Mondial 
UNESCO, alături de alte șase comunități din Transilvania, grație modului în care ilustrează 
influența sașilor în sudul acestei regiuni și grație frumoasei biserici fortificate ce datează din 
Evul Mediu. 

Diversitatea potenţialului turistic natural şi antropic permite desfăşurarea unor forme variate 
de turism în această zonă, și anume:

1. Turismul cinegetic este favorizat de menţinerea unei faune cinegetice valoroase de 
cervide, urside și suite, dintre care, fără a se afecta echilibrul ecologic la nivelul specii-
lor, se pot recolta, într-un cadru perfect controlat şi organizat, exemplare de excepţie; 

2. Turismul cultural are ca motivaţie existenţa unui valoros patrimoniu cultural-istoric;

3. Turismul de tradiții și obiceiuri, zona având un potențal etnografic-folcloric cu un 
caracter original;

4. Turismul sportiv zbor cu aparate ușoare de pe dealurile comunei;
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5. Turismul de sfârşit de săptămână pe trasee turistice și ecoturistice;

6. Turismul rural din punctul de vedere al efectelor pe care le are asupra gospodăriilor 
ţărăneşti, agroturismul apare ca o variantă a dezvoltării mediului rural.

O categorie de turiști aparte o reprezintă sașii care au plecat din Biertan. Ei preferă să stea, 
pe perioada vizitei, în fostele lor case, pe care le-au lăsat în custodie la prieteni sau le-au vândut 
înainte de plecare, sau la case de oaspeți sau pensiuni. 

Turismul din comuna Biertan, este în mare parte turism de tranzit. Deși anul prin comuna 
Biertan tranzitează aprox. 30.000-40.000 turiști, majoritatea vizitează obiectivele locale și se 
întreaptă spre alte localități. Cei mai mulți turiști sosesc prin intermediul unor firme sau agenții 
ce oferă pachete turistice cu un itinerariu bine stabilit, astfel că timpul alocat vizitării satului 
este, în general, de 30 de minute. Timpul scăzut petrecut în zonă este corelat și cu faptul că de 
multe ori Biertan este doar una dintre opririle făcute de vizitatori pe ruta unor circuite turistice 
culturale desfășurate în zonă, fapt confirmat și de datele statistice privind numărul de înnoptări: 

De asemenea, pandemia de COVID 19, provocată de coronavirus la nivel mondial în anul 
2020, a avut importante efecte negative asupra turismului. Restricţiile de călătorie şi măsurile 
de izolare socială pe care guvernele din întreaga lume le-au impus în încercarea de a stopa 
răspândirea coronavirusului afectează grav turismul mondial, de la micii antreprenori până la 
marile lanţuri hoteliere sau operatori de turism. 2020 se dovedeşte a fi un an catastrofal pentru 
această industrie care se confruntă în prezent cu cea mai mare criză din istoria sa, se arată 
într-o analiză CNN.

Observăm așadar și la nivel local o scădere a numărului de înnoptări în anul 2020, comparativ 
cu anul 2019. 

Conform datelor publice de la Institutul Național de Statistică, în anul 2020 în comuna 
Biertan s-au înregistrat 442 sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică, în scădere cu 
28,59% față de anul 2019. În anii 2016–2017 s-au înregistrat cele mai mari numerr de sosiri ale 
turiștilor, iar începând cu anul 2018 s-a numărul de turiști a început să scadă considerabil. 

2.12.1. Obiective turistice

2.12.1.1. Obiective turistice în localitatea Biertan
Chiar dacă Biertanul şi-a pierdut aspectul urban de altădată, acesta a câştigat farmecul 

unei comune pitoreşti cu case vechi tradiţionale săseşti construite în stil baroc transilvănean, 
cu ziduri groase, fundaţii din piatră și decoraţii cu motive viticole. Toate aceste construcţii 
deosebite alături de frumoasa cetate fortificată au determinat includerea Biertanului pe lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO.

Printre obiectivele turistice din Biertan se află: 

 y Complexul architectural medieval;

 y Donariul de la Biertan;

 y Farmacia de plante medicinale;
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 y Monumentul eroilor căzuți în primul război mondial;

 y Cabana de vânătoare „Valea Lacului”;

 y Cabana de vânătoare „Fofoneaua”;

 y Turnul Mausoleu;

 y Circuitul Ecomuzeului din Biertan.

Complexul arhitectural medieval
Pe o colină, în centrul Biertanului, se află una 

dintre cele mai impunătoare și bine fortificate 
cetăţi ţărăneşti din Transilvania. Complexul 
arhitectural medieval este alcătuit din biserica 
și centura de fortificații.

Principalul obiectiv turistic al comunei 
Biertan este, în prezent, biserica evanghelică 
fortificată Biertan, declarat monument 
UNESCO împreună cu restul localităţii. Biserica 
evanghelică Biertan a fost sediul scaunului 
Episcopiei Evanghelice timp de aproximativ 300 de ani, până în anul 1867, când acesta a fost 
mutat la Sibiu. Biserica dispune de trei centuri de fortificaţie şi opt turnuri. Numeroase elemente 
ale bisericii sunt piese de valoare artistică deosebită. 

Cetatea de la Biertan a fost amintită prima oară într-un document în timpul domniei lui 
Matei Corvin. Biserica de tip hală ocupa partea centrală a complexului, fiind construită între anii 
1490 și 1520 în stilul gotic târziu, fiind ultima din Transilvania înălțată în acest stil. Construcția 
monumentală, de mari dimensiuni, are trei hale de înălțimi egale. Intrarea se face prin trei porți: 
de vest, de nord și de sud. În partea de nord este o ușă cu un sistem foarte complicat de 19 
încuietori, realizat de meșterii locali în anul 1515, care a stârnit un interes deosebit la expozițiile 
internaționale din 1910 și 1937. Fortificațiile din jur sunt considerate drept cele mai puternice 
din Transilvania la o cetate țărănească. Are trei rânduri de ziduri, şase turnuri și trei bastioane 
construite în etape diferite, începând cu secolul al XIV-lea. 

Turnul „mausoleu” este amplasat la nord-est și are la parter un mausoleu care adăpostește 
din 1913 mormintele prelaților acestei biserici. Pietrele de mormânt, adevărate opere de artă, 
au fost realizate de Nicolaus Elias din Sibiu. Turnul catolicilor, situat pe latura sudică, a fost 
capelă pentru catolici după reformare. În bastionul estic era pe vremuri carcera unde erau 
închiși soții și soțiile acestora în cazul în care se certau. Li se dădea o singură farfurie, lingură, 
furculiţă, cană și un singur pat pe tot timpul șederii. De obicei, ieșeau de acolo împăcați, fără 
a se mai apela la justiție. Se pare că timp de câteva secole doar un singur cuplu a mai divorțat 
după ce a ieșit din turn. În partea de sud-vest se afla Turnul Slăninilor. În secolul al XVI-lea 
s-a construit cea de-a treia centură de ziduri pe laturile de est, vest și sud ale cetății. Turnul 
Închisorii era situat în partea de nord-vest, dar în 1840 a fost demolat pentru a se construi o 
școală. Pe centura a treia au fost ridicate Turnul de poartă, pe latura sudică, Turnul Țesătorilor 
în partea de vest. Accesul în interior spre Biserică se face printr-o scară acoperită, lungă de 100 
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m, care pornește din piața centrală a satului, de lângă turnul paznicului. La capătul terminal al 
scării, lângă biserică se poate vedea un bolovan mare de piatră, pe care duminica erau așezaţi 
cei ce făceau rele în cursul săptămânii spre a fi văzuți de întreaga comunitate. Era un mijloc 
eficient de a-i educa și integra în colectivitatea așezării. În 1704 cetatea și biserica au fost jefuite 
și devastate de curuţi. Ultima renovare a cetății s-a făcut în anul 1990.

Donariul de la Biertan
Donarium-ul reprezintă un artefact de mare importanță în istoria 

și arheologia românească. Descoperit în 1775, la 5 km Sud de 
Biertan, lângă un izvor, pe locul numit „Chinedru”, donariul a făcut 
obiectul unor intense dezbateri, istorice, teologice și politice, mai 
mult decât arheologice. Piesa este o tabula ansata realizată dintr-
un aliaj de bronz de cea mai bună calitate, purtând inscripția „EGO 
ZENOVIUS VOTUM POSUI” și monograma creștină înserată într-un 
cerc și care a făcut parte dintr-un lampadar destinat iluminării unui 
edificiu de cult creștin. 

Datarea s-a făcut în secolul IV d. H iar datorită calităților sale se plasează printre operele 
de cea mai înaltă calitate din epocă, fiind demnă de cele mai importante biserici creștine 
timpurii din Occidentul Mediteraneean. Cercetătorii au stabilit proveniența piesei în zona Italiei 
Septentrionale prin analogie cu alte piese similare descoperite aici. Obiectul, fie a împodobit 
un locaș de cult existent la Chinedru, fie a ajuns aici ca urmare a migrație și staționării goților 
în Transilvania.

Farmacia de plante medicinale
Un punct de atracție turistică îl consituie farmacia de plante medicinale. Farmacia din Biertan 

este cea mai veche farmacie rurală din Transilvania, a fost deschisă în anul 1809 de către 
farmacistul Johannes Jikeli într-o casă cu arhitectură tipic săsească, datată în 1571. 

Sloganul farmaciei era „Zur göttlichen Vorsehung” („La Providența divină”).
Pe frontonul casei se găsește inscripția:

Gott hilft
Gott hat geholfen

Gott wird auch ferner helfen
in alle Zeit 1571

renoviert
1782+2000

(Dumnezeu ajută/ Dumnezeu a ajutat/ și Dumnezeu va ajuta și mai departe/ În toate 
timpurile.)

Această farmacie şi-a păstrat funcţia până în prezent și poate fi vizitată. 

Monumentul eroilor căzuţi în primul război mondial
Monumentul este amplasat pe strada Avram Iancu, nr.2, în fața Școlii Generale. Acesta a 
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fost dezvelit în anul 1939, în memoria eroilor din primul război mondial. Monumentul, înalt de 
3,5 m, este compus din beton mozaicat, împrejmuirea fiind realizată cu un gard din beton. Pe 
monument sunt inscripționate numele a 38 de eroi români și cuvintele: „Ridicat acest semn de 
cinstire și de recunoștință a trecutului de către românii din comuna Biertan, în anul Domnului 
1935, Ziua Eroilor, din inițiativa membrilor Societății foștilor luptători din Biertan”.

Circuitul Ecomuzeu
Comuna Biertan este membru fondator al 

Asociației Ecomuzeul Regional Sibiu. Ecomuzeul 
este un muzeu viu, un instrument pentru dezvoltarea 
locală. Circuitul ecomuzeului din Biertan este parte 
componentă a circuitul satelor cu arhitectură 
saxonă de pe Târnave (Valea Viilor–Moşna–Biertan). 
Circuitul este propus pentru cunoaşterea vechilor 
sate săsești, ce cunosc transformări importante după marea emigrare a saşilor din anii 1990. 
Circuitul propune vizitarea unor gospodării tradiţionale, moara tradiţională conservată şi 
ateliere de mici meşteşugari. Traseul mai cuprinde o grădină cu plante medicinale precum și 
una cu stupi, iar de pe platou se poate admira panorama localității Biertan.

În mijlocul cimitirului este biserica ortodoxă. De aici este o privelişte minunată spre localitate. 
Lângă biserica ortodoxă este biserica greco-catolică. Moara veche din localitate funcţionează 

și astăzi. 
Din vechile podgorii din jurul localității Biertan/Birthälm s-au păstrat doar fragmente, însă o 

degustare de vin este încă posibilă în crama din localitate.
În Biertan există și două ramuri ale conceptului de „eco-muzeu regional” (farmacie și 

tâmplărie). Alte obiective importante din apropiere, care contribuie inclusiv la creşterea 
exploatării turistice din Biertan și împrejurimi, sunt bisericile evanghelice fortificate de la Copşa 
Mare, Moşna, Aţel şi Valchid, precum și obiectivele turistice din Dumbrăveni (Biserica Armeană, 
Castelul Apafi, etc.).

2.12.1.2. Obiective turistice în localitatea Richiş 

Biserica fortificată
La Richiș turiștii pot vizita o basilică gotică 

veche de peste 500 de ani. Inițial actuala biserică 
a fost o mănăstire cisterciană transformată în 
1400 în biserică catolică. Monumentul este 
compus dintr-un cor poligonal, cu sacristie în 
nord şi un altar pe latura din sud, în partea de 
vest ridicându-se corpul bazilical, compus din 
trei nave, despăţite de stâlpi masivi octogonali.

Biserica se remarcă prin numeroase elemente sculptate. Pe întreg interiorul acestui 
monument sunt răspândite o serie de figuri groteşti ce dau lăcașului un aer misterios.
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Altarul, construit la 1775 de un artist sighișorean, Johann Folbarth, este decorat în stil baroc 
și are în prim-plan scena răstignirii. Orga ce se regăsește în biserică, datează din 1788 și este 
realizată de către un vestit constructor de orgi de la acea vreme, Johann Prause. Turnul de 
poartă aflat în vestul bisericii, folosit astăzi drept turn clopotniță, mai păstrează urmele hersei 
și guri de tragere la primele patru etaje. 

2.12.1.3. Obiective turistice în localitatea Copşa Mare
Biserica evanghelică fortificată din Copșa Mare a 

fost construită în secolul al XIV-lea. Ea figurează pe 
lista monumentelor istorice 2010, cu următoarele 
obiective:

 y Biserica evanghelică fortificată, mijlocul 
secolului al XIV-lea-cod LMI SB-II-a-A-12364.01 

 y Incintă fortificată, cca. 1519-cod LMI SB-
II-a-A-12364.02

Prima construcție religioasă a fost o bazilică 
gotică cu 3 nave turn, ridicată la începutul secolului al XIV-lea. Colateralele, care au inclus și 
turnul de vest, au avut înspre nava principală arcade cu arcuri frânte. În secolul al XIV-lea, cu 
ocazia fortificării ansamblului, colateralele au fost demolate și arcadele zidite. Zidurile deasupra 
navei principale au fost supraînălțate și prevăzute cu guri de tragere. Turnul clopotniță capătă 
un drum de strajă și acoperiș piramidal. Corul a fost prevăzut cu o absidă 5/8 și este supraînălțat 
cu un nivel fortificat, astfel acoperișul corului îl depășește pe cel al navei cu 11 m. Nivelul ieșit 
în consolă, ce se sprijină pe arce așezate pe contraforturi, asigură apărarea dinspre dealul 
deasupra ansamblului. 

Ferestrele cu stâlpi mediani au mulaje gotice târzii, iar în cor și sacristie se observă bolți 
stelare. Între 1795-1797 nava principală este acoperită cu o boltă pe arce dublouri cu penetrații 
laterale. Fragmente ale unui altar poliptic gotic târziu, cu statui de lemn în nișa altarului, au 
fost transportate, în 1975, în Sibiu, unde au fost consolidate și restaurate, fiind folosite pentru 
un altar care se află astăzi în sacristia bisericii parohiale din Sibiu. Altarul îl reprezintă pe Isus 
al Durerii, flancat de 2 îngeri. În biserica din Copșa Mare se găsește astăzi un altar clasicist, 
datat 1854, cu 6 coloane corintice și un coronament baroc. Atât baldachinul amvonului, cât și 
cristelnița sunt realizate în stilul baroc. 

Orga este datată 1800. Un patrulater neregulat constituie zidul de incintă sprijinit de 
contraforturi. În partea de nord-est, un turn cu 2 niveluri și acoperiș pupitru, este amplasat în 
fața zidului de incintă. În 1967-1968 și în 1977 au fost realizate lucrări de consolidare la biserică, 
iar în 1995, acoperișul bisericii a fost reparat.

Fortificația
La sfârșitul secolului al XVI-lea a fost ridicat zidul de apărare, iar pe colțul nord-estic s-a 

construit un turn cu o amprentă în formă de pătrat. Turnul are două niveluri și are prevăzute 
mașiculiuri similare celor de la biserica fortificată din Biertan. Odinioară exista un turn și pe 
colțul sud-vestic. Odată cu trecerea timpului, localnicii au ridicat o mulțime de cămări pentru 
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provizii de-a lungul zidului, acestea fiind demantelate ulterior.

2.12.2. Infrastructura turistică

2.12.2.1. Centru de Informare Turistică
În cadrul Centrului de Informare Turistică din Richiș, turiștii pot cere informații pentru 

vizitarea satului și a localitățior cu potențial turistic din comună și din vecinătate. Se pot obține 
informații despre trasee și obiective turistice. 

2.12.2.2. Unităţi de cazare

Biertan

Complexul turistic medieval „Unglerus”
Complexul turistic medieval Unglerus este amplasat în 

splendidul peisaj arhaic al comunei Biertan, înconjurat de 
dealuri line, pline de verdeață. Complexul este amenajat 
într-un imobil datând din secolul al XVII-lea, imobil ce 
aparține zidului exterior de apărare al bisericii fortificate.

