
                                                                                              

 

 

 

 

 

SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAA   DDDEEE   DDDEEEZZZVVVOOOLLLTTTAAARRREEE   LLLOOOCCCAAALLLĂĂĂ   

CCCOOOMMMUUUNNNAAA   AAALLLMMMAAA   ---   JJJUUUDDDEEEȚȚȚUUULLL   SSSIIIBBBIIIUUU   

222000111444   ---   222000222000  

  

  

 



 

  

2
0

1
4

 -
 2

0
2

0
 

 

P
ro

ie
ct

 r
ea

li
za

t 
d

e 
R

ad
u

 L
ar

is
a 

îm
p

re
u
n

ă 
cu

 e
ch

ip
a 

U
.A

.T
. 
A

lm
a

 

S
T

R
A

T
E

G
IA

 D
E

 D
E

Z
V

O
L

T
A

R
E

 L
O

C
A

L
Ă

 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Alma   

Strada Mihai Eminescu, nr. 226, judeţul Sibiu, cod poștal: 557021 

Telefon: 0269.257.545 / 0269. 863.179, Fax: 0269.257.535 

Email: primaria_alma@yahoo.com 
 



Strategia de dezvoltare locală - Comuna Alma, județul Sibiu  

2014-2020 

 

  
Pag. 2 

 
  

 

 
 

CUPRINS 

 

 

1. INTRODUCERE ..................................................................................................................... 3 

2. REGLEMENTĂRI EUROPENE, NAȚIONALE, REGIONALE, JUDEȚENE .............. 5 

    2.1  EUROPA 2020 – priorități, inițiative, obiective ................................................................. 6 

    2.2 ROMÂNIA ÎN EUROPA 2020 ......................................................................................... 13 

    2.3 CONTEXTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE ............................................................ 19 

    2.4 CONTEXTUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE ............................................................ 26 

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ LA NIVEL LOCAL .................................................................. 30 

    3.1. Prezentarea generală a comunei ........................................................................................ 31 

    3.2  Istorie și tradiții ................................................................................................................. 39 

    3.3  Populația și dezvoltarea socială ........................................................................................ 42 

    3.4  Infrastructura, organizarea teritoriului, servicii și utilități publice ................................... 47 

    3.5  Educație ............................................................................................................................ 53 

    3.6  Cultură, sport și agrement ................................................................................................. 60 

    3.7  Sănătate și asistență socială .............................................................................................. 72 

    3.8  Economia locală ................................................................................................................ 73 

    3.9  Administrația publică locală ............................................................................................. 76 

4. ANALIZA SWOT .................................................................................................................. 79 

5. PROIECTE DE DEZVOLTARE 2014-2020 ....................................................................... 97 

6. SURSE DE FINANŢARE ................................................................................................... 102 

7. CONCLUZII ........................................................................................................................ 114 

Bibliografie ............................................................................................................................... 116 

 



Strategia de dezvoltare locală - Comuna Alma, județul Sibiu 

2014-2020 

 

  
Pag. 3 

 
  

 

 

 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală - Comuna Alma, județul Sibiu 

2014-2020 

 

  
Pag. 4 

 
  

"Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesităţile prezente fără a compromite 

posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi."  

(Raportul Comisiei Brundtland 1987) 

 

 Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale ale 

comunităţii şi atingerea acestora în viitor.  

 

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeana va fi necesar să ajungem la un nivel de trai 

similar celorlalte ţări integrate, prin atingerea unui produs intern brut de 55%. Pentru atingerea 

acestui obiectiv, România va beneficia în continuare, în perioada 2014 - 2020 de finanţări pe diverse 

domenii. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Alma reprezintă instrumentul de lucru al 

administraţiei publice locale şi este agreat de întreaga comunitate locală. Astfel se vor orienta 

gândirea, decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor. Totodată 

prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgenţelor, avantajelor şi dezavantajelor ce pot 

interveni în anumite momente. În aceste condiţii, toţi factorii interesaţi de progresul economico-

social al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin 

care se indică atât direcţiile de dezvoltare specifice, cât şi acţiunile punctuale ce se vor constitui ca 

viitoare proiecte ale administraţiei publice locale.  

 

Strategia trasează orientările generale ale dezvoltării viitoare a comunei Alma, asigurând 

valorificarea resurselor materiale, financiare, informaţionale şi umane de care dispune. 

 

Obiectivul strategiei este acela de a oferi CONSILIULUI LOCAL şi PRIMĂRIEI un 

instrument metodologic şi legal pe baza căreia acesta să poată structura şi planifica implementarea 

pachetului de programe şi proiecte pe termen mediu, 2014-2020. 

 

Beneficiarii strategiei sunt locuitorii comunei, autorităţile administraţiei publice locale, 

instituţiile publice, societatea civilă şi mediul privat. 
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2.1.  EUROPA 2020 – priorități, inițiative, obiective1R 

EA CU STRATEGIA „OPA 20 

Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:  

I. creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare 

(sprijinită în special de inițiativele strategice „O Uniune a inovării",  „Tineretul în 

mișcare" și „O agendă digitală pentru Europa");  

II. creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive  (sprijinită în special de 

inițiativele strategice  „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor" și  „O politică industrială adaptată erei globalizării");  

III. creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială  (sprijinită în 

special de inițiativele strategice „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă” 

și „O platformă europeană de combatere a sărăciei"). 

 

Pentru definirea direcţiei de evoluţie până în anul 2020, Comisia propune următoarele 5 

obiective principale ale UE, interconectate și cruciale: 

 

1) ocuparea forţei de muncă - 75% din populaţia cu vârstă cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să 

aibă un loc de muncă; 

2) cercetare și  dezvoltare - 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (CD); 

3) schimbările climatice și  utilizarea durabilă a energiei – respectiv: o reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră majorată la 20%, sau chiar 30% dacă există condiţii favorabile în acest sens, 

faţă de nivelurile înregistrate în 1990; creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă până la 

20%; creșterea eficienţei energetice cu 20%; 

4) educaţie - rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și  ar trebui atinsă 

o rată de cel puţin 40% absolvenţi de studii superioare, din totalul generaţiei tinere; 

5) lupta împotriva sărăciei și  a excluziunii sociale - numărul persoanelor ameninţate de sărăcie ar 

trebui redus cu cel puţin 20 de milioane. 
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Obiectivul Ţinta UE Ţinta 

  România 
   

ocuparea forţei de muncă 75% 70% 

   

cercetare și dezvoltare 3% 2% 

   

schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei  

   

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră -20% -19% 

   

creșterea   ponderii   surselor   de   energie 20% 24% 

regenerabilă   

   

creșterea eficienţei energetice 20% 10% 

   

educaţie   

   

părăsirea timpurie a școlii 10% 11,3% 

   

învătământ terţiar 40% 26,7% 

   

lupta  împotriva  sărăciei  și  a  excluziunii 20.000.000 580.000 

sociale   
   

 

Pentru a stimula realizarea de progrese în cadrul fiecărei teme prioritare, Comisia Europeană 

prezintă șapte inițiative emblematice: 

 

1) „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile - cadru și accesul la finanțările 

pentru cercetare  și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării 

ideilor inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă;   

2) „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pentru 

a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii;  

3) „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet 

de mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală 

unică gospodăriilor și întreprinderilor;  
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4) „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a 

permite decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea 

la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile 

de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența energetică;  

5) „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de 

afaceri, în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și 

durabile în măsură să facă față concurenței la nivel mondial;  

6) „O agendă pentru noi competențe  și noi locuri de muncă” pentru a moderniza 

piețele muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor 

acestora pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii și a 

unei mai bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de muncă, inclusiv prin 

mobilitatea profesională;   

7) „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială 

și teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă  să fie distribuite 

echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia  și excluziunea socială  să li se 

acorde posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate.   

 

Cadrul strategic comun (CSC) 2014 - 2020 

 

Atingerea ţintelor din Strategia 2020 presupune contribuţia tuturor politicilor comune, 

inclusiv a politicii de coeziune, într-o manieră complementară, bazată pe sprijinul reciproc. Cadrul 

Strategic Comun (CSC) răspunde acestei necesităţi fundamentale de sinergii politice, și transpune 

obiectivele priorităţilor UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în acţiuni-

cheie pentru viitoarele Fonduri Structurale (fondurile CSC). Dispunând de o serie de pre-

condiţionalităţi (un cadru integrat pentru investiţii, un sistem de aplicare verificat, asumarea 

responsabilităţii la faţa locului, un parteneriat progresiv și abordări intersectoriale), fondurile CSC 

pot contribui la succesul Strategiei Europa  2020. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru trecerea, 

într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată 

înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a 

calităţii vieţii oamenilor și a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Ca  orientare  generală,  strategia  vizează realizarea  următoarelor  obiective strategice pe 

termen scurt, mediu și lung : 
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· Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în 

ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat membru al UE.  

· Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii 

indicatori ai dezvoltării durabile.  

· Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor 

membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.  

 

Conceptul de dezvoltare durabilă conţine în egală măsură, consideraţii asupra prezentului și 

viitorului, asupra priorităţii pe termen lung și scurt, precum și asupra analizei în ansamblu și nu doar 

pe părţi. 

 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

 

Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2014 - 2020 stabilește 

cadrul bugetar și principalele orientări ale politicii agricole comune (PAC). Pe această bază, Comisia 

prezintă un set de regulamente care stabilesc cadrul legislativ al PAC pentru perioada 2014 - 2020, 

precum și o evaluare a impactului unor scenarii alternative privind evoluţia politicii. 

 

Actualele propuneri de reformă se bazează pe Comunicarea privind PAC în perspectiva 

anului 2020 care a evidenţiat opţiunile de politică generală destinate să răspundă provocărilor 

viitoare cu care se vor confrunta agricultura și zonele rurale și să îndeplinească obiectivele stabilite 

pentru PAC, și anume: 

 

1) producţia alimentară fiabilă;  

2) gestionarea durabilă a resurselor naturale și politicile climatice;  

3) dezvoltarea teritorială echilibrată.  

 

O temă comună, recurentă pe parcursul întregului proces, s-a dovedit a fi necesitatea de a 

promova utilizarea eficientă a resurselor, în vederea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile 

incluziunii pentru agricultura și zonele rurale din UE, în concordanţă cu strategia Europa 2020, 

menţinând structura PAC în jurul a doi piloni care utilizează instrumente complementare pentru 

atingerea acelorași obiective. 
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Pilonul I acoperă plăţile directe și măsurile de piaţă, oferind fermierilor din UE un ajutor 

anual pentru venitul de bază și sprijin în caz de perturbări specifice ale pieţei, în timp ce pilonul II 

acoperă dezvoltarea rurală, oferind statelor membre un cadru comun pentru elaborarea și 

cofinanţarea unor programe multianuale. 

 

O agricultură puternică este vitală pentru industria alimentară din UE și pentru securitatea 

alimentară la nivel mondial. 

 

În același timp, sectorul agricol și zonele rurale sunt invitate să își intensifice eforturile în 

scopul atingerii ambiţioaselor obiective legate de schimbările climatice și de energie, precum și în 

vederea punerii în practică a strategiei în domeniul biodiversităţii, care fac parte din agenda Europa 

2020. Fermierii, care, împreună cu silvicultorii, sunt principalii gestionari ai terenurilor, vor avea 

nevoie de sprijin pentru adoptarea și menţinerea sistemelor și practicilor agricole care contribuie în 

mod deosebit la atingerea obiectivelor legate de mediu și de schimbările climatice, deoarece 

furnizarea acestor bunuri publice nu se reflectă în preţurile pieţei. De asemenea, va fi esenţial să se 

valorifice la maximum potenţialul variat al zonelor rurale, contribuind astfel la creșterea favorabilă 

incluziunii și la realizarea coeziunii. 

 

În consecinţă, viitoarea PAC nu se va mai axa doar pe o parte restrânsă, deși esenţială, a 

economiei UE, ci va deveni și o politică de importanţă strategică pentru securitatea alimentară, 

pentru mediu și pentru echilibrul teritorial. În aceasta constă valoarea adăugată, specifică UE, a unei 

politici cu adevărat comune care utilizează în modul cel mai eficient resursele bugetare limitate cu 

scopul de a menţine o agricultură sustenabilă pe întregul teritoriu al UE, de a aborda aspecte 

transfrontaliere importante, precum schimbările climatice, și de a consolida solidaritatea între statele 

membre, permiţând totodată procesului de implementare să rămână flexibil pentru a răspunde 

necesităţilor la nivel local. 

 

Obiective 

 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltarea rurală contribuie la atingerea 

următoarelor obiective: 

(1) competitivitatea agriculturii;  

(2) gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;  
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(3) o dezvoltare teritorială echilibrată a zonelor rurale.  

 

Priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală 

 

Obiectivele dezvoltării rurale, a căror realizare contribuie la strategia Europa 2020 pentru o 

creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, trebuie atinse prin intermediul următoarelor 

șase priorităţi ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală, care transpun obiectivele tematice ale CSC: 

 

(1)  încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale, cu 

accent pe următoarele aspecte: 

 

a) încurajarea inovării și a creării unei baze de cunoștinţe în zonele rurale;  

b) consolidarea legăturilor dintre agricultură și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, 

pe de altă parte;  

c) încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii și a formării profesionale în sectoarele agricol și 

forestier;  

 

(2) creșterea competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilităţii exploataţiilor, cu 

accent pe următoarele aspecte:  

 

a) facilitarea restructurării exploataţiilor care se confruntă cu probleme structurale majore, în 

special a celor cu un nivel redus de participare la piaţă;  

b) a exploataţiilor orientate spre piaţă din anumite sectoare și a exploataţiilor care au nevoie să își 

diversifice activităţile agricole;  

c) facilitarea reînnoirii generaţiilor în sectorul agricol.  

 

(3) promovarea organizării lanţului alimentar și a gestionării riscurilor în agricultură, cu accent pe 

următoarele sectoare:  

 

a) o mai bună integrare a producătorilor primari în lanţul alimentar prin intermediul schemelor de 

calitate, al promovării pe pieţele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al 

grupurilor de producători și al organizaţiilor interprofesionale;  

b) sprijinirea gestionării riscurilor la nivelul exploataţiilor.  
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(4)  refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură și de silvicultură, cu 

accent pe următoarele aspecte:  

a) refacerea și conservarea biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul activităţilor 

agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene;  

b) ameliorarea gestionării apelor;  

c) ameliorarea gestionării solului.  

 

(5) promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse 

de carbon și rezistenţă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic, cu accent pe 

următoarele aspecte:  

 

a) eficientizarea utilizării apei în agricultură;  

b) eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar;  

c) facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 

deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei;  

d) reducerea emisiilor de oxizi de azot și de metan din agricultură;  

e) promovarea sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură;  

 

(6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, cu 

accent pe următoarele aspecte:  

 

a) facilitarea diversificării, a înfiinţării de noi întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă;  

b) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;  

c) sporirea accesibilităţii, a utilizării și a calităţii tehnologiilor informaţiei și comunicaţiilor (TIC) 

în zonele rurale.  

 

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru strategic 

comun transpune obiectivele și ţintele strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii în acţiuni-cheie pentru fondurile CSC. 

 

Propunerea Comisiei privind un cadru financiar multianual prevede o sumă de 376 de 

miliarde EUR pentru coeziunea economică, socială și teritorială în perioada 2014 - 2020. 

 



Strategia de dezvoltare locală - Comuna Alma, județul Sibiu 

2014-2020 

 

  
Pag. 13 

 
  

2.2. ROMÂNIA ÎN EUROPA 2020 

 

La  nivel  naţional  strategia  Europa  2020  este  implementată prin  intermediul Programelor 

Naţionale de Reformă (PNR). 

 

Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt: 

- rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%;  

- nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României;  

- obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice;  

 - emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;  

 -24% din energia produsă să provină din surse regenerabile;  

- creşterea cu 19% a eficienţei energetice;  

-    rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%;  

- ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar, de 

cel puţin 26,7%;  

- scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000. 

 

Poziţia României la viitoarea PAC este prezentată detaliat în documentul: 

„MEMORANDUM – Poziţia preliminară a României privind Comunicarea Comisiei “PAC în 

perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legat de alimentaţie, resurse 

naturale şi teritorii”. 

 

România susţine menţinerea în termeni reali a valorii sprijinului pentru agricultură în 

configuraţia celor 2 piloni complementari. 

 

Referitor la pilonul I – sistemul de plăţi directe şi măsurile de piaţă, România salută 

comunicarea comisiei şi consideră că aceasta vine în întâmpinarea problemelor economice, sociale şi 

de mediu, cu care se confruntă agricultura şi spaţiul rural din Uniunea Europeană. 

România susţine ferm ideea unei distribuiri echitabile a plăţi lor directe între statele membre. 

De altfel, România susţine ca în viitoarea PAC să nu mai fie menţinute actualele discrepanţe, în aşa 

fel încât PAC să nu mai fie o politică cu două viteze.  

 

România consideră oportună deschiderea arătată de Comisie pentru susţinerea agriculturii la 
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scală mică, prin introducerea unei scheme de sprijin dedicată fermelor mici, aceasta contribuind la 

consolidarea competitivităţii şi menţinerea vitalităţii zonelor rurale. În acest sens vom susţine 

definirea unor noi criterii de eligibilitate mai simplu de gestionat şi mai uşor de implementat. 

 

România nu consideră oportună propunerea Comisiei de introducere a unei limite superioare 

(plafonare) a nivelului plăţilor directe alocate fermelor mari. O astfel de măsură nu ar face decât să 

determine exploataţiile mari să se divizeze în ferme mai mici, eligibile, cu efecte asupra 

competitivităţii şi viabilităţii lor economice pe termen mediu şi lung. 

 

România sprijină măsurile menite să creeze posibilitatea pentru tinerii fermieri să obţină un 

venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai mult în sectorul agricol şi pentru întinerirea 

acestuia, având în vedere actualul context de îmbătrânire a populaţiei active din agricultură. 

România susţine menţinerea instrumentelor actuale de intervenţie pe piaţă pentru a acţiona ca 

plasă de siguranţă în situaţiile de criză, precum şi căutarea de noi instrumente care să permită 

menţinerea agriculturii U.E. la un nivel competitiv în raport cu ţările terţe. 

 

Comunicarea CE privind funcţionarea lanţului alimentar, puterea de negociere a 

producătorilor agricoli, relaţiile contractuale, necesitatea restructurării şi consolidării sectorului de 

producţie, transparenţa şi funcţionarea pieţelor de produse agricole, vine în întâmpinarea problemelor 

existente şi în România. 

 

Agricultura este vizată şi de Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală. România propune ca 

agricultura să fie recunoscută ca sector comunitar strategic integrant şi activ, cu impact nu doar în 

asigurarea / furnizarea alimentelor, ci şi asupra societăţii, prin crearea locurilor de muncă şi 

intensificarea activităţilor non-agricole în mediul rural. Dimensiunea socială a agriculturii este 

importantă, deoarece acest sector contribuie semnificativ la angajarea forţei de muncă în zonele 

rurale şi asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor. 

 

Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat al agriculturii 

româneşti. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi îmbunătăţirea raselor de animale pentru carne şi 

lapte. Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice pentru îmbunătăţirea 

producţiilor animaliere menite, la rândul lor, să încurajeze dezvoltarea de unităţi de procesare 

agroalimentară. 
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Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală contribuie la dezvoltarea economică şi socială prin 

dezvoltarea mediului rural, menţinerea moştenirii culturale, utilizarea corectă a resurselor naturale şi, 

mai ales, prin crearea locurilor de muncă în spaţiul rural. În ceea ce priveşte acţiunile de revizuire a 

PAC,  România susţine importanţa menţinerii unui nivel consistent al bugetului alocat Pilonului II. 

 

Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, managementul durabil al 

resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. Finanţarea acestora trebuie să răspundă 

nevoilor specifice ale statelor membre, inclusiv prin acordarea unei flexibilităţi mai mari. 

