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CAPITOLUL   I 



 

 

1. UNITATEA SPAȚIALĂ DE ANALIZĂ 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Codlea necesită actualizarea 

obiectivelor și priorităților de dezvoltare ale municipiului în contextul noi perioade de 

programare 2021-2027. Noua perioada de programare vizează și actualizarea politicilor 

europene pentru perioada de referință, precum și bugetul aferent operaționalizării priorităților 

și politicilor definite. În calitate de Stat Membru, România se aliniază acestor priorități și 

politici atât la nivel național, cât și la nivel local, fiind urmărită adaptarea la contextul strategic 

european, cât și la instrumentele de suport disponibile.    

Astfel, demersul de elaborare a strategiei va urmări corelarea cu documentele de 

planificare strategică relevante de la nivel global, european, național, regional și local, fiind 

vizate obiectivele și direcțiile ce ghidează dezvoltarea la nivel macro, cât și cele specifice, 

orientate către teritoriul studiat. 

1.1. CONTEXT GEOGRAFIC ȘI SOCIAL 

Codlea este un municipiu din judeţul Braşov, situat în Depresiunea Brașov, la poalele de est 

ale Măgurii Codlei, pe râul Vulcănița, la 14 km nord-vest de municipiul Braşov. Se învecinează 

la est cu comună Halchiu şi cu oraşul Ghimbav, în sud cu comuna Vulcan, în vest cu comunele 

Holbav şi Sinca Nouă, iar la nord cu comuna Vlădeni. 

Codlea a fost atestat documentar pentru 

prima dată în 1265 şi, încă din Evul 

Mediu, era un târg înfloritor. La poalele 

Măgurii Codlei, cavalerii teutoni au 

ridicat la începutul secolului XIII, o 

cetate cu numele Schwarzburg (cetatea 

neagră), dărâmată la 1354, în timpul 

invaziei tătare, şi ale cărei resturi se mai 

văd şi astăzi. În anul 1432 a început să fie 

construită cetatea din zid care 

împrejmuieşte biserica evanghelică.  

Figura Nr. 1 - Amplasarea geografică a Municipiului Codlea în Județul Brașov 

 



 

 

În 1540 se deschid primele şcoli săseşti, iar în 1800 este deschisă prima şcoală română. Deşi 

comună bine dezvoltată, Codlea a fost declarată oraş abia în anul 1950, iar din anul 2000 este 

ridicată la rangul de municipiu. Geografic, suprafata municipiului Codlea este de 132,79 km2, 

latitudine 45°41′51″ si longitudine 25°26′38.  

Conform recensământului efectuat în 2011 populaţia municipiului Codlea se ridica la 21.708 

locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 24.286 de 

locuitori.   

Majoritatea locuitorilor sunt români (82,6%). Principalele minorităţi sunt cele de romi (5,16%) 

şi maghiari (2,62%). Pentru 8,45% din populaţie apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din 

punct de vedere confesional majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (79,51%), dar există şi 

minorităţi de penticostali (2,92%), romano-catolici (2,75%) şi creştini după evanghelie 

(2,22%). Pentru 8,55% din populaţie nu este cunoscută apartenenţa confesională. 

 

Figura Nr. 2 - Componența etnică a Municipiului Codlea 
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Figura Nr. 3 - Componența confesională a Municipiului Codlea 

 

1.2. CONTEXT LEGISLATIV 

Municipiul Codlea este condus de o autoritate publica locală numită Primăria Municipiului 

Codlea, care functioneaza in conformitate cu prevederile constitutionale specifice, in special 

cele aferente Titlului III - Autoritatile publice cu articolele specifice aferente, dar si o serie de 

acte normative cu caracter general sau specific, respectiv Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 – 

Codul Administrativ si actele normative subsecvente. Conform articolului 121 al Constitutiei 

Romaniei, misiunea autoritatilor administratiei publice locale este de a gestiona treburile 

publice din comune si din orase (municipii).  

Din punct de vedere legislativ, Primaria Municipiului Codlea functioneaza pe baza 

urmatoarelor acte normative: 

• Constitutia Romaniei; 

• Legea Nr. 215/2001 din 23 aprilie 2001 *** Republicata- Legea administratiei publice 

locale; 

• Statutul Municipiului Codlea; 
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• Legea Nr. 393/2004 din 28 septembrie 2004 privind Statutul alesilor locali; 

• Ordonanta Nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare si functionare a consiliilor locale; 

• Legea Nr. 188/1999 din 8 decembrie 1999 *** Republicata privind Statutul 

functionarilor publici; 

• Legea Nr. 161/2003 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea 

transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de 

afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei; 

• Lgea Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 *** Republicata privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 

• Legea Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public; 

• Legea Nr. 213/1998 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publica; 

• Ordonanta Nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 

• Legea Nr. 51/2006 din 8 martie 2006 *** Republicata Legea serviciilor comunitare de 

utilitati publice 

• Legea Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale. 

 

Din punct de vedere al contextului strategic, Primaria Municipiului Codlea are competenta de 

a initia elaborarea documentelor strategice (strategii si programe), ce vizeaza dezvoltarea 

integrala sau sectoriala a UAT-ului, precum si de a aproba studii, prognoze si programe de 

dezvoltare a acestuia. 

  



 

 

In scopul îndeplinirii atribuțiilor si responsabilitatilor conferite de cadrul legal1, autoritatea 

publica locala are o serie de competente, ce pot fi incadrate in trei categorii:  

COMPETENTE EXCLUSIVE 

➢ atribuite prin lege autoritatilor administratiei publice locale de realizarea carora acestea 

sunt responsabile;  

➢ autoritatile administratiei publice locale au dreptul de decizie si dispun de resursele si 

mijloacele necesare indeplinirii competentelor, cu respectarea normelor, criteriilor si 

standardelor stabilite de lege;  

➢ exemple: administrarea domeniului public si privat al UAT; administrarea infrastructurii 

de transport rutier de interes local; administrarea institutiilor de cultura de interes local; 

administrarea unitatilor sanitare publice de interes local; alimentarea cu apa; canalizarea 

si epurarea apelor uzate si pluviale; iluminatul public; salubrizarea; serviciile de asistenta 

sociala cu caracter primar pentru protectia copilului si pentru persoane varstnice; 

serviciile de asistenta sociala cu caracter primar si specializate pentru victimele violentei 

in familie; asistenta medicala comunitara; asistenta medicala acordata in unele unitati 

sanitare cu paturi; transportul public local de calatori; emiterea unor avize/autorizatii 

COMPETENTE DELEGATE 

➢ atribuite prin lege autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu resursele 

financiare corespunzatoare, de catre autoritatile publice centrale, pentru a le exercita in 

numele si in limitele stabilite de catre acestea;  

➢ exemple: plata unor alocatii si a unor indemnizatii pentru copii si adulti cu dizabilitati. 

 
1 Conform Legea-cadru nr. 195 din 22 mai 2006 (*actualizata*) a descentralizarii 



 

 

COMPETENTE PARTAJATE 

➢ exercitate de catre autoritatile administratiei publice locale, impreuna cu alte niveluri ale 

administratiei publice (judetean sau central), cu o separare clara a finantarii si a puterii de 

decizie pentru fiecare responsabil in parte; 

➢ exemple: alimentarea cu energie termica produsa in sistem centralizat; construirea de 

locuinte sociale si pentru tineret; invatamantul preuniversitar de stat, cu exceptia 

invatamantului special; ordinea si siguranta publica; acordarea unor ajutoare sociale 

persoanelor aflate in dificultate; prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta la nivel 

local; serviciile de asistenta medico-sociala adresate persoanelor cu probleme sociale; 

serviciile de asistenta sociala cu caracter primar pentru persoane cu dizabilitati; serviciile 

sociale pentru persoanele varstnice; serviciile publice comunitare pentru evidenta 

persoanelor; administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local la nivelul 

comunelor; finantarea cheltuielilor de personal aferente medicilor si asistentilor medicali, 

precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare din unitatile de asistenta 

medico-sociala; 

 

Tabelul Nr. 1 – Competențele UAT Municipiul Codlea 

  



 

 

2. PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 

2.1. SRUCTURA DEMOGRAFICĂ 

2.1.1. NUMĂRUL ȘI DINAMICA POPULAȚIEI 

Populația ce are domiciliul în Municipiul Codlea era la 1 Ianuarie 2021 de 25.692 de locuitori, 

conform celor mai recente date puse la dispoziție de INS, însumând aproximativ 4% din 

populația totală a județului Brașov. Datorită includerii orașului în cadrul Zonei Metropolitane 

Brașov, este relevantă comparația cu ceilalți membri ai acestei organizații: Municipiile Braşov 

și Săcele, Oraşele Râşnov, Ghimbav, Predeal și Zărneşti, dar și comunele Sânpetru, Hărman,  

Prejmer, Tărlungeni, Bod, Hălchiu, Cristian, Feldioara, Vulcan și Budila. Populația Zonei 

Metropolitane Brașov la 1 Ianuarie 2021 totalizează un număr de 479.365 de locuitori, 

echivalentul a 75,05% din populația totală a județului. 

 

Figura Nr. 4 – Zona Metropolitană Brașov2 

 

 
2 Sursa: https://www.metropolabrasov.ro/despre-amb/membrii-amb/  

https://www.metropolabrasov.ro/despre-amb/membrii-amb/


 

 

Municipiul Codlea este a patra (5,36 %) cea mai populată localitate din Zona Metropolitană. 

Municipiul Brașov (288.112 locuitori) reprezintă 60,10% din totalul populației aglomerării 

urbane. Celelalte localități urbane cu o pondere mai mare a populației sunt Municipiul Săcele 

cu 7,71% (36.939 locuitori), urmat de Orașul Zărnești cu 5,47% (26.201 locuitori). 

 

Figura Nr. 5 – Ponderea populației în ZM Brașov3 

 

 
3 Sursa: INSSE Tempo online – prelucrare date. 

60,10%

5,36%

7,71%

1,54%

1,00%

3,86%

5,47%

1,12%

1,05%

1,26%

1,58%

1,04%

1,47%

2,03%

1,99%

2,34%

1,08%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Brașov

Codlea

Săcele

Ghimbav

Predeal

Râșnov

Zărnești

Bod

Budila

Cristian

Feldioara

Hălchiu

Hărman

Prejmer

Sânpetru

Tarlungeni

Vulcan



 

 

Populația cu domiciliul în orașele/municipiile componente ale Zonei Metropolitane a înregistrat 

o crescut în intervalul 1992-2021, de la 470.705 locuitori, la 479.365 locuitori, regiunea fiind 

una dintre singurele ale țării ce au înregistrat o creștere demografică. Acest fapt se datorează 

bunei tranziții economice a acestor orașe și localități de la economia centralizată la cea de piață.     