Pensiunile Unglerus 4*, Michael 4* şi Thomas 3* sunt 
imobile reamenajate în stil medieval și pun la dipoziție 24 de camere (duble, junior suite și 
apartamente). Camerele sunt dotate cu TV, minibar, grup sanitar propriu cu cabină de duș cu 
hidromasaj sau cadă. Complexul Unglerus mai oferă oaspeților săi și un restaurant unde se pot 
servi bunătăți tradiționale românești, teren de joacă pentru copii, recepție 24 de ore din 24, 
spectacole medievale, concert de orgă sau degustări de vin. Sală de conferințe are o capacitate 
de 50 locuri și este dotată cu toată aparatura necesară. 

Pensiunea „Oppidum” 
Frumusețea locului a făcut ca în cursul anilor Biertanul să 

devină popasul miilor de turiști, atrași de spectacolul peisajului 
imun la trecerea timpului.  Pensiunea Oppidum oferă posibilități 
de cazare turiștilor din Biertan. Clădirea a fost renovată în anul 
2013, păstrând stilul și elementele de odinioară, oferind în 
același timp confortul zilelor noastre. Locația este situată chiar 
lângă biserica fortificată.

Pensiunea „Casa Dornröschen”
Pensiunea este situată între două ziduri de apărare ale bisericii fortificate. Datorită situării 

sale la poalele bisericii, pensiunea are o atmosferă aparte. Pensiunea dispune de 23 de paturi 
în 10 camere, o sală de mese luminoasă.

Pensiunea Otto Wagner
Pensiunea Otto Wagner dispune de 14 locuri şi următoarele 

spaţii de cazare: 6 camere cu paturi duble, 3 camere cu două 
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paturi simple, 2 sufragerii, 2 băi, 2 toalete de servici şi 1 bucătarie în care turiştii îşi pot prepara 
singuri masa.

Casa Ana Biertan
Situată în Biertan la aproximativ la 500 de metri de Biserica Fortificată Biertan și la 600 de 

metri de Bastionul Țesătorilor.

Richiş

Richiș 22-Saxon Autentic Transylvania 
Guest House
Casa are un living (fără TV, doar cărţi de 

citit), o bucătărie cu o zonă de luat masa 
amenjată pentru 10-12 persoane, 4 dormitoare 
(2 din ele cu baie privata), 1 baie comună, 1 
WC ecologic în grădină. Fiecare cameră spune 
propria poveste, fiecare decor are o istorie în 
spatele lui.

Casa Soarelui 
Este o casă veche săsească şi dispunde de 3 camere renovate cu mobilier tradiţional, 1 baie 

privata, 1 bucătărie în aer liber și o grădină mare.

Copşa Mare 

Casa Albă
Această casă tipic săsească este un refugiu real 

în centrul satului. Situată în apropiere de Biserica 
Ortodoxă, la numărul 154 aceasta are propria 
grădină productivă cu viță de vie căţărătoare. 
Casa a fost complet renovată pentru a oferi 
confort modern, toate camerele au baie proprie 
privată. Grajdul este acum o cameră de zi însorită, 
confortabilă cu propriul loc de foc, iar şopronul a 

devenit o bucătărie complet echipată cu o sală de mese mare. Două dormitoare ocupă complet 
spaţiul mansardei și oferă vederi frumoase ale 
bisericii fortificate și ale dealurilor. Vechea 
bucătărie de vară este acum un apartament 
independent, încălzit de propria sobă din placi 
ceramice albe și albastre. Această casă poate 
găzdui până la opt persoane.

Casa Roşie 
Mai mică decât celelalte pensiuni, Casa Roşie 

este plină de farmec, pentru că este situată sub biserica medievală, cu impunătorul său turn 
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cu ceas la numărul 128. Casa are încă tunelul vechi, care a fost folosit în timpul asediilor ca și 
acces la apă. Oferind intimitate, această pensiune are două dormitoare mari cu baie proprie, o 
bucătărie și o sală de mese. În camera de zi, încălzită cu un șemineu tradițional placat cu gresie, 
oaspeții se pot bucura cu adevărat de experiența lor din Transilvania. Casa Roşie are propria 
grădină privată. Veranda mare a fost restaurată pentru ca oaspeții să se bucure de o băutură la 
apus de soare privind dealurile de struguri terasate. Această casă poate găzdui până la patru 
persoane.

Casa Galbenă
Această casă reprezintă centrul 

pensiunilor din Copşa Mare, găzduiește 
recepția, sala de mese și facilitățile 
comune. Șura a fost restaurată și 
transformată într-o bucătărie modernă, 
în stil italian, cu un spațiu larg deschis 
pentru micul dejun, mese și discuţii cu 
ceilalți oaspeți. Mese comune din lemn și 
un şemineu mare încălzeasc atmosfera în 
timp ce oaspeții se bucură de confortul 

acestei case din mijlocul satului. Oaspeții pot viziona sau participa la procesul de preparare 
a pâinii, la pregătirea „lichiu”-ului, precum și la alte rețete locale, toate coapte în cuptorul de 
cărămidă original al şopronului, fost atelier de instrumente.

Casa Verde
Această casă mare este situată în centrul 

satului. În clădirea principală dormitoarele 
mari cu paturi twin sau duble au baie proprie 
și toate au fost decorate cu bun gust, cu 
mobilier local, amestecat cu bucăți de 
design italian. Şopronul este acum o cameră 
mare de zi, însorită şi încălzită de sobe, iar 
bucătăria, localizată în fostul grajd, are acces 
direct la grădină și oferă o vedere frumoasă 
peste dealuri. Bucataria de vară a fost restaurată într-o casă independentă, cu două dormitoare, 
o baie, o bucătărie tipic ardelenească cu un şemineu tradițional din chirpici, lut și paie și o 
cameră de zi confortabilă, luminoasă și spațioasă. Grădina, a fost păstrată ca atare, cu o grădină 
de legume productivă, pomi fructiferi și preţioşii struguri albi „pergola”.

2.12.3. Trasee turistice

2.12.3.1. Traseu turistic panoramic asupra satului Biertan
Începând cu vara anului 2015, un nou traseu turistic a fost lansat la Biertan printr-o acțiune 

de voluntariat organizată de Primăria Biertan în colaborare cu Fundația Mihai Eminescu Trust. 
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Traseul străbate dealul de vest al satului, cultivat odinioară cu viță de vie, care își mai păstrează 
încă aspectul terasat (ca dovadă a bogăției viticole din alte timpuri). Panorama asupra satului 
oferită drumețului este una dintre cele mai frumoase.

Mai multe informații despre traseu puteți găsi pe panoul informativ amplasat în piața 
centrală, vis-a-vis de Primăria Biertan, la Centrul de Informare Turistică și la Biblioteca „Lada de 
Breaslă”.

2.12.3.2. Trasee cicloturistice şi drumeţie

Iubitorii de ciclism vor găsi multe rute peste dealurile Biertanului. Acestea sunt de dificultate 
medie, având posibilitatea de a acoperi distanțe de până la 60 km sau chiar mai mult. Comuna 
Biertan este inclusă în reţeaua de trasee de biciclete şi drumeţie Podişul Hârtibaciului–Târnava 
Mare realizată de Asociaţia Mioritics și WWF Romania. Turiștii care parcurg regiunea cu 
bicicleta practică un turism responsabil care susține economia locală: sunt atenți la natură, 
susțin economia locală și meșteșugurile din zonă și au posibilitatea de a închiria biciclete din 
centrul de închiriere al complexului medieval Unglerus. 

Din Biertan, pleacă următoarele trasee cicloturistice astfel:

BIERTAN-RICHIŞ-AȚEL: lungime 25 km
Plecare din Biertan din proximitatea panourilor de informare cu traseele turistice. Se 

urmează marcajul cu cruce roșie în direcția sud, urmând drumul de pământ, Valea Cărămizii 
până la intersecția cu marcajul cruce albastră, de unde urmăm acest marcaj în direcția vest, 
până coborâm în localitatea Richiș. Din această localitate pornim spre nord, iar la ieșirea din 
localitate urmăm drumul de pământ marcat cu bandă albastră, până ajungem în localitatea 
Ațel. Din localitatea Ațel continuăm în direcția est, urmând marcajul bandă albastră și ajungem 
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în localitatea Dupuș. Din Dupuș urmăm direcția est–marcajul bandă albastră și ajungem înapoi 
în localitatea Biertan.

BIERTAN-RICHIȘ-AȚEL-DUPUȘ via COPȘA MARE: lungime 30 km
Plecare din Biertan din proximitatea panourilor de informare cu traseele turistice. Se pleacă 

în direcția est, urmând marcajul cu bandă albastră, se ajunge în localitatea Copșa Mare, de 
unde se pleacă spre sud, urmând marcajul cruce roșie până la intrsecția cu poteca marcată 
cu bandă roșie. De aici se va urma banda roșie pe cumpăna de ape în direcția vest, până la 
poteca marcată cu cruce roșie, se urmează această potecă în direcția nord, până la marcajul cu 
cruce albastră, de unde urmăm acest marcaj spre vest, și ajungem în localitatea Richiș. Traseul 
nostru urmează drumul de pământ, marcat cu bandă albastră în direcția vest–nord–vest până 
ajungem în localitatea Ațel. De aici urmăm același traseu marcat cu bandă albastră în direcția 
est, până ajungem în localitatea Dupuș, iar în Dupuș spre est–sud, urmând marcajul bandă 
albastră, ajungând înapoi în Biertan.

BIERTAN-COPȘA MARE-VALCHID: lungime 15 km
Plecare din Biertan din proximitatea panourilor de informare cu traseele turistice. Se pleacă 

în direcția est, urmând marcajul cu bandă albastră, se ajunge în localitatea Copșa Mare de unde, 
urmând drumul de piatră în direcția nord, până ajungem în localitatea Valchid. Întoarcerea se 
face în sens invers, urmând același traseu.

SIGHIȘOARA–PROD–COPȘA MARE–BIERTAN–ȘAROŞ PE TÂRNAVE–SIGHIȘOARA

2.12.3.3. VIA TRANSILVANICA
Via Transilvanica, proiectul de traseu de 1.000 de km ce 

pornește de la Putna și își propune să ajungă până la Drobeta 
Turnu Severin, a fost marcat și în județul Sibiu, urmând să continue 
în județul Alba.

Voluntarii asociației Tășuleasa Social, cu sprijinul autorităților 
locale și județene, au marcat 115 km în județul Sibiu. Rutele 
folosesc vechi drumuri între localități, poteci și drumuri forestiere 
și sunt destinate pentru drumeții, ture de bicicletă sau ture 
ecvestre. Marcajul se face cu pietre de andezit care cântăresc 
fiecare 230 kg.

Planul inițiatorilor este ca bornele să poată indica printr-un sistem digitalizat oportunitățile 
de cazare, masă și agrement din zonă, contribuind astfel la dezvoltarea turistică a comunităților 
pe care traseul le traversează, și anume: Laslea, Biertan, Ațel, Mediaș, Micăsasa, Târnava, Brateiu, 
Moșna, Bazna, Copșa Mică, Șeica Mică și Axente Sever.

În 20.09.2020, a fost inaugurat traseul din arealul Biertan.
 Autoritatea locală încurajează localnicii, pensiunile agro-turistice, restaurantele, cluburile 

sportive și de turism, dar și autoritățile locale să facă cunoscute aceste noi oportunitățile 
de mișcare în aer liber care contribuie atât la un stil de viață sănătos, cât și la cunoașterea 
frumuseților locale.
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2.12.3.4. Trufiturismul– vânătoarea de trufe
Trufiturismul este un concept care presupune a fi în natură, cu scopul de a găsi trufe și de a 

fi gătite cu grijă de către un gastronom. Trufele nu sunt foarte cunoscute în România, iar acest 
lucru este regretabil, pentru că ele există aici de o lungă perioadă de timp, mai ales în pădurile 
din proximitate.

Complexul Medieval Unglerus şi Copsamare Guesthouses recomandă turiştilor această 
experienţă inedită. Vânătoarea de trufe este o călătorie cu vânător și câini, pe parcursul căreia 
oaspeţii vor descoperi totul despre această apreciată gema culinară: ce sunt, unde se găsesc şi 
când, cum se descoperă și culeg și ce au atât de special câinii trufari.
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2.12.4. Analiza SWOT
TURISM

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 z Potențial turistic deosebit
 z Existența punctului de informare 

turistică
 z Numeroase obiective turistice în toate 

localităţile comunei
 z Monumente istorice situri UNESCO
 z Trasee cicloturistice
 z Inagurarea traseului turistic Via 

Transilvanica
 z Trufiturismul 
 z Păstrarea meșteșugurilor locale
 z Asociații care promovează turismul 

local și din Transilvania și urmăresc 
consolidarea cunoștințelor tradiționale 
specifice zonei și promovarea 
produselor locale 

 z Organizarea unor festivaluri cu tradiție

 z Promovarea slabă a obiectivelor 
turistice din Biertan

 z Structuri de cazare insuficiente pe timp 
de vară

 z Lipsa promovării unor povești sau 
legende care să atragă turiștii

 z Lipsa unei strategii de dezvoltare a 
turismului local

 z Reducere considerabilă a numărului de 
turiști, susținută și de restricții 

 z Lipsa unor proiecte comune cu 
Administrația publică locală pentru 
dezvoltarea în comun a turismului

 z Sezonul turistic se limitează doar pe 
timpul verii

 z Turism de tranzit–durata de vizită 
redusă ceea ce duce la un impact 
turistic nesemnificativ 

 z  Cu excepţia bisericii fortificate din 
Biertan, celelalte atracții turistice 
(antropice și naturale) din comună nu 
sunt sau sunt slab promovate

TURISM
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 z Accesarea programelor de finanțare 
naționale, fonduri europene sau a 
fondurilor norvegiene care sprijină 
dezvoltarea activităților de turism 

 z Fructificarea potențialului de activități 
recreaționale (sporturi extreme, 
echitație, înot etc.)

 z Dezvoltarea serviciilor de divertisment 
și agrement

 z Realizarea de parteneriate externe 
și interne de colaborare în domeniul 
turismului

 z Măsuri pentru atragerea operatorilor 
economici de a activa în domeniul 
turismului

 z Acțiuni comune de promovare a 
turismului–cu comunele învecinate

 z Înființarea de pensiuni agroturistice
 z Întroducerea sistemului de 

management al calității și în turismul 
rural

 z Instabilitate legislativă
 z Resurse financiare limitate pentru 

dezvoltarea infrastructurii turistice
 z Distrugerea cadrului natural
 z Intensificarea traficului
 z Nerespectarea principiilor „dezvoltării 

durabile” a turismului
 z Constrângeri financiare
 z Impunerea unor restricții de călătorie 

datorată unor epidemii/pandemii
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2.13. CULTURĂ, SPORT ȘI ALTE ACTIVITĂŢI 
RECREAŢIONALE

2.13.1. Monumente istorice 
Conform listei monumentelor istorice publicată de Ministerul Culturii în comuna Biertan 

sunt 18 monumente istorice de valoare națională sau universală (grupa A) și 5 monumente 
istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local (grupa B). Din cele 23 de monumente 
istorice care se regăsesc la nivel de comună 4 sunt monumente de arheologie și 19 monumente 
de arhitectură.8

Tabelul nr. 35.  Lista monumentelor istorice la nivel de comună
Nr. 
crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

1 SB-I-s-A-11940 Situl arheolog-
ic de la Biertan

sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

Intravilan sec. II-III 
p. Chr.

2 SB-I-m-A-11940.01 Locuire sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

Intravilan sec. IV 
p. Chr.

3 SB-I-m-A-11940.02 Aşezare rurală sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

Intravilan sec. II-III 
p. Chr.

4 SB-I-s-A-11941 Situl arheolog-
ic de la Biertan

sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

La 400 m 
E de sat

sec. XIII

5 SB-II-s-A-12327 Situl rural Biertan sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

Sit de-
limitat cf. 
aviz nr. 

811/E/1998 
al Minister-
ului Culturii

sec. 
XVI-XIX

6 SB-II-a-A-12328 Ansamblul bisericii evan-
ghelice fortificate

sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

Piaţa 
1 De-

cembrie 
1918 2

sec. 
XV-XVII

7 SB-II-
m-A-12328.01

Biserica evanghelică sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

Piaţa 
1 De-

cembrie 
1918 2

1490-
1516

8 SB-II-
m-A-12328.02

Incintă fortificată inte-
rioară, cu trei turnuri, 

bastion, turn de poartă

sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

Piaţa 
1 De-

cembrie 
1918 2

sec. XV

8  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016
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Nr. 
crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

9 SB-II-
m-A-12328.03

Incintă fortificată medi-
ană, cu bastion (azi casa 
paznicului) și scară de 
lemn acoperită, turn

sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

Piaţa 
1 De-

cembrie 
1918 2

sec. XVI

10 SB-II-
m-A-12328.04

Incintă fortificată ex-
terioară, cu turn, turn 

de poartă, zwinger

sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

Piaţa 
1 De-

cembrie 
1918 2

sec. 
XVI-XVII

11 SB-II-a-A-12329 Casa parohială evanghelică sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

Piaţa 1 
Decem-

brie 1918 
nr.3

sec. 
XV-XVII, 
transf. 
1820

12 SB-II-m-B-12330 Casă sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

Str. 
Bălcescu 
Nicolae 

nr.25

1876

13 SB-II-m-B-12331 Fostă farmacie, azi locuinţă sat BIERTAN; 
comuna 
BIERTAN

Str. Vla-
icu Aurel 

nr.1

sec. 
XV-XVIII

14 SB-II-a-B-12362 Ansamblul rural „Cen-
trul istoric, cu piaţa bis-

ericii evanghelice”

sat COPŞA 
MARE; 

comuna 
BIERTAN

Între 
21-57, 
87-159, 
199-246

sec. 
XVIII-XIX

15 SB-II-m-B-12363 Casa parohială evanghelică sat COPŞA 
MARE; 

comuna 
BIERTAN

237 1826

16 SB-II-a-A-12364 Ansamblul bisericii evan-
ghelice fortificate

sat COPŞA 
MARE; 

comuna 
BIERTAN

237 mijl. sec. 
XIV-sec. 