România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua perioadă de programare pachete de 

măsuri, prin interconectarea celor existente deja, ca răspuns la nevoile unor zone sau grupuri 

specifice. 

 

România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor fermieri în vederea evitării 

unor fenomene prezente în România, ca: depopularea, abandonul terenurilor agricole şi creşterea 

capacităţii economice a acestora în vederea furnizării de bunuri publice. 

 

Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet adresat micilor fermieri trebuie 

să vizeze aspecte privind: 

- mărirea sprijinului financiar acordat acestora;  

- simplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor;  

- stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea produselor;  

- măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, formarea profesională şi creditarea 

acestei categorii de fermieri;  

- dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea facilitării accesului direct al 

consumatorilor la produsele micilor fermieri (agricultură ecologică, produse tradiţionale sau locale ) 

şi sprijinirea pieţelor locale; 

- stabilirea unor condiţii și cerinţe privind standardele minime de realizare a producţiei şi 

comercializare, adaptate capacităţii financiare a micilor fermieri. 

 

În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea riscului, România susţine 

continuarea şi dezvoltarea măsurilor de inginerii financiare, prin instrumente de asigurare, accesul la 

credite, garanţii, capital social ş.a.m.d, acestea reprezentând aspecte esenţiale pentru creşterea 

competitivităţii sectorului agricol, având în vedere particularităţile acestui sector. 
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Alte măsuri considerate importante de România: 

- susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole prietenoase faţă de mediu, precum şi a 

mijloacelor alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori eficienţa energetică, productivitatea 

şi capacitatea de adaptare a agriculturii la schimbările climatice;  

- dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii modernizării infrastructurii şi a 

serviciilor non-agricole pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai; 

- diversificarea acţiunilor sprijinite în cadrul Axei LEADER şi creşterea sprijinului financiar. 

 

În cadrul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul de 

timp 2020, respectiv 2030 obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru orizontul de timp 

2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai 

dezvoltării durabile. În ceea ce priveşte ţinta de atins pentru orizontul de timp 2030, Strategia 

urmăreşte apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale 

U.E. din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

 

Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări 

economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor 

lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea 

condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special 

cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci. Cele cinci 

axe prioritare stabilite în cadrul POR sunt: 

 

- sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere;  

- îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport;  

- îmbunătăţirea infrastructurii sociale;  

- sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;  

- dezvoltarea durabilă, promovarea turismului şi asistenţă tehnică.  

 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este 

dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o 

piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane. În cadrul acestui program au 

fost stabilite următoarele obiective specifice: 
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- promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, 

inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;  

- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;  

-  facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;  

- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;  

- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale; 

îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;  

- facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.  

 

Programul Naţional de Reformă are ca priorităţi pentru această perioadă: 

- dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor;  

- asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate;  

- reabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea dotărilor unităţilor de învăţământ din mediul 

rural şi zonele dezavantajate;  

- elaborarea şi implementarea Planului anual de acţiune pentru combaterea părăsirii timpurii 

a şcolii;  

- elaborarea planurilor de şcolarizare şi elaborarea curriculei în învăţământul profesional şi 

tehnic pe baza cerinţelor pieţei muncii;  

- formarea cadrelor didactice şi a directorilor/directorilor adjuncţi de unităţi de învăţământ 

preuniversitar;  

- finalizarea informatizării sistemului de învăţământ;  

- elaborarea strategiei de învăţare pe tot parcursul vieţii.  

 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Mediu constă în reducerea 

decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât 

din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice 

eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul 

plăteşte”. 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport constă în promovarea în 

România a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii 

de siguranţă a persoanelor și bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, 

la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor României. În cadrul acestui program 

au fost definite următoarele obiective specifice: 
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- modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru 

protecţia mediului înconjurător;  

- modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu 

principiile dezvoltării durabile;  

- promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal;  

- sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale 

transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane.  

 

Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative este 

acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul 

socio-economic al societăţii româneşti. Ca şi obiective specifice se menţionează: 

 

- obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de politici 

publice;  

- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul 

de descentralizare.  

 

Deziderate de la nivel european privind administraţia publică au fost traduse la nivel naţional 

prin introducerea în cadrul documentelor de strategie privind spaţiul administrativ din România a 

unor obiective vizând procesul de descentralizare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor publice. 

 

Una din principalele carenţe ale administraţiei publice româneşti a constat în managementul 

deficitar al instituţiilor publice care a fost în principal unul politic neglijându-se importanţa 

planificării şi managementului strategic ca instrumente manageriale. 

 

Provocările perioadei următoare cu privire la reforma continuă şi eficientă a administraţiei 

publice se leagă de crearea unui serviciu public mai transparent, eficient şi eficace, de existenţa unor 

iniţiative de promovare a unei guvernări deschise şi de implicarea societăţii civile în dezvoltarea unei 

strategii pentru investiţiile locale în vederea creşterii economice şi a creării de noi locuri de muncă. 

Totodată, se poate sublinia necesitatea reformării continue şi eficiente a administraţiei publice din 

România ţinând cont de crearea unui cadru normativ cuprinzând principiile pentru o reglementare 

eficientă. 
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2.3.  CONTEXTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE  

În anul 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor judeţene din 

România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea Europeană. Aceste 

regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut administrativ, deşi ele devin din ce în ce mai 

semnificative în dezvoltarea regională. 

 

Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale regionale şi au devenit membre 

ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile de 

dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană. 

 

Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr. 151 / 

1998,  privind dezvoltarea regională în România. 

 

România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în ţară, 

respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov. 
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Prezentare Regiunea Centru 

 

 

 

 

Regiunea Centru este așezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a 

Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, fiind străbătută de 

meridianul 25˚ longitudine estică și paralela 46˚ latitudine nordică. Cu o suprafață de 34 100 kmp, 

reprezentând 14,3 % din teritoriul României, Regiunea Centru ocupă poziția a 5-a între cele 8 regiuni 

de dezvoltare. Prin poziția sa geografică, realizează conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni de 

dezvoltare, înregistrându-se distanțe aproximativ egale din zona ei centrală până la punctele de 

trecere a frontierelor.  

 

Lipsit de câmpii propriu-zise, relieful Regiunii Centru cuprinde părți însemnate din cele trei 

ramuri ale Carpaților Românești (aproape jumătate din suprafața regiunii), zona colinară a Podișului 

Transilvaniei și zona depresionară de contact între zona colinară și cea montană. 

 

Rețeaua hidrografică este bogată, fiind formată din cursurile superioare și mijlocii ale 

Mureșului și Oltului și din afluenții acestora. Lacurile naturale sunt diverse ca geneză, cele mai 

cunoscute fiind lacurile glaciare din Munții Făgăraș, lacul vulcanic Sf Ana din Munții Harghita și 

Lacul Roșu, lac format prin bararea naturală a cursului râului Bicaz, Lacul Ursu. Cele mai importante 

lacuri antropice sunt cele de baraj de pe râurile Olt și Sebeș, lacurile sărate din fostele ocne de sare 

de la Ocna Sibiului , iazurile piscicole din Câmpia Transilvaniei. 



Strategia de dezvoltare locală - Comuna Alma, județul Sibiu 

2014-2020 

 

  
Pag. 21 

 
  

Clima din Regiunea Centru este temperat-continentală, variind în funcție de altitudine. În 

depresiunile intramontane din partea de est a regiunii se înregistrează frecvent inversiuni de 

temperatură, aerul rece putând staționa aici perioade îndelungate.  

 

Vegetația naturală este variată, prezentând o etajare altitudinală. În Câmpia colinară a 

Transilvaniei vegetația caracteristică este cea de silvostepă. 

 

Resursele naturale sunt diverse și includ importante rezerve de gaze naturale, sare, metale 

neferoase, materiale de construcții ( bazalt, andezit, marmură, travertin), mici depozite de cărbune 

inferior și numeroase izvoare de apă minerală. În afara resurselor subsolului, Regiunea Centru 

dispune de un remarcabil potențial hidroenergetic și de un valoros potențial forestier (pădurile și 

suprafețele împădurite ocupă aproximativ o treime din suprafața regiunii). 

 

Numărul populației Regiunii Centru, la începutul anului 2010, era de 2, 524 milioane 

locuitori, densitatea populației fiind de 74 loc./ kmp. Prin ponderea populației urbane, de 59,4 %, 

Regiunea Centru se numără printre cele mai urbanizate regiuni ale României, după Regiunea 

București-Ilfov și Regiunea Vest. Majoritatea orașelor au un număr mai mic de 20 000 locuitori, un 

singur oraș - Brașovul - are populația de peste 200 000 locuitori, iar două - Sibiul și Târgu Mureș - 

au între 100 000 și 200 000 locuitori. Populația Regiunii Centru se caracterizează printr-o mare 

diversitate etnică, lingvistică și religioasă. Românii formează 65,3% din totalul populației regiunii, 

maghiarii 29,9%, romii 4%, germanii 0,6%.  

 

Economia Regiunii Centru are o structură echilibrată, cu un o pondere încă importantă a 

industriei și un sector terțiar în dezvoltare rapidă. În anul 2008, Produsul Intern Brut/ locuitor în 

Regiunea Centru, exprimat la Paritatea de Cumpărare Standard (unitate de valută convențională care 

exclude influența diferențelor de preț dintre țări), era de 11250 euro (44,8% din media Uniunii 

Europene).  

 

Profilul industrial al regiunii este dat de industriile de construcții de mașini, prelucrarea 

metalelor, chimică, farmaceutică, materialelor de construcții, lemnului, extractivă, textilă și 

alimentară. Specificul industrial este mai pronunțat în județele Brașov și Sibiu, județe cu importante 

tradiții industriale. Bogatele resurse naturale existente în regiune, în special cele de gaze naturale și 

sare, au stat la baza dezvoltării industriei chimice. În anul 2007, în Regiunea Centru s-au obținut 
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42,2% din volumul de gaze naturale extrase la nivel național și 40,8% din producția națională de 

îngrășăminte chimice. Industriile de prelucrare a lemnului valorifică importantul potențial silvic al 

regiunii. Astfel, în Regiunea Centru se obțin 46% din producția națională de cherestea și aproximativ 

20% din cea de mobilier. 

 

Agricultura se află la începutul unui lung și dificil proces de modernizare și restructurare, 

menit să conducă la eficientizare și la valorificarea mai bună a importantului potențial agricol al 

regiunii. Condițiile de climă, relief și sol influențează într-o măsură importantă dezvoltarea 

agriculturii. Culturile de plante tehnice și de cartofi și practicarea zootehniei dispun de cele mai 

favorabile condiții naturale în regiune. În anul 2008, Regiunea Centru deținea 33% din producția 

națională de sfeclă de zahăr, 27% din cea de cartofi și 19% din șeptelul de ovine al României. 

 

Sectorul serviciilor are o contribuție importantă la formarea P.I.B., având o dezvoltare 

semnificativă în ultimii ani. Domeniile care au înregistrat cele mai mari creșteri sunt transporturile 

(în special transporturile rutiere și cele aeriene), telecomunicațiile, sectorul financiar-bancar și de 

asigurări, turismul. Rețeaua rutieră măsura, la sfârșitul anului 2008, 10714 km, din care 2788 km 

sunt drumuri modernizate, iar cea de cale ferată avea o lungime totală de 1337 km. Atât 

infrastructura de transport rutier cât și cea de transport feroviar necesită lucrări ample de reabilitare și 

modernizare.  

 

Turismul este unul din cele mai dinamice sectoare economice, care însă nu a atins nivelul de 

dezvoltare cerut de importantul potențial turistic al regiunii. În anul 2009, Regiunea Centru a reușit 

să atragă 1,1 milioane turiști cazați în structurile de primire turistică, fiind a doua regiune a țării ca 

destinație turistică. Principalele forme de turism practicate în Regiunea Centru sunt turismul montan, 

turismul balnear, turismul cultural și agroturismul.  
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DIRECŢIILE DE DEZVOLATARE ALE REGIUNII CENTRU 

 

Axa prioritară 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale 

 

Creșterea coeziunii teritoriale a Regiunii Centru prin sprijinirea dezvoltării urbane (atât a orașelor cu 

un nivel ridicat de dezvoltare cât și a orașelor confruntate cu problemele generate de restructurările 

economice), prin dezvoltarea infrastructurii tehnice (transport, comunicații, utilități, energie) și a 

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

 

Priorități specifice: 

Prioritatea 1.1. Creșterea coeziunii teritoriale prin sprijinirea dezvoltării urbane. 

Prioritatea 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport, comunicații și tehnico-edilitară. 

Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de educație, sănătate, sociale și situații de urgență. 

 

Axa prioritară 2. Creșterea competitivităţii economice, stimularea cercetării și inovarii 

 

Creșterea competitivității economice a Regiunii Centru prin valorificarea mai bună a potențialului 

regional, prin stimularea inovării și a economiei orientate spre cunoaștere, prin dezvoltarea unor 

instrumente specifice (infrastructura de afaceri, de transfer tehnologic, clustere, rețele de afaceri etc.) 

și prin crearea unui mediu atractiv pentru investiții. 

 

Priorități specifice: 

Prioritatea 2.1. Sprijinirea activităților de inovare și modernizare a IMM-urilor, creșterea gradului de 

internaționalizare al IMM-urilor. 

Prioritatea 2.2. Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale de afaceri, a clusterelor 

și a rețelelor de cooperare economică. 

Prioritatea 2.3. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, dezvoltare și inovare.  

Prioritatea 2.4. Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de transfer tehnologic, a centrelor de inovare și 

a spin-off-urilor și start-up-urilor inovative. 
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Axa prioritară 3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea 

utilizării surselor alternative de energie 

 

Protecția mediului înconjurător, conservarea biodiversității, diminuarea efectelor schimbărilor 

climatice și prevenirea riscurilor naturale, extinderea utilizării resurselor alternative de energie, 

îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul economic și în cel casnic. 

 

Priorități specifice: 

Prioritatea 3.1. Protecția mediului înconjurător și amenajarea, extinderea sau modernizarea 

infrastructurii tehnice. 

Prioritatea 3.2.  Conservarea biodiversității. 

Prioritatea 3.3.  Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale. 

Prioritatea 3.4.  Utilizarea resurselor alternative de energie. 

Prioritatea 3.5.  Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public,casnic și economic. 

 

 

Axa prioritară 4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii, stimularea 

utilizării surselor alternative de energie. 

 

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

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

economice și sociale față de localitățile din mediul urban. 

 

Priorități specifice: 

Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor  agricole, 

dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole și susținerea activităților de prelucrare a produselor 

agricole. 

Prioritatea 4.2.  Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic regional. 

Prioritatea 4.3. Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în 

localitățile rurale. 

Prioritatea 4.4.  Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale. 

Prioritatea 4.5. Dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale și de sănătate, susținerea dezvoltării 

comunitare. 
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Axa prioritară 5. Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităților culturale și recreative 

 

Dezvoltarea turismului la nivel regional prin punerea în valoare a patrimoniului turistic natural și 

antropic, prin extinderea și modernizarea infrastructurii turistice, prin îmbunătățirea și diversificarea 

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

industriilor creative din Regiunea Centru. 

 

Priorități specifice: 

Prioritatea 5.1.  Punerea în valoare a patrimoniului natural și antropic. 

Prioritatea 5.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de primire și agrement în scopul 

îmbunătățirii și diversificării serviciilor turistice oferite. 

Prioritatea 5.3. Dezvoltarea infrastructurii culturale, recreative și sprijinirea activităților culturale. 

 

 

Axa prioritară 6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale 

 

Creșterea coeziunii sociale la nivelul Regiunii Centru prin dezvoltarea resurselor umane (extinderea 

accesului locuitorilor din Regiunea Centru la servicii de educație, sănătate, sociale și ale 

administrației locale, diversificarea și creșterea calității acestor servicii), prin facilitarea reinserției 

sociale a persoanelor dezavantajate social și prin contracararea efectelor declinului demografic. 

 

Priorități specifice: 

Prioritatea 6.1. Îmbunătățirea accesului la formare profesională și educație pe tot parcursul vieții. 

Prioritatea 6.2. Creșterea ocupării și a calității umane privind forța de muncă. 

Prioritatea 6.3. Incluziunea socială și creșterea calității vieții grupurilor vulnerabile și comunităților 

defavorizate. 

Prioritatea 6.4. Contracararea  efectelor declinului demografic. 
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2.4.  CONTEXTUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE 

 

Prezentarea generală a judeţului Sibiu 

 

 
Județul Sibiu (în maghiară Szeben megye, în germană Kreis Hermannstadt) este un județ 

situat în sudul Transilvaniei în podișul cu aceelași nume, la nord de Carpații Meridionali, în 

România. Reședința județului este municipiul Sibiu. 

 

Vecini 

Județul Sibiu se învecinează la est cu județul Brașov, la vest și sud-vest cu Alba, la sud-est cu 

Argeș, la sud cu Vâlcea iar la nord cu județul Mureș. 

Suprafață 

Județul Sibiu se întinde pe 5.432 km
2
. ceea ce reprezintă 2,28 % din suprafața totală a țarii. 

Relief 

Zona de munte 

 Munții Făgărașului se întind pe teritoriul județului Sibiu cu partea lor vestică și sunt cei mai 

înalți munți din țară, cu vârfuri (Negoiu, Ciortea, Vârtopu, Vânătoarea lui Buteanu) cuprinse 

între 2.000 și 2.500 m. 

 Munții Lotrului 

 Munții Cindrelului 
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Zona depresionară 

 Depresiunea Făgărașului, cu doar o treime din suprafață atribuită județului Sibiu și cu o 

altitudine cuprinsă între 350 și 500 m. 

 Depresiunea Sibiului situată în dreapta râului Olt. 

 Depresiunea Săliștei 

 Depresiunea Apoldului 

Podișuri 

 Podișul Târnavelor 

 Podișul Hârtibaciului 

 Podișul Secașelor 

Hidrografie 

 Râul Olt cu afluenții: Arpașu, Porumbacu, Cârțișoara, Cibinul, Pârâul Nou. 

 Râul Târnava Mare 

 Râul Cibin cu afluenții săi: Hârtibaciu, Sadu, Sebeș, Rușcior, Strâmba, Râul Vadului. 

 Râul Sebeș care formează hotarul vestic al județului. 

Clima 

Județul Sibiu are o climă continental-moderată, cu diferențe de temperatură funcție de 

formele de relief, astfel temperaturile medii anuale oscilează întra 9,4 grade pe valea Oltului și scad 

sub 0 grade pe vârful Negoiu. Cantitățile de precipitații medii anuale sunt cuprinse între 650 mm. în 

zona depresionară și urcă peste 1.300 mm. in zona muntoasă. 

Flora și fauna 

Flora bine diversificată în specii de: conifere (brad, molid), foioase (fag, stejar, gorun, tei, 

paltin de munte, arțar, frasin), specii de arbuști (vișinelul, alunul, socul), specii de ierburi (păiuș roșu, 

iarba câmpului, țepoșică, pieptănăriță) și o gamă variată de specii floristice (macul de munte, crucea 

voinicului, daria, roua cerului,zambila sălbatică). 