 

Figura Nr. 6 -  Dinamica populației cu domiciliul în intervalul 2000-2021. 

Față de anul 2010, populația cu domiciliul în Municipiul Codlea a scăzut cu 2,59%, în timp ce 

celelalte unități administrativ teritoriale care au înregistrat scăderi ale populației în perioada 

analizată (Brașov, Predeal și Zărnești), au o medie de 5,51%. Celelalte localități componente 

ale Zonei Metropolitane Brașov marchează creșteri ale populației cu domiciliul, între 4,41% 

(Comuna Prejmer - de la 9.325 locuitori, la 9.737 locuitori) și 123,97% (Comuna Sânpetru – de 

la 4.268 locuitori, la 9.559 locuitori). La nivel județean, creșterea populației este de 1,91%, de 

la 626.678 locuitori în anul 2010, la 638.702 locuitori în 2021, în timp ce la nivelul Zonei 

Metropolitane creșterea este de 2,79%, de la 466.360 locuitori în anul 2010, la 479.365 locuitori 

în 2021. Așadar, creșterea însemnată înregistrată de majoritatea localităților din ZM Brașov nu 

se resimte atât de puternic și în creșterea populației ZM Brașov, fapt ce ne indică prezența 

fenomenului de migrare a populației între localități. 



 

 

 

Figura Nr. 7 – Dinamica populației cu domiciliul în intervalul 2010 – 20214 

 

 
4 Sursa: INSSE Tempo online – prelucrare date. 
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2.1.2. STRUCTURA POPULAȚIEI 

Structura pe sexe a populației cu domiciliul în Municipiul Codlea, la 1 ianuarie 2021, indică o 

populație de sex masculin de 12.501 persoane, reprezentând 48,66% din total și o populație de 

sex feminin de 13.191 persoane, reprezentând 51,34% din total. La nivel național se 

înregistrează o pondere ușor mai mare a populației masculine, de 49,60%, însă balanța este mai 

echilibrată în Municipiul Codlea, față de alte localități din Zona Metropolitană, cea mai mare 

diferență fiind înregistrată în municipiul Brașov (6,22%). Totusi, în acest pol de creștere există 

localități unde populația masculină este cea majoritară, conform figurii de mai jos. 

  

Figura Nr. 8 - Structura pe sexe în localitățile din Zona Metropolitană 
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Structura pe grupe mari de vârstă a populației cu domiciliul în Municipiul Codlea indică o 

pondere a populației active de 70,25%, mai mare față de media Zonei Metropolitane Brașov, 

media județeană, regională, dar și națională. Totodată, Municipiul Codlea înregistrează cea mai 

mică pondere a populației de peste 65 de ani, cu aproximativ 3% mai puțin față de media 

națională. În același timp, ponderea populației tinere este de 15,12%, mai mare față de media 

națională de 14,55%, dar sub media județeană de 15,67%. 

 

Figura Nr. 9 - Structura pe grupe mari de vârstă, analiză comparativă5 

Comparativ cu celelalte localități din Zona Metropolitană, Municipiul Codlea are o pondere a 

populației vârstnice sub media zonei de 17,66%. La capitolul populație tânără, Codlea (15,12%) 

este ante-penultima la nivelul ZM, înaintea Municipiului Brașov (12,88%) și a Orașului Predeal 

(10,95%). Cu toate acestea, populația activă a Codlei este a treia ca procentaj la nivelul Zonei 

Metropolitane, după Ghimbav (71,71%) și Feldioara (70,48%). 

 
5 Sursa: INSSE Tempo online – prelucrare date. 
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Figura Nr. 10 - Piramida vârstelor populației cu domiciliul în Codlea, în anul 20216 

 

Piramida vârstelor populației, reprezentând distribuția populației în funcție de categorie de 

vârstă, reflectă atât evoluția populației ca urmare a deciziilor politice și dinamicilor sociale din 

ultimele decenii, dar indică și proiecții pentru viitor. Astfel la nivelul Municipiului Codlea se 

identifică următoarele dinamici: 

• Cei mai mulți locuitori au între 30 și 54 de ani, generațiile născute înainte de 1989, din 

care se evidențiază grupa de vârstă 40-44 ca fiind cea mai numeroasă, urmată de grupa 

de vârstă 45-49, mai exact contingentul de populație născut începând cu 1970, 

reflectând astfel politica pro-natalitate a regimului comunist și efectele Decretului nr. 

770 / 1966, care interzicea întreruperea de sarcină – generația „decrețeilor”. 

 
6 Sursa: INSSE Tempo online – prelucrare date. 
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• populație tânără mai redusă față de cea adultă, marcată de o scădere a grupelor de vârstă 

20-24 de ani și 25-29 de ani, cele născute după 1989, iar contingentul grupelor 

următoare a continuat să scadă în decadele următoare, ca urmare a scăderii natalității 

după 1990 și al declinului economic din anii ’90, cu excepția unei ușoare creșteri în 

cadrul grupei 10-14 ani. 

Contingentul mai mare de populație cu vârsta între 40 și 64 de ani față de cel al grupei de vârstă 

0-14 ani, va duce în anii următori la accentuarea dependenței demografice și la îmbătrânirea 

populației active, crescând astfel presiunea asupra populației active și deficitul de forță de 

muncă, atrăgând după sine probleme de natură economică și socială.   

Fenomenul de îmbătrânire a populației este un fenomen mondial ce ridică probleme economice 

și sociale, cauzat în principal de scăderea natalității, creșterea migrației internaționale dar și de 

creșterea speranței de viață. La nivelul Uniunii Europene, raportul dintre ponderea tinerilor și 

cea a vârstinicilor s-a schimbat în favoarea celor din urmă în anul 2005, atuncă când populația 

tânără avea o pondere de 16,3% iar cea vârstică de 16,6%, în timp ce în România inversarea s-

a produs mai devreme, în anul 2009. O situație aparte României, ale cărei consecințe vor incepe 

să fie vizibile în următoarea decadă, este generația „decrețeilor”, născuți în urma politicilor pro-

natalitate din perioada socialistă ce reprezintă cel mai generos contingent de populație, ce 

urmeză să atingă vârsta de pensionare și va trebui să fie susținută financiar de contingentul 

actual al populației tinere, semnificativ mai redus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.2. MIȘCAREA NATURALĂ ȘI MIGRATORIE A POPULAȚIEI  

Mișcarea naturală și migratorie a populației din România în context european 

La nivelul Uniunii Europene, în anul 2018, România se afla în grupa țărilor cu cele mai slabe 

performanțe de mișcare naturală a statelor membre, alături de Bulgaria, Italia, Grecia și 

Portugalia. De altfel, mișcarea naturală a populației din România este într-o foarte mare măsură 

asemănătoare cu cea a Bulgariei, prin nivelul ridicat al mortalității infantile, de aproximativ 

6‰, comparativ cu 3,5‰ media europeană. De asemenea, România și Bulgaria au cele mai 

mici niveluri de speranță de viață la naștere, 74 de ani, în timp ce media U.E. este de 81 ani. 

Rata dependenței pentru vârstnici este de 27,5.%, sub media UE de 30,5%. 

La nivel european, dintre fostele țări comuniste din Europa de Est, Polonia, Slovacia și Cehia 

întâlnesc o mișcare naturală a populației bună. 

 
Figura Nr. 11 - Grupări de similitudine între țările din UE sub aspectul performanțelor de 

mișcare naturală, 2018 
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Suedia 2.0 2.3 31.7 111.8 39.4 

Estonia 1.6 -1.0 30.6 120.1 31.5 

Austria 2.7 0.2 27.9 129.4 31.4 

Slovenia 1.7 -0.4 29.6 129.2 31.7 

Cehia 2.6 0.1 29.6 122.1 30.7 

Spania 2.7 -1.2 29.2 128.4 24.4 
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Marea 
Britanie 

3.9 1.8 28.6 101.9 34.9 

Olanda 3.5 0.9 29.0 117.2 29.3 

Danemarca 3.7 1.1 30.1 116.2 25.4 

Belgia 3.8 0.7 29.1 110.2 28.3 

Franta 3.8 2.2 31.7 108.7 25.0 

RDV 
redusă 

Polonia 3.8 -0.7 25.3 112.3 32.0 

Slovacia 5.0 0.6 22.5 99.4 29.6 

             

Declin 
prin 

mișcare 
naturală 

Ungaria 3.3 -3.9 28.5 130.2 14.3 

Croatia 4.2 -3.9 30.7 138.9 7.2 

Lituania 3.4 -4.1 30.1 130.9 11.4 

Letonia 3.2 -4.9 31.4 127.4 9.5 
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Finlanda 2.1 -1.3 34.2 132.4 13.6 

Germania 3.2 -2.0 32.8 158.5 6.5 

Portugalia 3.3 -2.5 33.3 155.4 6.0 

Grecia 3.5 -3.2 34.1 151.3 5.0 

Italia 2.8 -3.2 35.2 168.9 2.7 
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 Romania 6.0 -3.1 27.5 116.3 4.3 

Bulgaria 5.8 -6.6 32.5 147.5 0.9 

 

Tabelul Nr. 2 - Performanțele de mișcare naturală și vârstă în Uniunea Europeană, 2018 

 

 

 



 

 

În ceea ce privește mișcarea migratorie a populației, România se află în topul statelor membre 

U.E. care au pierdut cel mai mare număr de locuitori, mai exact 3,8 milioane de locuitori în anii 

1990 și 2019. Astfel, în 2018, la nivelul Uniunii, întâlnim cel mai mare deficit migratoriu (în 

cifre absolute) și al doilea cel mai mare deficit, în termeni relativi (pe primul loc este Croația). 

În prezent, între trei și cinci milioane de români trăiesc în altă țară. Principalele țări de destinație 

ale cetățenilor români emigranți sunt Spania, Franța, Italia, Germania, Regatul Unit, unde pot 

fi întâlnite mari comunități de români.  

Conform Barometrului Urban, realizat în cadrul elaborării Politicii Urbană a României, 11% 

din populația intervievată a declarat că intenționează să migreze (intern sau extern) pentru o 

perioadă mai mare de doi ani. Cea mai mare pondere la nivel de reședințe de județ a fost 

înregistrată în Alexandria (20%), iar cea mai scăzută în Constanța (4%). 

În următorul an intenționați să plecați din 

localitatea dvs. pentru o perioadă mai mare de doi 

ani? Dacă „DA”, unde? 