XVIII

17 SB-II-
m-A-12364.01

Biserica evanghel-
ică fortificată

sat COPŞA 
MARE; 

comuna 
BIERTAN

237 mijl. 
sec. XIV, 
transf. 
1510, 
1519, 
1797

18 SB-II-
m-A-12364.02

Incintă fortificată sat COPŞA 
MARE; 

comuna 
BIERTAN

237 cca. 1519
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Nr. 
crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

19 SB-II-a-B-12521 Ansamblul rural 
„Centrul istoric”

sat RICHIŞ; 
comuna 
BIERTAN

La N: 
drumul 

spre Bier-
tan La 

E: drum 
secundar 
La SSE: 
drum 

secundar 
La S, dru-
mul spre 
Bârghiş 
La SSV, 
drum 

secundar

sec. 
XVIII-XIX

20 SB-II-a-A-12522 Ansamblul bisericii evan-
ghelice fortificate

sat RICHIŞ; 
comuna 
BIERTAN

1-2 a doua 
jum. a 

sec. XIV-
sec. XVIII

21 SB-II-
m-A-12522.01

Biserica evanghelică sat RICHIŞ; 
comuna 
BIERTAN

1-2 a doua 
jum. a 

sec. XIV-
sec. XVI

22 SB-II-
m-A-12522.02

Incintă fortificată (frag-
ment), cu turn şi turn de 
poartă (turn-clopotniţă)

sat RICHIŞ; 
comuna 
BIERTAN

1-2 1500-
1525

23 SB-II-
m-A-12522.03

Casa parohială evanghelică sat RICHIŞ; 
comuna 
BIERTAN

1-2 sec. XVI, 
sec. XVIII

2.13.2. Cultură
Comuna Biertan se află într-o zonă a cărei principală caracteristică este multiculturalitatea. 

Comunitățile de români, romi, sași, maghiari etc. care au trăit și trăiesc în continuare în acest 
areal au dat naștere unui patrimoniu cultural extrem de bogat. Datorită acestui fapt, viața 
culturală a comunei s-a bucurat 
de suportul îndelungatei tradiții 
istorice și culturale, etnografice 
și artistice populare. 

2.13.2.1. Patrimoniul 
construit 

În ultimele secole, pe lângă 
biserica săsească s-a construit 
o sală de întruniri și festivități 
a comunității (devenită cămin 
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cultural după 1950, și mai ales după 1990) și o școală generală, realizată cu materiale prelevate 
de către sași din zidurile de apărare medievale. Corespondențele românești ale acestora au 
apărut doar târziu, ca biserici mai mici și școli în clădiri echivalente cu o locuință mai mare. 
Spații comerciale s-au construit separat doar spre finalul secolului XIX-începutul secolului XX.

Localitatea Biertan a fost introdusă pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în anul 1993. La 
baza acestei decizii au stat o serie de criterii:

 y Valoarea deosebită a arhitecturii aulice, respectiv a celor două biserici;

 y Valoarea deosebită a ansamblurilor bisericilor fortificate;

 y Valoarea fondului construit al centrelor istorice ale celor două localităţi, respectiv 
arhitectura vernaculară specifică localităţilor de colonişti germani din sudul 
Transilvaniei, cu menţiunea specială că localitatea Biertan are în piaţa centrală și pe 
străzile aluvionare un fond construit de certă factură urbană;

 y Prin comparaţie cu alte localităţi care au ansambluri fortificate, localitatea Biertan are 
un complex unitar, păstrat din perioada de maximă înflorire a fenomenului;

 y Valoarea urbanistică a localităţii, datorită tramei stradale, structurii parcelarului, 
unităţii fronturilor de case;

 y Valoarea din punct de vedere documentar a structurii loturilor, respectiv a 
gospodăriilor, reprezentative pentru satele celui mai important areal din punct de 
vedere al arhitecturii vernacular din România și din Europa Centrală, respectiv sudul 
Transilvaniei, datorită fondului construit consistent păstrat nealterat;

 y Datorită structurării speciale a intravilanului în contextul Hinterlandului și datorită 
amenajării teritoriului şi a exploatării resurselor în raport cu mediul ambiental, aceste 
două localităţi au importanţă şi din punct de vedere al peisajului cultural;

 y Unitatea stilistică;

 y Biertan are şi semnificaţie istorică, aici avându-şi sediul timp de trei secole Episcopia 
Luterană a Transilvaniei. 

Chiar dacă localitatea Biertan şi-a pierdut aspectul urban de altădată, acesta a câştigat 
farmecul unei comune pitoreşti cu case tradiţionale săseşti, cu ziduri groase, decoraţii cu motive 
viticole și fundaţii de piatră. 

Un aspect foarte important ce trebuie amintit este modalitatea în care se poate salva 
arhitectura tradițională. Literatura de specialitate menționează faptul că în cazul locuințelor 
vechi, cu valoare istorică, atenția acordată trecutului este crucială. Arhitecții deseori se lovesc 
de probleme de mentalitate ale oamenilor: locuitorii de la sate iau ca model orașul și sunt 
tentați să dărâme vechea casă părintească pentru a construi ceva nou. Brian Curran, project 
manager în cadrul Global Heritage Fund ne avertizează asupra faptului că patrimoniul satelor 
românești se pierde încetul cu încetul, pe măsură ce țara se modernizează. Într-un anumit sens, 
explică Eugen Vaida, președintele Asociației Monumentum, societatea rurală românească a 
rămas foarte tradițională–în continuare, felul cum arată casa este o marcă a statutului social. 
Din păcate însă, în ziua de azi, tendința este de a-ți exprima statutul social prin acoperișuri din 
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țiglă industrială, prin termopane și porți din fier forjat.
Ca exemplu de bună practică în acest sens pot fi amintite Giovanna Bassetti şi Tony 

Timermann, stabilite în localitățile Copșa Mare, respeciv Richiș, care au investit în refacerea 
unor clădiri de patrimoniu în satele lor de reședință. Au păstrat faţadele, acoperişul şi structura 
saxone, au cumpărat mobilă veche pe care au recondiţionat-o și au adăugat câteva elemente 
moderne, dar a căror prezenţă nu deranjează ochiul. Apoi au deschis pensiuni sau case de 
vacanţă care atrag mai ales turişti străini.

Conform Planului Urbanistic General există o serie de cerințe care trebuie respectate în 
comuna Biertan în ceea ce privește inserțiile urbanistice și arhitecturale, astfel:

 y în ariile protejate (zonele aferente monumentelor) orice propunere se va supune 
regulilor stabilite prin Regulamentele studiului istoric și ale Planului Urbanistic General;

 y după aceleași seturi de prescripții se vor orienta și inserțiile din fronturi și axe urbanistice 
stabilite ca mărturii originare ale sistemului de construcție în aceste așezări;

 y în zonele marginale ale localităților se va aplica Regulamentul aferent Planului 
Urbanistic General, cu mențiunea că nicio construcție nouă nu poate fi autorizată dacă 
obturează direcțiile de perspectivă tradiționale, dacă prezintă elemente constitutive 
în contrast nefavorabil cu arhitectura valoroasă existentă;

 y extinderea zonei de protecție a ansamblurilor și monumentelor istorice, existente 
și clasabile, s-a propus conform legislației în vigoare (200 m distanță de la limita 
construcției sau ansamblului în intravilan și 500 m în extravilan), cu variații de distanță 
în funcție de condițiile de relief și masivele vegetale din extravilan; această măsură va 
proteja și zonele de percepere perspectivică asupra punctelor de interes construite 
(cetăți, turnuri) și ansamblurilor specifice satelor săsești, cu masive zidite pe axele 
văilor (șirul caselor și șirul șurilor);

 y pentru a nu altera peisajul cultural pregnant al acestei rețele de localități rurale și a nu 
distruge resursele economice durabile pe care se bazează populația (sursele de apă 
potabilă și pentru agro-zootehnie/pășunile și fânețele/terenurile pentru agricultură 
biologic atestată/zonele pentru vii și livezi/arealul „NATURA 2000” pentru conservarea 
bio-diversității și a fondului cinegetic, etc.), sunt interzise pe arealul hidrografic al 
acestor sate unităţi de producţie industrială de orice tip (inclusiv utilaje pentru energii 
neconvenționale–parcuri fotovoltaice la mai puțin de 3 km de intravilan, sonde de 
explorare-exploatare și turnuri eoliene în bazinul hidrografic al satelor respective);

 y toate operațiile de natură edilitară, publicitară, de sistematizare verticală etc. vor 
urmări revenirea la un echilibru urban-arhitectural de dinainte de 1950, pentru 
a se putea ajunge la imaginea și confortul urbanistic specifice arealului rural sud-
transilvan. Aceasta va favoriza dezvoltarea economică pe principii alternative 
contemporane – agro-zootehnie organică, micro-producție ecologică, eliminarea 
deșeurilor nereciclabile, agro-turism și turism cultural, pepiniere și silvicultură activă.

2.13.2.2. Servicii culturale
Singurele instituții publice locale ce au ca scop furnizarea serviciilor culturale către populație 



98

sunt căminul cultural și biblioteca publică. Ambele instituții sunt situate chiar în centrul satului 
Biertan, în aceeași piață în care mai există Școala cu clasele V-Vlll, primăria și poliția. Biblioteca 
publică este folosită în principal de elevii celor două școli din Biertan, dar pe lângă aceștia mai 
există, după estimarea bibliotecarei, aproximativ 30-40 de cititori constanți. Principala problemă 
a bibliotecii o reprezintă lipsa banilor pentru îmbogățirea fondului de carte existent 

Tabelul nr. 36.  Activitatea bibliotecilor din comuna Biertan
Denumire indicator 2018

Biblioteci–total–număr 2
Volume existente în biblioteci–număr 17.395

Cititori activi la biblioteci–număr 147
Volume eliberate–număr 620

În anul 2018 celor 147 de cititori activi li 
s-au eliberat un număr de 620 volume. „A fost 
odată, un loc rece și prăfuit, gol și fără viață, în 
care oamenii locului depozitau....” așa începe 
povestea Bibliotecii „Lada de Breaslă” din 
Biertan, cea mai nouă bibliotecă concept din 
județul Sibiu. Biblioteca funcționează în aceeași 
incintă cu Centrul de Informare Turistică și este 
un spațiu deosebit de primitor, utilizând o nouă 
metodă de biblioterapie: tehnica Ora et Labora. 

Evenimente recente din activitatea bibliotecii din Biertan:

Șezătorile 
Odinioară pe timpul iernii, femeile din sat se adunau la șezătoare. Era unul din puținele 

moduri de socializare, în care utilul și plăcutul erau îmbinate perfect. Femeile se adunau la 
șezătoare câte șase, șapte sau mai multe în casa unei gazde, fiind grupate pe vecinătăți, după 
statutul de femei măritate sau nu și după vârstă. Șezătorile începeau la șase, iar până la nouă 
femeile își vedeau de tors, cântau, povesteau, timp în care feciorii nu aveau voie să intre. După 
ce băteau clopotele la ora nouă, aveau voie să vină și băieții sau bărbații, iar șezătoarea se 
prelungea chiar și până la miezul nopții. Era un obicei care spunea că dacă o fată scăpa fusul din 
mână cât erau feciorii acolo, băiatul care îl prindea trebuia neaparat sărutat ca să îl înapoieze. 
Poveștile și cântecele șezătorilor țineau până în februarie.

2.13.2.3. Centre culturale
Evenimente culturale sunt desfășurate în aer liber sau în Căminul Cultural din localitatea 

Biertan. Clădirea este însă foarte veche și a fost întreținută doar prin lucrări anuale de mentenanță. 
Infrastructura actuală necesită lucrări de modernizare și reabilitare, pentru asigurarea condițiilor 
necesare.

Pentru buna desfășurare a evenimentelor artistice și culturale, infrastructura a fost dotată 
în perioada 2013–2015 cu: instalaţie de sonorizare cu mixer, boxe profesionale, microfoane 
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cu fir și fără fir, laptop, instrumente muzicale (două viori, un acordeon, un set de tobe) pentru 
formaţia de căluşari a comunei şi 20 de costume populare complete–de la opinci până la 
pălării, de asemenea, un videoproiector 3D pentru o sală de vizionări filme aflată în curs de 
amenajare, mobilier–10 mese şi 100 de scaune–pentru dotarea unei săli de conferinţe.

Printr-un alt proiect a mai fost achiziționată o scenă mobilă, un sistem de studio conferință 
și chitări pentru înființarea unui grup. 

Dotările au fost achiziționate cu sprijinul fondurilor nerambursabile obținute prin programele 
derulate de Asociația GAL „Dealurile Târnavelor”, în perioada 2007–2013 prin măsura 322L din 
Fondul European de Dezvoltare Rurală. 

2.13.2.4. Viaţa culturală
În Comuna Biertan există inițiativă culturală, inițiativă manifestată în primul rând prin 

serbările care au loc la căminul cultural.

Tabelul nr. 37.  Activități culturale
Organizator Tip activitate Frecvența

Primăria Adunări cetățenești O dată pe an 
Școala Serbări școlare 2–3 ori pe an 

Comunitatea Serbări sătești 4–5 ori pe an 
Persoane fizice Nunți, botezuri etc. Ocazional

Persoane juridice Discotecă Săptămânal

Există, de asemenea, forme de asociere voluntară a oamenilor din Biertan, în scopuri culturale.

Evenimente culturale organizate: 
 y Festivalul de film horror și fantastic „LUNA PLINĂ”

 y Întâlnirea Sașilor Transilvăneni de la Biertan

Anual, în luna septembrie, sașii rămași în 
România, dar și cei plecați în străinatate 
se întâlnesc la Biertan pentru a sărbători 
„Întâlnirea Sașilor din Transilvania”. Această 
sărbătoare a devenit o tradiție în rândul 
multor sași dornici de a se revedea, aceștia 
având ocazia de a petrece câteva momente 
plăcute împreună în pragul acestei întâlniri. 
Organizatorul principal este Forumul Democrat al Germanilor din România.

 y Festival Transilvania multiculturală

 y Teatru de păpuși–Copşa Mare

Artiști și meșteșugari
 y Atelierul de pictură și sculptură Ion Constantinescu din Biertan

 y Bijutier Ionela Banea (creații handmade)
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 y Prelucrarea pâslei de către Ilie Iordan în Copșa Mare 

 y Artizanat Eugenia Cindea, Biertan 

 y Artizanat Ana Tiriba 

 y Atelier de tâmplărie și dulgherie Christian Rummel din Richiș

 y Viticultor Alexandru Andrei din Richiș

2.13.3. SPORT ȘI AGREMENT

2.13.3.1. Parcuri 
Inventarul public al fiecărei localități cuprinde parcurile, care au suprafața cuprinsă între 

500-2000 mp, conform următorului tabel: 

Tabelul nr. 38.  Situația parcurilor din Comuna Biertan
Denumirea bunului Suprafaţă (mp)

Parc Biertan (din faţa primăriei) 2.000
Parc Biertan 500

Parc Richiş (la biserica Evanghelică) 2.000
Parc Copşa Mare date în top. 247/II

2.13.3.2. Baze sportive 
În Biertan este amenajată o bază sportivă cu un teren de sport multifuncţional și vestiare. 

Terenul de sport se pretează atât pentru meciuri de fotbal, cât și pentru partide de baschet sau 
handbal. Asociația Sportivă Speranța Biertan şi Asociația Sportivă Speranța Richiș desfășoară 
activități sportive, susținând echipele de fotbal ale celor două localități.