Fauna cuprinde specii de: mamifere (capra neagră, cerbul, căpriorul, ursul, râsul, mistrețul, 

vulpea, iepurele, veverița), păsări (brumărița, mierla gulerată, fâsa de munte, sturzul de piatră, 

ciocârlia, potârnichea, gaița, cocoșul de munte, ierunca), reptile (șerpi, șopârle, broaște) și pești 

(păstrăv, biban, clean, crap). 
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Populația 

 Români - 340.836 

 Țigani - 17.901 

 Maghiari - 10.893 

 Germani - 4.117 

 Alții - 640 

 

Scurt istoric 

Descoperirile arheologice făcute pe raza județului atestă faptul că zona a fost locuită încă din 

paleolitic dovadă stau săpăturile de la Racovița unde s-a găsit un topor de silex aparținând culturii de 

prund. Fragmentele de ceramică, podoabele, uneltele, mormintele de inhumație, descoperite cu 

ocazia săpaturilor arheologice ne dovedesc parcurgerea prin etapele succesive ale istoriei (neolitic, 

epoca bronzului, epoca fierului). La începutul secolului al IX-lea, odată cu pătrunderea ungurilor pe 

teritoriul Transilvaniei, a început colonizarea cu sași a Sibiului. Primele fortificații au apărut 

începând cu secolul al XV-lea ca mod de apărare împotriva atacurilor otomane. În anul 1486 Sibiul 

împreună cu districtele Brașov și Bistrița formează "Obștea Sașilor" (Universitas Saxonum) , 

comerțul și activitatea intensă a breslelor sibiene fiind apreciate în întreaga Europă. În timpul 

revoluției de la 1848 la Sibiu s-a constituit Comitetul de Pacificațiune din care făceau parte Avram 

Iancu, Simion Bărnuțiu, Axente Sever. În anul 1871 ia ființă Banca Albina, cea mai mare bancă 

românească a acelor vremuri. Sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 

reprezintă o etapă de dezvoltare accentuată a întregului ținut, prin trecerea localităților mari, din 

târguri meșteșugărești în orșe industrial agrare. 

 

Economia 

Un rol important în economia județului îl au: industria de textile și de confecții, industria de 

pielărie și încălțăminte, industria de construcții a mijloacelor rutiere, industria materialelor de 

construcții (prin exploatarea zăcămintelor de marmură, argilă și nisipuri), industria de prelucrare a 

lemnului, industria alimentară (prin prelucrarea laptelui și a cărnii), comerțul, serviciile și turismul. 

Exploatarea resurselor naturale sarea și nămolul mineral sunt valorificate in stațiunile 

balneoclimaterice Bazna și Ocna Sibiului în tratarea unor afecțiuni. O ramură de bază a economiei 

acestui județ este și agricultura prin creșterea animalelor și cultivarea porumbului, cartofului și 

orzului. 
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Atracții turistice 

 Lacul fără fund de la Ocna-Sibiului 

 Rezervația de la Valea Sârbă 

 Lacul Bâlea 

 Iezerele Cindrelului 

 Depozitele de calcar de la Cisnădioara și Turnu Roșu 

 Mărginimea Sibiului 

 Rezervația de la Valea Sârbă 

 Biserica fortificată de la Biertan 

 Turnul scărilor, Sibiu 

 Biserica Franciscană, Sibiu 

 Turnul Tâmplarilor, Sibiu 

 Turnul Blănarilor, Sibiu 

 Stațiunea balneoclimaterică Băile Bazna 

 Stațiunea balneoclimaterică Ocna Sibiului 

 Stațiunea climaterică Păltiniș 

Diviziuni administrative 

Județul Sibiu are în componență 2 municipii, 9 orașe și 53 de comune. 

 

Direcţiile de dezvoltare ale judeţului Sibiu 

 

 INFRASTRUCTURA GENERALĂ  ŞI  SERVICII PUBLICE 

 ASISTENŢA SOCIALĂ 

 TURISMUL 

 AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ 

 EDUCAŢIA 

 SĂNĂTATEA 

 CULTURĂ, CULTE,  SPORT,  TINERET 

 PROTECŢIA MEDIULUI 

 AMENAJAREA TERITORIULUI  ŞI  URBANISM 

 CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ  ŞI  LEGĂTURILE  INTERINSTITUŢIONALE 
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3. SITUAȚIA EXISTENTĂ LA NIVEL LOCAL 
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3.1. Prezentarea generală a comunei 

 

Așezare 

 

Comuna Alma este amplasată în Podișul Dumbrăveni, în partea de nord - est a județului 

Sibiu, pe malul drept al râului Târnava Mare, la 13 km de municipiul Mediaş. 

 

Până în anul 2004 satele comunei Alma făceau parte din comuna Aţel, împreună cu satele 

Aţel și Dupuș. La 15.03.2004, în baza Legii nr.84/2004 privind înființarea unor comune, teritoriul 

administrativ al comunei Aţel este împărțit în două comune: 

- Comuna Aţel cu satele: Aţel și Dupuș; 

- Comuna Alma cu satele: Alma, Şmig și Giacăș. 

 

Pe lângă localitățile comunei trece șoseaua națională DN 14, Sighișoara - Sibiu, șosea de care 

este legată printr-un drum județean, DJ 142E. 

 

 Comuna Alma este alcătuită din 3 sate: 

 

-  Alma - reședința comunei – amplasat în sudul teritoriului administrativ al comunei, accesat 

prin drumul județean DJ 142E, din drumul național DN 14; 

-  Şmig - amplasat în partea vestică a comunei, accesat prin drumul comunal DC 19 care se 

desprinde din DJ 142E; 

-  Giacăş - amplasat în partea nord-estică a teritoriului administrativ al comunei, accesat prin 

DC 20 care se desprinde din DJ 142E. 
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Satele componente constituie un sistem de așezări interconectate energetic de cursul râului 

Târnava Mare, prin afluenții săi de ordin terțiar omonimi, Valea Şmigului și Valea Giacăşului. 

Teritoriile acestora urmăresc îndeaproape conturul bazinelor hidrografice ale celor două râuri, până 

la cumpăna de ape dintre Târnava Mare și Târnava Mică. Satul Alma este orientat axial pe flancul 

nordic al văii Târnava Mare. 

 

Comuna Alma se învecinează cu: 

 

- Comuna Bahnea, județul Mureș la nord; 

- Comuna Dârlos la vest; 

- Comuna Ațel la sud; 

- Comuna Bratei la sud-vest; 

- Orașul Dumbrăveni, prin satul Ernea la est. 

 

Suprafața actuală administrativă a teritoriului comunei Alma este de 3.762 ha, deținând 0.6% 

din suprafața întregului județ Sibiu.  

 

Coordonatele geografice ale celor trei sate sunt: Alma 46°13' latitudine nordică și 24°29' 

longitudine estică; Şmig 46°13' latitudine nordică și 24°26' longitudine estică; Giacăş 46°14' 

latitudine nordică și 24°28' longitudine estică. Prin aceste valori, teritoriul comunal este situat în 

arealul cvasicentral al teritoriului național. 

 

Distanțele din centrul localității până la: 

- Municipiul Sibiu: 70 km; 

- Municipiul Mediaș: 13 km; 

- Autostrada A1: 70 km; 

- Municipiul Sighișoara: 30 km; 

- Aeroportul Transilvania: 50 km; 

- Municipiul Târgu Mureș: 62 km; 
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Caracteristicile geologice şi geomorfologice 

 

Depresiunea Transilvaniei, în care se încadrează teritoriul comunei Alma, s-a format prin 

scufundarea unei mari suprafețe de origine carpatică. Conturarea acestei mari scufundări a început în 

Cretacic. După scufundare, depresiunea a fost invadată de apele marine și a început acumularea 

sedimentelor peste un fundament cristalin neuniform. Cele mai mari adâncimi ale bazinului de 

sedimentare traversează prin partea de nord actualul teritoriu al comunei Alma. Adâncimile ajung pe 

aliniamentul Deleni-Filitelnic la valori cuprinse între 5000 și 8000 m. Cele mai largi accepțiuni arată 

că s-au succedat cinci cicluri de sedimentare: 

a) Ciclul romanian, când se dispun primele formațiuni sedimentare; depunerea sedimentelor 

este întreruptă prin ridicarea fundamentului în timpul mișcărilor laramice; teritoriul devine 

uscat și se produc numeroase fracturi; 

b) În ciclul paleogen, procesul de sedimentare este discontinuu datorită oscilațiilor pe verticală a 

teritoriului, mișcări încadrate în faza pirineică. La finalul acestui ciclu, mișcările fazei savice 

au ridicat întreaga regiune, consecințele imediate fiind declanșarea unui accentuat proces de 

eroziune; 

c) Ciclul burdigalian permite argumentarea unei sedimentări aleatorii, condiționată de prezența 

timp îndelungat deasupra nivelului mării a unei părți importante din teritoriu; 

d) Ciclul tortonian-sarmațian este foarte important pentru întreg teritoriul Depresiunii 

Transilvane. Acum se depune sarea. De prezența stratului de sare se leagă configurația pre- 

actuală a teritoriului. Forma și prezența unor formațiuni deluroase, văi, etc. este rezultatul 

dinamicii specifice fragmentelor stratului de sare, spart sub apăsarea exercitată de stiva de 

sedimente acoperitoare. Fragmentele de sare de tipul sâmburilor au modelat stratele 

sedimentare superficiale sub forma unor cute prelungi denumite cute diapire; 

e) Ciclul pliocen cunoaște o extindere areală; acum întreaga arie depresionară este invadată de 

apă; se depun stive groase de sedimente. Cele mai groase pachete de sedimente se depun în 

zona Giacăș, unde forajele au identificat valori de circa 800 m. Mișcările de ridicare ale fazei 

rodanice au scos de sub ape întreaga depresiune, când începe și complexul proces al 

modelării sub aeriene. 

Finalitatea structral-geomorfologică a tectonicii sării a fost constituirea celor două tipuri de 

structuri pregnante în peisajul transilvan: structuri de anticlinale și sinclinale, strânse sub formă de 

domuri. 
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Cele mai vechi reliefuri din întreg spațiul transilvan sunt modelate la sfârșitului dacianului. 

Teritoriul comunal se subordonează în totalitate acestor etape ale devenirii spațiului transilvan, 

evoluția comună fiind o coordonată a întregului teritoriu intracarpatic, cu acceptarea diferitelor 

momente de discontinuitate ale evoluției geomorfologice specifice unora sau altora dintre 

compartimentele transilvane. 

Apărată ca o cetate de culmi interfluviale cvasicontinue, Alma este protejată la vest, nord și 

est de mai multe dealuri. Astfel este masivul Capu Dealului (448,8 m), unitate morfo structurală care 

se dispune pe o lungime impresionantă, traversând aproape întregul sector al Podișului Dumbrăveni, 

cuprins între cele două Târnave. 

 

Hidrologia 

Rețeaua hidrografică a teritoriului comunal este subordonată râului Târnava Mare, integrat în 

sistemul ternar al bazinelor hidrografice Mureș – Târnava Mică – Târnava Mare. Principala 

caracteristică a acestor subsisteme este evidenta asimetrie. Dispunerea principalului traiect 

hidrografic, respectiv râul Târnava Mare, este orientat aproximativ est-vest în timp ce afluenții de 

nord se dispun cvasimeridian. 

Rolul morfologic al râurilor este marcat de triada transport-eroziune-acumulare, însă fără ca 

ultima componentă să fie accentuată. Aproape întregul complex de forme prezente în cuprinsul 

teritoriului comunal este determinat fie direct de acțiunea rețelei hidrografice, fie indirect prin 

intermediul altor procese, controlate mai mult sau mai puțin de aceasta. Pe acest fond se pot distinge 

asocieri ale unor categorii de factori geo-morfogenetici, cazul structurii și al hidrografiei-când sunt 

concretizate veritabile reliefuri structurale. 

Pe lângă eroziunea în adâncime, în teritoriul comunei Alma un rol important îl are eroziunea 

regresivă a râurilor. Acest proces a fost influențat de mișcările neotectonice negative care au afectat 

nivelele de bază locale. 

Un alt mod de manifestare a eroziunii fluviatile este eroziunea laterală. Acest proces a 

condus, printr-o acțiune conjugată cu perioade de acumulare și de eroziune verticală, la apariția unui 

sistem bine conturat de terase. Sistemul de terase al Târnavei Mari este caracterizat, asemeni 

majorității râurilor din Podișul Târnavelor – de o evidentă asimetrie. Văile cu terase simetrice sunt 

prezente foarte rar și apar doar la afluenții de ordin inferior și doar în cazul unor reliefuri structural-

domale. 

Asimetria văilor este o consecință evidentă a structurii geologice, coroborată cu efectele 

mișcărilor neotectonice. Asimetria văilor și gradul de adâncire se datorează unei mișcări de lăsare a 
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zonei centrale a Bazinului Transilvan, imediat după schița actualei rețele hidrografice. La nivelul 

râurilor secundare, adaptarea la structură este reprezentată doar de cazuri izolate, marea lor 

majoritate fiind văi de tip subsecvent. 

Rețeaua hidrografică de pe teritoriul comunei Alma este parte integrantă a bazinului 

hidrografic al Mureșului, subcomponenta Târnava Mare, limitele teritoriului suprapunându-se în 

principal liniei de cumpănă a apelor. Acest fapt este determinat de forța nivelului de bază local 

constituit de Târnava Mare, către care converg cele două cursuri principale Valea Giacășului și 

Valea Şmigului, dar și cursuri nepermanente, cum ar fi Pârâul din Lazuri și Pârâul lui Rucuș, Pârâul 

Maghiar sau izvoare, cum sunt cele din zona Rupturi. 

Principalele surse de alimentare ale râurilor din perimetrul comunei, care sunt în general de 

mici dimensiuni, cu excepția colectorului principal, râul Târnava Mare, sunt reprezentate de apele 

rezultate din ploi, topirea zăpezilor și din apele subterane. 

Pe râul Târnava Mare, viitura din 25 august 2005 a produs pagube în sectorul din amonte de 

Alma. La Dumbrăveni a inundat o serie de hale industriale, iar la Brăteiu a inundat 20 ha cultivate cu 

porumb. În Alma, efectele viiturii au fost slab resimțite, doar 0.2 ha de pășune fiind inundate. 

Teritoriul comunal ocupă zone de terasă și versant mai bine adăpostite de aceste fenomene 

hidrometeorologice. 

 

Clima 

 Clima specifică teritoriului comunei Alma prezintă particularități specifice Podișului 

Târnavelor, ca subdiviziune geografică superioară de încadrare. Datorită interacțiunii dintre factorii 

climatogeni, fenomenele climatice au un pronunțat caracter variabil. Radiația solară totalizează la 

nivelul teritoriului aproximativ 115-120 kcal/cmp. Cele mai mari valori în cursul anului se 

înregistrează în luna iulie, circa 16.7-17.5 kcal/cmp. La polul opus, cele mai mici valori ale radiației 

solare pot fi înregistrate în luna decembrie, când se acumulează un minim radiativ de 2.2-2.4 

kcal/cmp, situație facilitată de un grad ridicat al nebulozității și de durata mai scurtă a zilei. 

 Starea vremii este caracterizată de temperaturi ridicate circa 2-3 zile, după care aerul polar 

rece înlocuiește, prin dislocare, aerul mai cald. Fenomenul poate conduce la apariția precipitațiilor de 

scurtă durată. 

 Starea vremii în teritoriul comunal este deranjată de pătrunderea maselor de aer cu frecvențe 

diferite, care, după natură, direcție, vor determina influențe caracteristice. Cea mai mare frecvență o 

au masele de aer maritim-polare vechi (35.5%) și maritim-polare (6.4%). Acestea pătrund dinspre 

vest și nord-vest și determină o vreme blândă vara, cu înnourări repetate și precipitații bogate. Cu o 
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frecvență destul de rară se resimt influențele maselor de aer polar-continental reci și uscate iarna și 

calde și secetoase vara, care produc răciri accentuate din timpul iernii sau înghețuri timpurii de 

toamnă sau pe cele tardive, de primăvară. 

 

 Izoterma anuală de 9˚C pătrunde dinspre vest până la est de Mediaș, fiind specifică treptei de 

luncă din cadrul teritoriului comunei Alma. Temperaturile medii anuale cele mai scăzute, de circa 7-

8˚C, se înregistrează pe culmile periferice teritoriului comunal, situate la altitudini mai mari de 500 

m. Cel mai înalt punct este Dealul Hula Rece, de 555,8 m, situat la nord de Giacăș. 

 În timpul anului, valorile termice lunare înregistrează un minim în ianuarie (-4.4˚C) și un 

maxim în iulie (18.7˚C), cu o amplitudine medie anuală de 23.1˚C. 

 Primul îngheț apare cel mai frecvent în prima decadă a lunii octombrie, în timp ce ultimul se 

produce, de regulă, în a doua decadă o lunii aprilie. 

 Umezeala relativă a aerului. Teritoriul comunei Alma se încadrează în arealul cu cele mai 

ridicate valori ale umezelii relative a aerului din cadrul Podișului Târnavelor. Pe acest fond se 

înregistrează două maxime și două minime anuale. Prima maximă, cea principală, se produce în 

decembrie – 87-91%. A doua maximă, cea secundară, corespunde maximului pluviometric care se 

produce în iunie; prezintă valori cuprinse între 72-77%. Cele două minime se înregistrează astfel: 

minimul principal – în aprilie, cu valori de 67-74%; minimul secundar – în lunile iulie-august, 

suprapunându-se temperaturilor ridicate de vară. 

 

Precipitaţiile atmosferice 

 Iarna cad cele mai mici cantități de precipitații, oscilând între 75-110 mm, circa 13-16% din 

cantitatea anuală. Cele mai scăzute cantități din acest interval cad în luna februarie, totalizând 25-35 

mm. Primăvara, cantitățile de precipitații cresc la 140-190 mm, ceea ce reprezintă aproximativ 25% 

din cantitatea anuală. Creșteri spectaculoase ale cantităților de precipitații se înregistrează între lunile 

martie-aprilie și aprilie-mai, când aportul suplimentar lunar este de 20-25 mm. 

 Perioadele de secetă nu s-au extins la mai mult de două luni consecutiv. Cele mai mici 

cantități de precipitații lunare s-au înregistrat în mai, iunie și iulie (25-35 mm) și, respectiv, în lunile 

septembrie-martie, când s-au înregistrat sub 5 mm. 

 Durata medie a ploilor torențiale înregistrate în teritoriul comunei Alma a fost de circa șase 

ore. Cea mai mare intensitate a fost de 4.90 mm/min. și s-a înregistrat la Mediaș în 11 iulie 1941. 
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Stratul de zăpadă 

 Pe teritoriul comunei Alma, prima ninsoare cade de regulă în prima decadă a lunii decembrie 

sau în ultima decadă a lunii noiembrie, în funcție de altitudinea medie a vetrelor de sate. Ultima 

ninsoare cade frecvent în perioada 15-25 martie. Cel mai gros strat de zăpadă se înregistrează 

frecvent în a doua decadă a lunii februarie, 8-15 cm. 

 

Vântul 

 Pe teritoriul comunei Alma, circulația aerului este predominant vestică. Influențele periferice 

sunt determinate de canalizarea aerului la nivelul văilor afluente. 

 Starea de calm atmosferic caracterizează volume de aer ale căror viteze sunt nule sau nu 

depășesc 100 km/h. În cursul anului se înregistrează un maxim în octombrie și unul, sensibil 

apropiat, în decembrie. Minimul principal al calmului atmosferic se produce în intervalul martie-

aprilie.  

 

Vegetația 

 Elementul vegetal dominant în peisajul unui teritoriu este pădurea. Pădurile comunei Alma 

sunt reprezentate de asociații de stejari și fagi. Spațiul forestier ocupă aproximativ 866 ha, cca. 23% 

din suprafața comunei. Terenurile forestiere sunt arondate la două ocoale silvice distincte. 

 Structura actuală a spațiului forestier comunal relevă cvasi absența pădurilor de fag, întrucât, 

cu mici excepții, dealurile cu altitudini de peste 500 m, unde această specie forestieră găsește condiții 

optime de vegetare, nu sunt prezente. Totuși, acolo unde se întâlnesc rarele exemplare de fag, acestea 

aparțin subspeciei Fagus sylvatica. Pe dealurile de sus se pot identifica exemplare izolate de gorun, 

tei,  arțar, jugastru sau arțarul de câmpie, frasin sau mojdrean, plop tremurător, soc negru, corn, 

păducel și lemn câinesc. 

 Există în proporții variabile specii precum cireșul, părul pădureț, mărul pădureț. Stratul 

arbustiv este compus din specii comune coamelor de dealuri: păducel, corn, lemn câinesc, sânger, 

dârmox, clocotiș. Pe dealurile mai joase sunt liziere de stejar pedunculat, frasin, cireș și gorun. 