 
 

Sursa: Politica Urbana a Romaniei, Barometru privind Calitatea Vieții, 2020 

În ceea ce privește prezența imigranților, rezultatele Barometrului arată că 73% din populația 

urbană este de acord cu afirmația „prezența străinilor este benefică pentru orașul meu”. Alte 

rezultate semnificative:  

• În orașele cu populație între 50.000 - 500.000 locuitori se înregistrează valori ale 

acordului semnificativ mai ridicate (80% în medie). În orașele sub 30.000 locuitori a 

fost înregistrat un nivel de acord mediu de 62%. Municipiul București se poziționează 

sub valoarea medie (68% acord). 

• Regiunile Centru (84% acord) și Sud-Est (80% acord) se poziționează pe primele locuri 

în distribuția la nivel regional. Sud-Muntenia ocupă ultimul loc (62% acord). 
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• Persoanele cu vârste între 18 și 24 ani tind să fie în mai mare măsură de acord cu 

afirmația (76%) decât persoanele cu vârste peste 65 ani (69%). 

• Persoanele cu studii superioare, active, cu venituri peste medie, tind să fie în mai mare 

măsură de acord cu afirmația. La polul opus, valori ale acordului s-au înregistrat în 

rândul persoanelor cu studii inferioare, inactive și venituri sub medie. 

De asemenea, 70% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „străinii care locuiesc în orașul 

meu sunt bine integrați”. Alte rezultate semnificative: 

• Orașele turistice tind să înregistreze un nivel al acordului mai ridicat decât restul 

centrelor urbane. 

• În centrele urbane cu populație peste 50.000 de locuitori se înregistrează valori ale 

acordului de peste 75%, cu excepția Bucureștiului, cu o medie de 64%. 

• La nivel regional pe primele locuri se poziționează Centru (79% acord) și Sud- Est 

(78%), iar pe ultimele două locuri Vest (62% acord) și Sud-Muntenia (62% acord). 

• Persoanele tinere (18-24 ani) cu studii universitare și venituri peste medie tind să 

înregistreze un grad mai ridicat de acord (peste 75%) decât restul populației. 

Mișcarea naturală a populației reprezintă raportul dintre numărul de născuți și numărul de 

decese dintr-un an calendaristic. Astfel, analiza mișcării naturale a populației Municipiului 

Codlea și a Zonei Metropolitane Brașov pornește de la situația la nivelul teritorial al numărului 

de copii născuți și al numărului de decese. 

  



 

 

2.2.1. NATALITATEA 

Ultimele date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că în anul 2020, în 

Municipiul Codlea, numărul născuților-vii a fost de 225, ceea ce înseamnă 3,86% din totalul 

județului (5.820 născuți-vii). La nivelul Zonei Metropolitane, numărul a fost de 4.110 

(aproximativ 70,62% din totalul Județului Brașov). Raportat la Zona Metropolitană, Municipiul 

Codlea ocupă locul al treilea ca număr de născuți-vii (5,47%), după Municipiul Brașov (2.058 

de născuți-vii – 50,07% din ZM) și Municipiul Săcele (459 de născuți-vii – 11,17% din ZM).  

 

Figura Nr. 12 - Numărul de născuți-vii la nivelul Zonei Metropolitane Brașov în 2020 

În perioada 2010-2020, numărul născuților-vii a scăzut atât la nivel local, cât și la nivel 

metropolitan. Municipiul Codlea a înregistrat o scădere de 17,58% de la începutul perioadei de 

referință (273 născuți), la sfârșitul acesteia (225 născuți). La nivelul Zonei Metropolitane, 

scăderea a fost de 11,56%, de la 4.647 născuți-vii în 2010, la 4.110 în 2020. Municipiul Brașov 

înregistrează, de asemenea, o scădere de aproximativ 20% a numărului de născuți-vii (de la 

2.553, la 2.058), în timp ce Comuna Sânpetru dispune de o creștere de 116,95%, de la 59 
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născuți-vii în anul 2010, la 128 în anul 2020. O statistică similară cu cea a localității Sânpetru 

se întâlnește și la nivelul Orașului Ghimbav ce are o creștere de 100% a numărului de născuți-

vii pe perioada analizată (de la 42, la 84). Dinamica numărului de născuți vii, în perioada 2010-

2020, la nivelul localităților ce compun Zona Metropolitană Brașov este prezentată în tabelul 

următor: 

Localitate 
Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Dinamica 

(2020/2010) 

Brașov 2553 2343 2241 2535 2398 2499 2507 2511 2426 2322 2058 -19,39% 

Codlea 273 259 239 278 253 243 255 242 259 239 225 -17,58% 

Săcele 518 541 536 557 584 515 489 550 539 463 459 -11,39% 

Ghimbav 42 34 52 45 55 63 64 68 75 66 84 100,00% 

Predeal 45 41 29 45 32 26 30 32 40 22 26 -42,22% 

Râșnov 184 141 174 168 160 166 199 220 209 176 157 -14,67% 

Zărnești 272 234 229 279 234 259 286 275 280 300 196 -27,94% 

Bod 41 36 40 44 53 39 47 41 63 43 42 2,44% 

Budila 106 98 97 89 121 101 123 131 136 133 122 15,09% 

Cristian 56 46 41 44 40 43 54 47 52 61 39 -30,36% 

Feldioara 70 71 88 98 93 84 79 96 100 89 75 7,14% 

Hălchiu 55 54 62 47 49 35 57 52 56 47 39 -29,09% 

Hărman 54 59 55 62 71 64 57 66 69 69 67 24,07% 

Prejmer 108 93 107 104 80 109 110 101 73 91 125 15,74% 



 

 

Sânpetru 59 49 53 42 61 62 82 103 135 116 128 116,95% 

Tarlungeni 145 156 179 149 165 164 164 186 222 210 207 42,76% 

Vulcan 66 64 65 48 68 57 51 55 51 84 61 -7,58% 

Tabelul Nr. 3 - Dinamica numărului de născuți-vii în Zona Metropolitană pe perioada 2010-

2020 

Evoluția numărului de născuții vii pentru perioada 2010-2020, la nivel local, metropolitan și 

județean este reprezentată în figura următoare. 

 

Figura Nr. 13 -  Evoluția numărului de născuți-vii, în perioada 2010-2020 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Județul Brașov 6530 6166 6150 6704 6415 6426 6646 6736 6733 6387 5820

ZM Brașov 4647 4319 4287 4634 4517 4529 4654 4776 4785 4531 4110

Codlea 273 259 239 278 253 243 255 242 259 239 225
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Rata de natalitate 

Rata de natalitate reprezintă numărul de născuți-vii dintr-un an raportat la populația de la 1 iulie 

din statistica curentă și se exprimă în număr de născuți-vii la 1000 locuitori. În 2020, rata 

natalității în Municipiul Codlea a fost de 8,73‰, sub cea înregistrată la nivel județean de 

9,11‰. Situația la nivelul Zonei Metropolitane Brașov este prezentată în următoarea figură: 

 

Figura Nr. 14 - Rata natalității în localitățile Zonei Metropolitane Brașov pe Anul 2020 
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2.2.2. MORTALITATEA 

Numărul de decese în Municipiul Codlea a ajuns la valoarea de 257 în anul 2020, reprezentând 

aproximativ 3,3% din totalul județean (7.658). Zona Metropolitană a înregistrat un număr de 

5.617 decese, adică aproximativ 73% din totalul județean. 

Privind pe o perioadă de 11 ani, între 2010 - 2020, numărul deceselor a oscilat anual, dar 

traiectoria urmată este per total una de majorare a numărului anual de decese. Municipiul 

Codlea a înregistrat o creștere de 58,64% de la începutul perioadei de referință (162) până în 

2020 (257). La nivel metropolitan, ZM Brașov a cunoscut o creștere de 38,04% în această 

perioadă, de la 4.069, la 5.617 decese. 

Dinamica numărului de decese în localitățile ce compun Zona Metropolitană Brașov, pentru 

perioada 2010-2020, este prezentată în tabelul de mai jos: 

Localitate 
Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Dinamica 

(2020/2010) 

Brașov 2612 2588 2662 2771 2788 2940 2870 2916 3082 2946 3610 38,21% 

Codlea 162 191 167 200 165 196 200 208 204 200 257 58,64% 

Săcele 301 262 312 327 319 312 341 349 305 330 383 27,24% 

Ghimbav 35 31 38 35 49 41 41 52 54 52 69 97,14% 

Predeal 58 69 60 41 57 58 50 62 68 64 72 24,14% 

Râșnov 124 122 150 159 149 155 136 159 156 139 170 37,10% 

Zărnești 227 233 245 246 259 265 246 233 302 258 317 39,65% 

Bod 51 44 46 51 62 45 50 58 57 52 70 37,25% 

Budila 34 33 34 26 36 38 36 29 36 37 54 58,82% 

Cristian 50 46 56 52 51 52 42 60 50 45 61 22,00% 



 

 

Feldioara 52 51 72 81 58 66 56 53 66 65 82 57,69% 

Hălchiu 39 42 37 41 45 48 41 56 51 52 46 17,95% 

Hărman 53 53 49 44 60 55 44 55 63 64 76 43,40% 

Prejmer 100 86 71 96 82 72 85 110 95 94 103 3,00% 

Sânpetru 44 50 39 49 69 66 40 61 56 48 67 52,27% 

Tarlungeni 83 104 87 80 86 81 89 101 95 87 116 39,76% 

Vulcan 44 51 40 34 37 43 34 48 53 57 64 45,45% 

Tabelul Nr. 4 - Dinamica numărului de decese în localitățile ZM Brașov, în perioada 2010-

2020 

Evoluția numărului de decese în perioada 2010-2020 la nivel local, metropolitan și județean 

este prezentată în figura de mai jos. 

 

Figura Nr. 15 - Evoluția numărului de decese în perioada 2010-2020 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Județul Brașov 5905 5818 5870 6115 6129 6321 6168 6394 6560 6403 7658

ZM Brașov 4069 4056 4165 4333 4372 4533 4401 4610 4793 4590 5617

Codlea 162 191 167 200 165 196 200 208 204 200 257
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Rata mortalității 

Rata mortalității reprezintă numărul persoanelor decedate dintr-un an raportat la populația de 

la 1 iulie din statistica curentă și se exprimă în număr de decese la 1000 locuitori. În anul 2020, 

rata mortalității în Municipiul Codlea a fost de 9,97‰, sub cea înregistrată la nivel județean de 

12,00‰. Situația la nivelul Zonei Metropolitane Brașov este prezentată în următoarea figură: 

 

Figura Nr. 16 – Rata mortalității în localitățile Zonei Metropolitane Brașov pe Anul 2020 
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2.2.3. SPORUL NATURAL 

Sporul natural al populației reprezintă diferența dintre numărul născuților-vii și numărul 

persoanelor decedate, în anul de referință.   