Există de asemenea un teren de sport în aer liber și în localitatea Richiș. 
Infrastructura sportivă va fi îmbunătățită prin accesarea unor fonduri nerambursabile din 

Fondul European de Dezvoltare Rurală 2014–2020 prin GAL Dealurile Târnavelor. Prin proiect, 
autoritatea locală va realiza împrejmuirea terenului de sport, se va realiza dotarea vestiarelor 
cu panouri solare pentru apă caldă și se vor amenaja tribune. 
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2.13.4. Analiza SWOT
CULTURĂ, SPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI RECREAȚIONALE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 z Patrimoniu cultural UNESCO
 z 18 monumente istorice de valoate 

națională sau universală (grupa A)
 z 5 monumente istorice reprezentative 

(grupa B)
 z organizarea a numeroase evenimente 

culturale cu tradiție 
 z Muzeul expozițional din cadrul Bisericii 

fortificate
 z păstrarea tradițiilor să transmiterea 

acestora către generațiile tinere 
 z baza sportivă din Biertan modernizată 

cu fonduri nerambursabile prin GAL 
Dealurile Târnavelor

 z implicarea civică prin activitatea 
asociațiilor sportive

 z traseele cicloturistice care pot fi 
utilizate și pentru competiții sportive 

 z promovarea identității religioase și a 
lăcașelor de cult

 z promovarea comunei prin organizarea 
unor festivaluri cu tradiție precum: 
Luna Plină, Întâlnirea sașilor din Richiș 

 z Infrastructură culturală degradată, 
căminele culturale sunt învechite și 
necesită reabilitare și consolidare

 z lipsa terenurilor de sport pentru 
activitățile educaționale (Copșa Mare, 
Richiș)

 z numărul redus al facilităților culturale 
(teatru, cinematograf etc.)

 z fondul de cărți al bibliotecii este tot 
mai învechit, iar elevii nu mai manifestă 
interes pentru cultura tradițională

 z implicare slabă a operatorilor 
economici in promovarea culturii

 z facilități precare dedicate tinerilor în 
scop recreativ (cu excepția activităților 
sportive)

 z zonele cu potențial recreativ nu sunt 
amenajate corespunzător sau într-o 
manieră atractivă 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 z posibilitatea accesării programelor 

de finanțare naționale, fonduri 
europene sau a fondurilor norvegiene 
care sprijină dezvoltarea activităților 
culturale și sportive

 z informatizarea bibliotecilor și a 
serviciilor oferite de acestea

 z digitalizarea serviciilor publice care 
pot contribui la o mai bună promovare 
a evenimentelor și monumentelor 
culturale din Biertan

 z conștientizarea interesului sectorului 
privat pentru implicarea în restaurarea 
și conservarea patrimoniului cultural

 z crearea de parteneriate cu instituții de 
învățământ din Uniunea Europeană în 
vederea schimbului de experiență

 z accesarea granturilor SEE și Norvegiene 
pentru dezvoltarea culturală

 z susținerea competițiilor sportive și a 
asociațiilor de sport

 z pierderea tradițiilor în timp 
datorită îmbătrânirii populației și al 
dezinteresului tinerilor pentru cultură și 
păstrarea meșteșugurilor

 z pandemii și situație de criză economică 
 z discrepanțe între domeniul cultural 

și nevoile, respectiv interesele 
comunității, pierderea relevanței 
actului cultural pentru comunitate
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2.14. COOPERARE ŞI ASOCIAŢII
Schimbul de experiență și învățarea reciprocă sunt cele mai bune metode în dezvoltarea unei 

comunități, de aceea colaborarea cu alte comune din România sau din alte țări sunt benefice, 
iar administrația locală ia în considerare orice oportunitate de cooperare și asociere. 

Chiar dacă fiecare comunitate locală are specificul ei, totuși, există numeroase probleme 
similare, pentru care se pot găsi soluții comune și într-un mod mult mai eficient. Multe soluții 
pot fi replicate, astfel încât să nu mai fie reinventată roata. Cooperarea cu alte sate, aduce 
valoare adăugată în cee ce privește vizibilitatea localității, fapt ce va conduce la dezvoltarea 
atractabilității zonei și cu aceasta dezvoltarea antreprenoriatului și implicit creșterea nivelului 
de trai. 

Asocierea și colaborarea cu Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor, 
Asociația Comunelor din România, ADI ECORNOD Sibiu a adus rezultate notabile 
pentru dezvoltarea comunității locale.
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor–un parteneriat public–privat înființat 

în 2007 în accepțiunea programului LEADER, în care membrii fondatori dispun de resurse 
umane, logistice și expertiză pentru realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locală și finanțarea 
inițiativelor locale publice și private. La ora actuală, asociația numără 47 de membri, din care:

 y 8 UAT-uri/Parteneri Publici;

 y 21 reprezentanți ai mediului privat;

 y 18 ONG-uri.
Cu sprijinul GAL Dealurile Târnavelor Comuna Biertan a accesat peste 180.000 euro pentru 

dotarea căminelor culturale, dotarea centrului multifunctional pentru îngrijirea persoanelor 
vârstnice la domiciliu, achiziționare unor echipamente specializate pentru dotarea serviciului 
public de întreținere a drumurilor în comuna Biertan

Cu celealte comune din teritoriul țării, administrația locală colaborează pentru interese 
comune, prin Asociația Comunelor din România. Aceasta, a fost înfiinţată în anul 1997, ca 
o asociaţie de autorităţi locale, având ca membri comunele din România. Numărul membrilor 
A.Co.R. este de 1750 comune din toate judeţele României (comuna Biertan a aderat în 
septembrie 2016). Asociația acoperă 87% din teritoriul țării și 48% din populație, acționând în 
teritoriu prin intermediul filialelor județene (dintre care 39 au personalitate juridică).

Asociaţia Comunelor din România este persoană juridică de drept privat, fără scop 
patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, creată cu scopul de a reprezenta în mod unitar 
comunele membre, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 264/2005. Asociaţia 
Comunelor din România a fost declarată ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului 
nr.156 din 13 februarie 2008.

Asociația Comunelor din România urmărește reprezentarea unitară a intereselor membrilor 
atât în relația cu instituțiile centrale, cât și cu cele de la nivel european sau internațional. 
Din 2006 este membru cu drepturi depline în Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa 
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(CCRE/CEMR), devenind astfel și membru al U.C.L.G, din anul 2005 este reprezentată în cadrul 
Comitetului Regiunilor, în calitatea de observatori, iar începând cu 1 ianuarie 2007, are trei 
titulari și trei supleanți, din anul 2009 este membră a Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale 
din Sud-Estul Europei (NALAS), iar de la 24 mai 2013 constituie Consiliul Autorităților Locale din 
România și din Republica Moldova împreună cu Congresul Autorităților Locale din Republica 
Moldova.

Asociația Intercomunitară ECORNOD Sibiu
Comuna Biertan alături de Consiliul Județean Sibiu, Municipiul Mediaș, Orașul Dumbrăveni, 

Orașul Copșa Mică, Comuna Târnava, Comuna Alma, Comuna Șeica Mică, Comuna Valea 
Viilor, Comuna Brateiu, Comuna Dârlos, Comuna Micăsasa și Comuna Bazna a aderat la ADI 
ECONORD Sibiu în scopul realizării în comun a proiectelor de dezvoltare în domeniul gestionării 
deşeurilor și a infrastructurii aferente serviciilor de salubritate pe baza strategiei de dezvoltare 
la nivelul judeţului Sibiu şi furnizarea în comun a Serviciilor sub autoritatea fiecărei Autorităţi 
Locale, forma de gestiune fiind gestiunea indirectă, prin delegarea unei părţi din sarcinile și 
responsabilităţile legate de Servicii printr-un Contract de Delegare a gestiunii serviciilor pe 
termen lung, către un operator comun unic care să fie o societate comercială înfiinţată de Părţi 
în acest scop sau desemnată de Părţi conform legislaţiei în vigoare („Operatorul”).

Asociația Intercomunitară „NORD TRANS” 
Din anul 2020, comuna Biertan face parte din ADI „NORD TRANS”, alături de Municipiul 

Mediaș, Orașul Copșa Mică, Orașul Dumbrăveni și alte 10 comune cu scopul gestionării în 
comun a transportului public local prin curse regulate și realizare în comun a unor proiecte de 
investiții publice de interes zonal sau regional. 

Spiritul civic și implicarea civică începe să ia amploarea în general atât în România, cât și 
în comuna Biertan. În decursul ultimilor ani, au început să activeze tot mai multe organizații 
neguvernamentale non profit (ONG) care se implică în dezvoltarea culturală, educațională, 
spotivă, de mediu și turistică a teritoriilor locale. 

Autoritatea locală sprijină și suține deasemenea asociațiile locale care desfășoară numeroase 
activități în domeniul educațional, sportiv sau cultural precum:

 y Asociația Pro Biertan–contribuie la dezvoltarea nivelului educativ, cultural, social şi 
economic al locuitorilor comunei Biertan. Asociația derulează proiecte în colaborare 
cu ONG-uri de prestigiu din judeţul Sibiu privind teme de protecție a mediului și 
educație ecologică în parteneriat cu Școala Gimnazială Biertan și Biblioteca Lada de 
Breaslă din Biertan. 

 y Asociația Pro Richiș Transilvania-își propune să conserve și să pună în valoare ceea 
ce trecutul are mai bun de oferit prezentului: amprenta culturală a satului Richiș, un 
sat în care o comunitate cu tradiție caută să își exprime identitatea.

 y Asociația Sportivă Speranța Biertan și Richiș 

 y Asociația Culturală „Servus Transilvania” a fost înființată în anul 2015, în localitatea 
Biertan, cu scopul de a revitaliza valorile culturale ale Transilvaniei. Asociația 
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promovează: 

- Patrimoniul cultural local și regional

- Respectul pentru natură și curățenia mediului

- Un puternic spirit comunitar

- Munca oamenilor talentați

 y Asociația „Descoperiți Transilvania Rurală”, înființată în anul 2015, asociația 
promovează turismul local și din Transilvania și urmărește consolidarea cunoștințelor 
tradiționale specifice zonei și promovarea produselor locale.

2.14.1. Analiza SWOT
COOPERARE ȘI ASOCIAȚII

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 z Deschiderea autorității locale Biertan 

pentru colaborare cu alte UAT-uri în 
vederea realizării unor proiecte cu scop 
comun

 z Apartenența comunei Biertan la  
Asociația GAL Dealurile Târnavelor cu 
posibilitatea de atragere a fondurilor 
nerambursabile și de sprijinire a 
comunității locale

 z Activitatea ONG-urilor în domeniul 
cultural, educational, turistic și sportiv

 z Rețicența populației locale pentru 
implicare civică

 z Finanțarea precară a asociațiilor 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 z Schimburi de experiență  cu localități 

din România sau din străinătate
 z Lipsa fondurilor pentru susținerea 

activităților asociațiilor
 z Neîntelegeri între membrii asociați 
 z Urmărirea scopului propriu în 

detrimentul scopului comun
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3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021–2027
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3.1. Context
Dacă în perioada 2014-2020 Uniunea Europeană a promovat prin Strategia „Europa 2020” 

un model de creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, în prezent Comisia Europeană a reînnoit 
inițiativa „Calea către excelență”, pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor 
rămase în urmă. În ceea ce privește inovarea „Calea către excelență” este o altă modalitate prin 
care Comisia Europeană ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, cu strategii de 
inovare solide, sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget european 2021-2027.

 În acest sens, elaborarea unei strategii de dezvoltare locală integrată la nivel regional, 
național și european îmbunătățește semnificativ șansele de dezvoltare economică și socială 
durabilă, incluzivă și performantă. În contextul actual lipsa unei viziuni strategice pe termen 
mediu (2021-2027) și lung, ar duce la creșterea vulnerabilității comunității și la apariția unor 
riscuri sociale și economice prin imposibilitatea de a accesa fonduri comunitare.

Evitarea unor astfel de riscuri și vulnerabilități constituie un element definitoriu pentru a fi 
formulată o viziune strategică asupra procesului de dezvoltare a localității Biertan. Strategia 
de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021-2027 își propune să antreneze toți actorii locali 
importanți, cu scopul de a lua decizii favorabile dezvoltării locale, pentru a fi valorificate toate 
energiile și resursele locale, pentru a se atrage finanțări guvernamentale și europene. 
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3.2. 2013–2020 principale realizări
Cu sprijinul finanțărilor nerambursabile obținute, a bugetului local nu foarte generos și în 

baza Strategiei de dezvoltare locală a comunei Biertan pe perioada 2014-2020, autoritatea 
locală a realizat investiții pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, ce au vizat:

 y Infrastructura de utilități 

 y Infrastructura de transport

 y Îmbunătățirea serviciilor publice și a spațiilor de recreere

 y Dezvoltare culturală

 y Îmbunătățirea serviciilor sociale

 y Îmbunătățirea serviciilor educaționale

 y Măsuri de protecție a mediului 
Infrastructura de utilități a fost îmbunătățită prin realizarea rețelei de canalizare și a stației 

de epurare în satul Biertan și Richiș și prin realizarea rețelei de alimentare cu apă și stației 
de tratare apă potabilă în satul Richiș, precum și prin realizarea de racorduri la rețeaua de 
canalizare existentă și extinderi rețea canalizare în localitățile Biertan și Richiș. 

Rețeaua de transport a fost îmbunătățită prin asfaltarea drumului agricol Plenci și Butulău 
pe o lungime de 6,07 km, reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC24 Biertan-Copșa 
Mare și a 9 străzi interioare din Biertan, Copșa Mare și Richiș însumând 7,23 km.

În 2019, din bugetul local au fost achiziționate parcometre pentru gestionarea parcărilor din 
zona centrală a comunei. Această investiție a contribuit la creșterea încasărilor la bugetul local. 

Conservarea patrimoniului cultural local s-a realizat prin dotarea așezămintelor culturale 
cu costume populare pentru ansamblurile folclorice, mese și scaune, sistem de sonorizare, 
reflectoare, imprimantă, videoproiector, laptop, televizor, instrumente muzicale, scenă mobilă, 
spoturi și efecte de lumini și sistem de audioconferință. 

Serviciul voluntar pentru situații de urgență a fost dotat cu ATV pentru situații de urgență, 
iar serviciul public de întreținere a drumurilor cu un utilaj multifuncțional compus din tractor 
de 110 cai putere şi accesorii: încărcător frontal, plug pentru zăpadă, împrăştietor material 
antiderapant, măturător stradal și lamă de zăpadă. 

Sistemul public de iluminat a fost îmbunățățit în satele Richiș și Copșa Mare, prin investiții 
din bugetul local.

Tot pentru îmbunătățirea serviciilor publice, comuna Biertan a modernizat portalul web 
al comunei prin introducerea serviciilor electronice privind plata electronică a impozitelor 
și eliberearea electronică a unor acte. Toate aceste investiții au contribuit la îmbunătățirea 
serviciilor publice pentru creșterea nivelului de trai al locuitorilor. 

În ceea ce privește infrastructura socială, prin intermediul fondurilor neramburabile obținute 
prin programele derulate de Asociația GAL Dealurile Târnavelor, administrația locală a dotat 
centrul multifuncțional pentru îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, proiectul fiind un 
exemplu de bună practică la nivel național. Prin proiectul derulat, centrul a fost dotat cu mașini 
de spălat, uscătoare de rufe, aparatură de monitorizare a stării de sănătate, aspirator și o 



108

bicicletă electrică utilizată pentru deplasarea la domiciliul persoanelor vârstnice care au nevoie 
de îngrijire. 

Pentru protecția mediului, s-a investit din bugetul local în pubele individuale pentru 
colectarea selectivă în toate gospodăriile comunei. Această investiție are în vedere reducerea 
cantității de deșeu menajer care merge la groapa de gunoi reducând astfel costurile care 
trebuie achitate pentru acest serviciu.

Pentru educația copiilor, autoritatea locală ca partener al Asociației REACT, demarează 
proiectul „Note pentru viitor”, având ca obiectiv îmbunătățirea sistemică a spațiului educațional 
în comuna Biertan din județul Sibiu materializată în crearea de mecanisme viabile și sustenabile 
pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și în întreprinderea de măsuri 
concrete pentru promovarea accesului egal la educație de calitate pentru 735 de copii (dintre 
care 184 de etnie romă) din comuna Biertan. 

Proiectul este în curs de implementare, iar la finalul intervenției preconizate în cadrul 
proiectului, se vor înregistra, ca rezultate principale, un grad crescut al participării la învățământul 
antepreșcolar și preșcolar, în special la nivelul copiilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și 
un grad considerabil de prevenire a abandonului școlar la elevii cu potențial de vulnerabilitate 
socio-educațională din ciclurile primar și gimnazial. 