 Vegetația ierboasă a luat locul gorunetelor defrișate sau este prezentă în etajul specific, 

alcătuind pajiștile. Speciile vegetale sunt reprezentate de Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, 

Poa pratensis, Achillea milefolium, Medicago falcata, Thymus pannonicus, Filipendula vulgaris. În 

spațiile mai coborâte, predispuse unui regim hidric moderat sau mai sărac, se dezvoltă pajiștile cu 

Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Koeleria makrantha, Thymus pannonicus, Bothriocloa 

ischaemum, Adonis vernalis. La nivelul comunei, vegetația ierboasă, caracteristică pășunilor și 
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fânețelor, ocupă o suprafață de 489 ha, respectiv 906 ha și este bine valorificată economic, creșterea 

animalelor ocupând un loc important în economia locală.  

 

Fauna 

 Caracteristicile de mediu din pădurile locale oferă condiții de viață comune următoarelor 

specii: căprioara, porcul mistreț, vulpea, lupul, iepurele, acesta fiind mai bine răspândit. Dintre păsări 

menționăm specii comune, cum ar fi cinteza, sturzul călător, coțofana, mierla, ciocănitoarea mare, 

pițigoiul mare, cucul, și cele comune vrabia, turturica, gugustiucul, codubatura albă, corbul cu 

subspecia larg răspândită – cioara, uliul. 

 Mare atractivitate avea în trecut pescuitul în Târnava Mare. Aproape în fiecare gospodărie din 

Alma se putea vedea plasa de pescuit. Existența acumulărilor lacustre de tip eleșteu, a permis 

dezvoltarea masei ihtiofaunistice, astfel încât pescuitul a devenit o ocupație frecventă. Astăzi, pe 

teritoriul comunei există o acumulare de apă, heleșteul din sectorul inferior al văii Giacășului, 

amplasat la limita cu intravilanul satului Alma. Ihtiofauna locală este specifică râurilor de deal și 

podiș, caracteristică etajului mrenei, alături de care sunt prezente exemplare de clean, scobar, somn, 

știucă.  

 

Solurile 

 Solul comunal este reprezentat de argiluvisolurile și cambisolurile, care acoperă 85 % din 

teritoriu. Celelalte categorii de soluri sunt prezente pe areale mai mici. Din clasa argiluvisolurilor 

identificăm următoarele tipuri de soluri:  

- soluri brune argilice;  

- soluri brune luvice, cele mai des identificate în cadrul teritoriului;  

- soluri brune luvice pseudogleizate, mai slab reprezentate;  

- luvisolurile albice, bine reprezentate în jumătatea sudică a teritoriului comunal;  

- planosolurile, prezente doar izolat în sectorul nord-estic al aripii de sud. 

 Clasa molisolurilor conţine soluri mai slab reprezentate ca pondere areală în teritoriul 

comunei Alma. Sunt identificate tipurile cernoziomul cambic, cernoziomul argiloiluvial, 

pseudorendzina cambică. 

 Din clasa cambisolurilor există solurile brune eumezobazice puțin extinse și solurile 

hidromorfe. 
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3.2.  Istorie și tradiții 

 

Istoric 

Primul document care menționează un sat cu numele Alma a fost emis la Alba Iulia, în 28 

mai 1289. Alte documente păstrate, referitoare la satele sibiene Alma, Şmig și Giacăş nu conțin 

referiri explicite la momentul așezări pietrei de temelie a comunităților. 

 

Alma 

 Satul Alma (Alma Mică Săsească) este menționat începând cu anul 1317 în forma possessio 

Almas, terra seu possessio Almas (1325), Almaas (1446), Szászalmás (1760-1762 – în conscripția 

Buccow), Szász (Kis) Almás, Almáschken, Almas (1854 - în Buletinul Guberniului Provinciale 

pentru Marele Principat Transilvania), Kűkűllöalmás (1913 – în Magyaroszág – A magzar szent 

korona országainak helységnévtára – Indicatorul localităților din țările sfintei coroane maghiare).   

 
Alma în Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-73  

Oiconimul Alma cu care este desemnat satul este extrem de răspândit pe teritoriul 

Transilvaniei, în special în forma Almaș (Háromalmás), Almaș-Iratoș (Almásiratos) – județul Arad, 

Almașu (Váralmás) – județul Sălaj, Almaș-Săliște (Almásszelistye), Almașu Mic (Keresztényalmás), 

Almașu Mic de Munte (Kisalmás), Almașu Sec (Szárazalmás), Almășel (Almasel) – județul 

Hunedoara, Almașu de Mijloc (Középalmás), Almașu Mare (Nagyalmás) – județul Alba, Almașu 

Mare (Kozmaalmás), Almașu Mic (Szóvárhegy) – județul Bihor. Există sate cu denumiri actuale 

diferite, menționate în documentele medievale cu derivate ale oiconimului Alma: Almakerék 

(Mălâncrav - județul Sibiu), Almamezö (Hidișelul de Jos – județul Bihor). În cartea sa dedicată 

începutului colonizării sașilor în Transilvania, Thomas Nägler, referindu-se la oiconimul cu care este 

desemnat satul Alma Vii (Almen), consideră că termenul Alma ar deriva din germanul alm, cu 

semnificația ulm. Desigur această explicație este acoperitoare pentru acele părți ale Transilvaniei 
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unde au fost colonizați sașii. Conform lingvistului Iorgu Iordan, oiconimul Alma are semnificația 

măr (mag. almá = măr, almás = merișor, livadă cu meri). 

Documentul care menționează pentru prima dată satul Alma este emis de regele Ungariei, 

Carol Robert de Anjou, în 29 martie 1317. Din el reiese că satele Alma și Şmig erau, alături de 

Dârlos, moșii ale nobilului Symon de Szalók. Actul menționa protecția pe care regele Ungariei o 

acorda proprietăților banului Symon de Szalók, în special Alma, Dârlos și Şmig. 

 

Șmig 

 De la prima atestare, 1317, satul Șmig (germ. Schmiegen, mag. Somogyom) este menționat în 

forma possesio Sumugun (1317), terra seu possesio Symyg (1325), Sumugy (1352) possesio 

Sumugyon (1389) Somog (1392), Somogu (1395), Somogyon (1587-1589 – în Adatok a dezsma 

fejedelemségkori adminisztráción jahóz – Date cu privire la administrarea dijmelor pe timpul 

principatului, Cluj, 1945), Smig (1733 – în conscriptia Klein), Somogyon (1760-1762 – în conscripția 

Buccow), Smiegen (1850 – în Statistica Transilvaniei din 1830 și 1850), Somogyom, Schmiegen, 

Smig (1854 - în Buletinul Guberniului Provinciale pentru Marele Principat Transilvania). 

Așezarea era numită de sași Schmiegen, probabil cu semnificația a șerpui, a îndoi, a mlădia, 

datorită văii care se îndoaie ca un șarpe printre șirurile de dealuri. Thomas Nägler, în cartea dedicată 

așezării sașilor în Transilvania, înscrie numele satului Șmig (Schmiegen) în lista sa, fără să ofere o 

explicație legată de originea oiconimului. Trebuie remarcat însă că primul proprietar cunoscut al 

moșiei Șmig menționat documentar, este nobilul Symon de Szalók, care deținea proprietăți și în 

comitatul Somogyi de pe teritoriul Regatului Ungariei, iar asemănarea dintre cele două denumiri 

(Somogyi – Somogyom) nu poate să fie întâmplătoare. Este posibilă o apropiere toponimică între 

Somogyi și Somkút (Șmocuta Mare – Șomcuta Mică), de la mag. som = corn și kút = fântână.  

Numele localității este pomenit prima dată într-un document datat în 29 martie 1317. La acea 

dată, moșia Sumugun aparținea, alături de Dârlos și Alma, banului Symon. Documentul din 1317 

arată că orice oameni de stare slobodă, care ar veni și ar dori să se așeze pe pomenitele moșii, să se 

poată aduna slobod și să stea acolo netulburați, sub osebita noastră ocrotire. Când afirmă că acordă 

libertate și protecție celor care doresc să se așeze în Șmig, Alma și Dârlos, regele Ungariei, Carol 

Robert de Anjou, se referă cu siguranță la coloniștii sași. Regruparea românilor, în majoritate iobagi, 

pe alte moșii era puțin probabilă. Cert este că sașii se stabilesc într-un număr destul de mare în zonă 

și formează în Șmig, Alma și Giacăș comunități catolice bine organizate, încadrate sistemului 

administrativ al Transilvaniei.  

 



Strategia de dezvoltare locală - Comuna Alma, județul Sibiu 

2014-2020 

 

  
Pag. 41 

 
  

Giacăș 

Numele Giacăș provine din antroponimul german Jakob, satul lui Iacob. În Transilvania 

medievală au existat și alte sate care au purtat oiconimul Jakobsdorf: Iacobeni (județul Sibiu) și 

Sâniacob (județul Bistrița). Din 1337, când cunoaște prima atestare documentară, așezarea este 

menționată în forma possesio Gyakteluk, Gyakusteleky (1337), Gyaktelke (1351), Gyakus (1360), 

Gyakos (1435), Kekes (1496) , Gijeke (1733 – în conscripția Klein), Gzsakes (1750 – în conscripția 

Aaron), Fákos, Gyákos (1760-1762 – în conscripția Buccow), Gyákos (1805 – în conscripția Dósa), 

Gyákos, Iagekobsdorf, Giacheș, Giacăș (1854 – în Buletinul Guberniului Provinciale pentru Marele 

Principat Transilvania).  

În secolul al XIV-lea, moșia Giacăș a aparținut urmașilor banului Symon de Szalók. Conform 

documentul din 1337, care reprezintă prima atestare documentară a localității, Giacășul aparținea 

fiului lui Symon, Mihail (Mychaelis), care avea în proprietate și moșiile Alma și Șmig. Moșia 

Giacăș, alături de Alma, Șmig, Dârlos și Băbuț, este obiectul litigiului dintre fiul banului Symon, 

Nicolae de Dârlos, și fii fratelui său, Mihail de Alma și Șmig (Jacob, Petrus, Johann și Symon). 

Conflictul, care a marcat relațiile dintre ei un număr mare de ani, s-a stins în anul 1360 prin 

intervenția capitlului din Alba Iulia. Conform documentului emis de această instanță, moșia Giacăș a 

revenit fiilor lui Mihail de Alma și Șmig.  

 

Tradiţii 

Tradițiile  și  obiceiurile  se  păstrează  încă  vii  în  comuna  Alma  cu  prilejul  diferitelor  

sărbători  creștine, cum  ar  fi: 

 colindele din preajma sărbătorilor de iarnă (steaua, pluguşorul, sorcova); 

 ouăle roșii de Paști, mucenicii; 

 obiceiurile  de  nuntă, botez, înmormântare; 

 ziua comunei, sărbătorită anual în prima duminică a lunii septembrie. 
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3.3. Populația și dezvoltarea socială 

 

Populația stabilă totală a comunei Alma este de 1.886 de locuitori în 779 gospodării. 

În cadrul recensămintelor populației s-a observat în ultimii ani o scădere a populației astfel că 

în 2011 au figurat un număr total de locuitori de 1.886, față de 2.100 locuitori înregistrați la 

recensământul din 2002. 

 

Populația pe sexe, grupe de vârstă, etnie, religie și sate componente la RPL 2011 este 

prezentată după cum urmează: 

 

Localitatea Număr persoane 

Alma 787 

Şmig 857 

Giacăș 242 

 

 

Populația pe sexe  Număr persoane 

Masculin 961 

Feminin 925 
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Populația 

pe starea 

civilă 

 

Total 

 

Necăsătorit 

 

Căsătorit 

 

Văduv 

 

Divorţat 

Pers. care trăiesc 

în uniune 

consensuală 

Total 1886 715 911 213 46 36 

Masculin 961 441 458 29 33 18 

Feminin 925 274 453 184 13 18 

 

Populația stabilă după religie la RPL 2011 

 

Religia Alma Şmig Giacăş Total 

Ortodoxă 536 616 244 1396 

Romano-catolică 2 119 0 121 

Greco- catolică 10 20 0 30 

Reformată 225 98 0 323 

Evanghelică-lutherană 2 5 0 7 

Penticostală 6 0 0 6 

Fără religie 2 0 0 2 

Ateu 0 1 0 1 
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Populația stabilă după etnie RPL 2011 

Etnia Alma Şmig Giacăş Total 

Români 500 632 204 1336 

Maghiari 234 222 0 456 

Romi 47 1 40 88 

Germani 2 0 0 2 

Altă etnie 0 4 0 4 

 

 

 

Populația stabilă după limba maternă 

Limba Maternă Alma Şmig Giacăş Total 

Română 550 642 244 1436 

Maghiară 233 217 0 450 

Rom 0 0 0 0 
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Populația stabilă pe grupe de vârstă 

 

Grupe de vârste Număr persoane 

0-4 ani 78 

5-9 ani 104 

10-14 ani 115 

15-19 ani 136 

20-24 ani 96 

25-29 ani 106 

30-34 ani 128 

35-39 ani 159 

40-44 ani 164 

45-49 ani 92 

50-54 ani 101 

55-59 ani 140 

60-64 ani 132 

65-69 ani 106 

70-74 ani 86 

75-79 ani 66 

80-84 ani 46 

Peste 85 ani 31 

Total 1886 
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Evoluția populației în perioada 1850-2011 

Anul  Alma Şmig  Giacăş  Total 

1850 769 816 323 1908 

1857 766 845 345 1956 

1869 874 863 356 2093 

1880 718 767 298 1783 

1890 729 743 347 1819 

1900 781 816 370 1967 

1910 833 1002 373 2208 

1920 900 979 457 2336 

1930 916 993 467 2487 

1941 949 1093 478 2520 

1956 963 1067 452 2482 

1966 989 1019 421 2429 

1977 1052 1126 428 2606 

1992 884 996 319 2199 

2002 880 959 261 2100 

2011 787 857 242 1886 
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3.4.  Infrastructura, organizarea teritoriului, servicii și utilități publice 

 

Comuna Alma se află în partea de nord - est a județului Sibiu, având ca suprafață 

adminsitrativ- teritorială 3.762 ha. 

 

Din bilanțul teritorial extras, rezultă că 70 % din suprafața totală a comunei îl reprezintă 

terenul agricol, respectiv 2.632 ha, iar diferența de 30 %, respectiv 1.130 ha, este teren neagricol.  

 

Structural terenul este împărțit astfel: 

 

Terenuri Suprafața (ha) 

Arabil 1.043 

Pășuni 632 

Fânețe 953 

Vii 4 

Păduri 866 

Ape  42 

Căi de comunicatie și căi ferate 65 

Terenuri ocupate cu construcții 117 

Terenuri degradate și neproductive 40 
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Fondul de locuit este alcătuit din locuințe individuale de tip rural, cu loturi în imediata 

apropiere. Starea construcțiilor este în general bună sau foarte bună.  

 

Infrastructura rutieră 

 

Localitatea este situată pe DJ 142E,  la 13 km distanță de municipiul Mediaș. 

 

Teritoriul comunei Alma este străbătut de drumuri care se încadrează în următoarele 

categorii:  

 drumul județean DJ 142E, cu o lungime de 1.824 m, asfaltați și 2.590 m rețea stradală 

secundară,  pietruiți, în satul Alma; 

 drumul comunal DC 19 cu o lungime de 3.333 m tratament dublu bituminos și rețea stradală 

secundară în lungime de 2.840 m pietruiți în satul Şmig; 

 drumul comunal DC 20  cu o lungime de 2.890 m tratament dublu bituminos și rețea stradală 

secundară cu o lungime de 892 m, acoperită cu strat de piatră, în satul Giacăş; 

1043
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 rețea  de cale ferată: teritoriul administrativ al localității este traversat de cale ferată pe o 

lungime de 5.5  km; 

 drumuri de exploataţie 25 km. 

 

Alimentarea cu apă și canalizare 

 

Toate satele comunei Alma dispun de un sistem centralizat de canalizare pe o lungime de 

14,4 km, astfel: 5,82 km în satul Alma,6,23 km în satul Şmig și 2,35 km în satul Giacăş, lucrare 

finalizată în anul 2012. 

 

De rețeaua de alimentare cu apă beneficiază în prezent satul Alma care se întinde pe o 

lungime de  4,9 km, rețea introdusă în anul 2009, dar urmează să fie implementată și în satele Şmig 

cu 7,88 km și Giacăş cu 3,24 km. 

 

Foto: Bazin şi staţia de tratare a apei 
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Foto: Staţia de epurare 

 

Alimentarea cu gaze naturale  

 

 Satele Alma și Şmig sunt prevăzute cu rețea de distribuție gaze naturale, extinsă și 

modernizată în decursul timpului la majoritatea gospodăriilor populației, asigurând astfel necesarul 

de gaze pentru încălzirea locuințelor, prepararea apei calde menajere și prepararea hranei.  

 Lungimea rețelei de gaze din satul Alma este de 7,444 m rețea aducțiune + 1,958 m 

branșamente, iar în satul Şmig lungimea este de 6,409 m + 3,134 m branșamente, lucrări finalizate în 

anul 1994. 

 În satul Giacăş nu există rețea de distribuție gaze naturale, decizia aparținând locuitorilor 

satului. 

 

Alimentarea cu căldură  

 

În satele Alma și Şmig gospodăriile populației se încălzesc în sistem individual, utilizând 

drept combustibil gazul metan, lemnul sau alți combustibili. În gospodăriile proprii locuitorii dețin 

sobe care folosesc drept combustibil gazul metan sau lemnul. 

În satul Giacăş nu există rețea de distribuție gaze naturale, locuitorii folosind doar lemnul 
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pentru încălzirea locuințelor. 

 

Alimentarea cu energie electrică 

 

În prezent toate locuințele sunt conectate la rețeaua de electricitate. 

 

Comuna Alma este racordată la sistemul de alimentare cu energie electrică din stația 110/20 

kv A. Vlaicu-Mediaș, printr-o linie LEA 20 Kv, de tip aerian, realizată pe stâlpi de beton. 

În perimetrul comunei sunt amplasate 5 posturi de transformare (PT), astfel: 2 PT în satul 

Alma, 2 PT în satul Şmig și 1 PT în Giacăş, posturi de transformare de 20/0.4 Kv. 

 

Consumatorii din localitate sunt în principal consumatori casnici la care se adaugă consumul 

edilitar: clădiri administrative, școli, biserici, dispensar, cămine culturale, magazine, etc. Consumul 

este structurat în principal în consum monofazic – specific abonaților casnici. 

 

Lungimea rețelei de  iluminat stradal este de 5,8 km în satul Alma, 6,2 km în Şmig si 2,3 km 

în satul Giacăş. 

 

Rețelele de internet și de telecomunicații 

 

Rețeaua telefonică, fixă și mobilă, a satelor Alma și Şmig este asigurată de operatul Telekom, 

care asigură și accesul la internet și televiziune prin cablu, alături de MegaNet.  

Satul Giacăş este racordat la reţeaua de telefonie fixă prin operatorul Telekom. 

  

Serviciul public de salubritate 

 

Fiecare gospodărie, instituiție, agent economic a încheiat un contract cu operatorul economic 

local specializat S.C. ECO SAL Mediaș, contract care prevede colectarea deșeurilor o dată pe 

săptămână. 

 

Lucrările de administrare și întreținere a domeniului public se realizează cu persoane 

beneficiare a ajutorului social, apte de muncă (Legea 416/2001 privind venitul minim garantat), cu 
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cetățenii care au obligația de a participa la lucrările edilitar-gospodărești, conf. O.G. 21/2002 privind 

gospodărirea localităților urbane și rurale. 

 

Transportul public 

 

În prezent, pe raza comunei există transport public asigurat de un operator de transport 

persoane, care efectuează transportul cetăţenilor între Mediaș și satele Alma, Şmig și Giacăș, cu 

autobuze. 

 

Transportul se poate efectua și cu trenul din gara Aţel, cea mai apropiată staţie este Mediaş. 
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3.5.  Educație 

 

Interesul timpuriu al comunităților pentru educarea copiilor s-a concretizat în școli organizate 

mai întâi pe lângă bisericile reformată (Alma), evanghelică (Șmig și Giacăș), greco-catolică (Șmig și 

Giacăș) și ortodoxă (Alma). 