Sporul natural al populației Municipiului Codlea a atins o valoare negativă pentru prima dată 

în ultimii 11 ani (2010-2020) chiar în anul 2020 (-32 de persoane), deși scăderea acestui 

indicator a fost constantă de-a lungul anilor (sporul natural în 2010 era de +111 persoane). De 

asemenea, Zona Metropolitană Brașov a înregistrat un spor natural aflat pe un trend negativ în 

perioada 2010-2020 (de la +578 persoane, la -1.507), la fel ca și sporul natural la nivel județean. 

 

Figura Nr. 17 - Dinamica numărului de nașteri, decese și a sporului natural în anul 2020 
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În figura anterioară este reprezentat numărul de nașteri, decese și sporul natural pentru 

localitățile din Zona Metropolitană Brașov, în anul 2020. Analizând această figură se poate 

observa cum Sporul natural negativ al Municipiului Brașov afectează într-o proporție majoritară 

sporul natural înregistrat la nivel de Zonă Metropolitană, fiind principala cauză pentru care 

acesta înregistrează o valoare negativă. 

Evoluția sporului natural în perioada 2010-2020 la nivelul Municipiului Codlea, metropolitan 

și județean este reprezentată în figura de mai jos. 

 

Figura Nr. 18 - Evoluția sporului natural în perioada 2010-2020 

 

Rata sporului natural 

Rata sporului natural al populației este indicatorul care măsoară diferența algebrică între rata 

natalității și rata mortalității generale a populației. 

În 2020, rata sporului natural în Municipiul Codlea a fost de -1,24‰, în timp ce la nivel județean 

acest indicator a avut valoarea -2,88‰. În ceea ce privește localitățile care compun Zona 

Metropolitană Brașov, extremele sunt Orașul Predeal cu o rată a sporului natural de -9,48‰ și 

Comuna Budila cu o rată a sporului natural de 13,64‰.  
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2.2.4. MIȘCAREA MIGRATORIE A POPULAȚIEI 

Imigranți temporari 

Numărul stabililor de reședință în Municipiul Codlea a urmat un trend oscilant în perioada 

2010-2020, înregistrând un minim de 122 stabiliri în anul 2015, și un maxim de 249 stabiliri în 

anul 2019. La nivelul Zonei Metropolitane Brașov, situația este asemănătoare, fiind însă evident 

un trend descendent pe parcursul ultimilor ani ai perioadei analizate.  

 

Figura Nr. 19 - Evoluția numărului de stabiliri de reședință, 2010-2020 

 

Emigranți temporari 

Numărul de plecări cu reședință în Municipiul Codlea a urmat un trend oscilant în perioada 

2010-2020, înregistrând un minim de 112 plecări în anul 2014, și un maxim de 164 plecări în 

anul 2018. La nivel metropolitan, situația este similară, numărul de plecări oscilând de la an la 

an, dar urmând un trend ascendent. Evoluția numărului de plecări cu reședință din ultimii 11 

ani este reprezentată în figura următoare: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Județul Brașov 8810 8335 8675 9668 8494 7804 8912 7651 7137 7566 7492

ZM Brașov 7646 7299 7634 7901 7459 6672 6640 6529 5874 6236 4668

Codlea 130 125 159 142 131 122 153 174 192 249 138
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Figura Nr. 20 - Evoluția numărului de plecări cu reședința, 2010-2020 

 

Imigranți definitivi 

Situația numărului de imigranți definitivi în Municipiul Codlea raportat la anul 2020, arată un 

număr de 290 stabiliri cu domiciliul. Maxim-ul înregistrat pe perioada analizată, cuprinsă între 

2010 si 2020 este de 420 stabiliri, în anul 2010, iar minimul este de 258 în anul 2011. La nivelul 

Zonei Metropolitane Brașov au fost înregistrate 9.253 de stabiliri cu domiciliul în anul 2020 

(aproximativ 78% din totalul județean).  

Evoluția numărului de imigranți definitivi din ultimii 11 ani la nivelul Municipiului Codlea, 

metropolitan și județean este reprezentată în figura umătoare: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Județul Brașov 4946 4452 4446 5190 4272 4307 5671 4411 4595 4731 6316

ZM Brașov 3013 2676 2644 2915 2643 2700 3384 2906 3046 3142 4078

Codlea 148 136 123 131 112 115 149 113 155 164 159
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Figura Nr. 21 -  Evoluția numărului de imigranți definitivi, 2010-2020 

 

Emigranți definitivi 

În ceea ce privește emigranții definitivi din Municipiul Codlea, numărul acestora pe perioada 

de analiză 2010-2020 are următoarea traiectorie: scade din 2010 în 2011 de la 507, la 383, după 

care urmează un trend ascendent până la valoarea de 480 în anul 2019, și scade la 378 în anul 

2020. La nivelul Zonei Metropolitane Brașov și la nivelul Județului Brașov evoluția acestui 

indicator este în mare parte asemănătoare ca traiectorie cu cea întâlnită în cazul Municipiului 

Codlea.  

Evoluția numărului de emigranți definitivi din ultimii 11 ani la nivelul Municipiului Codlea, 

metropolitan și județean este reprezentată în figura umătoare: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Județul Brașov 11529 8539 9445 9133 9718 9615 10891 11188 12205 13003 11761

ZM Brașov 8326 6052 6612 6800 7275 7251 8057 8606 9733 10269 9253

Codlea 420 258 283 290 307 284 326 285 370 364 290
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Figura Nr. 22 - Evoluția numărului de emigranți definitivi, 2010-2020 

 

Tabelul Nr. 5 - Comparația mișcării migratorie a Municipiului Codlea în anul 2020 

Fenomenul de migrație trebuie analizat prin prisma tipului de experiență migratorie. Acest 

indicator este o combinare calitativă a criteriilor indicelui al experienței locale de emigrare în 

străinătate cu generarea a cinci tipuri de mișcare migratorie, definite în principal prin emigrare 

redusă, migrațiune de revenire, migrațiune după aderarea la Uniunea Europeană, migrațiune 

post-criză, migrațiune cumulativă de intensitate ridicată. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Județul Brașov 11568 8473 9195 8811 9187 9200 10312 10293 10752 10875 9742

ZM Brașov 8120 5968 6222 6186 6487 6567 7246 7279 7802 7785 7058

Codlea 507 383 423 432 439 426 452 433 496 480 378
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2.3. ANALIZĂ SOCIO-ECONOMICĂ ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

Indicele dezvoltării umane locale (IDUL - LHDI) dezvoltat de Banca Mondială, ne permite 

realizarea de comparații între nivelul de dezvoltare al fiecărei unități administrativ teritoriale. 

În Zona Metropolitană Brașov, toate așezările pot fi clasificate ca dezvoltate, deoarece nu există 

nicio localitate inclusă în categoriile inferioare de dezvoltare (medie, medie-scăzută sau 

scăzută). Clasificarea UAT-uri componente ale ZM Brașov reiese din figura următoare. 

 

Figura Nr. 23 - Indicele dezvoltării umane locale (IDUL - LHDI) 

 



 

 

Municipiul Codlea este încadrat conform acestui studiu în clasa de dezvoltare comprehensivă, 

corespondentă celor mai mari valori ai indicelui IDUL – LHDI. Lista localităților rurale și 

urbane mici după nivelul dezvoltării umane locale în Județul Brașov este prezentată în tabelele 

următoare: 

 

Tabelul Nr. 6 – Distribuția după tipul dezvoltării umane locale 

 



 

 

 

Tabelul Nr. 7 – Lista localităților cu cel mai mare IDUL - LHDI (Dezvoltare comprehensivă) 

În județul Brașov, 76,71% din populație trăiește în zone nedezavantajate, dar există și un 

procent de 3,63% din populație ce trăiește în comunități marginalizate. Din populația 

dezavantajată, 5,43% este dezavantajată pe locuire, 6,10% pe ocupare, iar 6,10% pe capital 

uman.   

În același timp, 60,66% din populația Municipiului Codlea nu trăiește în zone dezavantajate, 

raportat la populația stabilă din 2011 (21.708). Din populația dezavantajată, 3,67% este 

dezavantajată din punct de vedere al locuirii, 2,42% din punct de vedere al ocupării și 25,44% 

din punct de vedere al capitalului uman. De asemenea, există un procent de 4,74% din populație 

ce locuiește în zone marginalizate. 

Zonele marginalizate necesită o abordare adaptată la condițiile de trai din comunitățile 

identificate, atât prin investiții în infrastructură - de la asigurarea serviciilor publice de baza la 

prețuri accesibile, la managementul deșeurilor și la regenerarea fondului construit sau 

construirea de noi locuințe sociale, cât și prin programe de dezvoltare comunitară și integrare 

socială – programe de recalificare, asistență socială, accesul la educație.7  

 

 
7 Atlasul zonelor urbane marginalizate – Banca Mondială 



 

 

3. PROFILUL ECONOMIC 

3.1. CONTEXTUL ECONOMIC NAȚIONAL, REGIONAL ȘI JUDEȚEAN 

3.1.1. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 

NAȚIONALI  

Povestea economiei României este sinuoasă și complexă. Odată cu căderea comunismului, 

România a întreprins o tranziție sinuoasă către o economie de piață, cu o mare parte a anilor 

1990 marcată de declin economic și restructurare. În 2000, când perspectivele aderării la UE și 

NATO au devenit mai realiste, economia românească a întreprins totuși un sprint destul de 

impresionant, venitul său național brut (VBN)  pe cap de locuitor (metoda Atlas) crescând de 

la 1.720 dolari la 12.630 dolari în 2019. Această performanță este subliniată și mai bine atunci 

când se compară România cu o serie de țări din America Latină, care se aflau într-o poziție 

economică mai bună în 2000 (a se vedea figura de mai jos). 

 

Figura Nr. 24- VNB pe cap de locuitor (metoda Atlas) în țările selectate8 

Cifrele pentru 2019 indică faptul că România a atins în anul analizat un statut de țară cu venit 

ridicat, pentru prima dată în istoria sa. Desigur, accesul României la piața comună a UE este 

unul dintre principalele motive pentru performanța spectaculoasă a țării. Uniunea Europeană a 

fost o veritabilă „mașină de convergență” pentru țările sale membre, permițând unor națiuni 

precum Grecia, Irlanda, Portugalia, Polonia și Slovacia să ajungă la venituri ridicate într-un 

 
8 SURSA: POLITICA URBANĂ A ROMÂNIEI, DINAMICA ECONOMICĂ A ORAŞELOR DIN ROMÂNIA, 2020   
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timp record. Acest lucru a permis, de asemenea, României să devină o economie cu venituri 

ridicate și să depășească economiile similare din America Latină. 

Analiza principalilor indicatori macroeconomici naționali relevă faptul că România a continuat 

evoluția sa puternică din ultima decadă, cu o scurtă întrerupere în perioada 2009-2010 cauzată 

de precedenta criză financiară și economică globală. 