O privire de ansamblu asupra investițiilor realizate sau în curs de realizare, a perioadelor și 
surselor de finanțare este redată în tabelul de mai jos:
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1.  Dotarea așezămintelor cul-

turale din comuna Biertan
27.900 Finalizat 25.03.2013–

30.09.2015
FEADR 

PNDR GAL 
Dealurile 

Târnavelor
2.  Imbunătățirea calității mediului rural 

din comuna Biertan, județul Sibiu, 
prin realizarea parcului Biertan

248.172 Finalizat 30.09.2015 Program 
național

3.  Inființarea și dotarea serviciu-
lui public de întreținere a dru-

murilor în comuna Biertan

103.740 Finalizat 28.11.2014–
30.09.2015

FEADR 
– PNDR 
program 
național

4.  Rețea de canalizare și stație de epu-
rare în sat Biertan și sat Richiș și Al-
imentare cu apă și stație de tratare 
apă potabilă în sat Richiș, Comuna 
Biertan, (rețea de apă, puț forat 2 

buc, stație tratare, hidranți, cișmele 
stradale, rețea de canalizare, stație 

de epurare, stații de pompare)

29.912 Finalizat 30.03.2015 PNDL
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5.  Dotarea căminului cultural Bi-
ertan cu o scenă mobilă, un sis-
tem audio conferință și chitări 
pentru înființarea unui grup

28.113 Finalizat 02.04.2015- 
30.09.2015

FEADR 
PNDR GAL 
Dealurile 

Târnavelor
6.  Dotarea serviciului voluntar pen-

tru situații de urgență și dotarea 
serviciului public de intreținere a 
drumurilor din Comuna Biertan

31.354 Finalizat 30.09.2015 FEADR 
PNDR

7.  Modernizare drumuri agricole de 
exploatație în comuna Biertan

1.065.247 Finalizat 13.11.2015
13.09.2018

FEADR 
-PNDR

8.  Reabilitare și modernizare drum 
comunal DC24 Biertan-Copșa 
Mare și modernizare străzi in-
terioare în localitățile Biertan și 

Richiș, comuna Biertan, jud. Sibiu

1.682.123 În curs de 
execuție

08.09.2021 FEADR2
PNDR

9.  Racorduri la rețeaua de canalizare 
existentă și extinderi rețea canal-

izare în localitățile Biertan și Richiș, 
comuna Biertan, județul Sibiu

1.384.000 Finalizat 2020 PNDL

10.  Dotare centru multifuncțion-
al pentru îngrijire persoane 

vârstnice la domiciliu 

30.000 Finalizat 2019 FEADR–
PNDR GAL 
Dealurile 

Târnavelor
11.  Modernizare portal web: 

www.comunabiertan.ro 
15.400 Finalizat 2018 Buget 

local
12.  Modernizarea sistemului de ilumi-

nat public stradal din satul Richiș și 
satul Copșa Mare, comuna Biertan

44.800 Finalizat 2019 Buget 
local

13.  Modernizarea sistemului de 
colectare a deșeurilor

36.000 Finalizat 2019 Buget 
local

14.  Note pentru viitor În curs 
de imple-
mentare

FSE-
POCU3

15.  Achiziționare parcometre 18.750 Finalizat 2019 Buget 
local

Necesitățile comunităților sunt însă multe, diverse și în continuă schimbare, așadar autoritatea 
locală, în perioada 2021–2027 va continua realizarea de investiții pentru îmbunătățirea nivelul 
de trai al comunității locale. 
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3.3. Consultare publică
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Biertan s-a realizat cu implicarea directă a 

locuitorilor comunităţii locale, ţinându-se cont de nevoile și problemele cetăţenilor. Viziunea 
locuitorilor este în spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere economic şi social, printr-o 
mai bună valorificare a resurselor materiale şi umane locale, atragerea de investiţii şi investitori, 
atragerea de finanţări europene şi valorificarea oportunităţilor de finanţare, protejându-se 
mediul înconjurător şi păstrându-se tradiţiile și obiceiurile locale.  Atât Strategia de Dezvoltare 
Locală, cât și mecanismele instituţionale implicate în procesul de implementare trebuie să ţină 
cont de interesele comunităţii, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie și 
se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. 

Consultarea publică s-a realizat prin aplicarea de chestionare la nivelul comunei, rezultatele 
chestionarului sunt prezentate în paginile ce urmează: 

3.3.1. Sondaj de opinie cetăţeni
Au fost aplicate un număr de 150 de chestionare adresate locuitorilor comunei Biertan, din 

care s-au colectat 124 de răspunsuri, reprezentând aproximativ 5% din populație. 

3.3.1.1. Structura socio-demografică a respondenţilor
Eșantionul studiului este 

compus din 80 persoane 
cu domiciliu permanent 
în Biertan, 20 persoane în 
Copșa Mare, 15 persoane 
în Richiș, și 7 persoane cu 
ședere temporară în Biertan 
și Copșa Mare (conform 
celor care și-au declarat 
domiciliul). 

3.3.1.2. Etnie
Dintre persoanele care și-

au declarat etnia, majoritatea 
respondenților (85,8%) sunt 
de etnie română, 5,8% sunt 
de etnie maghiară, 4,2% de 
etnie germană și 4,2% de 
etnie romă.

3.3.1.3. Vârsta și 
sex

În privința vârstei grupul respondenților este omogen și reprezentativ, 11,7 % dintre 
respondenți au vârsta cuprinsă între 18-35 ani, 22,5% între 36-45 ani, 23,3% între 46-55 ani, 
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21,7% între 56- 65 ani și 20,8% peste 65 ani. 

Aceeași omogenitate se regăsește și în privința reprezentării sexului: 56,1% persoane de sex 
feminin și 43,9% persoane de sex masculin.

3.3.1.4. Studii
Majoritarea respondenților au studii medii (8-10 clase), respectiv 40,7%. Cei cu studii liceale 

reprezintă 34,1% din eșantion, cei cu studii superioare 18,7%, iar persoanele fără studii sau cu 
mai puțin de 8 clase reprezintă 6,5% din totalul eșantionului. 
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3.3.1.5. Statut
Din cele 122 răspunsuri 

oferite la această întrebare, 
observăm faptul că 
majoritatea sunt persoane 
cu statut de angajat, 51,6%. 
Un grup reprezentativ 
este cel al pensionarilor 
29,5%, un procent ceva mai 
redus este reprezentat de 
persoanele casnice cu 17,2% 
și șomeri 1,6%. 

3.3.1.6. Venituri

3.3.1.7. Cât de mulţumit sunteţi de starea infrastructurii?

Trotuare și șanțuri
Din cei 119 respondenți, 59 de persoane sunt mulțumite sau foarte mulțumite de starea 

generală a trotuarelor și șanțurilor din comuna Biertan. Alte 57 de persoane sunt nemulțumite 
sau foarte nemulțumite de starea trotuarelor și a șanțurilor din comună.

52%

2%

29%

17%

Statut

Angajat Șomer Pensionar Persoană casnică

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Sub 1.000 Ron

Între 1.000 – 1.500 Ron

Între 1.500 – 2.000 Ron

Între 2.000 – 2.500 Ron

Între 2.500 – 3.000 Ron

Peste 3.000 Ron

Venit

2%

45%

40%

8%
5%

CÂT DE MULȚUMIT(Ă) SUNTEȚI DE STAREA 
ȘANȚURILOR?

Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit Foarte nemulțumit Fără opinie/Nu știu



113

Drumuri 
Investițiile realizate de Unitatea Administrativ Teritorială în ceea ce privește modernizarea 

străzilor au avut impact asupra gradului de mulțumire a localnicilor în ceea ce privește 
infrastructura rutieră, 64,7% din respondenți fiind mulțumiți de stare infrastructurii și 11,8% 
chiar foarte mulțumiți. 

Doarece investițiile realizate nu au cuprins încă toată infrastructura necesară, există zone de 
care localnicii sunt nemulțumiți sau chiar foarte nemulțumiți (22,7%). 

Piste de biciclete
Pentru realizarea unor piste de biciclete localnici preferă piste care să facă legătură cu satele 

și comunele învecinate. 
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Siguranța publică
76,7% din respondenți se simt în siguranță pe străzile din Biertan, în timp ce 17,5 dintre 

aceștia nu se simt în siguranță. 

3.3.1.8. Utilităţi publice
Locuitorii satului Copșa Mare, prezintă interes ridicat pentru racordarea la sistemul centralizat 

de canalizare, 72,7 % intenționează să se branșeze în urma realizării investiției de către 
autoritatea publică locală. 

Localnicii satelor Richiș și Copșa Mare sunt nemulțumiți starea utilităților de bază deoarece 
nu beneficiză de rețeaua centralizată de apă potabilă, iar Copșa Mare nici de rețea de canalizare. 
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Serviciile de telecomunicații satisfac momentan nevoile localnicilor, peste 79% fiind mulțumiți 
de serviciile de internet, televiziunie și/sau telefonie.

3.3.1.9. Educaţie
Școlile și grădinițele sunt în stare bună, consideră 58% dintre respondenții sontajului, în 

timp ce 7,6% consideră că infrastructura actuală este degradată și numărul sălilor este insuficient. 
Un procent destul de ridicat de 27,7% nu cunosc starea infrastructurii educaționale locale. De 
cele mai multe ori, lipsa de informații asupra întregii infrastructuri locale influențează așteptările 
populației cu privire la dezvoltarea locală. 

În ceea ce privește dotarea sălilor de curs din școli și grădinițe, 39% susțin faptul că sunt 
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bine dotate sau foarte bine dotate, 17% consideră că dotările sunt învechite, 7% susțin că sunt 
insuficiente, iar 37% nu cunosc situația cu privire la acest aspect. 

3.3.1.10. Sănătate
Sistemul sanitar se confruntă în general cu lipsa personalului, mai ales în zonele rurale și 

orașele mici. Infrastructura sanitară locală este într-o stare degradată consideră 9,2% din 
respondenți, este slab dotată, (28,6% din respondenți) și insuficientă pentru 20,2% din 
respondenți. 

3.3.1.11. Sistemul social
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În opinia cetățenilor, sprijinul social ar trebui să se orienteze cu preponderență către 
persoanele vârstnice dependente, apoi către persoanele cu dizabilități (35,6%) sau către 
persoanele cu venituri reduse (32,2%).

Implicarea civică e un drept, dar și o responsabilitate. Comparativ cu alte state europene, 
implicarea civică în România este la un nivel foarte scăzut. Deși implicarea civică nu trebuie să 
fie determinată de beneficiile materiale, observăm totuși, că un procent ridicat din participanții 
sondajului (29,4%) susțin că implicarea în societatea locală trebuie să fie determinată de 
beneficiile materiale. Majoritatea însă este deținută de persoane care consideră că implicarea 
civică este determinată de dorința de a dezvolta orașul, la care se adaugă experiența acumulată 
sau dorința de socializare (57,8%). Dorința de socializare este un factor determinant pentru 
19,3% din respondenți, iar experiența acumulată pentru doar 8,3%. 

3.3.1.12. Turism 
Comuna Biertan este o destinație turistică cunoscută, iar oferta turistică locală este diversă. 

În accepțiunea localnicilor, turismul din comuna Biertan este dezvoltat, o consideră 60% din 
participanții sondajului de opine, 15% dintre localnici consider că turismul este chiar foarte 
bine dezvoltat, iar 25% spun că turismul nu este dezvoltat.

Interesul populației de a activa în domeniul turistic este ridicat, 42% din respondenți sunt 
interesați să activeze în domeniul turistic în viitor.
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Deși, declararea comunei Biertan ca sit UNESCO, este foarte apreciat în rândul străinilor, a 
generat dealungul timpului numeroase nemulțumiri în rândul localiniclor datorită restricțiilor 
privind modernizarea locuințelor. Oamenii sunt nemulțumiți că nu pot să își reabiliteze 
locuințele după bunul plac. Întrebați ce părere au despre faptul că localitatea Biertan este sit 
UNESCO, 37,6% au declarat că nu aduce nici un beneficiu comunității locale, iar 29,1% consideră 
că sunt create obstacole în realizarea investițiilor. Pe de altă parte 38,5% consider că includerea 
în situl UNESCO contribuie la dezvoltarea turismului și 20,5% cred că acest fapt contribuie la 
conservarea partrimoniului local. 

3.3.1.13.  Agricultură și dezvoltare rurală

În ceea ce privește activitățile agricole, locuitorii comunei susțin că nu sunt suficiente măsuri 
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de sprijin în acest sens.  Majoritatea localnicilor practică agricultură doar pentru consumul 
propriu și al familiei (59%). Un procent mult mai redus, de 13%, practică agricultura și în scopul 
comercializării, iar 28% dintre respondenți nu practică agricultura. 

Gradul de asociere este redus, ca în majoritatea zonelor rurale din România. Dintre 
respondenți doar 8 persoane sunt membrii al unui grup de producători, respectiv 7% din totalul 
respondenților. 

3.3.1.14. Dezvoltare economică
Conform sondajului de opinie, dezvoltarea serviciilor, meșteșugurilor și agriculturii ar trebui 

dezvoltate cu prioritate.

59%
13%

28%

PRACTICAȚI AGRICULTURA?

Doar pentru întreținerea 
familiei

Atât pentru întreținerea 
familiei cât și pentru 
comercializare
Nu practic agricultura

Da
7%

Nu
81%

Nu este cazul
12%

Sunteți membru al unui grup de 
producători?

Da

Nu

Nu este cazul

Agricole
27%

Non-agricole 
(meșteșuguri, 

turism, croitorie)
30%

Producție
10%

Servicii (turism, 
medicale, 

înfrumusețare, IT )
30%

Altele
3%

CE ACTIVITĂȚI ECONOMICE AR TREBUI  
ÎNCURAJATE PENTRU A SE DEZVOLTA 

TERITORIUL COMUNEI?



120

Peste 94% din persoanele chestionate susțin dezvoltarea unei piețe pentru desfacerea 
produselor locale. 

3.3.1.15. Sport
Peste 90% din persoanele chestionate susțin dezvoltarea infrastructurii sportive din comune 

Biertan.

3.3.1.16. Administraţie
Instituția primarului este evaluată pozitiv, în ceea ce privește gestionarea proiectelor de 

dezvoltare, de către 92,2 % dintre respondenții sondajului de opinie. 
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Localnicii sunt destul de rezervați când vine vorba despre tehnologie. Deși autoritatea locală 
a făcut pași spre digitalizarea serviciilor publice, doar 19,1% au folosit serviciile on-line 
disponibile, 48,2% au afirmat că sunt interesați să utilizeze seriviciile digitale, dar nu au știut de 
această posibilitate, iar 32,7,% nu sunt interesați să utilizeze serviciile electronice.

Întrebați cum apreciază procesul digitalizării în dezvoltarea rurală, 78,1% consideră o 
necesitate, 7% susțin că nu este necesar, iar 14,9% nu știu cum ar putea ajuta. 

În opinia cetățenilor principalele probleme cu care se confruntă în prezent Comuna Biertan 
sunt:serviciile limitate de sănătate, îmbătrânirea populației și migrația tinerilor, lipsa rețelei de 
canalizare în Copșa Mare și a rețelei de apă potabilă în Richiș și Copșa Mare, rata ridicată a 
șomajului.  

Rezultatele sondajului 
arată că domeniile care 
ar trebui dezvoltate cu 
prioritate sunt:

1. Sănătatea

2. Educația
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Clasamentul investițiilor propuse de autoritatea locală pentru perioada 2021–2027, în 
ordinea priorităților este următorul: dezvoltarea transportului public, îmbunătățirea sistemului 
rutier și pietonal, intabularea gratuită a tuturor terenurilor, canalizare satul Copșa Mare, 
amenajare parcuri și locuri de joacă pentru copii.

Alături de investițiile propuse de autoritatea locală, localnicii au mai propus următoarele:

 y Dezvoltarea agriculturii locale

 y Un intern medical eficient 

 y Un învățământ aplicabil

 y Monitorizare video Copșa Mare și intrările în localitate 

 y Crearea parcului industrial local 

 y Crearea unei zone pentru construcții noi de locuințe

 y Circularea autobuzelor la ore mai favorabile pentru a putea circula spre Mediaș mai 
ușor

 y Infrastructura turistică și transport public 

 y Pârtie de schi și parc acvatic

 y Proiecte culturale

 y Capelă Ortodoxă

 y Implementarea și dezvoltarea unui sistem de supraveghere cu scopul de a preveni 
aruncarea și depozitarea gunoaielor, deșeurilor menajere pe pășuni, terenuri agricole, 
vale etc.

 y Înființarea unui centru unde să aibe loc întâlniri periodice ale locuitorilor comunei 
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pentru dezbaterea problemelor de interes local

 y Forarea unui puț pe pășunea din imediata vecinătate a comunei

 y Promovarea valorilor tradiționale și culturale

 y Reabilitarea monumentelor istorice

 y Construirea unei acumulări de apă în amonte de sate cu capacitatea de a dezvolta 
baza de agrement, de pescuit și aprovizionare cu apă în caz de incendii, precum și 
alimentarea cu apă a pâraielor din sate

 y Transportul în comun al elevilor

 y Înființare ateliere mesteșugărești pentru crearea locurilor de muncă

 y Înfrumusețarea satului!

 y Transport și locuri de muncă

 y Sprijin material pentru săteni, pentru consolidarea gospodăriilor într-o manieră 
tradițională, autentică și sustenabilă

 y Farmacie în sat Richiș

 y Medic permanent

 y Primăria comunei Biertan să se implice mai mult în accesarea fondurilor UE
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3.4. Viziunea 2027
Viziunea strategiei stabileşte cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei Biertan 

pentru perioada 2021-2027 și constituie diferenţa dintre ceea ce reprezintă astăzi şi ceea ce 
trebuie să devină comuna în următorii 7 ani. 

În 2027 Comuna Biertan este o comună mai tânără, modernă 
și digitală, mai educată, mai atractivă pentru turiști, cu 

economie locală sustenabilă și competitivă, servicii sociale 
de calitate, administrație publică eficientă, orientată spre 

dezvoltare durabilă și mai aproape de cetățenii săi. 