 

Școala de stat a funcționat de la înființarea sa, în 1919, într-o clădire închiriată, aflată la 

periferia satului. Clădirea avea o singură încăpere, era lipsită de dependințe, ceea ce îngreuna destul 

de mult procesul de învățământ. Nu exista un spațiu pentru depozitarea materialului didactic, 

achiziționat după multă stăruință pe lângă autorități sau confecționat de învățători împreună cu elevii 

lor. Deși localul era necorespunzător, se făceau eforturi pentru întreținerea și igienizarea lui. Într-un 

proces verbal din 22 octombrie 1926 se nota că în sala de clasă este ordine și curățenie, iar 

padimentul este proaspăt uleiat. Pentru că satul se întindea pe o lungime de doi kilometri, era dificil 

pentru copiii mici să meargă la școală. Din acest motiv, încă din 1926 se semnala nevoia urgentă de a 

se edifica un nou local pentru școală. Prin aplicarea legii de reformă agrară din 1920-1921 au fost 

expropriate două terenuri intravilane din proprietatea moșierului Kabos Francisc, aflate în zona 

centrală a satului, cu scopul de a se construi o clădire destinată învățământului, însă începerea 

lucrărilor a fost amânată din lipsă de fonduri. În 1927, școala s-a mutat în centrul satului, într-o 

clădire achiziționată de la moșierul Kabos Francisc, numită Casa florilor, pentru că a fost folosită o 

vreme de proprietar pentru îngrijirea florilor în anotimpul rece. Casa florilor - care este astăzi sediul 

primăriei Alma - oferea școlarilor două săli de clasă, curate și luminoase, cu spațiu relativ suficient 

pentru desfășurarea procesului didactic în perioada imediat următoare primului război mondial. Un 

proces verbal din 22 februarie 1928 semnalează că a început construcția unui nou local pentru școală. 

Clădirea a fost finalizată parțial în anul 1930. Elevii s-au mutat în școala nouă, care avea cancelarie, 

hol și două săli de clasă cu toate dotările necesare desfășurării activității didactice. Cea de-a treia sală 

a rămas în construcție multă vreme. Un subinspector școlar semnala, în 27 martie 1940, că ar fi 

necesare trei săli de clasă, pentru că cele două încăperi nu pot cuprinde toți elevii obligați a cerceta 

școala. Se impune deci în mod imperios, luarea măsurilor necesare pentru terminarea sălii a III-a, a 

cărei construcție a început de mai înainte și care, din cauza intemperiilor, începe a suferi, cauzând 

chiar pagube însemnate. Cea de-a treia sală de clasă a fost finalizată în vara anului 1943. În 1944 i s-

a dat întrebuințarea vremelnică de cantină pentru elevii și profesorii refugiați din Moldova, care au 

locuit în Alma câteva luni. Clădirea școlii a fost folosită timp de 24 de ore, în septembrie 1944, de 

comandamentul armatei rusești, aflată în trecere prin localitate. În urma scurtei vizite rusești au 
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dispărut exponate din muzeul școlar, banii Cooperativei școlare și alte obiecte care nu au mai putut fi 

recuperate. Îngrijirea curții școlii a fost o preocupare constantă a învățătorilor și elevilor. Inspectorii 

școlari au remarcat multitudinea florilor și grădina cu zarzavaturi. Clădirea veche a școlii, renovată 

recent, este folosită în prezent pentru cursurile școlii primare. Are o suprafață de 258 mp, trei săli de 

clasă, cancelarie și anexă. În anul 1938 a fost edificată o construcție cu destinația locuință pentru 

directorul școlii. Ea nu era finalizată în anul 1940 și o parte se degradase deja din cauza ploilor. 

Vizita la notar și la primarul Almei a directorului școlii, Dumitru Radu, a fost urmată de promisiunea 

unui sprijin financiar pentru finalizarea locuinței. Din 1948, ciclul gimnazial și-a desfășurat 

activitatea în clădirea fostului conac al lui Kabos Francisc din zona centrală a satului. Construită în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea, clădirea a fost reparată capital și modernizată în anul 1995. Are 

o suprafață utilă de 317 mp, patru săli de clasă, două holuri, o cancelarie, biroul conducerii și arhivă 

pentru păstrarea documentelor. 

 

În comuna Alma, în prezent funcționează următoarele unități de învățământ: 

 

- Școala Gimnazială Alma: 

- Școala Gimnazială Șmig 

- Școala Primară Giacăș 

- Grădiniţa cu program normal Alma 

- Grădiniţa cu program normal Șmig 

- Grădiniţa cu program normal Giacăș 

 

Toate unitățile de învățământ sunt reabilitate, sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, 

calculatoare, multifuncționale, grupuri sanitare moderne, săli de sport, având astfel toate condițiile 

pentru ca elevii și profesorii să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții. 

 

În anii 2006-2007, sub coordonarea Domnului Director Moise Eugen, s-au efectuat renovări 

masive  printr-un program pe fonduri europene numit GRANT. Atunci s-au  făcut săli de clase 

moderne, băi moderne  și un centru de comunicare dotat cu calculatoare. 
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Foto: Școala Gimnazială Alma 

 

 

Foto: Școala Gimnazială Șmig 
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 Foto: Grădiniţa cu program normal Alma 

             

 Foto: Școala şi Grădiniţa Giacăş 
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Situaţia elevilor înscriși în școli în ultimii 3 ani: 

Unitatea An 

școlar 

Elevi înscriși la 

început de an școlar  

Elevi rămași la 

sfârșit de an școlar  

Abandon Transferaţi/veniti 

la/de la alta unitate  

  Ciclul 

primar 

Ciclul 

gimnazial 

Ciclul 

primar 

Ciclul 

gimnazial 

 Ciclul 

primar 

Ciclul 

gimnazial 

Școala 

Gimnazială 

Alma 

2012-

2013 

42 45 41 44 0 -1 -1 

2013-

2014 

42 41 40 41 0 -2  

2014-

2015 

40 39 39 38 0 -1 -1 

Școala 

Gimnazială 

Șmig 

2012-

2013 

40 46 40 47 0  +1 

2013-

2014 

44 39 44 38 0  -1 

2014-

2015 

36 35 35 32 0 -1 -3 

Școala 

Primară 

Giacăş 

2012-

2013 

18 - 15 - 0 -3  

2013-

2014 

15 - 14 - 0 -1  

2014-

2015 

12 - 12 - 0   
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Evoluția elevilor înscriși în școli 

 

 

 

Evoluția copiilor înscriși la grădiniță în ultimii 3 ani este următoarea: 

 

Unitatea An școlar Preșcolari înscriși Preșcolari rămași 

Grădinița cu program 

normal Alma 

2012-2013 25 25 

2013-2014 17 17 

2014-2015 13 13 

Grădinița cu program 

normal Şmig 

2012-2013 20 20 

2013-2014 16 16 

2014-2015 16 16 

Grădinița cu program 

normal Giacăș 

2012-2013 10 10 

2013-2014 7 7 

2014-2015 7 7 
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3.6. Cultură, sport și agrement 

 

Cămine  culturale 

 

În comuna Alma există 3 cămine culturale, reabilitate și dotate: 

- Căminul cultural George Coșbuc din Alma construit în anul 1956 cu o suprafață de 268 mp, 

găzduiește evenimentele semnificative ale comunității; 

- Căminul cultural Şmig construit în anul 1978 cu o suprafață de 340 mp; 

- Căminul cultural Giacăș cu o suprafață de 250 mp. 

 

Foto: Căminul cultural Alma 

 

Foto: Căminul cultural Şmig 
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Foto: Căminul cultural Giacăș 

 

Tezaurul de la Șmig 

În locul numit Corbu (Korbuj) s-a descoperit fortuit, în două etape, în cursul anului 1880, un 

tezaur cu obiecte de aur (531,95 grame) și de argint, intrate inițial în colecțiile Muzeului Brukenthal 

din Sibiu, Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca și a Muzeului Național Maghiar 

din Budapesta (cea mai mare parte a pieselor). Informații despre tezaurul de la Șmig au fost publicate 

la scurtă vreme după descoperire de Friedrich Teutsch în ziarul Românul și în numărul III al 

publicației Korrespondenzblatt der Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, apărută la Sibiu, în 

1880. Piesele au fost prezentate ulterior în Repertoriul arheologic pentru Ardeal al lui Iuliu Marțian. 

Analize succinte ale pieselor din tezaurul descoperit la Șmig se găsesc în cărțile Getica. O 

protoistorie a Daciei a arheologului Vasile Pârvan și Der Stand der Vorgeschichte forschung in 

Rumänien a lui Ioan Nestor. Alte mențiuni ale tezaurului pot fi identificate în lucrările lui Roska 

Marton, Kurt Horedt și Dorin Popescu etc. 

Obiectele de mici dimensiuni se aflau într-un vas de bronz, care era așezat, la rândul său, într-

unul de dimensiuni mai mari din ceramică. Tezaurul este compus din aur brut (o bucată de 43 

grame), 26 de falere (lat. phalera = element de podoabă de formă rotundă), o brățară cu secțiunea 

plan-convexă, 18 inele de buclă, prinse în formă de lanț, 13 bucăți de sârmă spiralică de aur, 158 de 

mărgele din aur de diferite mărimi și cinci mărgele din argint. 
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Biserici 

 Comuna Alma deține următoarele lăcașuri de cult: 

Localitate Confesiune Lăcașuri 

de cult 

Hramul 

bisericii 

Anul 

construcției 

Obs. 

 

 

 

Alma 

 

 

Ortodoxă 

 

 

2 

Sf. Mare 

Mucenic 

Gheorghe 

 

1903 

 

- 

Sf. Treime 1903 - 

 

Calvină 

 

1 

 

- 

 

Sec. XIV-XV 

Monument 

istoric 

Şmig  

Ortodoxă 

 

2 

Sf. Apostoli 

Petru și Pavel 

2013 - 

Sf. Treime 1900 - 

Calvină 1  1866 - 

Evanghelică 1 Fostă Sf. Maria Sec. XIV Monument 

istoric 

 Romano-catolică 1 - 1822 - 

 Greco-catolică 1 - - Fosta școală 

evanghelică 

Giacăș Ortodoxă 1 Sf. Arhangheli 

Mihail și Gavril 

1908 - 

Evanghelică 1  Sec. XVI Demolată 

1969 

 



Strategia de dezvoltare locală - Comuna Alma, județul Sibiu 

2014-2020 

 

  
Pag. 63 

 
  

     

Foto: Biserica Sf. Treime Alma                              Biserica  Reformată Alma 

     

Foto: Biserica Ortodoxă Şmig                                Biserica Romano-Catolică Şmig 
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Foto: Biserica Reformată Şmig                              Biserica Ortodoxă Giacăș 

 

Istoric biserici 

 

Biserica Reformată din Alma 

 

În acest sat se află o biserică-sală, în stil gotic, înscrisă pe lista Monumentelor Istorice din 

județul Sibiu / 1991. Lăcașul de cult folosit de enoriașii calvini este o biserică monument istoric 

construită de sașii catolici, foarte probabil în a doua jumătate a secolului al XIV-lea sau în prima 

jumătate a secolului al XV-lea, pentru nevoile lor religioase. Tavanul poartă inscripția fragmentară 

Templum hoc sacrum exfundatum est a fundamento an: 1502…, care nu indică anul construcției, așa 

cum s-a crezut, ci mai curând data uneia dintre nenumăratele renovări.  

Pentru construirea acestui lăcaș de cult s-a folosit piatră de râu și cărămidă arsă, iar pentru 

acoperiș, inițial șindrilă și ulterior țiglă. Biserica, realizată în stil gotic, este simplă, cu o navă de 

dimensiuni mici, terminată cu un altar semicircular. Întreaga construcție a fost întărită cu nouă 

contraforți, fiecare având două trepte. Pentru iluminarea interiorului au fost amenajate patru ferestre 

pentru naos, câte două pentru fiecare parte laterală, și două pentru altar. Ferestrele sunt specifice 

stilului gotic, înguste și înalte, însă terminate în partea superioară nu în arc frânt, ci semirotunjit, 
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dovada intervenției ulterioare asupra bisericii. Spațiul ferestrelor este divizat în șase registre. Turnul 

patrulater al bisericii a fost adăugat în anul 1907, renunțându-se la clopotnița din lemn aflată în 

vecinătate, în partea vestică. A fost așezat deasupra intrării în biserică și are patru ferestre, rotunjite 

în partea superioară, câte una pentru fiecare latură. Pridvorul de la intrarea în biserică este de dată 

recentă.  

Interiorul bisericii a fost inițial acoperit cu fresce. Din ele se păstrează urme greu descifrabile. 

Pe paramentul sudic al corului erau vizibile urmele unei fresce reprezentând scena biblică a luptei 

Sfântului Gheorghe cu balaurul și câteva figuri de sfinți greu identificabili. Valoarea artistică a 

picturilor a fost evocată de istoricul de artă Vasile Drăguț. Pe paramentul de nord al corului existau 

fragmentele unei inscripții, probabil din secolul al XV-lea. Alte inscripții fragmentare indică, 

probabil, momente ale refacerii bisericii. În afara inscripției mai sus amintită, cu anul 1502, există pe 

tavanul navei altă inscripție, care menționează anul 1796. Dacă cele două date reprezintă momente 

ale unor renovări este dificil de demonstrat, însă există documente scrise care indică o renovare certă, 

realizată cu sprijinul contelui Sigismund Bánffy de Losoncz, proprietarul unei părți semnificative a 

terenului agricol al Almei. Reparații mai recente s-au făcut în 1957 și 1979, cu sprijinul 

credincioșilor din parohia reformată.  

Data preluării bisericii sașilor de către comunitatea calvină nu este cunoscută cu certitudine. 

Este greu de spus dacă, înainte de a părăsi Alma, sașii s-au convertit sau nu la luteranism. În Series 

Pastorum 1990/2 Die Pfarrer der evangelischen Gemeinden A.B. in der Rumänischen Volksrepublik 

von der Reformation bis zur Gegenwart nu este amintit numele vreunui preot evanghelic din 

comunitatea din Alma. Comunitățile vecine îmbrățișaseră luteranismul la mijlocul și în a doua 

jumătate a secolului al XVI-lea. Cert este că, o dată cu pătrunderea ideilor reformei religioase, 

comunitatea luterană săsească sau cea calvină maghiară a acoperit cu mortar frescele cu care era 

decorat interiorul lăcașului de cult, în dorința lor de sobrietate și austeritate.  

Amvonul din piatră sculptată datează din secolul al XIV-lea. Coroana lui a fost realizată în 

1796 și repictată în 1932. În anul 1718, s-a renunțat la boltirea navei în favoarea unui tavan casetat. 

Tot din același an, 1718, datează corul, destinat bărbaților care participau la slujbele religioase, 

construit din lemn și pictat cu motive florale. Cel mai vechi obiect de cult era un potir realizat de 

meșterii sibieni în secolul al XV-lea. Alte piese destinate serviciului divin sunt de dată recentă. 

 

Biserica greco-ortodoxă din Alma 

 Această biserică are ca obiect deosebit iconostasul, păstrat de la vechea biserică de lemn care 

a existat în acest loc, și un clopot din secolul al XVIII-lea, din anul 1791. Actuala biserică a fost 
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construită în anul 1903, pe cheltuiala avocatului Vasile Almășian, fiind dotată cu icoane împărătești 

în anii 1928 și 1931 și renovată în 1959. 

 

Biserica greco-catolică din Alma 

 A fost construită în 1903 de familia Simion Şerban, văr al avocatului Almășian. Conflictul 

iscat pe seama preoților, ambii nepoți ai celor doi, a dus la separarea familiei Şerban de Biserica 

Ortodoxă, împreună cu toți cei care munceau pe moșia lor, astfel explicându-se existența a două 

biserici în parohia Alma. 

 

Biserica evanghelică din Șmig 

Sașii din Șmig au construit în Evul mediu o biserică, azi monument istoric, a cărei vechime 

coboară dincolo de granițele secolului al XIV-lea. Unii cercetători consideră ca prima biserică a fost 

realizată în secolul al XIV-lea, ea fiind refăcută în secolul următor. Pentru această interpretare 

pledează un document datat 1390, care amintește de parochialis ecclesie beatae Mariae virginis de 

Somogyom. Ultima intervenție substanțială asupra lăcașului de cult datează din anul 1846.  

Realizată în stil gotic târziu, biserica fostă Sfânta Maria are formă simplă și este compusă din 

navă și cor. Prezintă însă o serie de particularități care-i dau autenticitate. Aceste tipuri de construcții 

se găsesc peste tot în lumea sașilor acolo unde constructorii mici și fără pretenții le-au înălțat. 

Portalul principal al fațadei de vest și cel de pe peretele sudic, terminate în arc frânt, constituie tot ce 

au putut realiza mai bun meșterii pietrari din această zonă. Interesant este că, în ciuda proporțiilor 

reduse ale bisericii, nu s-a știrbit nimic din înălțimea navei. Nava este întărită la exterior printr-o 

succesiune de contraforți în trepte, doi perpendiculari pe colțurile fațadei principale și câte doi pe 

fiecare latură. Pe peretele sudic s-au practicat două ferestre înalte și înguste, terminate în arc frânt, 

care valorifică armonios și simetric spațiul dintre contraforții exteriori. Corul poligonal are patru 

ferestre similare cu cele ale navei, terminate în arc frânt. Rozetele din partea superioară a ferestrelor 

corului apar în adevărata lor splendoare ornamentală, fără a sancționa în vreun fel restul construcției. 

Dimpotrivă, modalitatea lor de realizare oferă bisericuței din Șmig o formă superioară. Corul este 

neobișnuit de mic la interior, dar boltit ingenios. Amplasarea lui mai jos decât de obicei a dus la 

apariția unui arc de cerc extins care îl separă de navă. Includerea unor contraforți în interiorul navei 

era necesară datorită extinderii bolții.  

Pictura murală, care împodobea pereții interiori ai edificiului, a fost scoasă la iveală o dată cu 

renovarea. Din 1515-1520 datează altarul bisericii evanghelice din Șmig, aflat o vreme în 

patrimoniul Muzeului din Sighișoara. Din 1956 se află la Muzeul Național de Artă din București. El 
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se compune dintr-un scrin central, încadrat de două tablouri fixe, două aripi fixe, două canaturi 

mobile și o predelă. Scrinul conține o figură de Madonă zveltă, drapată cu o mantie dispusă în două 

grupuri de falduri, pornind de la brațul stâng pe care ține pruncul. Astfel, liniile converg către micul 

Isus. Caracteristic este că faldurile lungi, dominante, sunt întrerupte, în diferite puncte, de jocul 

cutelor mărunte, ecouri ale modului de realizare a drapajului din faza manierismului. Pe tablourile 

din jurul scrinului sunt identificabili: Sfânta Ana, Sfântul Gheorghe, Sfânta Margareta și regele 

Ștefan. Laturile interioare ale canaturilor poartă scenele Bunavestirea, Nașterea și Închinarea 

magilor. În exterior și pe laturile fixe sunt zugrăvite opt scene din Patimi: Cina, Muntele măslinilor, 

Biciuirea, Încoronarea cu spini, Ducerea crucii, Răstignirea, Luarea de pe cruce și Învierea. Pe 

predelă este reprezentată Despărțirea lui Isus de Maria, scenă așezată într-un peisaj bogat, copiat 

după o stampă a lui Albrecht Dürer. Interiorul bisericii găzduiește acum un altar realizat în 1909, 

care a înlocuit altarul din secolul al XVI-lea. În cor se află piatra funerară a lui Ioannis Tordai, cu 

inscripție în limba latină.  

La sud de biserică se găsește un turn clopotniță din lemn, în care se păstrează două clopote 

medievale databile în secolul XVI. Ele sunt adevărate capodopere artistice pentru puterea de 

producție din acea vreme. Pe unul dintre ele s-a scris în relief, cu majuscule O rex gloriae veni cum. 