Cu o creștere de 4,2% a Produsului intern brut în anul 20199, România a continuat trendul de a 

se clasa între primele țări la nivelul Uniunii Europene privind acest indicator. După o creștere 

de 7,1% a PIB-ului în anul 2017 și de 4,5% în 2018, creșterea înregistrată la nivelul 2019 arată 

o stabilitate economică, fiind în continuare mai mult decât dublă comparativ cu media Statelor 

Membre și a statelor din Zona Euro. 

 

Figura Nr. 25 - Rata volumului de creștere a Produsului Intern Brut 

Deficiențele creșterii PIB de peste 7% în anul 2017 și valorile de peste 4% în anii precedenți se 

datorează în mare parte consumului individual, ceea ce indică o dependență foarte ridicată a 

consumului în creșterea PIB-ului. Această dependență față de consum expune performanța 

economiei la vulnerabilități cauzate de veniturile reduse ale populației în raport cu Statele 

Membre. 

Conform datelor statistice definitive la nivelul Institutului Național de Statistică, nivelul 

Produsului intern brut în termeni nominali la nivel național în anul 2018 a fost de 952.396,8 
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milioane lei prețuri curente, revenind o valoare de 48.899,3 lei pe locuitor. Cu toate că s-a 

înregistrat o scădere semnificativă a dinamicii PIB comparativ cu anul precedent (4,4% în anul 

2018, comparativ cu 7,1% în anul 2017), valoarea raportată pe cap de locuitor a fost de 5,1%. 

 

 2017 2018 

Produsul intern brut (milioane lei) 857.895,7 952.396,8 

Creşterea PIB în termeni reali (în procente faţă de anul anterior)  107,1 104,4 

Produsul intern brut pe locuitor (lei)  43.788,8 48.899,3 

Creşterea PIB pe locuitor în termeni reali (în procente faţă de anul 

anterior)  
107,7 105,1 

Tabelul Nr. 8 - Produsul intern brut și Produsul intern brut pe locuitor în România 10 

 

În ceea ce privește principalele ramuri de activitate care au contribuit la creșterea Produsului 

intern brut național în anul 2018, se remarcă: 

• Pe primul loc în ceea ce privește contribuția la formarea PIB se află serviciile (cu 

55.062,3 milioane de lei, respectiv 57,8% din total). Din totalul serviciilor este de 

remarcat faptul că hotelurile și restaurantele au contribuit cu 18,1% din PIB. 

• Pe locul secund se află domeniul industrial, cu o contribuție de 22,8% la formarea PIB 

(respectiv 215.955,9 milioane de lei). 

• Pe ultimul loc se află agricultura, silvicultura și pescuitul, cu o contribuție de 4,3% 

din PIB (respectiv 41.494,2 milioane de lei). 

 

  

 
10 Sursa: Starea economică și socială a României – date statistice, 2018, INS 



 

 

 

Figura Nr. 26 - Contribuții la creșterea PIB, pe categorii de resurse, în anul 201811 

În comparație cu media Uniunii Europene, creșterea accelerată a PIB/locuitor raportat la puterea 

de cumpărare începând cu anul 2016 ajută la reducerea decalajelor față de statele din Zona 

Euro, ale căror procent s-a redus semnificativ în ultimii ani, aproape de nivelul de armonizare 

cu media Uniunii Europene. 

 

Figura Nr. 27 - PIB/Capita raportat la puterea de cumpărare12 

 

 
11 Sursa: Starea economică și socială a României – date statistice, 2018, INS 
12 Media UE este indicatorul de referință (cu valoare 100) 
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Rolul determinant al consumului gospodăriilor populației în evoluția semnificativă a PIB-ului 

din anul 2017 a contribuit la o creștere accelerată a inflației în anul 2018, ajungând la o valoare 

de 4,1%, mult peste media europeană. Aceasta a fost urmată de o scădere moderată a ratei 

inflației în anul 2019, până la valoarea de 3,9%, în tendință cu media Uniunii Europene a cărei 

inflație a scăzut de la 1,8% în 2018 la 1,4% anul următor. 

 

Figura Nr. 28 - Rata inflației armonizată la indicele puterii de cumpărare 

În privința evoluției Produsului intern brut pe regiuni de dezvoltare, observăm că Regiunea 

Centru a a avut o performanță peste cea a României în perioada 2008-2017 (o creștere de 61,6% 

a PIB-ului pentru intervalul de timp, față de 59% la nivel național). Regiunea București-Ilfov a 

fost motorul național de creștere economică, cu evoluții semnificative în privința produsului 

intern brut (64,4% creștere a PIB-ului în intervalul 2008-2017), urmată de Regiunea Centru 

(61,6% creștere a PIB-ului).  

 

Figura Nr. 29 - Evoluția PIB pe regiuni de dezvoltare13 

 

 
13 Sursa: Institutul Național de Statistică, INS-TEMPO 
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Este de remarcat faptul că în anul 2008, Regiunea CENTRU avea o pondere de 11,12% din 

PIB-ul total, aceasta micșorându-se până la un raport de 10,99% în 2014, ca apoi să crească 

până la 11,39% în anul 2018. La nivel european, Regiunea CENTRU este una dintre cele mai 

performante. Astfel, PIB-ul pe cap de locuitor (ajustat la putere de cumpărare) a crescut de la 

27% din media UE în 2000, la 67% în 2018 – o performanță remarcabilă. 

 

Figura Nr. 30- Evoluția PIB a regiunii CENTRU comparativ cu PIB-ul total 

În Regiunea Centru se regăsește unul dintre cele mai importante centre economice ca 

importanță în România, având granițele în jurul Zonei Metropolitane Brașov. O astfel de 

aglomerare, aflată în centrul geografic al României, poate reprezenta, pe viitor, un punct de 

interes internațional în contextul punerii în practică a unor mari proiecte de infrastructură 

rutieră. La momentul actual este în discuție realizarea pentru orizontul de timp 2030 a 

autostrăzilor Sibiu-Brașov, proiect ce ar lega Zona Metropolitană Brașov de A1, Brașov-

Ploiești, proiect ce ar lega Zona Metropolitană Brașov de capitala București, Brașov-Bacău, 

proiect ce ar lega Zona Metropolitană Brașov de zona Moldovei și Brașov-Târgu Mureș, proiect 

ce ar lega Zona Metropolitană Brașov de Municipiile Târgu-Mureș, Cluj-Napoca și mai departe 

către Ungaria.  

 

539834,6

530894,4

528514,5

558889,9

591799,1

634967,8

669703,9

711929,9

763652,5

857895,7

951728,5

60015

60527,1

60352,8

62046,1

67295,7

70205,4

73595,3

78611,7

86290,6

96984,1

108370,4

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Regiunea CENTRU TOTAL



 

 

3.1.2. TRANSFORMAREA ECONOMIEI ROMÂNEȘTI 

Analiza datelor privind complexitatea economică în România indică în mod 

cert că economia românească seamănă din ce în ce mai mult cu economia 

UE. 

Accesul la piața UE a mers mână în mână cu o transformare a economiei românești înspre o 

mai mare apropiere de modelul economic al UE – astfel, au fost înregistrate creșteri în trei 

sectoare majore care domină economia UE14:  

• transporturile (ex. automobile, componente auto, autobuze, trenuri, componente pentru 

avioane);  

• electronicele (ex. filtre de cafea, televizoare, aparate de prăjit pâine, cuptoare cu 

microunde);  

• produsele chimice (ex. detergenți, lichide de curățare, îngrășăminte).  

Transformarea economiei românești, atât în ceea ce privește dimensiunea, cât și domeniul de 

aplicare, este bine prezentată de baza de date Observatorul MIT al Complexității Economice 

(date reprezentate în figurile de mai jos). Astfel, exporturile românești nu au crescut doar de la 

3,19 miliarde de dolari în 1990 la 70,4 miliarde de dolari în 2017, dar au crescut semnificativ 

în complexitate și varietate. Marile complexe industriale din epoca comunistă au fost inițial 

înlocuite de fabricarea ușoară (de exemplu, textile și mobilier), iar ulterior au fost înlocuite cu 

producții mai complexe (automobile, piese auto, echipamente electrice, produse chimice etc.) 

 

Figura Nr. 31 - Exporturile României în anul 1990 (valoare totală: 3,19 miliarde dolari)15 

 

 
14 Orașe Magnet – Migrație și navetism în România, Banca Mondială, 2018 
15 Sursa: Observatorul Complexității Economice, MIT 



 

 

 

Figura Nr. 32 - Exporturile României în anul 2000 (valoare totală: 10,3 miliarde dolari)16 

 

 

Figura Nr. 33 - Exporturile României în anul 2017 (valoare totală: 70,4 miliarde dola ri)17 

În 2019, România a înregistrat o creștere a exporturilor de înaltă tehnologie, 

reprezentând mai mult de 11% din totalul exporturilor fabricate. Conform statisticilor 

Băncii Mondiale18, aceste exporturi de înaltă tehnologie au crescut de la 1 miliard de dolari în 

2007 la 11 miliarde de dolari în 2019, dovedind beneficiile pe care le are aderarea la Uniunea 

Europeană asupra comerțului exterior al țării, piața de destinație pentru 73% din totalul 

exporturilor României. Țările care sunt mai bune în producția tuturor bunurilor (avantaj absolut) 

ar trebui să se specializeze în continuare în producția de bunuri în care sunt relativ mai bune 

 
16 Sursa: Observatorul Complexității Economice, MIT 
17 Sursa: Observatorul Complexității Economice, MIT 
18 Exporturile de înaltă tehnologie ca procent din totalul exporturilor industriale (tradus). Banca Mondială. 
https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS 

https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS


 

 

(avantaj comparativ). Mărfurile a căror producție este relativ mai slabă ar trebui obținute prin 

comerțul cu alte țări. 

Analiza avantajelor comparative19 permite identificarea oportunităților și instrumentelor 

care să susțină exporturile în viitor. Considerăm că cea mai mare importanță în descrierea 

comerțului exterior al României este calculul avantajului intern comparativ care permite 

evidențierea avantajului comparativ al comerțului dintr-un grup de bunuri față de totalul 

comerțului exterior. 

 

Figura Nr. 34 - Avantajul competitiv al României între 2011-201920 

 

 
19 RCA=ln(Xir/Mir)/(Xr/Mr), unde I – produs al unui grup de produse, r – țară, X – exporturi, M – importuri 
20 Sursa: Calcule proprii bazate pe datele INS 
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Privind dincolo de exporturile de bunuri, există dovezi că aportul sectorului industrial la 

economia românească este în scădere, în beneficiul sectorului de vânzare cu amănuntul și 

al sectorului serviciilor. Unele sub-sectoare ale producției (de exemplu, producția de 

autovehicule, fabricarea de echipamente electronice și electrice) au crescut, dar creșterea în 

sectoarele serviciilor și a comerțului cu amănuntul a fost mai rapidă. 