Biertan, comună mai tânără modernă și digitală
De aproape 20 ani, comuna Biertan se confruntă cu un fenomen accentuat de 
depopulare. Cei mai mulți tineri aleg să plece în orașele învecinate sau în afara țării 
datorită lipsei locurilor de muncă, a infrastructurii slab dezvoltate și a oportunităților 
de dezvoltare mai limitate comparativ cu zonele urbane. 

Pentru atragerea tinerilor în mediul rural, serviciile publice de bază trebuiesc 
îmbunătățite, dezvoltate și diversfificate astfel încât să ofere un trai cât mai ușor și 
mai apropiat de condițiile pe care le oferă mediul urban. Deși autoritatea publică 
investește anual în proiecte de infrastructură, acestea nu sunt încă suficiente pentru 
necesitățile actuale ale locuitorilor și mai ales pentru atragerea tinerilor în mediul 
rural. 

Suntem de părere că o comună mai digitală de tip „Smart Village”, înseamnă o 
comunitate care se dezvoltă folosind inteligent resursele locale și tehnologia, 
păstrând în același timp identitatea rurală și ar contribui semnificativ la retenția 
tinerilor în comună. 

Soluțiile digitale ne pot ajuta să creștem calitatea vieții și a serviciilor publice 
oferite, să reducem consumul și să protejăm mediul înconjurător, dar și să creștem 
vizibilitatea satului pentru dezvoltarea turismului, deoarece dezvoltarea acestuia 
va acționa precum o forță integratoare, capabilă să antreneze și dezvoltarea altor 
sectoare, îmbunătățind astfel nivelul de trai.

În 2027, ne dorim ca teritoriul local să fie mai digital, cu servicii publice îmbunătățite 
și mai accesibile, pentru cetățeni, turiști și operatorii economici. 

Biertan, comună mai educată
Rezultatele mai multor studii arată că peste două treimi din unitățile de învățământ din 
mediul rural se confruntă cu cel puţin un factor de risc educațional, cum ar fi rezultate 
slabe la evaluarea națională, risc de abandon școlar, rate ridicate de absenteism și 
repetenție și cu unul sau mai mulți factori de risc socio-educațional, cum ar fi elevi 
proveniți din familii dezavantajate economic sau spații și dotări materiale insuficiente. 
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Rezultatele slabe la învățământ, absenteismul și abandonul şcolar fac de asemenea 
parte din principalele provocări ale comunei Biertan. 

Dezvoltarea educațională, depinde însă de calitatea infrastructurii, accesul la 
informații și de pregătirea cadrelor didactice. 

În 2027, comuna Biertan va deveni „mai educată” prin investiții în infrastructura 
școlară (reabilitate și dotarea școlilor și grădinițelor) și în programe școlare adecvate 
care să contribuie la eliminarea principalelor provocări. 

Biertan, comună mai atractivă pentru turiști
Comuna Biertan se înscrie într-un peisaj pitoresc, cu case vechi tradiţionale săseşti 
construite în stil baroc transilvănean, cu ziduri groase, fundaţii din piatră și decoraţii 
cu motive viticole. Toate aceste construcţii deosebite, alături de frumoasa cetate 
fortificată au determinat includerea Biertanului pe lista Patrimoniului Mondial 
UNESCO. Deși, anual satul este vizitat de mulți turiști români și străini, principala 
provocare râmâne retenția acestora în localitate. Turismul actual, este majoritar un 
turism de tranzit, aceștia petrecând foarte puțin timp în localitate și o rată foarte mică 
se cazează în infrastructurile de cazare locale. 

Dezvoltarea infrastructurii turistice, rămâne așadar o prioritate pentru următorii 7 ani. 

În 2027, comuna Biertan va fi o comună mai atrac1tivă pentru turiști, prin investiții 
durabile în infrastructura locală, prin servicii digitale care să contribuie la creșterea 
gradului de promovare și informare și prin măsuri care să susțină micile afaceri locale. 

Biertan, comună cu economie locală sustenabilă și competitivă
Dezvoltarea economiei locale este un factor determinant pentru calitatea vieții. 
Atingerea unor standarde europene în ceea ce privește creșterea competitivității, dar 
și calitatea vieții ține în foarte mare măsură de progresul tehnologic și de asimilatera 
rapidă a tehnologiilor moderne și performante. Crearea mediului și a infrastructurii 
necesare, susținerea sectorului de cercetare-dezvoltare, alături de alte măsuri de 
susținere a economiei se regăsesc între prioritățile de investiții ale orizontului 2027.

În 2027, comuna Biertan va fi o comună cu economie locală sustenabilă și competitivă. 

Biertan, comună cu servicii sociale de calitate
Deși câțiva cetățeni sunt organizați în diverse asociații care se implică în dezvoltarea 
comunității locale și a promovării acesteia, totuși implicarea civică rămâne la un nivel 
scăzut. Cetățenii nu sunt implicați în mod activ în dezvoltarea comunității locale, iar 
acest fapt se datorează în principal lipsei culturale în acest sens, ce se întâlnește atât 
la nivel local cât și național. 

Autoritatea publică locală face eforturi pentru stimularea implicării cetățenilor. 
Aceștia sunt consultați cu privire la problemele din comunitate sau cu privire la 
investițiile propuse prin organizarea de ședințe și dezbateri publice, prin constituirea 
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unor grupuri de lucru (de exemplu: la elaborarea strategiilor de dezvoltare locală). 
Deasemenea se organizează ședințe anuale, în care se dezbat problemele locale, iar 
cetățenii sunt stimulați să vină cu propuneri pentru dezvoltarea durabilă a comunității. 

Strategia de dezvoltare locală, propune măsuri și proiecte concrete care să asigure 
dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil 
să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii 
vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii. 
Iar în 2027, Biertan va fi o comună cu servicii sociale de calitate. 

Biertan, comună orientată spre dezvoltare durabilă 
O atenție deosebită se îndreaptă spre protecția mediului și a resurselor naturale 
locale foarte valoroase. Dezvoltarea infrastructurii specifice de mediu este foarte 
necesară pentru asigurarea nevoilor de bază ale tuturor cetățenilor și protejarea 
mediului înconjurător.

Strategia de dezvoltare va fi îndreptată spre tranziția verde prin implementarea unor 
măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și gestionarea riscurilor, a 
unor măsuri de gospodărirea apelor și conservarea resurselor de apă, gestionarea și 
valorificarea deșeurilor, tranziția către o economie circulară. 

Eficiența energetică rămâne o prioritate pentru multe comunități locale din Regiunea 
Centru, inclusiv pentru comuna Biertan, mai ales în ce privește modernizarea 
infrastructurii și dezvoltarea unor sisteme energetice inteligente, dar și a reabilitării 
energetice a clădirilor, în special a celor ce aparțin domeniului public. 

Biertan, mai aproape de cetăţenii săi 
Prin obiective și măsuri clar stabilite, în 2027, comuna Biertan va fi definită de 
transparență, comunicarea eficientă și implicare activă a cetățenilor. 
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3.5. Direcţii strategice și măsuri privind dezvoltarea locală 
pentru perioada 2021–2027 
DIRECȚIA STRATEGICĂ 1–DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ȘI CREȘTEREA 
ACCESIBILITĂȚII ÎN COMUNA BIERTAN

Prioritatea nr.1. Îmbunătățirea accesibilității și serviciilor de bază 
Măsura 1.1. Modernizarea infrastructurii rutiere și de acces
Măsura 1.2. Modernizarea și extinderea structurii tehnico- edilitare
Măsura 1.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii forestiere 
Măsura 1.4. Modernizarea și extinderea infrastructurii agricole
Măsura 1.5. Îmbunătățirea mobilității pietonale
Măsura 1.6. Dezvoltarea și modernizarea spațiilor publice, zonelor de agrement și 

recreere

DIRECȚIA STRATEGICĂ 2–ECONOMIE LOCALĂ SUSTENABILĂ și COMPETITIVĂ
Prioritatea nr.2-Dezvoltarea echilibrată a economiei locale

Măsura 2.1. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor 
Măsura 2.2. Atragerea investitorilor în comuna Biertan
Măsura 2.3. Dezvoltarea economiei circulare și economiei sociale
Măsura 2.4. Măsuri pentru suținerea și dezvoltarea activităților economice
Măsura 2.5. Creșterea competitivității prin inovare, digitalizare și dezvoltare 

economică
Măsura 2.6. Valorificarea durabilă a resurselor naturale ale comunei în vederea 

creșterii atractivității și competitivității sectoarelor economice 
principale

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3–DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ
Prioritatea nr.3–Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la 
servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții

Măsura 3.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și asigurarea unui proces de 
învățare modern adaptat cerințelor pieței

Măsura 3.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor şi cadrelor 
didactice pentru fiecare nivel educaţional

Măsura 3.3. Creșterea competenţelor digitale ale elevilor prin dezvoltarea 
infrastructurii și dotărilor specifice

Măsura 3.4. Creşterea accesului la serviciile de educaţie şi formare profesională 
pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile 

Măsura 3.5. Creşterea participării și îmbunătățirea ofertei pentru formarea 
profesională continuă (centre comunitare pentru învăţare permanentă)

Măsura 3.6. Modernizarea și îmbunătățirea accesului la infrastructura sportivă 
educațională
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 4–MEDIU și CLIMĂ
Prioritatea nr. 4-Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, 
stimularea utilizării surselor alternative de energie

Măsura 4.1. Investiții ce promovează infrastructura verde 
Măsura 4.2. Investiții în eficientizare și digitalizarea sistemului de iluminat public 
Măsura 4.3. Modernizarea gestionării deşeurilor
Măsura 4.4. Creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi amenajate
Măsura 4.5. Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea eficienței energetice 

a clădirilor
Măsura 4.6. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
Măsura 4.7. Creșterea eficienței utilizării resurselor materiale și sprijinirea tranziției 

către economia circulară 
Măsura 4.8. Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, 

prevenirea riscurilor naturale

DIRECȚIA STRATEGICĂ 5-DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ȘI SPRIJINIREA 
AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII

Prioritatea nr.5-Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat 
care să asigure securitatea alimentară

Măsura 5.1. Susținerea modernizării sectorului agricol
Măsura 5.2. Sprijin pentru dezvoltarea formelor asociative cu scop economic
Măsura 5.3. Înființarea/dezvoltarea/modernizarea și dotarea infrastructurii de 

valorificare a produselor locale
Măsura 5.4. Sprijin pentru desfacerea produselor locale

DIRECȚIA STRATEGICĂ 6-DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREȘTEREA 
INCLUZIUNII SOCIALE

Prioritatea nr.6-Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale
Măsura 6.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate
Măsura 6.2. Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale (centre 

de zi, centre rezidențiale, centre multifuncționale)
Măsura 6.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale și susținerea dezvoltării comunitare 
Măsura 6.4. Asigurarea condițiilor de locuire temporară pentru persoanele 

vulnerabile
Măsura 6.5. Susținerea formării profesionale a personalului din domeniul asistenței 

sociale
Măsura 6.6. Facilitarea integrării socio-economice a persoanelor vulnerabile și a 

comunităților marginalizate 
Măsura 6.7. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale integrate
Măsura 6.8. Creşterea accesului la servicii medicale de bază pentru persoanele 

vulnerabile și comunităţile marginalizate
Măsura 6.9. Diminuarea efectelor negative ale îmbătrânirii demografice (ex. 

programe de îngrijire la domiciliu, cabinete medicale mobile)
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 7–DEZVOLTARE TURISTICĂ, CULTURALĂ ȘI SPORTIVĂ
Prioritatea nr.7–Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport

Măsura 7.1. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
și dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare

Măsura 7.2. Punerea în valoare a identității culturale locale prin acțiuni specifice de 
promovare, informare și cooperare

Măsura 7.3. Îmbunătățirea infrastructurii de turism
Măsura 7.4. Dezvoltarea de infrastructuri rurale, regenerare spații publice
Măsura 7.5. Dezvoltarea de infrastructurii de agrement
Măsura 7.6. Îmbunătățirea accesibilității zonelor turistice (accesibilitate rutieră, 

transport public, piste pentru biciclete etc.)
Măsura 7.7. Sprijinirea inițiativelor sportive
Măsura 7.8. Promovarea activităților sportive prin dezvoltarea/reabilitarea/dotarea 

infrastructurii sportive

DIRECȚIA STRATEGICĂ 8–ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII
Prioritatea nr.8–Fructificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor

Măsura 8.1. Crearea unei strategii Smart Village 
Măsura 8.2. Digitalizarea serviciilor publice la nivel local
Măsura 8.3. Dezvoltarea serviciilor de e-administraţie
Măsura 8.3. Creșterea capacității administrației publice locale de management 

integrat al resurselor culturale și naturale ale comunei, inclusiv prin 
implementarea de soluții inovative

Măsura 8.4. Conţinut electronic relevant pentru dezvoltarea turismului rural
Măsura 8.5. Promovarea competenţelor digitale în afara sistemelor de învăţământ 

oficiale, în rândul agricultorilor, al administratorilor silvici şi al 
întreprinderilor rurale

DIRECȚIA STRATEGICĂ 9–SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR CETĂȚENILOR
Prioritatea nr.9–Dezvoltarea capacităţii administrative 

Măsura 9.1. Dezvoltarea resurselor umane
Măsura 9.2. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice locale
Măsura 9.3. Modernizarea administrației locale în vederea creșterii accesului 

populației la servicii publice
Măsura 9.4. Promovarea unui mod de lucru transparent, pozitiv și participativ al 

guvernării locale pentru îndeplinirea obiectivelor din strategia de 
dezvoltare locală a comunei 

Măsura 9.5. Dezvoltarea, modernizarea și diversificarea serviciilor publice pentru 
cetățeni

DIRECȚIA STRATEGICĂ 10–COOPERARE
Prioritatea nr.10-Dezvoltarea cooperării și asocierii

Măsura 10.1. Încurajarea și promovarea parteneriatului public-privat
Măsura 10.2. Încurajarea schimburilor de experiență și bune practici
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3.6. Portofoliul de proiecte 2021–2027 
Nr. 
crt.

Direcție strategică

 Denumire investiţie
Stadiu

DIRECȚIA STRATEGICĂ 1 -DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ȘI CREȘTEREA 
ACCESIBILITĂȚII ÎN COMUNA BIERTAN

1.  Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Biertan, județul Sibiu DALI 
2.  Dezvoltarea transportului public de persoane Idee de 

proiect
3.  Achiziționare autobuze electrice sau electric-hibride pentru transpor-

tul public în comun 
Idee de 
proiect

4.  Achiziționare autobuze electrice sau electric-hibride pentru transpor-
tul elevilor 

Idee de 
proiect

5.  Reabilitare și construire poduri, podețe și punți pietonale în comuna 
Biertan

Idee de 
proiect

6.  Modernizarea și reabilitarea drumurilor agricole din Comuna Biertan Idee de 
proiect

7.  Modernizarea și reabilitarea drumurilor forestiere Idee de 
proiect

8.  Amenajare/extindere/modernizare rețea de canalizare pluvială și tro-
tuare de-a lungul drumurilor aferente comunei Biertan

Idee de 
proiect

9.  Canalizare menajeră sat Copșa Mare și stații de pompare și conducte 
de refulare din sat Richiș, Copșa Mare și sat Biertan spre conectare la 
stația de epurare de la Dumbrăveni

Studiu de 
fezabili-
tate

10.  Regularizarea pârâurilor ce tranzitează comuna Idee de 
proiect

11.  Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale Idee de 
proiect

12.  Amenajare parcuri de joacă în satele comunei Biertan Idee de 
proiect

13.  Amenajarea zonei centrale din localitatea Biertan Idee de 
proiect

14.  Măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, 
ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastro-
fale probabile

Idee de 
proiect

15.  Modernizarea și extinderea sistemului de siguranță și supraveghere 
video

Idee de 
proiect

16.  Amenajarea de parcuri și spații verzi pe teritoriul comunei Idee de 
proiect

17.  Amenajarea peisagistică a centrului și a spaţiilor publice în jurul mon-
umentelor din localitatea Biertan

Idee de 
proiect

DIRECȚIA STRATEGICĂ 2-ECONOMIE LOCALĂ SUSTENABILĂ și COMPETITIVĂ
18.  Promovarea comunei în mediul de afaceri pentru atragerea investito-

rilor
Idee de 
proiect

19.  Promovarea programelor guvernamentale și/sau europene pentru 
stimularea înființării sau modernizării întreprinderilor

Idee de 
proiect
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Nr. 
crt.