Tot la sud de lăcașul de cult se află clădirea fostei școli confesionale evanghelice, azi biserică greco-

catolică, și casa parohială construită, în 1871, de meșterul Johann Gunn, cu sprijinul Asociației 

Gustav Adolf, așa cum reiese de pe placa aflată pe fațada vestică. Dintr-un inventar al bisericii 

luterane, reiese că, în 30 noiembrie 1928, parohia deținea în lăcașul de cult o strană, 14 bănci, patru 

lustre, un harmonium, un potir și un pahar iar în școală trei bănci, o hartă și patru tablouri .  

Pastorii care au slujit în biserica evanghelică din această comunitatea în primul secol de la 

reforma religioasă sunt vag cunoscuți.  

 

Parohia evanghelică Giacăș 

Sașii care su întemeiat comunitatea din Jacobsdorf erau, la venire, catolici. Ulterior, sub 

influența Reformei religioase, au trecut la luteranism. Parohia luterană din Giacăș își are începutul în 

jurul anului 1638, când este atestat pastorul Kusch Johann.  

După 1915 nu mai există parohie de sine-stătătoare, în biserica de aici slujind preoți din 

comuna vecină, Cund. Unul dintre aceștia este preotul Friedric Thumes, care a activat în perioada 

interbelică.  

Comunitatea evanghelică a avut biserică veche și o casa parohială din piatră, acoperită cu 

țiglă și compusă din trei camere și dependințe. Biserica a fost transformată, în timpul regimului 
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comunist, în cămin cultural. A fost demolată în anul 1969, fiind totuși inclusă pe lista monumentelor 

istorice dispărute. Inventarul realizat în 3 octombrie 1928 indică un număr redus de obiecte de cult: 

un potir dăruit, 14 scaune și un clopot. Obiectele de cult, orga, altarul și icoanele au fost duse în 

Cund. Doar unul dintre clopotele vechi se mai păstrează la Biserica Ortodoxă din Giacăș, fiind 

folosit, datorită rezonanței sale, numai când este vreme rea. 

 

Parohia greco-catolică Giacăș 

În Evul mediu, populația românească a satului Giacăș a fost de confesiune ortodoxă, 

convertirea la greco-catolicism realizându-se, foarte probabil, la începutul secolului al XVIII-lea. 

Conscripția episcopului Ioan Inochentie Micu Klein din 1733 a recenzat, în acest sat, 140 de greco-

catolici, care aveau lăcaș de cult și casă parohială. În proprietatea bisericii se afla, la acea dată, un 

teren arabil de trei iugăre și o fâneață, din care se strângeau două care cu fân.  

Interzicerea cultului greco-catolic în anul 1948 a dus la desființarea parohiei, credincioșii 

devenind ortodocși. După revoluția din decembrie 1989 nu s-a mai revenit la greco-catolicism. 

Biserica veche a fost construită inițial din lemn și apoi din piatră. Ei i se adăuga o casă parohială din 

lemn. Casa parohială din piatră, cu trei camere, a fost ridicată în anul 1891. Biserica greco-catolică 

actuală, cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, a fost zidită în 1908, în timpul păstoririi 

preotului George Vamoș, din fonduri provenite de la credincioși. Statul austro-ungar a contribuit cu 

200 de coroane. Lucrările au fost executate de antreprenorul sas Adolf Schesch din Dumbrăveni, 

pentru suma de 6800 de coroane.  

Biserica are fundația din piatră și elevația din cărămidă și a fost acoperită cu țiglă, înlocuită 

recent cu tablă care imită țigla. Lăcașul de cult are formă de navă, divizată în pronaos, naos și altar. 

Altarul este prevăzut cu un fel de absidă cu trei laturi. De-o parte și de alta a naosului există câte 

cinci ferestre, datorită cărora interiorul bisericii este bine iluminat. La intrarea în biserică s-a 

amenajat un mic pridvor, iluminarea lui asigurându-se prin ușa de intrare, terminată semicircular. 

Deasupra pridvorului și a pronaosului a fost așezat un turn, străpuns mai întâi de o fereastră, 

poziționată deasupra intrării și apoi de patru ferestre, câte una pentru fiecare latură. A fost a acoperit 

cu tablă zincată, care a permis decorarea specific bizantină, și are deasupra o cruce. În turn se găsesc 

trei clopote, două mari, inscripționate cu anul 1927, turnate la Oituz, și unul mai mic, realizat în anul 

1925 la Sighișoara.  

Asupra bisericii s-a intervenit cu diverse lucrări, de-a lungul timpului, cele mai însemnate 

făcându-se în timpul păstoririi preotului Nicolae Cișmaș. În anul 2008 a fost renovat exteriorul 

lăcașului de cult, reînnoindu-se tencuiala și acoperișul. Din anul 2009 s-a trecut la renovarea 
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interiorului, înlocuindu-se instalația electrică, tavanul și pregătindu-se suprafețele pentru pictura în 

tehnica frescă. În anii 2010-2013, interiorul bisericii a fost pictat de Daniel Tuluc din Cluj-Napoca. 

Concomitent, a fost înlocuit iconostasul de zidărie cu unul din lemn sculptat de meșterul Nicolae 

Câmpean din Sânmarghita (Gherla). Din toamna anului 2013, biserica are încălzire centrală, posibilă 

prin amenajarea unei anexe pentru centrala termică. Costurile modernizărilor au fost suportate de 

Secretariatul de Stat pentru Culte, Primăria Alma și credincioșii din Giacăș. Curentul a fost introdus 

în anul 1965, cheltuielile fiind susținute de Zosim Stoica. Tot el a donat gardul de fier, care 

împrejmuiește biserica.  

Un inventar realizat de preotul George Vamoș în 3 octombrie 1928, arată numărul redus al 

obiectelor bisericești deținute: un potir de tinichea, patru sfeșnice, zece icoane, trei candele, patru 

prapori, patru ornamente bisericești, 18 scaune și cărți bisericești în valoare de 1500 lei. 

 

Parohia ortodoxă Giacăș 

După 1948, când cultul greco-catolic a fost interzis, parohia a rămas vacantă. Comunitatea nu 

a mai avut o vreme preot propriu, în biserica din Giacăș slujind o dată la trei duminici preotul Almei.  

Preotul profesor Alexandru Moisiu a slujit ca preot ortodox în Giacăș, în anii 1951-1960. În 

timpul păstoririi sale a fost înălțată, pe Dealul Îngerilor, o crucea maiestuoasă. Comuniștii au 

demontat-o. La o săptămână, două, povestește Vergina Galea1, „a venit vreme grea și a dus căşile pe 

vale. Toată lumea a zis că de-asta s-a întâmplat, pentru că s-a mișcat crucea. Și ne-am dus noi, 

muierile, că pe bărbați îi închidea, și am suit-o sus. Și s-a liniștit vremea și de atunci până azi îi tot 

acolo. Și se suie de Anul Nou și tineretul face foc, aprind lumini la Ziua Crucii și se vede până în 

Hodoș”.  

Din 1994 Nicolae Lucian Cismaș a slujit în biserica ortodoxă până în anul 2014. El a adus o 

mare contribuție bisericii prin proiecte de recondiționare și amenajare și a pus planurile unui proiect 

pentru pictarea bisericii. Din anul 2014 până în prezent (2015) preotul Nicolae Bian slujește parohia. 

 

Monumente istorice 

 Pe teritoriul comunei se găsesc următoarele monumente istorice: 

- Biserica Reformată Alma; 

- Biserica Evanghelică Șmig; 

- Monumentul eroilor Alma 

- Monumentul eroilor Șmig 

- Monumentul eroilor Giacăș 
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Monumentul eroilor din primul și al doilea război mondial din satul Șmig este o cruce 

comemorativă așezată pe strada principală, în apropierea bisericii ortodoxe Sfântul Petru și Pavel. A 

fost ridicată în anul 1981, la inițiativa localnicilor Ștefan Boian, Istrate Bucur, Ilarie Curcean, Toader 

Bucur și Emilian Boian. Monumentul este realizat din beton mozaicat și este împrejmuit cu un gard 

din metal. Sub inscripția Întru slava eroilor neamului au fost trecute două liste cu numele eroilor din 

primul și al doilea război mondial.  

Monumentul eroilor din cele două războaie mondiale din satul Giacăș a fost amenajat în 

vecinătatea bisericii ortodoxe.  

Monumentul eroilor din satul Alma a fost amenajat tot în vecinătatea bisericii ortodoxe. 

 

   

     Foto: Monumentul eroilor Alma                         Șmig                                      Giacăș 

 

Sport și  agrement 

 

Comuna Alma deține un teren de sport multifuncțional. Pentru viitor, se dorește amenajarea 

unor parcuri și spații de joacă pentru copii. 
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Foto: Teren de sport multifuncțional 
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3.7.  Sănătate și asistență socială 

 

Pe raza comunei funcționează: 

 

- Trei cabinete medicale cu doi medici de familie; 

- O farmacie; 

- Un tehnician veterinar care locuieşte în satul Giacăş. 

 

În evidențele primăriei există un număr de 145 persoane vârstnice cu venit mic (< 400 lei). 

 

În comună există 43 de persoane cu dizabilități, 7 persoane care beneficiază de asistent  

personal şi 35 de şomeri. 

 

 

Foto: Dispensar uman Giacăș   
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3.8. Economia locală 

 

Activitatea economică din comună este reprezentată în următoarele sectoare : 

 activități de comerț cu amănuntul 

 activități agricole 

 activități cu caracter industrial 

 

Activitățile economice ale comunei se bazează pe exploatarea resurselor locale, cele mai 

importante fiind pădurile - pentru prelucrarea lemnului - și terenurile agricole - pentru cultivarea 

plantelor și creșterea animalelor.  

Locuitorii au practicat și practică, în continuare, agricultura și creșterea animalelor, ocupații 

tradiționale aflate într-o strânsă interdependență. Au cultivat cereale  (păioase și porumb), cartofi, 

plante furajere, sfeclă de zahăr, legume. Dotarea precară a gospodăriilor cu utilaje aferente lucrărilor 

agricole determină obținerea unor producții care satisfac necesitățile proprii ale locuitorilor comunei, 

surplusul destinat vânzării înregistrând cantități reduse, valorificate doar pe piața locală. 

 

În 2002 a fost înființată Asociația Crescătorilor de Taurine Şmig. În 2010 a fost înființată 

Asociația Crescătorilor de Taurine Almășana, având ca scop creșterea bovinelor de lapte în Alma. 

Asociația grupează aproximativ 50 de membri, utilizează 168-170 ha pășune pentru aproximativ 200 

de bovine. În anul 2011 a fost înființată Asociația crescătorilor de animale Gecășana. Înființarea 

acestor asociații de creștere a animalelor în toate satele comunei facilitează accesul la pășuni, pe bază 

de contract. 

Pentru o mai bună administrare a suprafeței forestiere, a fost înființat Composesoratul Unirea 

Alma-Giacăș, care totalizează o suprafață de 100,43 ha. Ocupație tradițională care definește profilul 

localității, creșterea animalelor este reprezentată de gospodăriile țărănești cu multe bovine și turme 

de oi. În zonă se practică însămânțări artificiale la bovine. 

 

Altă ocupație tradițională este viticultura. În proprietatea multor locuitori se află terenuri 

plantate cu viță de vie. O parte a producției de vin este destinată consumului propriu, iar cealaltă 

parte se comercializează. 
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Situația culturilor: 

Cultura  Suprafaţa cultivată (ha) 

Grâu 32 

Porumb 420 

Cartofi 55 

Legume 32 

Orz 1 

Orzoaică 2 

 

 

 

Evoluţia efectivelor de animale: 

Satul Animale 2013 2014 

 

 

 

Alma 

Bovine 235 254 

Ovine 665 723 

Caprine 298 428 

Cabaline 36 38 

Porcine 120 123  

Păsări 2150 2297 

 

 

 

Şmig 

Bovine 179 222 

Ovine 1941 3013 

Caprine 191 571 

Cabaline 87 88 

Porcine 102 100  

Păsări 2146 2298 

32

420

55 32

1 2

Situația culturilor
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Giacăş 

Bovine 39 35 

Ovine 403 475 

Caprine 155 151 

Cabaline 24 30 

Porcine 26 26  

Păsări 708 739 

 

 

 

 

Un alt segment al economiei locale îl constituie comerțul cu amănuntul. În Alma există două 

magazine alimentare și câteva firme private și persoane fizice autorizate, care au obiecte de activitate 

variate. În Giacăş funcționează două magazine mixte, un oficiu poștal  și mai multe firme cu obiecte 

de activitate diverse. În Şmig funcționează două magazine cu profil mixt. 

Sectorul industrial este slab reprezentat, la nivelul comunei Alma desfășurându-și activitatea 

o societate cu acest profil: 

- S.C. VALIROM S.R.L. – prelucrarea laptelui – punct de lucru sat Şmig 
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3.9.  Administrația publică locală 

 

Comuna Alma este înființată la 15.03.2004, conform legii nr. 14/2004, prin reorganizarea 

comunei Ațel. 

Primăria   Alma este   organizată   şi   funcţionează   potrivit   prevederilor   Legii   nr. 215/2001  

privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  în conformitate   

cu   hotărârile   Consiliului   Local  Alma privind   aprobarea   organigramei, a numărului de posturi şi 

a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 

 

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o 

structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Alma, ce duce la  

îndeplinirea  hotărârilor  luate  de  Consiliului  Local  şi  dispoziţiile  Primarului,  bazându-se  pe 

problemele colectivităţii locale. 

 

Primarul  este  şeful  administraţiei  publice  locale  a  comunei  Alma şi  al  aparatului propriu  

de  specialitate  pe  care  îl  conduce  şi  îl  controlează  (conform  art.  66-215/2001  privind 

administraţia publică locală) cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006. 

 

Primăria Comunei  Alma reprezintă   administraţia   publică   locală   prin   care   se realizează 

autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca autoritate deliberativă, 

şi primar, ca autoritate executivă. 

 

Aparatul propriu al Primăriei funcționează cu un număr de 6 funcționari. Dotările Primăriei 

sunt la un nivel mediu, în inventarul acestei instituții aflându-se birouri dotate cu calculatoare 

conectate la Internet, imprimante, o multifuncţională, grup sanitar. 

 

Primăria își desfășoară activitatea într-o clădire mică reabilitată, dar se fac demersuri pentru 

achiziţionarea unui nou sediu. 
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Foto: Primăria Alma 

 

Consiliul Local Alma este format din 11 de consilieri, cu următoarea structură politică: 

 

 

 

Conform informațiilor finanaciare pe ultimii trei ani, Primăria comunei Alma a reușit să 

administreze cu eficiență banii publici așa cum reiese din tabelul de mai jos: 
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An Venituri Cheltuieli 

Planificate Realizate Planificate Realizate 

2014 3.285.830 3.044.292 3.905.830 2.837.506 

2013 2.787.300 2.607.262 3.617.300 2.801.309 

2012 2.557.490 2.583.849 3.680.990 2.926.743 

 

Comuna este membră a mai multor asociații: 

 

- A.D.I. ECO SIBIU 

- A.D.I. ECO NORD MEDIAŞ 

- A.D.I. REGIUNEA TÂRNAVELOR MEDIAŞ 

- ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA 

- ASOCIAŢIA EDUCAŢIONAL ECOLOGICĂ ECOTRANSILVANIA  SIGHIŞOARA 
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4. ANALIZA SWOT 
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Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari)  

Weaknesses (puncte slabe) 

 Opportunities (oportunităţi)  

 Threats (ameninţări) 

 

Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de care 

comunitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare. 

 

Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile insuficiente sau 

de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare. 

 

Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale 

mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la schimbările 

legislative, integrarea europeană şi posibilitatea oferită comunităţii de a se dezvolta într-o formă 

superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes. 

 

Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia privite 

în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de mentalitate, 

lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau instabile care afectează capacitatea 

comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care şi le-a propus. 

 

Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică: 
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Prezentată distinct pe categorii de activităţi economice, acest tip de analiză ilustrează stările 

interne distinctive de forţă sau slăbiciune în raport cu unele oportunităţi sau ameninţări externe. Se 

poate preciza faptul că elemente ale punctelor forte, printr-o valorificare adecvată, se transformă în 

oportunităţi, iar unele elemente ale punctelor slabe, prin cronicizare, devin ameninţări. 

 

Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de prezumţii 

în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma acestei analize se poate decide 

dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii. 

 

Unele “oportunităţi” şi “ameninţări” vor apărea din “punctele tari” şi “punctele slabe” ale 

comunei. Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. Implicaţii sociale atât ale punctelor forte, cât şi 

ale punctelor slabe determină semnificativ dezvoltarea economică ulterioară a comunei. În urma 

analizelor generale şi sectoriale, pentru perioade semnificative din evoluţia economico-socială a 

comunei Alma, se pot sistematiza următoarele elemente ale analizei SWOT. 
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4.1. Populația și dezvoltarea socială 

Puncte tari Puncte slabe 

 ospitalitatea recunoscută a 

locuitorilor; 

 rata foarte redusă a infracționalității; 

 forță de muncă ieftină; 

 disponibilitate de angajare în diferite 

meserii, în funcție de motivarea 

personală; 

 număr mare al persoanelor tinere apte 

de muncă; 

 dorința populației de etnie romă, de a 

avea locuri de muncă pe teritoriul 

comunei sau în localitățile învecinate; 

 buna relaționare între populația 

eterogenă (români, maghiari, saşi, 

romi); 

 număr mare de confesiuni, foarte bine 

organizaţi din punctul de vedere al 

statutului religios, ortodocşi, greco-

catolici, romano-catolici, reformați; 

 

 îmbătrânirea populației; 

 scăderea natalității; 

 migrarea tinerilor spre centre urbane; 

 adaptarea mai lentă a populației 

mature și vârstnice din comună, la 

schimbările și provocările lumii 

actuale în general și la fenomenul 

mobilității și reconversiei 

profesionale, în special; 

 migrarea persoanelor cu pregătire 

profesională, în special spre mediul 

urban și în străinatate; 

 capacitatea financiară relativ scazută a 

locuitorilor zonei; 

 insuficienta informare a populaţiei cu 

privire la programele de calificare şi 

reconversie existente în judeţ; 

Oportunități Amenințări 

 existența unor reglementări care 

stipulează acordarea de facilități 

angajatorilor care creează noi locuri 

de muncă pentru șomeri, tineri 

absolvenți, etc; 

 modificarea mentalității persoanelor 

disponibilizate, prin abordarea de 

atitudini active pe piața muncii 

(căutarea unui loc de muncă, 

 menținerea tendințelor migraționiste 

către centrele urbane a populației 

tinere; 

 declinul demografic şi îmbătrănirea 

populaţiei comunităţii; 

 creșterea șomajului în rândul 

absolvenților de liceu; 

 creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 
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reconversie profesională); 

 implicarea autorităților locale în 

problemele comunității, în vederea 

identificării de soluții financiare, 

materiale; 

 integrarea grupurilor etnice 

defavorizate în societate; 

 monitorizarea stării ocupaţionale a 

populaţiei; 

 accesarea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea profesională a persoanelor 

active din comună; 

 implementarea unor proiecte care să 

stimuleze implicarea romilor în 

activităţi aducătoare de venituri. 

economiei locale și asistenței sociale 

în perspectivă; 

 amplificarea pregătirii teoretice a 

forţei de muncă în detrimentul 

aspectelor aplicative; 

 estomparea tradițiilor locale, odată cu 

trecerea timpului. 
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4.2. Infrastructura, organizarea teritoriului, servicii și utilități publice 

Puncte tari Puncte slabe 

 existența unei bune infrastructuri de 

transport; 

 distanța foarte mică față de municipiul 

Mediaș - 13 km; 

 distanța relativ mică față de municipiul 

Sibiu - reședința de județ; 

 existența autobuzelor pentru efectuarea 

transportului public pe ruta Mediaș – 

Alma; 

 existența rețelei de alimentare cu apă; 

 existența rețelei de canalizare în toate 

satele comunei; 

 existența rețelei de alimentare cu gaze; 

 racordarea în totalitate a locuințelor la 

rețeaua de alimentare cu energie electrică; 

 rețea de iluminat public/stradal; 

 acces la internet și televiziune; 

 existența reţelelor  de  telefonie  fixă și 

mobilă; 

 existența unui serviciu public de 

salubritate organizat la nivel local și 

concesionarea serviciului de colectare a 

deșeurilor către un agent economic 

autorizat; 

 existența unui serviciu de voluntariat 

pentru situații de urgență, care are un grad 

de dotare cu echipamente foarte bun și un 

număr suficient de voluntari; 

 

 

 lipsa pistelor pentru bicicliști; 

 lipsa unei benzinării; 

 indicatoare rutiere insuficiente în unele 

zone cu risc (în special la trecere de 

pietoni cu avertizare sonoră și 

luminoasă); 

 posibilități financiare reduse ale 

localnicilor pentru reabilitarea clădirilor; 

 inexistența surselor de energie „verde”;  

 conștientizare redusă a populației 

referitoare la colectarea selectivă; 

 colmatarea pâraielor; 
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Oportunități Amenințări 

 asfaltarea şi pietruirea drumurilor 

agricole; 

 construcţie poduri, podeţe, punţi; 

 realizare de alei pietonale în comună; 

 finalizarea reţelei de distribuţie a apei; 

 program de  educare a  populaţiei  pentru 

colectarea selectivă a deşeurilor; 

 creşterea suportului financiar acordat de 

Uniunea Europeană prin Fonduri 

Structurale pentru finanţarea proiectelor 

de infrastructură şi mediu; 

 posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare comunitare ale Uniunii 

Europene pentru sprijinirea dezvoltării 

infrastructurii în mediul rural. 