 

Figura Nr. 35 - Valoarea adăugată brută a principalelor sectoare economice din România21 

 

3.1.3. INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE 

Investițiile străine directe (ISD) reprezintă una dintre principalele surse de stimulare a 

dezvoltării întreprinderilor private. La nivel național, cele mai mari volume de investiții 

străine directe s-au înregistrat în regiunea de dezvoltare București – Ilfov (55.349 milioane euro 

sold la 31 decembrie 2019, reprezentând 62,7% din totalul ISD), urmată de regiunea Centru 

(7.648 milioane euro), regiunea Vest (6.198 milioane euro) și regiunea Sud – Muntenia (5.671 

milioane euro). În contrast, cele mai mici valori ale investițiilor se regăsesc în regiunea 

Sud‑Vest–Oltenia (2.536 milioane euro) și regiunea Nord-Est (1.765 milioane euro).  

Regiunea Centru continuă să atragă volume crescute de investiții străine directe și 

Municipiul Codlea poate fi un beneficiar direct al atractivității generale a regiunii. În 

prezent, Municipiul Codlea beneficiază de o serie de investiții străine directe în domeniul privat, 

 
21 Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din România, 2020   
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dar sub potențialul zonei și sub localități limitrofe, componente, de asemenea, ale Zonei 

Metropolitane Brașov. 

În timp ce orașele primare stabilesc direcția de evoluție pentru restul economiei, orașele 

secundare sunt deseori sursa de dinamism a unei economii. Orașele aflate în apropierea 

centrelor urbane mari manifestă inițial tendința de a pierde competiția de creștere economică 

(deși suburbiile și localitățile periurbane sunt prospere), întrucât persoanele calificate migrează 

către orașul mai mare în căutarea unor oportunități mai bune. Pe măsură ce „potențialul 

economic” al orașului mai mare este acoperit (mai precis, pe măsură ce costurile cresc în orașul 

mai mare), beneficiile încep să se reverse înapoi către orașele mai mici. Acesta este și cazul 

României, în care poli de creștere precum Ploiești, Brașov, Constanța sau Craiova se află în 

sfera de influență a Bucureștiului și au pierdut inițial în fața capitalei. În prezent, când costurile 

și salariile din București au cunoscut o creștere puternică, din ce în ce mai multe investiții se 

fac în centrele urbane din jurul capitalei.  

 

Figura Nr. 36 - Repartizarea pe regiuni de dezvoltare a soldului ISD la 31 decembrie 201922 

 

 
22 Sursa: Banca Națională a României, Investițiile Străine Directe în România în anul 2019 
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Din totalul de 88.304 milioane de euro reprezentând stocul de investiții străine directe atrase de 

România în anul 2019, Olanda a contribuit cu mai mult de 23% - în total 20.515 milioane de 

euro. Austria și Germania au contribuit cu 12,6%, respectiv 12,3% din totalul ISD, urmate de 

Italia cu 8,2%. Statele Unite ale Americii au avut o contribuție de 901 milioane de euro, 

echivalentul a 1% din totalul ISD. 

  Valoare % din total ISD 

TOTAL 88304 100.0 

Olanda 20515 23.2 

Austria 11107 12.6 

Germania 10893 12.3 

Italia 7263 8.2 

Cipru 5492 6.2 

Franţa 5486 6.2 

Elveţia 3792 4.3 

Luxemburg 3779 4.3 

Marea Britanie 2853 3.2 

Belgia 2518 2.9 

Cehia 2036 2.3 

Ungaria 1612 1.8 

Spania 1425 1.6 

Grecia 1249 1.4 

Polonia 925 1.0 

Statele Unite ale Americii 901 1.0 

Tabelul Nr. 9 - Repartizarea pe principalele țări de origine a soldului ISD la 31 decembrie 

201923 

În anul 2019, fluxul net de ISD național a cunoscut o ușoară scădere față de anul precedent, 

după cinci ani consecutivi de creștere (2014-2018). Profitul reinvestit a avut o evoluție 

ascendentă în ultimii ani, ajungând de la valori negative (pierderi nete ale companiilor datorate 

amortizării investițiilor) din perioada 2010-2014, până la peste 2,78 miliarde de euro în anul 

2019. Acest an a reprezentat o premieră în privința fluxului net de ISD, în sensul în care profitul 

 
23 Sursa: Banca Națională a României 



 

 

reinvestit a depășit pentru prima dată componenta de aport la capitalurile proprii, care a fost în 

scădere comparativ cu anii precedenți. 

 

Figura Nr. 37 - Evoluția fluxului net de ISD pe componente în perioada 2010-2019 24 

Pentru anul 2019, fluxul net de investiții străine directe s-a orientat preponderent către domenii 

precum comerț (1.804 milioane euro), industrie (1.343 milioane euro) și intermedieri financiare 

și asigurări (1.102 milioane euro). Majoritatea investițiilor străine din cadrul industriei s-au 

realizat în industria prelucrătoare. O altă contribuție importantă pentru fluxul ISD a fost 

înregistrată pentru industria de IT&C, cu un total de 447 milioane euro.

 

Figura Nr. 38 - Fluxul net de ISD pe principalele activități economice în anul 2019 

 

 
24 Sursa: Banca Națională a României 
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Din punct de vedere al orientării pe activități economice, 40,4% din soldul total al ISD sunt 

localizate în industrie, cu precădere în industria prelucrătoare (29,0% din soldul total al ISD). 

Alte activități economice care au atras investiții străine directe consistente sunt construcții și 

tranzacții imobiliare (reprezentând 16,9% din soldul total al ISD), comerț (16,6%) și 

intermedieri financiare și asigurări (11,5%). 

 

Figura Nr. 39 - Repartizarea pe principalele activități economice a soldului ISD în 2019 

 

Raportat la totalul populației rezidente, fluxul net de investiții străine directe a înregistrat 

valoarea de 267 euro/locuitor, în scădere ușoară de la 270 euro/locuitor în anul 2018. Aceeași 

scădere privind analiza fluxului de ISD relevă faptul că stocurile au scăzut în raport cu produsul 

intern brut. Acestea au reprezentat 2,3% din PIB în anul 2019, într-o evoluție descendentă 

comparativ cu anul precedent (2,6% din PIB).  
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Figura Nr. 40 - Evoluția fluxului ISD/PIB, respectiv a fluxului ISD/total populație rezidentă25  

Soldul ISD raportat la produsul intern brut în anul 2019 a înregistrat valoarea de 39,5% (-0,1 

puncte procentuale față de anul precedent), datorată ritmului mai ridicat de creștere a PIB 

nominal exprimat în euro (+9,1%) față de soldul ISD (+8,9%). În termeni nominali, valoarea 

soldului ISD raportat la populația rezidentă a ajuns la 4.571 de euro în 2019.  

 

Figura Nr. 41 - Soldul ISD în produsul intern brut și valoarea soldului ISD raportat la 

populația rezidentă în perioada 2010 – 2019 

 

 
25 Sursa: Banca Națională a României 
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Cu toate că soldul ISD/PIB a avut o evoluție oscilantă între 2010-2019, acesta a avut o evoluție 

pozitivă în termeni nominali. În ceea ce privește raportul la populația rezidentă, observăm o 

valoare aproape dublă comparativ cu anul 2010 (unde soldul ISD raportat la populația rezidentă 

era de 2.545 de euro). Acest rezultat nu este datorat doar creșterii stocului de investiții străine, 

ci și scăderii populației rezidente. 

Față de anul 2010, soldul total al ISD a crescut cu 71,8%, ajungând la valoarea de 88.304 

milioane euro în anul 2019. Ritmuri de creștere apropiate au fost înregistrate pentru ambele 

componente (72,4% capitalurile proprii, 70,2% instrumentele de natura datoriei). Capitalurile 

proprii își continuă diferența față de instrumentele de natura datoriei, ajungând la valoarea de 

61.352 milioane euro în anul 2019. 

 

Figura Nr. 42 - Evoluția componentelor soldului ISD în perioada 2010-201926 

Conform datelor privind exporturile și importurile de bunuri ale întreprinderilor ISD în anul 

2019, se observă că cea mai importantă activitate economică o reprezintă industria, care realizat 

exporturi de 44.378 milioane de euro, reprezentând 67,1% din totalul exporturilor la nivel de 

economie. Comerțul se află pe locul doi la o distanță însemnată, cu o valoare de 3.982 milioane 

euro, sau 6% din totalul economiei. Este totuși important de menționat în privința comerțului 

că exporturile provenite din companiile ISD din această ramură reprezintă 44,3% din totalul 

sectorului. 

 
26 Sursa: Banca Națională a României 
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Pentru anul 2019, companiile ISD din România au avut o activitate economică mai mare în 

privința importurilor, cu o cifră de afaceri totală de 55.880 milioane de euro (aproximativ 68,2% 

din economie). Și în acest caz, industria (36.284 milioane de euro – 44,3% din economie) și 

comerțul (18.200 milioane de euro – 22,2% din economie) au avut cea mai mare contribuție. 

Activitate economică 

Exporturi (FOB) Importuri (CIF) 

întrep. 

ISD 

(milioan

e euro) 

pondere întrep. ISD 

(%) 
întrep. 

ISD 

(milioane 

euro) 

pondere întrep. ISD 

(%) 

în total 

economie 

** 

în total 

sector de 

activitate 

în total 

economie 

** 

în total 

sector de 

activitate 

Total 49088 74.2 74.2 55880 68.2 68.2 

Industrie 44378 67.1 80.3 36284 44.3 81.3 

Energie electrică, gaze şi 

apă 
446 0.7 72.3 664 0.8 70.3 

Activităţi profesionale, 

ştiinţifice, tehnice şi 

administrative şi servicii 

suport 

164 0.3 43.5 548 0.7 44.2 

Agricultură, silvicultură şi 

pescuit 
342 0.5 42.4 187 0.2 24.1 

Comerţ 3982 6.0 44.3 18200 22.2 55.0 

Construcţii şi tranzacţii 

imobiliare  
48 0.1 29.1 170 0.2 26.8 

Hoteluri şi restaurante 1 0.0 10.0 17 0.0 23.6 

Intermedieri financiare şi 

asigurări  
1 0.0 33.3 73 0.1 34.4 

Tehnologia informaţiei şi 

comunicaţii  
69 0.1 76.7 278 0.3 63.3 

Transporturi  101 0.2 34.4 90 0.1 17.4 

Alte activităţi  2 0.0 2.3 31 0.0 10.0 

Tabelul Nr. 10 - Exporturile și importurile de bunuri ale întreprinderilor ISD în anul 2019, 

după activitatea economică a acestora (milioane de euro) 

  



 

 

3.2. MEDIUL ȘI DINAMICA ANTREPRENORIALĂ 

SCURT ISTORIC 

Economia Municipiului Codlea a evoluat la scara timpului tranzitând o diversitate însemnată 

de domenii de activitate. În secolul al XIX-lea localitatea era cunoscută pentru o fabrică de 

mobilă destinată exportului către țările vorbitoare de limbă germană. În anul 1912 a fost fondată 

o fabrică cu două, mai apoi trei etaje, cu 83 de mașini de țesut. Între cele două războaie 

mondiale, au fost înființate încă șase fabrici de prelucrare a lemnului, o uzină metalurgică, două 

abatoare și o uzină chimică. De asemenea, în perioada interbelică au apărut două noi cartiere în 

zona sudică a așezării, iar din acest moment floricultura a început să ia amploare. 