Direcție strategică

 Denumire investiţie
Stadiu

20.  Susținerea culturii antreprenoriale în rândul populației Idee de 
proiect

21.  Competitivitate prin inovare, digitalizare și dezvoltare economică Idee de 
proiect

22.  Susținerea dezvoltării antreptrenorilor locali prin măsuri de finanțare 
dedicate prin GAL Dealurile Târnavelor

Idee de 
proiect

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3-DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ
23.  Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Biertan Idee de 

proiect
24.  Construire și dotare sală sport școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Bier-

tan
Idee de 
proiect

25.  Transport specializat pentru școlari și preșcolari - Achizitionare micro-
buze electrice sau electrice-hibrid plug-in pentru transportul elevilor

Idee de 
proiect

26.  Înființarea și dotarea unui centru after-school Idee de 
proiect

DIRECȚIA STRATEGICĂ 4-MEDIU ȘI CLIMĂ
27.  Dezvoltarea transportului nemotorizat, prin crearea de piste de bici-

clete
Idee de 
proiect

28.  Intervenții asupra spațiilor degradate, inclusiv reintroducerea în cir-
cuitul rural al construcțiilor și al terenurilor neutilizate

Idee de 
proiect

29.  Amenajare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice 
hibrid plug-in în zona turistică

Idee de 
proiect

30.  Eficiență energetică a clădirilor publice Idee de 
proiect

31.  Implementare soluții moderne de colectare selectivă a deșeurilor, 
inclusiv platforme de gunoi subterane în zona turistică

Idee de 
proiect

32.  Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public al comu-
nei Biertan, județul Sibiu 

SF 2020

33.  Promovarea și dezvoltarea economiei circulare Idee de 
proiect

34.  Măsuri de adaptare la schimbările climatice Idee de 
proiect

DIRECȚIA STRATEGICĂ 5-DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ȘI SPRIJINIREA  
AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII

35.  Amenajarea spațiilor pentru desfășurarea unor tâeguri pentru desfac-
erea și promovarea produselor locale

Idee de 
proiect

36.  Încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de pro-
ducători și a altor forme asociative cu scop economic

Idee de 
proiect

37.  Creşterea gradului de mecanizare în agricultură (utilaje agricole) Idee de 
proiect

DIRECȚIA STRATEGICĂ 6-DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE,  
CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE

38.  Reabilitarea, extinderea și modernizarea dispensarului medical din 
Biertan

Idee de 
proiect
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Nr. 
crt.

Direcție strategică

 Denumire investiţie
Stadiu

39.  Construire dispensar medical în satul Richiș, comuna Biertan Idee de 
proiect

40.  Construire dispensar medical în satul Copșa Mare, comuna Biertan Idee de 
proiect

41.  Construire și dotare cămin cu rezidență pentru persoane vârstnice Idee de 
proiect

42.  Sprijinirea și dezvoltarea întreprinderilor sociale Idee de 
proiect

43.  Înființare și dotare infrastructură socială destinată serviciilor sociale de 
tip nerezidențial-centre de zi

Idee de 
proiect

44.  Modernizarea și dotarea unității de îngrijire persoane la domiciliu Idee de 
proiect

45.  Creșterea nivelului de școlarizare în rândul populației cu risc crescut 
de abandon școlar (populația romă)

Idee de 
proiect

DIRECȚIA STRATEGICĂ 7-DEZVOLTARE TURISTICĂ, CULTURALĂ ȘI SPORTIVĂ
46.  Realizarea unor panouri indicatoare în vederea accesibilizării obiec-

tivelor turistice locale
Idee de 
proiect

47.  Amenajare/reabilitare obiective turistice și marcare de trasee turistice 
tematice

Idee de 
proiect

48.  Amenajare trasee pentru practicarea cicloturismului Idee de 
proiect

49.  Promovarea turistică a comunei Biertan Idee de 
proiect

50.  Construirea unui teren sintetic multisport Idee de 
proiect

51.  Amenajare piață centrală și zone de promenadă Idee de 
proiect

52.  Dezvoltarea activităților culturale și artistice Idee de 
proiect

53.  Dezvoltarea infrastructurii de recreere și agrement Idee de 
proiect

54.  Modernizare cămin cultural Biertan Idee de 
proiect

55.  Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în deschiderea de afaceri în dome-
niul turistic

Idee de 
proiect

56.  Lucrări de refacere și promovare a vechii piste de popice din Biertan Idee de 
proiect

DIRECȚIA STRATEGICĂ 8–ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII
57.  Digitalizarea serviciilor publice–Smart Village Idee de 

proiect
58.  Dezvoltarea de aplicații mobile pentru promovarea turistică a comunei Idee de 

proiect
59.  Extinderea zonelor cu acces WI- FI gratuit în spațiile publice din co-

muna Biertan
Idee de 
proiect
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Nr. 
crt.

Direcție strategică

 Denumire investiţie
Stadiu

60.  Achizitionare echipamente IT pentru eficientizarea activității Idee de 
proiect

61.  Digitalizarea și eficientizarea administrației publice prin implementar-
ea de soluții geospațiale–GIS pentru intravilanul localității

Idee de 
proiect

DIRECȚIA STRATEGICĂ 9–SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR CETĂȚENILOR
62.  Dezvoltarea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al 

unității administrativ teritoriale Biertan
Idee de 
proiect

63.  Modernizare, reabilitare sediu administrativ Primăria Biertan Idee de 
proiect

64.  Dezvoltarea, modernizarea și diversificarea serviciilor publice Idee de 
proiect

65.  Achiziționarea de utilaje, echipamente pentru serviciile publice locale Idee de 
proiect

66.  Lucrări de cadastru și Carte funciară Idee de 
proiect

67.  Înființare post local de poliție în comuna Biertan Idee de 
proiect

DIRECȚIA STRATEGICĂ 10–COOPERARE
68.  Inițierea unui parteneriat între ONG-uri și Autoritatea Publică Locală 

pentru rezolvarea problemelor sanitare și sociale
Idee de 
proiect

69.  Schimburi culturale și acțiuni de colaborare cu alte localități Idee de 
proiect

70.  Realizare centru comunitar de resurse Idee de 
proiect
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3.7. Potenţiale surse de finanţare pentru perioada  
2021–2027

3.7.1. Fonduri europene
Instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate statelor membre ale Uniunii Europene 

au scopul de a reduce disparitățile de dezvoltare între acestea, atât pe plan economic cât și 
social. 

Cadrul financiar Multianual aprobat de către Parlamentul European la 17 decembrie 2020, 
acoperă următoarele domenii principale de cheltuieli: 

 356,4 miliarde Euro resurse naturale și mediu
337,8 miliarde Euro coeziune, reziliență și valori
132.8 miliarde Euro piața unică, inovare și sectorul digital
98,4 miliarde Euro vecinătate în întreaga lume
73,1 miliarde Euro administrația publică europeană 
22,7 miliarde Euro migrație și gestionarea frontierelor
13,2 miliarde Euro securitate și apărare

3.7.1.1. Politica de coeziune
În cadrul bugetului UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea politicii de 

coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele mai tangibile expresii ale 
solidarității.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European Plus (FSE+) și 
Fondul de coeziune alături de Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) 
contribuie la acțiunile Uniunii care conduc la consolidarea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale sprijinând investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creșterea economică în 
statele membre ale Uniunii Europene. 

1. Europă mai inteligentă prin inovare, digitalizare, transformare economică  
și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii

2. Europă mai verde

fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului 
de la Paris și investiții în tranziția 

 energetică, energia din surse regenerabile  
și combaterea schimbărilor climatice

3. Europă conectată cu rețele strategice de transport și digitale

4. Europă mai socială

pentru realizarea pilonului european al drepturilor 
sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a în-

vățământului, a competențelor, a incluziunii 
 sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate

5. Europă mai apropiată 
de cetățenii săi

prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la 
nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Pentru România, 
minim 25% din resursele FEDR de la nivel național vor fi alocate pentru Obiectivul de Politică-O 
Europă mai inteligentă și minim 30% din resursele FEDR și FC pentru Obiectivul de Politică 2–O 
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Europă mai verde. 
Alocarea de fonduri propusă de Comisia Europeană prin Politica de Coeziune pentru 

România, pentru perioada 2021–2027 este următoarea: 

17,437 mld. Euro Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
3,54 mld. Euro Fondul de Coeziune (FC)
8,24 mld. Euro Fondul Social European Plus (FSE+)

3.7.1.2. Fondul pentru Tranziţie Justă
Obiectivul specific al FTJ, definit în propunerea de regulament, este de a „permite regiunilor 

și oamenilor să facă față impactului social, economic și de mediu în tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic”.

Fondul va sprijini diversificarea și reconversia economică a teritoriilor în cauză având un buget 
de 40 miliarde EUR. Mecanismul pentru o tranziție justă va veni în completarea contribuției 
substanțiale a bugetului UE prin toate instrumentele relevante în mod direct pentru tranziție, în 
special Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul social european Plus (FSE+).

Obiectivul acestui Mecanism constă, astfel, în sprijinirea investițiilor necesare pentru a ajuta 
teritoriile în care efectele negative ale tranziției sunt cele mai pronunțate la nivel economic 
și social, în vederea combaterii și atenuării disparităților regionale. Teritoriile vizate includ, în 
primul rând, regiunile carbonifere, care vor fi cel mai afectate de PEE, dar și alte regiuni intens 
industrializate care vor face obiectul transformării proceselor industriale având ca obiectiv o 
tranziție reușită.

Teritoriile eligibile pentru finanțarea din mecanisumul pentru Tranziția Justă trebuie să se 
confrunte cu un puternic impact (negativ) din punct de vedere al implicațiilor economie și 
sociale care rezultă din tranziția către neutralitatea climatică, în special în ceea ce privește 
pierderea locurilor de muncă și transformarea proceselor de producție industriale cu cea mai 
mare intensitate a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Acest Mecanism va mobiliza fonduri pentru investiții pentru perioada 2021-2027 și se va 
implementa prin trei piloni:

Alocarea de fonduri propusă de Comisia Europeană pentru România pentru perioada 2021–
2027 prin Fondul de Tranziție Justă este de 2,14 mld. Euro., la care se adaugă cofinanțarea 



136

națională de 0,321 miliarde, finanțarea totală disponibilă ajungând la aprox. 2,460 miliarde 
euro.

3.7.1.3. Politica Agricolă Comună
Finanțarea din bugetul general al Uniunii a diverselor intervenții și măsuri care intră sub 

incidența Politicii Agricole Comune (PAC) se efectuează prin :

 y Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

 y Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
Sprijinul din FEGA și din FEADR vizează îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile 

a agriculturii, a sectorului alimentar și a zonelor rurale contribuind la :

 y promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care garantează 
securitatea alimentară

 y stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă

 y consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale
Propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2021–2027, pentru România este de 20,5 

miliarde Euro din care:

13,3 mld. Euro pentru plăți directe

6,7 mld Euro se vor acorda pentru Fondul European Ag-
ricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

363 mil Euro se vor acorda pentru Fondul Europe-
an de Garantare Agricolă (FEGA)

De menționat este și faptul că din bugetul alocat FEADR, doar 5% va fi destinat măsurilor 
LEADER! 

Atenția sporită îndreptată către obiectivul 2 „Combaterea schimbărilor de mediu și climă” 
este confirmată încă o dată de alocarea financiară propusă, respectiv, din bugetul aprobat 
pentru FEADR, 35% este adresat intervențiilor asupra obiectivelor specifice de mediu și climă. 

Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agricole Comune pentru perioada 2021–2027 
vizează: 

1. Reechilibrarea lanțului alimentar
2. Combaterea schimbărilor climatice
3. Managementul durabil al resurselor
4. Conservarea peisajelor și a biodiversității
5. Sprijinirea reînoirii generaționale
6. Dezvoltarea zonelor rurale
7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor
8. Venituri echitabile pentru fermieri
9. Creșterea competitivității
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3.7.1.4.  Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă (PNNR)
Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar–

#NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe 
termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 
-2027. Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a 
face față provocărilor generate de Criza Covid-19 și consecințele sale economice. 
Mecanism de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al #NextGenerationEU și are 
alocat un buget total de 672,5 miliarde euro.

Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru investiții și 
reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței economice 
și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, economiile și societățile 
europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranzițiilor verzi și digitale.

Din cele 750 miliarde de euro destinate „Next Generation EU”, Comisia Europeană a alocat 
672,5 miliarde de euro instrumentului temporar MRR în vederea finanțării planurilor de 
redresare și reziliență pe care le elaborează statele membre UE.

Bugetul MRR este constituit din:
A. granturi în valoare de până la 312,5 miliarde euro
B. împrumuturi de până la 360 miliarde euro
În total, România ar primi 14,248 miliarde sub formă de grant și aproximativ 14,935 miliarde 

sub formă de împrumuri pentru un total de 29,2 miliarde euro.
Prevederea stabilită prin Regulament este ca 70% din granturi să fie angajate până la finalul 

anului 2022, termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi fiind 31 decembrie 
2023. În plus, plățile pentru proiectele care vor fi incluse în programele naționale de redresare 
și reziliență trebuie făcute până în decembrie 2026.

Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie să 
elaboreze propriul Plan Național de Relansare și Reziliență (PNRR) prin care își stabilește 
domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii 
capacității de reziliență. Planul Național de Redresare și Reziliență al României propus de 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost adoptat, la data de 7.04.2021, de Guvernul 
României, în a doua lectură, odată cu Memorandumul care mandatează MIPE pentru a desfășura 
negocierile pe document cu Comisia Europeană.

PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în baza 
Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020 . Aceste reforme și proiecte de investiții publice 
trebuie puse în aplicare până în 2026.

PNRR are la bază 6 piloni principali:

I. Tranziția spre o economie verde
I.1 Sistemul național de gestionare a apei: apă și canalizare, irigații, desecări-drenaje, 
lucrări de combatere a eroziunii solului și intervenții active în atmosferă 

I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea

I.3 Managementul deșeurilor și economie circulară
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I.4 Transport feroviar și mobilitate urbană

I.5 Valul renovării–Fondul pentru reabilitarea verde și seismică

I.6 Energie regenerabilă și eficiență energetică

II. Transformarea digitală
II.1 Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în administrația publică, 
semnătură și identitate electronică, promovarea investițiilor cu valoare adăugată 
mare în TIC

II.2 România Educată–Digitalizarea educației

II.3 Broadband și 5G

III. Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
III.1 Reforma sistemului de pensii

III.2 Modernizarea și consolidarea sistemului financiar-fiscal

III.3 Investiții și instrumente financiare pentru sectorul privat și reforma companiilor 
de stat

III.4 România Educată–Învățământ dual, tehnic și profesional

III.5 Cercetare, Dezvoltare și Inovare

III.6 Dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu hidrogen și alte gaze 
verzi

III.7 România Creativă (industrii creative)

III.8 Transport rutier și autostrăzi

IV. Coeziunea socială și teritorială
IV.1 Fondul de reziliență pentru localități

IV.2 Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural și zone urbane sărace

IV.3 Infrastructură socială și cămine de bătrâni

IV.4 România Velo–Încurajarea transportului și turismului pe bicicletă, pedestru și alte 
forme nemotorizate

IV.5 România Atractivă

V. Sănătate și reziliență instituțională
V.1 Fondul pentru Spitale. Creșterea accesului la Sănătate

V.2. Reziliență în situații de criză

V.3 România Educată–infrastructură școlară și universitară

V.4 Încurajarea formalizării muncii, economie socială și introducerea Venitului Minim 
de Incluziune

V.5 Reforma administrației publice, salarizarea unitară, dialog social și creșterea 
eficienței justiției

V.6 Fondul de reziliență a societății civile
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VI. Copii, tineri, educație și competențe
VI.1 România Educată–Programul național de reducere a abandonului școlar

VI.2 Granturi pentru tineret și sport

VI.3 România Educată–Programul Național pentru Creșe

3.7.1.5. Programele finanţate prin Compania Naţională de Investiţii S.A. (CNI) 
Compania Națională de Investiții S.A.funcționează în baza Ordonanței nr.25/2001 privind 

înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A. cu modificările și completările ulterioare.
Finanțator: Guvernul României
Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau social
Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui 

obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar
Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației 

publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute 
ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor legi 
speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului „Lucrări în primă urgență”.

Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui 
obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar:

 1. Subprogramul „Săli de sport” 
2. Subprogramul „Bazine de înot”
 3. Subprogramul „Complexuri sportive”
 4. Subprogramul „Așezăminte culturale”
 5. Subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat” 
6. Subprogramul „Patinoare artificiale” 
7. Subprogramul „Unități sanitare”
 8. Subprogramul „Săli de cinema”
 9. Subprogramul „Lucrări în primă urgență” 
10. Subprogramul „Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate” 
11. Subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” 
12. Subprogramul „Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă” 
13. Subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

3.7.1.6. Programul Naţional de  Dezvoltare Locală - PNDL 
Reprezintă o sursă importantă de finanţare pentru infrastructura locală și are la bază 

principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de 
servicii publice. Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor 
proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări 
de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.
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Finanțator: Guvernul României
Programe de finanțare și solicitanți eligibili: 

 y Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate 
la sate, precum și în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice-Hotărârea 
Guvernului nr.577/1997;

 y Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural-
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.71/2007, cu modificările ulterioare;

 y Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor-Ordonanţa 
Guvernului nr.40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.61/2007, 
cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c);

 y Programul Reabilitare și modernizare-10.000 km drumuri de interes judeţean şi 
drumuri de interes local-Hotărârea Guvernului nr.530/2010.

Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor 
finanțate prin alte programe închise în prezent, precum și sprijinirea autorităților publice locale 
în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină un spațiu construit 
eficient, în care toți locuitorii să aibe acces egal la resurse, să beneficieze de creșterea calității 
vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul acestora și de strategiile 
de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune teritorială. Programul este 
dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum 
care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care 
este imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de 
România în cadrul Uniunii Europene.

Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie 
să vizeze lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare, respectiv dotare, pentru unul 
dintre următoarele domenii specifice:

 y sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;

 y sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;

 y unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi 
gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 
unităţi de învăţământ special de stat;

 y unităţi sanitare;

 y drumuri publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau 
drumuri publice din interiorul localităţilor;

 y poduri, podeţe sau punţi pietonale;

 y obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 
multifuncţionale, teatre;
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 y platforme de gunoi;

 y pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;

 y modernizarea bazelor sportive;

 y sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum și a 
instituţiilor publice din subordinea acestora;

 y infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de 
punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii 
aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în 
administrarea acestora.

Finanţare
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate 

anual în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite.

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 
specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MLPDA întocmeşte și aprobă 
prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administraţiei publice, lista finală cu obiectivele 
de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site- ul Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice.

Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinaţia finanţării 
cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare unităţile administrativ-
teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, 
în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate cu destinaţia finanţării cheltuielilor 
eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, în termen de 30 de zile de la efectuarea 
transferurilor de sume. MLPDA virează sumele alocate şi aprobate prin ordin de plată direct în 
conturile beneficiarilor.

3.7.1.7. Programele derulate de Administraţia Fondului de Mediu
Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar 

pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform 
principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”. Administrația 
Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, 
cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului.

Conform proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2021, al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu vor fi 
finanțate următoarele investiții din credite de angajament și credite bugetare:

1. Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de 
persoane–autobuze și troleibuze electrice/GNC



142

2. Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de 
persoane–autobuze electrice/GNC, tramvaie și troleibuze;

3. Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct 
de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile 
reședințe de județ

4. Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice 
și electrice hibrid plug-in la nivelul autostrăzilor, drumurilor europene și drumurilor 
naționale

5. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de 
energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în 
rețeaua națională

6. Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate nera-
cordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice

7. Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de ve-
dere energetic

8. Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, 
retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică a localităților

9. Programul privind iluminatul public stradal (lămpi cu LED)

10. Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri unifamiliale

11. Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri publice

12. Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice 
și electrice hibrid plug-in în localități

13. Programul privind reducerea emisiilor prin creșterea eficienței energetice în complex-
uri de producere a energiei

14. Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin împădurirea ter-
enurilor

15. Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu 
unele mai performante din punct de vedere energetic

16. Program privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul elevilor-microbuze 
electric-hibride, electrice, GNC

17. Dezvoltarea infrastructurii velo în Romania. Finanțare piste de biciclete

18. Gestionare deșeuri-instalații de biogaz/compost
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3.7.1.8. Administraţia Fondului Cultural Naţional 
Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care operează 

la nivel național. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator public al ofertei culturale din 
România care aplică un proces transparent de evaluare și selecție.

Beneficiari eligibili: asociațiile, fundațiile, instituțiile publice de cultură, persoanele fizice 
autorizate, societățile comerciale care derulează activități culturale.

Finanțator: Ministerul Culturii
Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, 

gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor 
culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale 
internaționale ale României.

Domenii finanțate: acțiuni culturale și editoriale
Mai multe informații: www.afcn.ro 

3.7.1.9. Alternative de finanţare, altele decât fondurile structurale și de 
coeziune, în care autorităţile publice locale pot fi solicitanţi eligibili sau 
parteneri

Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile Publice Locale nu se limitează doar 
la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune, existând și alte surse 
de finanțare precum: 

Granturile Spațiului Economic European (SEE) Și Norvegiene 
Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, 

Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și 
sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state 
beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice. 

Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare
Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014- 2021
Domenii finanțate: 

 y dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de 
risc, drepturile omului

 y energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică
 y dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM
 y sănătate publică
 y cercetare
 y patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală
 y justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen
 y afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității
 y educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri
 y dialog social și muncă decentă
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 y cetățenie activă–societate civilă
 y mediu și schimbări climatice

Mai multe informații: https://www.eeagrants.ro/apeluri

EUROPA CREATIVĂ-Subprogramul Cultură
Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și audiovizualului.
Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând organizații 

neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu.
Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția 

Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează 
toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații și asistență 
tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această finanțare.

Domenii finanțate: cultură și audiovizual
Mai multe informații: https://www.europa- creativa.eu/

PROGRAMUL LIFE-instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru mediul 
înconjurător și acțiuni în domeniul climei
Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România 
Finanțator: Ministerul Mediului
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru perioada 

2021-2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din punct 
de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă la schimbările climatice 
– inclusiv prin tranziția către o energie curată –, de a proteja mediul și de a mări nivelul de 
calitate al acestuia și de a opri și a inversa declinul biodiversității. Prin programul LIFE au fost 
cofinanțate, până în prezent, peste 4500 de proiecte.

Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/

PROGRAMUL ROSENC de Eficiență Energetică în Iluminat (PREEI)
Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România 
Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România–ROSEN
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea consumului de 

energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale autorităților 
publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat.

Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public 
stradal, cu 50- 70%.

Mai multe informații: www.rosenc.ro
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3.8. Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de 
dezvoltare locală

Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare depinde în mod fundamental de capacitatea 
administrației locale de a atrage fondurile necesare pentru a finanța acțiunile selectate şi de a 
gestiona fondurile de la bugetul local. 

Absorbţia fondurilor disponibile depinde, alături de eligibilitatea acțiunilor, de capacitatea 
instituţională de a iniţia proiecte şi de a lucra în parteneriat pentru atingerea scopurilor 
strategice. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un 
management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de 
implementare și evaluare a rezultatelor obţinute. 

În vedere implementării Strategiei de Dezvoltare Locală se vor parcurge următorii 
pași:  

Figura nr. 25.  Pași pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală

3.8.1. Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală
Identificarea, selectarea și dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei 

(întocmirea fișelor de proiecte identificate, analiza și corelarea proiectelor identificate în raport 
cu obiectivele sectoriale și strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat al 
proiectelor) s-a realizat în vederea găsirii celor mai bune soluții pentru atingerea obiectivelor 
și priorităților locale propuse.
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Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un document cu caracter normativ și prospectiv 
care cuprinde o analiză reală a comunei, atât din punct de vedere al situației existente, cât și 
din punct de vedere al oportunităților de dezvoltare. 

Identificarea oportunităților de dezvoltare pentru Comuna Biertan trebuie urmată de acțiuni 
concrete pentru implementarea acțiunilor, dar și de monitorizarea implementării. 

3.8.2. Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală
Monitorizarea evoluţiei implementării strategiei este în principiu o practică formală puţin 

cunoscută şi asumată în mediul instituţional public. Monitorizarea strategiei va furniza 
informaţia necesară evaluării, iar pentru a putea monitoriza implementarea strategiei şi pentru 
a aprecia performanţele ei în raport cu obiectivele stabilite, este necesară stabilirea unui set de 
indicatori. Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de către 
un responsabilul desemnat, care va evalua: 

 y stadiul în care se află diversele acţiuni programate în cadrul strategiei; 

 y revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul;

 y timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor;

 y alte aspecte.
Se vor monitoriza activitățile, rezultatele și resursele strategiei astfel:

Figura nr. 26.  Etapele activității de monitorizare

3.8.3. Evaluarea strategiei și analiza impactului
Evaluarea este aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizând 

informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de 
implementare a Strategiei şi eficienţei acesteia. 

 

Monitorizare 
activități

•Se verifică realizarea calendarului de activități (durata previzionată și durata realizării)
•Se verifică atingerea rezultatelor intermediare pe diferite intervale de timp 

Monitorizare 
rezultate

•Se verifică progresul în atingerea indicatorilor prevăzuți 

Monitorizare 
resurse

•Se vor monitoriza sursele de finanțare disponiblile și se vor identifica noi surse de 
finanțare

•Se vor monitoriza cheltuielile realizate și încadrarea, măsura în care acestea respectă 
procesul de planificare

•Se va monitoriza disponibilitatea resuselor umane pentru realizarea Strategiei
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Evaluarea va fi realizată de către aceeaşi echipă care realizează și activitatea de monitorizare 
a Strategiei. Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va conţine 
situaţia indicatorilor de evaluare. În urma monitorizării și evaluării Strategiei se poate recomanda 
revizuirea acesteia conform noilor priorități. 

Procesul de evaluare va fi realizat în baza următoarelor criterii: 

Figura nr. 27.  Criteriile evaluării rezultatelor implementării strategiei

3.8.4. Criterii pentru evaluarea implementării strategiei de dezvoltare 
locală 

O evaluare a impactului strategiei se va face la sfârșitul perioadei de programare, respectiv 
în anul 2027, când se vor putea compara rezultatele înregistrate la sfârșitul perioadei față de 
perioada de bază, anul 2020. Evaluarea va aprecia, în egală măsură performanța – realizarea 
obiectivelor propuse și procesul – modul în care au fost atinse obiectivele strategice. Abaterile 
constatate vor impune luarea unor măsuri de corecție agreate de comun acord prin contractele 
de finanțare semnate între părți.

3.8.5. Indicatori ai implementării strategiei
Colectarea și prelucrarea informațiilor de încredere, cuantificate și actualizate regulat, 

agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabilă, va permite măsurarea performanțelor în 
atingerea obiectivelor stabilite prin prezenta strategie și raportarea corectă asupra rezultatelor. 
Pentru realizarea evaluării corespunzătoare privind implementarea strategiei, se vor lua în 
considerare următorii indicatori de evaluare: 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 1–DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ȘI CREȘTEREA 
ACCESIBILITĂȚII ÎN COMUNA BIERTAN

 y Numărul gospodăriilor nou racordate la rețeaua de apă potabilă 
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 y Numărul gospodăriilor nou racordate la rețeaua de canalizare menajeră

 y Număr km extindere rețea de gaz

 y Număr gospodării racordate la rețeaua de gaz

 y Număr km drum forestier reabilitat sau asfaltat

 y Număr km de străzi reabilitate/asfaltate

 y Număr km piste de biciclete realizate

 y Număr km trotuare nou realizate/reabilitate

 y Metri pătrați spații publice reabilitate 

 y Metri pătrați terenuri degradate sau neutilizate supuse investițiilor 

 y Gradul de mulţumire al populaţiei privind starea utilităţilor

 y Gradul de mulțumire al populației privind investițiile în infrastructura rutieră

DIRECȚIA STRATEGICĂ 2–ECONOMIE LOCALĂ SUSTENABILĂ și COMPETITIVĂ
 y Numărul agenților economici activi din comună

 y Gradul de diversificare al domeniilor de activitate ale operatorilor economici

 y Numărul unităților economice înmatriculate, lichidate/dizolvate și radiate

 y Numărul de angajați ai agenților economici

 y Cifra de afaceri a agenților economici

 y Gradul de mulțumire al agenților economici cu privire la implicarea Primăriei în 
dezvoltarea mediului de afaceri

 y Proiecte propuse de agenții economici pentru dezvoltarea mediului de afaceri

 y Numărul măsurilor întreprinse de autoritatea locală pentru sprijinul mediului de 
afaceri

 y Gradul de colectare al impozitelor și taxelor persoanelor juridice

 y Numărul parteneriatelor public-privat între agenții economici și Primărie

 y Numărul agenților economici care au adoptat soluții pentru tranziția către economia 
circulară

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3–DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ
 y Numărul infrastructurilor educaționale reabilitate/extinse/modernizate

 y Numărul infrastructurilor educaționale nou înființate

 y Evoluția populaţiei şcolare

 y Gradul de promovabilitate

 y Rata abandonului școlar

 y Numărul persoanelor analfabete

 y Numărul unităților școlare reabilitate/modernizate
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 y Numărul laboratoarelor școlare, raportate la numărul de elevi

 y Săli de gimnastică și terenuri de sport

 y Evoluția personalului didactic pe niveluri de educaţie

 y Gradul de mulţumire al populaţiei privind învăţământul şi educaţia

 y Opinia populaţiei asupra comunei ca loc de creştere şi educare a copiilor

DIRECȚIA STRATEGICĂ 4–MEDIU și CLIMĂ
 y Numărul investițiilor în energia verde/regenerabilă

 y Gradul de eficientizare al consumului de energie

 y Gradul de colectare selectivă a deșeurilor

 y Reducerea gradului de poluare

 y Numărul/suprafața spațiilor degradate/terenurilor neutilizate

 y Investițiile realizate asupra spațiilor degradate, inclusiv reintroducerea în circuitul 
rural al construcțiilor și terenurilor neutilizate

 y Calitatea apei potabile din comună

 y Gradul de mulțumire al populației privind combaterea poluării

 y Gradul de mulțumire al populației privind modul de colectare al deșeurilor

DIRECȚIA STRATEGICĂ 5-DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ȘI SPRIJINIREA 
AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII

 y Suprafaţa de teren agricol cultivată

 y Gradul de diversitate al culturilor agricole

 y Gradul de diversitate al activităților zootehnice

 y Asociaţii agricole pe raza comunei

 y Gradul de apartenenţă agricultorilor la una dintre asociaţiile agricole de pe teritoriul 
comunei

 y Numărul agenților economici care activează în sectorul agricol

 y Numărul fermelor de semi-subzistență

DIRECȚIA STRATEGICĂ 6-DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREȘTEREA 
INCLUZIUNII SOCIALE

 y Investiții realizate pentru modernizarea infrastructurii sanitare

 y Numărul medicilor de familie

 y Personal sanitar mediu

 y Persoane înregistrate în cadrul cabinetului medical individual

 y Persoane bolnave înregistrate în cadrul cabinetului medical individual

 y Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
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 y Persoane cu dizabilităţi
 y Număr copii asistați social
 y Număr adulți asistați social
 y Număr vârstnici asistați social
 y Persoane cu handicap
 y Număr copii cu handicap
 y Număr adulți cu handicap
 y Copii aflaţi în plasament familial
 y Familii cu risc social
 y Familii fără venit
 y Persoane cărora li se acordă venitul minim garantat
 y Ajutor pentru încălzirea locuinţei
 y Familii beneficiare de alocaţia de susţinere a familiei
 y Gradul de mulţumire al populaţiei privind sectorul medical
 y Sprijinul acordat de Primărie şi Autorităţile Publice Locale grupurilor defavorizate din 

comună

 y Infrastructură socială nou creată sau modernizată

DIRECȚIA STRATEGICĂ 7–DEZVOLTARE TURISTICĂ, CULTURALĂ ȘI SPORTIVĂ
 y Patrimoniul cultural
 y Numărul evenimentelor culturale organizate în comună și numărul participanților
 y Infrastructura culturală
 y Gradul de mulţumire al populaţiei privind cultura și divertismentul
 y Gradul de acces al populaţiei la manifestări culturale
 y Gradul de mulţumire al populaţiei privind modalităţile de petrecere a timpului liber

 y Gradul de mulţumire al populaţiei privind activităţile sportive și de recreere

DIRECȚIA STRATEGICĂ 8–ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII
 y Tipul de servicii publice digitalizate

 y Numărul cetățenilor care utilizează soluțiile digitale

 y Gradul de mulțumire al cetățenilor cu privire la serviciile electronice

DIRECȚIA STRATEGICĂ 9–SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR CETĂȚENILOR
 y Investiții realizate pentru dezvoltarea capacităţiilor administrative și a serviciilor 

publice

 y Numărul persoanelor din administrația publică instruite/calificate

 y Numărul serviciilor publice nou înființate

 y Numărul măsurilor întreprinse pentru modernizarea serviciilor publice
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 10–COOPERARE
 y Numărul parteneriatelor public-private;

 y Aderarea UAT la noi asociații de dezvoltare comunitară integrată

 y Numărul schimburilor de experiență

 y Gradul de colaborare cu localități din alte țări



152

3.9. BIBLOGRAFIE
1. Documente strategice:

Strategia de dezvoltare a comunei Biertan pentru perioada 2014-2020

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021–2027 

Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021–2027 

Programul Operațional Tranziție Justă–POTJ

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (RIS3)

Planul Național Strategic 2021–2027–documente consultative

2. Alte documente:
Buletin de date şi informaţii statistice –ADR Centru

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării locale din România

Monografia județului Sibiu

Anuarul județului Sibiu în perioada 2009-2018

3.Pagini web
https://ro.wikipedia.org/-Enciclopedia liberă Wikipedia

https://www.siiir.edu.ro/-pagină oficială a Ministerului Educației și Cercetării Științifice 
ce cuprinde informații privind rețeaua școlară 

https://www.topfirme.com/

http://www.adrcentru.ro/

https://www.madr.ro/

https://ec.europa.eu

https://www.europa- creativa.eu/

https://www.eeagrants.ro/apeluri

http://lifeprogram.ro/

http://www.rosenc.ro/

http://www.afcn.ro/

http://www.afm.ro/



153

4. ANEXE: 
Anexa nr. 1. Fișe privind proiectele prioritare ale comunei
Anexa nr. 2. Chestionare 
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