 

 apariția unor dificultăți în desfășurarea 

lucrărilor de infrastructură (condiții de 

trafic sau meteo); 

 creșterea riscului abandonării și 

degradării fondului construit, prin 

emigrarea temporară a populației în alte 

zone ale județului sau ale UE; 

 costul ridicat al documentațiilor 

preliminare și necesitatea cofinanțării 

proiectelor, poate împiedica accesarea 

fondurilor europene; 

 mentalitatea de indiferenţă faţă de 

protecţia mediului; 

 calamități naturale (cutremur, inundații, 

incendii); 
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4.3. Educație   

Puncte tari Puncte slabe 

 existenţa unităţilor de învăţământ cu bune 

condiţii   de funcţionare  şi implicarea 

cadrelor didactice; 

 resurse de dezvoltare personală   şi 

profesională   prin   deţinerea   bibliotecii 

comunale; 

 management şcolar adecvat în unităţile de 

învăţământ public; 

 personal didactic titular calificat; 

 elevi dotaţi pentru activitatea de 

performanţă; 

 participarea cadrelor didactice la cursuri 

de formare pe o tematica diversă; 

 cadrele didactice au abilităţi în domeniul 

IT şi preocupări pentru predarea lecţiilor 

asistată pe calculator; 

 conectarea la Internet; 

 menţinerea stării de funcţionare prin 

activităţi de întreţinere şi reparaţii 

periodice; 

 existenţa terenului de sport 

multifuncțional; 

 relaţii de parteneriat cu agenții economici; 

 nivelul de pregatire slab al elevilor; 

 conservatorism în utilizarea metodelor 

activ-participative de predare-învăţare-

evaluare la ciclul gimnazial; 

 valorificarea insuficientă a datelor 

obţinute în urma monitorizării şi 

controlului activităţii didactice; 

 salariile mici ale personalului didactic; 

 imposibilitatea motivării financiare a 

performanței școlare; 

 lipsa unui proiect cu finanţare externă; 

 nu există proiecte de parteneriat cu şcoli 

din UE; 

 inconsecvenţa în promovarea imaginii 

şcolii în comunitate; 

Oportunități Amenințări 

 majoritatea părinţilor colaborează cu 

cadrele didactice în vederea procurării de 

auxiliare şi paraşcolare; 

 oferta mare de auxiliare didactice permite 

o selecţie riguroasă în vederea 

achiziţionării; 

 nu toţi elevii au posibilitatea să-şi procure 

auxiliare şcolare; 

 existenţa unor necorelaţii între 

programele şcolare de la învăţământul 

primar cu cele de la învăţământul 

gimnazial; 



Strategia de dezvoltare locală - Comuna Alma, județul Sibiu 

2014-2020 

 

  
Pag. 87 

 
  

 creşterea exigenţei părinţilor faţă de 

serviciile pe care le oferă şcoala; 

 legislaţia muncii permite angajarea de 

către şcoală a personalului calificat pentru 

compartimentele deficitare; 

 părinţi care solicită şi manifestă interes 

pentru o pregătire de calitate; 

 alocarea unei sume importante de la 

bugetul de stat pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice; 

 existența multor proiecte POS-DRU 

pentru dezvoltarea personală; 

 paletă largă de oferte pentru proiectele de 

parteneriat; 

 asistenţă de specialitate în realizarea de 

proiecte de parteneriat; 

 lobby din partea părinţilor privind 

realizările şi performanţele şcolii; 

 deschiderea spre colaborare a instituţiilor 

şi organizaţiilor din comunitatea locală. 

 starea fizică precară a manualelor la unele 

obiecte; 

 creşterea numărului de elevi proveniţi din 

familii monoparentale sau din familii 

emigrate în ţările UE; 

 lipsa de timp a părinţilor conduce la o 

slabă implicare a familiei în viaţa şcolii; 

 fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu 

valutele de referinţă afecteaza contractele 

de achiziţii pe termen mediu si lung; 

 timpul limitat al părinţilor conduce la o 

slabă implicare a acestora în viaţa şcolii. 
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4.4. Cultură,  sport și agrement 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 prezența pe raza comunei a obiectivelor 

culturale: 

 Biserica Reformată Alma; 

 Biserica Evanghelică Şmig;  

 Monumentele Eroilor din fiecare sat; 

 existența multor biserici pe raza comunei; 

 existența căminelor culturale din fiecare 

sat, reabilitate și dotate; 

 existența tezaurului de la Şmig; 

 existența terenului de sport 

multifuncţional; 

 puternic patriotism local; 

 bună colaborare între biserici și 

administrația locală în ceea ce privește 

implicarea acestora în activitățile 

culturale ale comunității; 

 organizarea zilei comunei; 

 posibilităţi de vânătoare (mistreţ, căprior, 

iepuri, fazani, vulpi, lupi) şi pescuit (crap, 

caras, somn, ştiucă); 

 informare / participare scăzută a 

cetățenilor la acțiuni/ activități de 

interes cultural; 

 posibilități financiare reduse pentru 

tipărirea de broșuri, pliante de 

promovare a obiectivelor de interes 

cultural de pe raza comunei; 

 insuficientă preocupare pentru 

cunoaşterea istoriei şi a tradiţiilor 

locale; 

 lipsa promovării potenţialului zonei; 

 lipsa unor pensiuni turistice pe 

teritoriul comunei care să ofere 

servicii de cazare şi masă; 

Oportunități   Amenințări 

 stimularea creativității și inițiativei 

locale prin revigorarea și valorificarea 

tradițiilor cultural – artistice (serbări, 

hore, etc) 

 atragerea de surse de finanțare pentru 

conservarea și modernizarea 

obiectivelor culturale de pe raza 

comunei; 

 dezvoltarea programelor de înfrățire 

 buget insuficient alocat activităților 

culturale; 

 îmbătrânirea populației active, 

migrația tinerilor și dezinteresul față 

de viața spiritual-culturală a 

comunității; 

 teama localnicilor faţă de investiţiile 

turistice; 

 lipsa promovării potenţialului turistic. 
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cu localități din țară și/ sau străinătate; 

 implicarea mai dinamică a instituțiilor 

de învățământ de pe raza comunei în 

desfășurarea activităților cu caracter 

cultural; 

 conștientizarea populației despre rolul 

și importanța culturii naționale în 

propășirea neamului nostru românesc;  

 parteneriate cu instituții culturale 

județene, naționale și europene în 

vederea unei mai bune cunoașteri și 

promovări a culturii naționale și 

europene; 

 construirea unor locuri de joacă 

pentru copii; 

 înfiinţarea de pensiuni agro-turistice; 

 organizarea de tabere de vară pentru 

elevi, studenţi, cetăţeni străini. 
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4.5. Sănătate și asistență socială 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 existența și buna funcționare a 

cabinetelor medicale; 

 existența unei farmacii umane; 

 stare bună a construcțiilor care 

găzduiesc cabinetele medicale și 

farmacia; 

 existența unui tehnician veterinar; 

 toți locuitorii sunt înscriși la un medic 

de familie; 

 profesionalismul medicilor de familie; 

 pondere mică a populației cu nevoi de 

asistare; 

 administrația locală asigură servicii 

pentru protecția socială; 

 distanța relativ mică față de Servicul 

de Ambulanță Mediaș; 

 lipsa unui Centru de sănătate; 

 existența unui număr relativ mare de 

persoane vârstnice  cu venituri mici; 

 percepere denaturată a scopului 

asistenței sociale, din partea 

populației; 

 inexistența unor servicii adresate 

persoanelor vârstnice sau/și cu 

dizabilități (îngrijiri la domiciliu/ 

centre de zi și centre de primire); 

 lipsa voluntariatului în domeniul 

serviciilor pentru vârstnici; 

 lipsa unei cantine sociale; 

 lipsa locuințelor sociale pentru 

persoane sărace/ familii tinere care nu 

au posibilități financiare pentru 

achiziționarea de locuințe; 

 lipsa unui centru social (azil) pentru 

persoane vârstnice aflate în situații 

care nu le permit să-și asigure 

serviciile de îngriire personală și a 

locuinței; 

 lipsa unui Centru Multifuncțional în 

care să fie organizate servicii/ 

activități pentru diferite categorii de 

persoane defavorizate; 

Oportunități Amenințări   

 promovarea principiilor naturiste; 

 existența la nivel național, de 

 costuri ridicate ale serviciilor 

medicale; 
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programe consistente destinate asistenței 

sociale; 

 dezvoltarea economică a comunei, 

care va permite îmbunătățirea nivelului 

finanțărilor care vor putea fi atrase la 

nivel local; 

 posibilitatea înființării unor structuri 

ale economiei sociale. 

 imposibilitatea unor pacienţi de a plăti 

anumite servicii medicale; 

 slaba receptivitate a pacienţilor la 

programele naţionale de sănătate; 

 costurile ridicate pot genera dificultăți 

în dotarea diverselor obiective de 

asistență socială care se doresc a fi 

înființate; 

 sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea activă. 
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4.6. Economia locală 

Puncte tari Puncte slabe 

 potențial agricol ridicat; 

 potențial viticol bogat; 

 potențial zootehnic bogat; 

 produse agricole ecologice; 

 condiții favorabile cultivării plantelor 

și legumelor; 

 disponibilitatea de terenuri fertile, de 

bună calitate pentru cultivarea 

plantelor; 

 sprijinul autorităţilor locale în vederea 

demarării unor investiţii în plan local; 

 existența unei infrastructuri 

convenabile de comunicații; 

 amplasare teritorială favorabilă în 

ceea ce privește accesibilitatea pe cale 

rutieră; 

 existența forței de muncă disponibilă 

în comună, multe persoane apte și 

doritoare de a lucra, specializate pe 

domenii; 

 existența agenților economici 

înregistrați care își au sediul sau 

punctele de lucru pe teritorilul 

comunei; 

 ponderea considerabilă a terenurilor 

agricole din totalul suprafeței 

comunei; 

 diversitatea redusă a domeniilor 

economice reprezentate de către 

agenții economici activi pe teritoriul 

 slaba valorificare a disponibilului de 

teren agricol din comună; 

 interes scăzut al agenților economici 

locali pentru formarea profesională a 

angajaților; 

 număr relativ scăzut al investitorilor 

străini din comună; 

 grad redus de asociere a proprietarilor 

agricoli; 

 lipsa promovării programelor de 

finanţare nerambursabile; 

 strategie neperformantă la nivelul 

comunei în ceea ce privește 

stimularea înființării de IMM-uri 

având ca rezultat nivelul redus de 

dezvoltare al acestui sector; 

 număr redus al locurilor de muncă pe 

piața locală; 

 experiență redusă/ lipsă de experiență 

a unor agenți economici locali, în 

domenii de actualitate pentru afaceri - 

marketing și management; 

 migrație masivă a populației active în 

zone mai dezvoltate ale României și 

în țări din spațiul european; 

 scăderea constantă a cererii – mare și 

ofertei – mare de servicii în plan 

local; 

 lipsa unei piețe agroalimentare; 
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comunei; 

 existența unui punct de prelucrare a 

laptelui în satul Şmig; 

 existența asociațiilor crescătorilor de 

animale din fiecare sat; 

 

Oportunități Amenințări 

 programe de sprijinire a înfiinţării de 

grupuri de producători; 

 valorificarea sprijinului financiar 

oferit prin PNDR pentru dezvoltarea 

sectorului agricol; 

 cofinanțare din resurse 

guvernamentale a proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii rurale, a 

activităților generatoare de venit, a 

pregătirii resursei umane; 

 diversificarea activităților economice; 

 oportunități în înființarea de structuri 

de consultanță/ informare privind 

sistemele/ mecanismele de finanțare și 

creditare a sectorului economic; 

 promovarea și stimularea asociațiilor 

agricole în scopul exploatării 

intensive a terenurilor; 

 utilizarea tehnologiilor performante; 

 valorificarea terenurilor agricole 

degradate şi nevaloroase; 

 cooperare între producătorii agricoli 

locali și agenții economici activi în 

domeniul industriei alimentare; 

 înființare piață de desfacere; 

 creşterea gradului de diversificare a 

 instabilitate legislativă, modificarea 

frecventă a economiei, legi stufoase; 

 politică nefavorabilă dezvoltării 

afacerilor (taxe și impozite 

numeroase); 

 criză economică mondială agravantă a 

situației economiei europene; 

 adaptabilitatea scăzută la schimbare a 

agenților economici și a forței de 

muncă; 

 capacitate redusă de susținere 

financiară a modernizării; 

 perpetuarea agriculturii de 

subzistență; 

 invadarea pieței interne cu produse 

agricole ale țărilor beneficiare a unor 

fonduri substanțiale ale UE în ceea ce 

privește susținerea sectorului agricol; 

 condițiile UE dificile a fi îndeplinite 

de către agenții economici autohtoni, 

aspect care face ca, pentru majoritatea 

producătorilor agricoli din România, 

piața UE să fie inaccesibilă; 

 insuficientă pregătire în vederea 

accesării Fondurilor Structurale și de 

Coeziune; 
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agriculturii; 

 creşterea investiţiilor străine în 

teritoriu. 

 

 fonduri străine pentru investiții relativ 

scăzute în raport cu necesarul; 

 profilul pur agricol al majorității 

satelor; 

 sistemul de achiziții împiedică 

câștigarea contractelor de către 

firmele locale fiind foarte restrictiv. 
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4.7 Administrația publică locală 

Puncte tari Puncte slabe 

 experienţa în administratie a 

primarului, consiliului local şi 

personalului de specialitate; 

 existența personalului tânăr cu studii 

superioare în instituțiile publice; 

 actualizarea  periodică  a 

organigramei primăriei;  

 implicarea activă a instituțiilor publice 

- Primăria, în problemele comunității; 

 compartimentul de informare a 

Cetăţeanului şi Relaţii Publice care 

funcţionează în cadrul Consiliului 

Local al comunei Alma ca interfaţă 

principală între instituţie şi cetăţeni; 

 aplicarea metodologiei de evaluare a 

performanţelor personalului angajat în 

administraţia publică; 

 existența instituțiilor de bază, 

protecție civilă și ordine publică; 

 existența compartimentului ISU dotat 

la standarde europene; 

 deschiderea administrației actuale 

către investiții; 

 existența logisticii necesare 

desfășurării în bune condiții a 

activității instituțiilor publice; 

 transparenţa   în   recrutarea   şi   în 

promovarea personalului; 

 existenţa unui program de 

contabilitate şi salarii; 

 legislație insuficient cunoscută de 

către personalul din instituțiile 

publice, ca urmare a numărului mare 

de schimbări legislative; 

 aplicarea legilor, uneori în moduri 

diferite, ca urmare a necorelării 

normelor metodologice; 

 rezistenţa la schimbare manifestată de 

o parte din personalul instituţiei; 

 insuficienta conştientizare a noţiunilor 

de eficienţă, rentabilitate şi 

transparenţă în administrarea 

domeniului public şi privat al 

comunei; 

 existenţa unui sentiment de frustare a 

funcţionarilor (angajaţi contractuali şi 

funcţionari publici) motivat de 

sistemul de salarizare, promovare, 

precum şi de menţinere a unei imagini 

publice negative a funcţionarului din 

administraţia publică; 

 posibilităţi reduse de motivare 

financiară a personalului şi de 

atragere a persoanelor cu calificare 

superioară în structurile funcţionarilor 

publici; 

 încărcarea cu sarcini suplimentare 

peste cele prevăzute în fişa postului 

datorită insuficienţei personalului din 

instituţie; 
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 existența unei clădiri dotate pentru 

desfășurarea activității personalului; 

 

Oportunități Amenințări 

 lucrări de cadastru imobiliar intravilan 

şi extravilan, realizare PUG; 

 dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă  la comunitate; 

 creşterea autonomiei locale în actul 

administrativ; 

 posibilitatea accesării de fonduri 

guvernamentale și europene pentru 

organizarea de sesiuni de instruire pe 

diverse domenii de activitate; 

 implementarea de proiecte de 

mediatizare a legislației; 

 aplicarea principiului transparenței în 

activitatea instituțiilor publice. 

 practicarea unor politici 

discriminatorii în alocarea resurselor 

locale; 

 nemulțumiri manifestate de către 

populație generate de măsurile 

economice și sociale luate de Guvern; 

 schimbări legislative prea frecvente 

pentru a fi asimilate eficient; 

 riscul eșecului în realizarea și 

finalizarea unor proiecte; 

 refuzul achitării unor taxe și impozite. 
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5. PROIECTE DE DEZVOLTARE 
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PORTOFOLIU DE PROIECTE DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2014 – 2020 

 

 

INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 

1. Alimentare apă și branșamente în satele Şmig şi Giacăş 

 

2. Reabilitare drumuri comunale 

 

3. Modernizare străzi secundare 

 

4. Amenajare alei pietonale, rigole, trotuare 

 

5. Reabilitare poduri, podețe 

6. Regularizare, decomatare, dalare Valea Şmigului şi Valea Giacăşului 

 

7. Modernizare drumuri de exploatare 

 

8. Achiziționare / implementare sistem de monitorizare video a comunei 

9. Amenajare piste pentru bicicliști 

10. Reabilitarea  stațiilor de autobuz  

11. Instalare hidranți 
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CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI LOCALE 

1. Stimularea informării și susținerii inițiativelor private, cercetării și inovării 

 

2. Înființare piață de desfacere 

3. Organizarea periodică de târguri de produse agroalimentare ecologice 

4. Organizarea de campanii de informare pentru accesare de fonduri europene 

5. Identificarea și stimularea unor noi afaceri în mediul rural 

6. Adoptarea la nivel local a unor politici de sprijin a inițiativelor în agricultura 

ecologică 

 

7. Promovarea parteneriatelor de tip public-privat 

 

8. Organizarea și participarea la târguri de promovare a produselor agricole și 

industriale 

9. Publicarea de materiale promoționale cu principalele categorii de produse și 

producători agricoli și industriali din zonă 

10. Subvenționarea culturilor agricole pentru suprafețe mai mari de 1 ha 

11. Organizarea unor cursuri de pregătire pentru reorientarea fermierilor către 

domenii agricole cu cerințe pe piață 
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PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

1. Sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea în comun a soluțiilor 

optime privind managmentul deșeurilor  

2. Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

3. Desfășurarea de campanii de educație și conștientizare a populației cu privire 

la importanța colectării selective a deșeurilor 

4. Amenajarea spațiilor publice cu pubele de gunoi 

5. Conștientizarea agenților economici cu privire la importanța și procedurile de 

colectare selectivă a deșeurilor 

6. Promovarea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice 

7. Utilizarea energiei din surse alternative pentru iluminatul public 

8. Amenajare spații verzi și locuri de joacă pentru copii 

9. Amenajare zone de agrement 
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DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

1. Crearea și dotarea corespunzătoare a unui centru de îngrijire bătrâni 

2. Construirea unui centru de zi pentru copiii din comună 

 

 

 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE LA NIVEL LOCAL 

1. Instruirea și formarea continuă a personalului 

2. Identificarea posibilităților de stabilire a parteneriatelor locale pentru 

furnizarea și dezvoltarea serviciilor sociale 

3. Lucrări de cadastru imobiliar și reactualizare P.U.G. comuna Alma 

4. Achiziţionare, amenajare şi dotare sediu nou Primărie 

5. Achiziționarea unor utilaje pentru deszăpeziri, întreținerea drumurilor 
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6. SURSE DE FINANȚARE 
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SURSE DE FINANȚARE  DISPONIBILE 

 

 La nivelul administrațiilor publice locale, există o plajă variată de surse de finanțare pentru  

proiectele de investiții de interes local.  