Prima seră a fost construită în 1885, iar până în 1924 existau deja opt grădini de flori la 9.000 

m2. Tot în perioada interbelică, florile erau de obicei livrate direct clienților din București, Cluj-

Napoca, Oradea și Sibiu. În 1953, serele au fost naționalizate, astfel rezultând compania de stat 

Sere Codlea. La sfârșitul anilor 1960, sectorul a fost dezvoltat prin construirea de sere noi. În 

perioada comunistă, 70% din florile cultivate erau garoafe.  

În 1939, oficial Codlea era încă un sat, în ciuda faptului că avea 26 de întreprinderi industriale 

cu 1.150 de lucrători, 34 de magazine de condimente, 11 hanuri și 3 hoteluri. În 1938, compania 

germană I.G. Farben a fondat uzina chimică Colorom. Cu toate acestea, la acea vreme se 

producea doar vopsea din sulf sau se dizolvau în ea vopsele importate din Germania. 

În 1950, așezarea a fost declarată oraș. După privarea sașilor de proprietăți, în momentul 

industrializării, au început să se stabilească români proveniți din Moldova, Oltenia, zona 

Branului și a Buzăului. Dezvoltarea mai amplă a fabricii Colorom a început în anii 1950. Până 

în 1970, Colorom devenise cea mai mare fabrică de vopsea din România, cu 2.350 de angajați. 

Un cartier de blocuri a fost construit pentru lucrătorii săi în zona sud-vestică a orașului, iar lângă 

ea funcționa un liceu tehnologic specializat pe chimia industrială. 

La momentul actual, principalele industrii din Codlea sunt orientate către fabricarea de 

componente pentru autovehicule, sub patronajul unor investitori străini. De asemenea, notabilă 

este și prezența în municipiu a unuia dintre cei mai mari procesatori autohtoni de produse 

lactate. 

  



 

 

Raportat la anul 2019, în Municipiul Codlea existau 790 de întreprinderi active. În figura de 

mai jos este evidențiată distribuția geografică a acestor companii pe suprafața localității din care 

se poate observa o dispersie echilibrată în toate cartierele codlene.   

 

Figura Nr. 43 – Harta întreprinderilor din Municipiul Codlea27 

Pentru a creiona traiectoria urmată de economia locală în ultimii 15 ani se analizează 

principalele caracteristici ale pieței libere. Astfel, numărul de întreprinderi active pe perioada 

2005-2019 a înregistrat o creștere, de la 563 în anul 2005, la 790 în anul 2019. Rezultă așadar 

o creștere de peste 40% a  numărului de societăți comerciale active. 

 
27 Sursa: https://www.listafirme.ro/harta/brasov-codlea.htm 



 

 

 

Figura Nr. 44 – Evoluția numărului de întreprinderi active în Municipiul Codlea 

Din figura anterioară se evidențiază clar cum criza financiară din 2008-2009 a influențat în mod 

direct numărul de întreprinderi active, cauzând scăderea acestuia. Începând cu 2012 trendul a 

fost permanent unul ascendent. Cu toate acestea numărul total de angajați nu urmărește o 

traiectorie asemăntoare celei a numărului de întreprinderi. Dacă în anul 2005, în Municipiul 

Codlea lucrau în întreprinderile locale un număr de 8.376 de angajați, în anul 2019 numărul 

acestora s-a redus cu 23,16%, până la 6.436 de angajați.  

 

Figura Nr. 45 – Evoluția numărului total de angajați în Municipiul Codlea 
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Din punct de vedere al cifrei de afaceri cumulate și a profitului net cumulat la nivelul 

întreprinderilor active în Municipiul Codlea, cifrele colectate sunt încurajatoare și marchează o 

evoluție consistentă pe perioada de analiză 2005-2019. Dacă în cazul cifrei de afaceri, aceasta 

a crecut de peste 4 ori din 2005 (503.717.455 lei) până în 2019 (2.039.323.240 lei), creșterea 

profitului net este chiar mai spectaculoasă de la 17.307.294 lei în 2005, la 87.664.338 lei în 

2019, cu un maxim de 216.251.149 lei în anul 2017. 

 

Figura Nr. 46 – Evoluția Cifrei de Afaceri și a Profitului Net în perioada 2005-2019 
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AN 
CIFRA DE 

AFACERI 
PROFIT NET 

PROFIT NET 

/CIFRA DE 

AFACERI 

*100 

2005 503.717.455 17.307.294 3,44% 

2006 574.119.399 28.110.654 4,90% 

2007 673.271.503 22.303.126 3,31% 

2008 909.578.205 23.362.117 2,57% 

2009 850.939.464 27.996.108 3,29% 

2010 1.200.997.083 35.407.270 2,95% 

2011 1.575.498.455 36.211.860 2,30% 

2012 1.802.870.912 37.319.236 2,07% 

2013 1.725.593.631 51.470.579 2,98% 

2014 1.737.018.575 59.807.439 3,44% 

2015 1.751.796.207 73.468.181 4,19% 

2016 1.899.669.375 100.858.515 5,31% 

2017 1.940.509.990 216.251.149 11,14% 

2018 2.010.648.523 94.708.860 4,71% 

2019 2.039.323.240 87.664.338 4,30% 

Tabelul Nr. 11 - Evoluția Cifrei de Afaceri și a Profitului Net în perioada 2005-2019 

Concluzionând, dinamica indicatorilor de bilanț contabil este una pozitivă pentru perioada de 

analiză. Atât cifra de afaceri, cât și profitul net ating valorile maxime în ultimii ani analizați, iar 

trendul per total este unul ascendent. Valoarea profitului net cumular înregistrată în anul 2017 

este o anomalie ținând cont de evoluția precedentă și antecedentă a indicatorului. Cauza acestui 

fenomen poate fi lipsa reinvestirii capitalurilor în întreprinderi de către marii jucători de pe 

piață.  



 

 

3.3. MOTOARE ECONOMICE ȘI POTENȚIAL DE SPECIALIZARE 

 

3.3.1. CONTRIBUȚIA ZONELOR METROPOLITANE LA DEZVOLTAREA 

ECONOMICĂ 

Urbanizarea este esențială pentru dezvoltarea unei regiuni sau țări28. Procesul de creștere 

economică este însoțit în permanență de un proces de urbanizare, întrucât orașele generează 

dezvoltare și productivitate mai ridicate. Cele mai urbanizate regiuni din România (București-

Ilfov, Vest, Centru) au ajuns în ultimii ani să performeze mai bine decât regiuni din Grecia, 

Portugalia, precum și din sudul Italiei sau sudul Spaniei. Aceste performanțe se transpun 

automat și în calitatea vieții și a nivelului de trai. Prezența unui sector privat puternic și care 

utilizează la adevăratul potențial resursele locale este esențială pentru dezvoltarea zonelor 

urbane și se traduce direct în nivelul calității vieții, element esențial în decizia de locui într-un 

anumit oraș.  

Deși oficial, numai 55% dintre români trăiesc la oraș, aproximativ 76% trăiesc într-o zonă 

urbană funcțională – adică în municipii, orașe și UAT-uri unde cel puțin 15% din forța de 

muncă face naveta zilnic către aceste municipii și orașe. Mai mult, aceste zone urbane 

funcționale generează 98% din producția economică a României – cele aproximativ 1.600 

UAT-uri locale (jumătate din numărul total de UAT-uri) ce nu sunt parte a unei zone urbane 

funcționale generează numai 2% din producția economică.  

Municipiul Codlea face parte din Zona Metropolitană Brașov, care adună la un loc 75,05% din 

populația Județului Brașov. Raportat la anul 2018, dintre cele 6 județe ce compun Regiunea 

Centru, Brașovul ocupă locul întâi în ceea ce privește PIB-ul, contribuind cu 32.272,9 milioane 

de lei (29,78%), la cele 108.370,4 milioane de lei cumulate la nivel regional. Acesta este un 

semn că Județul Brașov și prin extensie Zona Metropolitană Brașov, dau dovadă de 

productivitate sporită.  

 
28 Banca Mondială. 2019. “România Metropolitană”. 



 

 

  

Figura Nr. 47 - Zonele urbane funcționale ale municipiilor și orașelor din România29 

 

Factori ce determină performanța economică la nivel local 

Cadrul conceptual al orașelor competitive, dezvoltat de Banca Mondială oferă o perspectivă 

asupra rolului și pârghiilor autorităților locale în stimularea creșterii și a competitivității, 

ilustrând mai mulți factori determinanți ai performanței economice. Conform acestui cadru, 

condițiile locale pentru dezvoltarea economică sunt modelate în diferite grade de un set de 

factori la nivel local, grupați în patru grupuri cheie: (1) instituții și reglementări, (2) 

infrastructură și terenuri, (3) sprijin pentru întreprinderi și finanțare, (4) calificare și inovare. 

Analizând aceste dimensiuni la nivelul Municipiului Codlea, este de remarcat faptul că 

administrația locală a inițiat acțiuni în toate cele patru direcții, continuarea acestor eforturi 

având ca efect creșterea performanței economice. Acestea includ: 

 
29 Sursa: Banca Mondială, prelucrare pe baza datelor INS (2011) 



 

 

- Instituții și reglementări: asumarea atragerii de investiții și dezvoltării culturii 

antreprenoriale ca obiectiv de dezvoltare în documentele strategice; inițiative de 

îmbunătățire a comunicării cu mediul privat de afaceri; 

- Infrastructură și terenuri: investiții majore ce vizează calitatea vieții, prin extinderea și 

modernizarea rețelelor de apă, canalizare și gaze naturale și energie electrică, precum și 

modernizarea infrastructurii educaționale, rețeaua de iluminat public; punerea la 

dispoziție investitorilor a unor terenuri de diferite dimensiuni, potrivite pentru 

deschiderea centrelor de producție; 

- Sprijin pentru întreprinderi și finanțare; 

- Calificare și inovare: susținerea evaluării și certificarea competențelor profesionale. 