  

Alegerea celei mai optime surse de finanțare pentru un proiect de investiții de dezvoltare la 

nivel local, implică o bună cunoaștere a legislației naționale în vigoare, a legislației europene în 

materie de fonduri, a Programelor Operaționale aferente fondurilor UE, precum și a nevoilor curente 

și viitoare ale comunității locale. 

 

Ca urmare, pentru un obiectiv de investiție local, puntem considera una sau mai multe surse 

de finanțare: 

a) Bugetul local 

b) Bugetul județului Sibiu 

c) Bugetul de stat 

d) Programe guvernamentale 

e) Fonduri Europene Structurale si de Investiții (prin Programe Operaționale, PNDR) 

 

a) Bugetul local 

 

Legea numărul 215/2001 a administrației publice și locale  cu toate modificările și 

completările ulterioare este actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la 

nivel local, astfel în secțiunea „Atributiile consiliului local”, articolul 36, punctul (4), consiliul 

local „aprobă bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de 

încheiere a exercițiului bugetar, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și 

contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității 

administrativ-teritoriale, în condițiile legii”. 

 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  posibilele venituri la 

bugetul local, pot fi: “Art. 5. - (1) Veniturile bugetare locale se constituie din: 

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsăminte, alte venituri 

şi cote defalcate din impozitul pe venit; 

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 
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c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

d) donaţii şi sponsorizări.” 

 

Totodată consiliul local are în atribuții aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

lucrările de investii de interes local, a strategiei de dezvoltare economico-sociale, de mediu pentru 

localitate, precum și asigurarea realizării diverselor lucrări și măsuri prinvind procesul de 

integrare europeană, mediu și furnizarea diverselor servicii publice. 

 

b) Bugetul județului Sibiu 

 

O altă sursă de finanțare la nivel local, este reprezentată de Bugetul Județean, în care pot fi 

repartizate fonduri, pentru echilibrarea bugelor locale. Astfel, în conformitate cu articolul 33, alin. 

3, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pot fi repartizate fonduri din unele 

venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea 

bugetului de stat, şi din cota de 22% din impozitul pe venit încasat. 

 

c) Bugetul de stat 

 

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru 

investiţii finanţate din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, 

şi se aprobă anual, în poziţie globală, prin legea bugetului de stat.   

Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia (ministerele 

şi agenţiile), precum şi din alte bugete, se pot acorda transferuri către bugetele locale pentru  

finanţarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes naţional, judeţean ori local. 

 

d) Programe guvernamentale 

 

Principalele programe guvernamentale sunt: 

 

 Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. 28/2010 

 

  Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul  acestui program trebuie să vizeze 

unul dintre următoarele domenii  specifice:  
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a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi 

stații de tratare a apei;  

b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi stații de 

epurare a apelor uzate;  

 c)realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a  unităților de învățământ 

preuniversitar;  

d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a  unităților sanitare din mediul 

rural;  

e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi  încadrate în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare, ca  drumuri județene, drumuri de interes local, 

respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităților;  

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri,  podețe sau punți  pietonale;  

g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective  culturale de interes 

local, respectiv biblioteci, muzee, centre  culturale multifuncționale, teatre;  

h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;  

i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a piețelor publice,  comerciale, târguri, 

oboare, după caz;  

j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor  sportive.  

 

  Finanţarea Programului se asigură din transferuri de la  bugetul de stat, în limita fondurilor 

aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi  

Administraţiei Publice, pe subprograme, din fonduri aprobate  anual cu această destinaţie în 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal  constituite.  

 

 Programul privind alimentarea cu apă la sate și locuințe sociale, conform H.G. 

687/1997,  cu completările și modificările ulterioare 

 

Acest program prevede contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru 

realizarea unor proiecte privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, 

asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților 

rurale. 
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e) Fonduri Europene Structurale și de Investiții (prin Programe Operaționale, PNDR) 

 

PNDR – măsura 6: 

 

Măsura vizează – „Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor” – Măsura va susţine 

dezvoltarea fermelor mici orientate către piaţă. 

●  Sub-măsura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Sprijinul se acordă pentru 

instalarea tinerilor ca şefi unici de exploataţie şi demararea unei activităţi agricole. Solicitantul trebuie să 

deţină o exploataţie agricolă cu o valoare de producţie de minim 12.000 euro şi maxim 50.000 euro. 

Aceştia pot beneficia de 50.000 de euro acordat pe o perioadă de cinci ani, în două transe: 80% la 

primirea deciziei de finanţare şi 20% în maxim trei ani. Acordarea celei de-a doua tranşe va fi 

condiţionată de îndeplinirea obiectivelor stabilite în planul de afaceri. 

●  Sub-măsura 6.2 – „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”. Va 

sprijini activităţile de comercializare a produselor non-agricole, a celor meşteşugăreşti şi agroturismul. 

Sprijinul este cuprins între 10.000 si 70.000 de euro şi se acordă pe o perioadă de maxim cinci ani. 

●  Sub-măsura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Se acordă proprietarilor de 

ferme mici, cu valoare de producţie între 8.000 şi 12.000 de euro, pentru creşterea cu minim 20% a din 

valoarea primei tranşe de plată. Suma de care pot beneficia micii fermieri este de 15.000 euro pentru 

maxim cinci ani. 

●  Sub-măsura 6.4 – „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”. Se acordă 

pentru IMM-urile din mediul rural care îşi dezvoltă noi activităţi. Sprijinul nerambursabil este de maxim 

200.000 de euro pentru trei ani fiscali şi poate acoperi până la 90% din valoarea proiectului. 

 

PNDR – măsura 7: 

 

Măsura vizează: Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele rurale 

●   Sub - măsura 7.2 - „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 

mică”. Are ca scop creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de 

infrastructură de bază îmbunătăţită prin înfiinţarea și modernizarea grădiniţelor, creșelor și a 

învăţământului cu profil agricol. Sunt admise proiecte de îmbunătăţire a serviciilor medicale sau cele 

pentru aprovizionare cu apă, achiziţionarea în leasing a mijloacelor de transport școlar și construcţia 

de drumuri. Are ca beneficiari comunele și asociaţiile acestora sau ONG. Sunt finanţate 100% din 

activităţile eligibile iar sumele accesibile variază între 1.000.000 și 4.000.000 de euro. 
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●  Sub - măsura 7.6 - „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”. Se acordă 

pentru restaurarea, conservarea și accesibilizarea așezămintelor monahale sau a celor din patrimoniul 

cultural de interes local. Sumele finanţate sunt de maxim 500.000 de euro. 

 

 

PNDR – măsura 19: 

 

Măsura vizează: Dezvoltarea locală a LEADER 

●  Sub - măsura 19.1 - „Sprijin pregătitor”. Se vor aloca finanţări în valoare de maxim 20.000 

de euro, cu un sprijin nerambursabil de 100% pentru înfiinţarea de parteneriate public-private. 

●  Sub - măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală”. Se acordă maxim 200.000 euro pentru proiectele care au ca scop consolidarea 

identităţii, a calităţii vieţii și a competitivităţii locale. Finanţarea este de 100% din valoarea eligibilă a 

proiectului. 

●  Sub - măsura 19.3 - „Pregătirea și implementarea activităţilor de cooperare ale Grupului de 

Acţiune Locală (GAL)”. Se acordă sprijin financiar pentru pregătirea și implementarea proiectelor de 

cooperare inter-teritorială și trans-naţională. Cuantumul maxim al sprijinului din totalul cheltuielilor 

eligibile este de 100%, până la un maxim de 200.000 de euro pe proiect. 

●  Sub - măsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare și animare”. Sunt finanţate 

cheltuielile cu personalul, pentru servicii de expertiză, pentru închirierea și dotarea sediilor și a 

echipamentelor. Cuantumul maxim al sprijinului este de 100%. 

 

PNDR – măsura 142: 

 

Măsura vizează: Înfiinţarea grupurilor de producători 

● Finanţarea poate fi accesată de grupuri de producători recunoscute, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare; 

● Ajutorul public nerambursabil va putea fi de până la 100.000 Euro / proiect, cu o rată de 

finanţare de până la 100%; 

● Domeniul de acţiune al măsurii îl constituie încurajarea înfiinţării și funcţionării 

administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei 

naţionale în vigoare, ceea ce va conduce la: 

●  Adaptarea producţiei la cerinţele și exigenţele pieţei; 
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● Asigurarea comercializării în comun a produselor, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor și distribuţia produselor cu ridicată; 

● Creșterea valorii adăugate a producţiei obţinute în comun și o mai bună gestionare 

economică a resurselor și rezultatelor obţinute; 

● Stabilirea unor reguli comune în ceea ce privește informaţiile asupra producţiei, în special 

cu privire la cantitate, calitate și tipul ofertei, acordându-se o atenţie deosebită produselor obţinute în 

cantităţi corespunzătoare pentru industria prelucrătoare și pentru reţeaua de comercializare; 

 

PNDR – măsura 312: 

 

Măsura vizează: Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi 

● Finanţarea poate fi accesată de: micro-întreprinderi; persoane fizice (neînregistrate ca 

agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se 

autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată;  

● Ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile și nu 

va depăsi: 

- 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

- 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul 

transportului rutier; 

- 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi; 

● Condiţiile minime obligatorii pentru acordarea finanţării sunt: 

- Micro-întreprinderile, atât cele existente cât și cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate și 

să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât și punctul de 

lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural); 

-  Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; 

-  Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate; 

- Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini 

manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/cursuri de formare 

profesională absolvite – cel puţin la nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească 

până la efectuarea ultimei plăţi;  

- Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și acordurile necesare investiţiei respective; 

-  Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu necesare investiţiei; 
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- Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează 

să realizeze investiţia sau dreptul de concesiune pe o perioadă de cel puţin 10 ani; 

- Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului; 

- Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma totală a ajutorului 

public nerambursabil accesat de către acesta nu depășește 200.000 Euro (100.000 Euro pentru 

activităţile din sectorul transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali. 

 

PNDR – măsura 322: 

 

Măsura vizează: Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatăţirea serviciilor de bază pentru 

economia și populaţia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale 

● Finanţează proiecte individuale, depuse de o singură autoritate locală și vizând un anumit 

domeniu (Ex: modernizare drumuri comunale), în proporţie de până la 100% din cheltuielile 

eligibile, cu o valoare a finanţării de maxim 1.000.000 Euro; 

● Finanţează proiecte integrate, depuse de o singură autoritate locală și vizând mai multe 

domenii (Ex: modernizare drumuri comunale + infrastructura de apă și canalizare + renovare cămin 

cultural), în proporţie de până la 100% din cheltuielile eligibile, cu o valoare a finanţării de maxim 

2.500.000 Euro; 

● Finanţează proiecte individuale, depuse de o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară și 

vizând un anumit domeniu (Ex: modernizare drumuri comunale), în proporţie de până la 100% din 

cheltuielile eligibile, cu o valoare a finanţării de maxim 3.000.000 Euro; 

● Finanţează proiecte integrate, depuse de o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară și 

vizând mai multe domenii (Ex: modernizare drumuri comunale + infrastructura de apă și canalizare + 

renovare cămin cultural), în proporţie de până la 100% din cheltuielile eligibile, cu o valoare a 

finanţării de maxim 6.000.000 Euro; 

Criteriile de eligibilitate pentru acordarea finanţării sunt: 

● Proiectul trebuie să fie realizat în spaţiul rural conform definiţiei din PNDR iar beneficiarul 

se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite;  

● Nu este permisă dubla finanţare a aceleași activităţi/investiţii din alte fonduri comunitare 

sau naţionale; 

●  Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și autorizaţiile necesare investiţiei; 

● Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie să demonstreze 

oportunitatea și necesitatea socio-economică a investiţiei;  
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● Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu, (inclusiv Directiva Cadru Apă) 

și legislaţia în vigoare cu privire la normele de siguranţă în transport / energie; 

● Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată vor trebui să prezinte fie un aviz 

tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta există, fie un aviz din partea 

consiliului judeţean prin care se dovedește și conformitatea proiectului cu strategia 

regională/judeţeană de apă/apă uzată, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regăsește în 

situaţiile mai sus menţionate, proiectul va fi însoţit de angajamentul autorităţilor locale de a asigura 

gestionarea și mentenanţa investiţiei;  

●  Investiţia să respecte Planul Urbanistic General; 

● Construcţia, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura 

specifică locală; 

● Orice beneficiar al acestei măsuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe 

întreaga perioadă de programare; 

● Pentru investiţiile în infrastructura fizică de bază, beneficiarii trebuie să prezinte lista cu 

semnături ale locuitorilor, agenţilor economici și instituţiilor publice care au depus la primărie 

adeziunea privind necesitatea investiţiei și angajamentul de racordare din surse proprii la reţeaua de 

apă / canalizare / gaze / energie electrică sau acordul privind plata colectării deșeurilor; 

● Beneficiarul se angajează să asigure mentenanţa investiţiei; 

 

POR – axa prioritară 3, domeniul de intervenţie 3.4: 

 

Domeniul de intervenţie vizează: „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea 

infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă” 

●  Finanţarea poate fi accesată și de Comune/ (Consilii locale comunale); 

● Ajutorului public nerambursabil va putea fi între minim 500.000 lei și maxim 67.000.000 

lei / proiect, cu o rată de finanţare de până la 98%; 

●  Proiectele trebuie să se încadreze în următoarele categorii de activităţi eligibile: 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură pentru 

învăţământul obligatoriu, exceptând Campusurile pentru Învăţământ Profesional și Tehnic); 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirilor școlilor speciale: spaţii de 

învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces și activităţi didactice; 
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- Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor Campusurilor pentru 

Învăţământ Profesional și Tehnic; 

- Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente 

IT; 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirilor din campusurile universitare de 

stat: spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru activităţi didactice; 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor Centrelor de Formare Profesională 

Continuă; 

- Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu 

dizabilităţi,  pentru toate tipurile de infrastructură educaţională; 

 

POS DRU – axa prioritară 5, domeniul de intervenţie 5.2: 

 

Domeniul de intervenţie vizează: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor 

rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forţei de muncă” 

● Finanţarea poate fi accesată și de Autorităţi ale administraţiei publice; 

● Ajutorului public nerambursabil va putea fi între minimum 1.850.000 lei și maxim 

18.500.000 lei / proiect, cu o rată de finanţare de până la 98%; 

● Proiectele trebuie să respecte următoarele condiţii: 

-  Durata de implementare să fie între minimum 6 luni și maximum 3 ani; 

-  Să contribuie la realizarea următoarelor operaţiuni orientative: 

- Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare și alte măsuri de sprijin 

pentru populaţia din zonele rurale, care urmăresc reducerea agriculturii de subzistenţă; 

- Măsuri pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale și geografice a forţei de muncă 

din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunităţile de ocupare existente și pentru 

creșterea coeziunii regionale; 

- Măsuri pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător în zonele rurale și a stării de 

sănătate a populaţiei din mediul rural, cu scopul de a-i crește motivaţia, disponibilitatea și 

oportunităţile de participare pe piaţa muncii; 

- Sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă și alte 

activităţi asociate pentru a permite indivizilor să participe pe piaţa muncii; 

-  Promovarea programelor care sprijină și încurajează demararea afacerilor în 

activităţi nonagricole; 
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PO DCA – axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.3: 

 

Domeniul de intervenţie vizează: „Îmbunatăţirea eficacităţii organizaţionale” 

● Finanţarea poate fi accesată și de Autorităţi ale administraţiei publice locale; 

● Ajutorul public nerambursabil va putea fi de minimum 220.000 lei, cu o rată de finanţare de 

până la 98%; 

● Proiectele trebuie să respecte următoarele condiţii: 

- Durata de implementare să fie între minimum 6  luni și maximum 1 an; 

● Proiectele trebuie să vizeze: 

- Dezvoltarea și furnizarea programelor de instruire în domenii relevante pentru administraţia 

publică, cum ar fi achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și 

managementul proiectelor etc; 

- Schimbul de bune practici, seminarii; 

- Consultantă și studii pentru realizarea de analize / diagnoze instituţionale și implementarea 

propunerilor rezultate; 

 

Fondul pentru Mediu 

 

● Fondul pentru Mediu este un instrument economico - financiar destinat susţinerii și 

realizării proiectelor prioritare pentru protecţie a mediului, în conformitate cu normele și standardele 

de mediu în vigoare; 

● Fondul pentru Mediu este un fond public, extrabugetar, iar veniturile acestuia sunt venituri 

publice, ce fac parte din bugetul general consolidat; 

● Categorii de proiecte eligibile: 

- prevenirea poluării; 

- reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului; 

- reducerea nivelurilor de zgomot; 

- utilizarea de tehnologii curate; 

- gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase; 

- protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi locale; 

- gospodărirea integrată a zonei costiere; 

- conservarea biodiversităţii; 

- administrarea ariilor naturale protejate; 
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- educaţia și conștientizarea publicului privind protecţia mediului; 

- creșterea producţiei de energie din surse regenerabile; 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- reconstrucţia ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor; 

- împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condiţiile 

legii; 

- închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier; 

- lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele 

meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul 

public al statului. 
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Dezvoltarea comunei Alma nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale, ci ţine 

şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi constant în realizarea 

obiectivelor strategice. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Alma  pentru perioada 2014 - 2020 va folosi 

drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor stabilite vizând creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil pentru existenţa viitoare a comunei. 

 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare 

nerambursabile care pot fi atrase deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine în totalitate 

realizarea acestora. 

 

Obiectivul principal este îmbunătățirea calității vieții, fapt prevăzut de administraţia locală şi 

susţinut  de comunitatea locală.  

 

Dezvoltarea sectorului agricol, alimentarea cu apă și branșamente în satele Şmig și Giacăş, 

reabilitarea drumurilor, amenajarea aleilor pietonale, trotuare, regularizarea, decomatarea, dalarea 

văilor satelor Şmig și Giacăş, achiziţionarea unui sediu nou pentru primărie, amenajarea spațiilor 

verzi și a locurilor de joacă pentru copii, sunt câteva din prioritățile pe care administrația locală și le 

propune pentru perioada de programare financiară 2014 – 2020. 

 

Analizând situația socio - economică, apreciem faptul că atât resursele materiale, naturale cât 

și cele umane sunt utilizate insuficient, fapt care determină un anumit grad de impulsionare și de 

stimulare a tuturor factorilor locali în dezvoltarea comunei Alma. 

 

În viitor se va urmări dezvoltarea potențialului economic prin atragerea forței de muncă, 

sprijinirea inițiativelor particulare și a investițiilor din fonduri bugetare, atragerea fondurilor 

europene în scopul realizării de proiecte sustenabile care să răspundă nevoilor comunității cât și 

atragerea capitalului privat autohton în scopul realizării unor unități de prelucrare a produselor 

autohtone. 
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