Primăria Codlea intenționează să dezvolte activități de formare în pentru orizontul de timp 

2021-2027.  

 

Figura Nr. 48 - Cadrul conceptual al orașelor competitive („pârghiile orașului”)30 

 

 
30 Sursa: Politica Urbană a României, Dinamica economică a oraşelor din România, 2020 



 

 

3.3.2. ANALIZA PRINCIPALELOR MOTOARE ECONOMICE  

Pentru analiza principalelor motoare economice și potențialului de specializare din 

Municipiul Codlea au fost avute în vedere următoarele informații disponibile cu privire 

la contextul economic local, județean și regional: 

• volumul cifrei de afaceri pentru firmele din Municipiul Codlea și domeniile cele mai 

performante; 

• indicii de competitivitate și atractivitate ai Municipiului Codlea; 

• costuri de producție competitive în Municipiului Codlea 

• numărul de salariați la nivel local și câștigurile salariale, coeficientul de concentrare 

a salariaților; 

• avantajul comparativ relevat al exporturilor la nivel județean (RCA - Revealed 

Comparative Advantage); 

• balanța comercială la nivel județean; 

• sectoare de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027 la nivel regional; 

Așa cum a reieșit din analiza mediului și dinamicii antreprenoriale, domeniile cele mai 

performante în funcție de cifra de afaceri sunt: Comerțul cu ridicata al produselor lactate, 

ouălor, uleiurilor si grăsimilor comestibile; Fabricarea altor piese și accesorii pentru 

autovehicule și pentru motoare de autovehicule; Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie 

și a articolelor de harnașament. 

Cod CAEN Cifră de Afaceri (lei) 

CAEN: 4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, 

oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile 
417 118 888 

CAEN: 2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru 

autovehicule si pentru motoare de autovehicule 
293 846 016 

CAEN: 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj si 

marochinarie si a articolelor de harnasament 
227 212 712 

CAEN: 0147 - Cresterea pasarilor 184 837 622 

CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri 127 039 862 



 

 

CAEN: 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de 

iluminat 
92 536 542 

CAEN: 1012 - Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 77 534 600 

CAEN: 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 54 228 047 

CAEN: 4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz 

gospodaresc 
50 580 713 

CAEN: 4711 - Comert cu amanuntul in magazine 

nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

alimentare, bauturi si tutun 

39 097 311 

Tabelul Nr. 12 - Secțiunile CAEN cu cele mai mari cifre de afaceri în Municipiul Codlea 

(2020)31 

În ceea ce privește numărul de salariați, cei mai mari angajatori din Municipiul Codlea sunt 

două companii specializate în producția de componente pentru autovehicule, DTR 

DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL (1.412 angajați) și NBHX ROLEM 

SRL (631 angajați). Ambele companii sunt deținute de grupuri de investiții internaționale, cu 

originea în Germania. De altfel, este de remarcat faptul că la nivelul Municipiului Codlea, 

structura activelor totale pe naționalități are următoarea desfășurare: Germania - 43,40%, 

România – 39,20%, Franța – 7,70%, Olanda – 3,60%, Austria – 3,50%, Italia 1,40% și Alte 

naționalități cu procente sub 1%. Așadar, activele deținute de antreprenorii autohtoni nu sunt 

majoritare la nivel local, spre deosebire de Municipiul Brașov, unde structura activelor totale 

indică un procent de 63,10% pentru România, iar acest fapt este echivalent cu o dependeță a 

comunității locale față de investițiile străine.  

Poziția geografică reprezintă în mod clar un factor de atractivitate pentru Municipiul Codlea, în 

special pentru centrele de producție, având un avantaj comparativ cu alte municipii/orașe 

similare ca populație, prin poziționarea într-o zonă centrală a României, accesibilă dinspre toate 

regiunile țării. 

 

 

 
31 Sursa: https://www.listafirme.ro/harta/brasov-codlea.htm  

https://www.listafirme.ro/harta/brasov-codlea.htm


 

 

Conform datelor publice culese din bilanțurile contabile raportate la anul 2020, în societățile 

economice private din Municipiul Codlea activează un total de 6.436 de angajați. Topul celor 

mai importanți 10 angajatori ai localității este descris în figura următoare, dar de menționat este 

că întâlnim un trend de reducere a numărului de angajați în marile companii. Cauzele acestei 

diminuări pot fi tehnologizarea, lipsa personalului calificat, forță de muncă limitată ca număr 

la nivel local, migrarea forței de muncă către Municipiul Brașov și localități limitrofe. 

 

Figura Nr. 49 – Principalii angajatori din Municipiul Codlea (2020)32 

 

 
32 https://www.topfirme.com/judet/brasov/localitate/codlea/numar-angajati/ 
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Conform datelor publice culese din bilanțurile contabile raportate la anul 2019, pentru 

Municipiul Codlea rezultă o cifră de afaceri totală de 2.039.323.240 de lei. Principalii 10 agenți 

economici ce contribuie la această valoare record sunt prezentați în figura următoare: 

 

Figura Nr. 50 - Principalii 10 agenți economici ai Municipiului Codlea din punct de vedere al 

Cifrei de Afaceri33 

Mergând mai departe cu analiza principalilor agenți economici privați activi la nivel local, în 

următoarea prezentare se vor identifica cele mai profitabile 10 companii din Municipiul Codlea. 

În acest top nu se vor regăsi o parte dintre cele aflate pe poziții fruntașe în clasamentul anterior, 

datorită reinvestirii sumelor obținute în active.   

 
33 Sursa: https://www.topfirme.com/judet/brasov/localitate/codlea/cifra-de-afaceri/ 
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Figura Nr. 51 - Principalii 10 agenți economici ai Municipiului Codlea din punct de vedere al 

Profitului Net34 

Astăzi, competitivitatea este catalizatorul performanţei, motorul care dă energia vieții 

economice. Indiferent de crizele de moment, competitivitatea stimulează statele, sectoarele 

economice, mediul de afaceri să genereze oaze de idei novatoare, creatoare de valoare adăugată 

sigură. Scara competitivității începe cu susținerea micilor afaceri de către administrații care 

colaborează cu antreprenorii în interesul comunității și se termină cu supravegherea anti-trust, 

care permite conviețuirea concurențială la nivelul internațional al marilor corporații. 

Un grad ridicat de concurenţă poate îmbunătăţi performanţa economică a unui stat, să deschidă 

oportunităţi de afaceri cetăţenilor acestuia şi să reducă costul bunurilor şi serviciilor la nivelul 

 
34 Sursa: https://www.topfirme.com/judet/brasov/localitate/codlea/cifra-de-afaceri/ 
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întregii economii. Pentru Municipiul Codlea, domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai 

mare față de media națională sunt: 

Cod CAEN Denumire domeniu Competitivitate 

0147 Cresterea pasarilor 1087% 

4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte 1082% 

0146 Cresterea porcinelor 885% 

4661 
Comert cu ridicata al masinilor agricole, 

echipamentelor si furniturilor 
746% 

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 680% 

6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare 641% 

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 542% 

4729 
Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in 

magazine specializate 
414% 

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 402% 

9002 
Activitati suport pentru interpretarea artistica 

(spectacole) 
352% 

Tabelul Nr. 13 - Concurență: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de 

media națională35 

 

 
35 https://www.listafirme.ro/harta/brasov-codlea.htm 



 

 

Pe de altă parte, domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mică față de media națională 

reprezintă oportunități de dezvoltare a unor afaceri profitabile. Principalele surse de oportunităţi 

economice: 

✓ comerciale, reprezentate de cererea deschisă sau latentă pentru anumite produse sau 

servicii; 

✓ ştiinţifice, constând din descoperirea de noi legi, principii, metodologii etc. aplicabile 

în realizarea de produse şi servicii noi şi modernizate; 

✓ tehnice, reprezentate de noi echipamente, tehnologii, materii prime etc. care pot servi ca 

bază pentru o nouă afacere sau pentru diversificarea, modernizarea, specializarea etc. 

unei firme; 

✓ juridice, constând în apariţia de noi legi, ordonanţe, hotărâri de guvern etc. sau 

modificarea celor existente, cu consecinţe semnificative asupra iniţierii, derulării şi 

profitabilităţii activităţilor economice; 

✓ fiscale, când se schimbă felul, dimensiunea, modul de calcul etc. al diferitelor taxe şi 

impozite, codul fiscal, modificând astfel motivaţiile întreprinzătorului şi condiţiile de 

valorificare a capitalului; 

✓ bancare, ca urmare a modificării semnificative a condiţiilor de acordare a creditelor 

(mărimea şi tipul creditului, durata de acordare, volumul garanţiilor, nivelul dobânzii 

etc.); 

✓ informaţionale, reprezentate de noi abordări şi tehnologii informatice, care permit 

accesul mai rapid, mai ieftin şi mai complet la informaţii importante pentru demararea 

şi realizarea de acţiuni economice; 

✓ educaţionale, manifestate de pregătirea prin şcoală de persoane cu viziune, cunoştinţe, 

abilităţi, aptitudini, deprinderi şi comportamente favorizante activităţilor de tip 

intreprenorial 

✓ manageriale, reprezentate de noile abordări, metode, tehnici, know-how, cunoştinţe etc. 

ce facilitează identificarea şi valorificarea oportunităţilor economice. 



 

 

În tabelul următor sunt prezentate cele 10 domenii CAEN prezente în Municipiul Codlea, cu o 

competitivitate redusă în comparație cu media națională: 

Cod CAEN Denumire domeniu Competitivitate 

4771 
Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine 

specializate 
14% 

8299 
Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi 

n.c.a. 
19% 

8559 Alte forme de invatamant n.c.a. 22% 

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 23% 

4791 
Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de 

comenzi sau prin Internet 
27% 

6311 
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si 

activitati conexe 
28% 

8622 Activitati de asistenta medicala specializata 30% 

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 33% 

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 35% 

0111 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a plantelor producatoare de seminte 

oleaginoase 

37% 

Tabelul Nr. 14 -  Oportunități: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mică față de 

media națională36 

  

 
36 https://www.listafirme.ro/harta/brasov-codlea.htm 



 

 

Cele mai prospere afaceri din Municipiul Codlea, ce vizează domenii CAEN unde înregistrează 

o cifră de afaceri neuzual de mare față de media națională sunt: 

Cod CAEN Denumire domeniu Competitivitate 

1512 
Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a 

articolelor de harnasament 
31897% 

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 16074% 

4633 
Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, 

uleiurilor si grasimilor comestibile 
13074% 

2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. 4832% 

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 4697% 

0147 Cresterea pasarilor 3566% 

2573 Fabricarea uneltelor 2344% 

4789 
Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al 

altor produse 
2122% 

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 1735% 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 1677% 

Tabelul Nr. 15 - Prosperitate: domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de 

media națională37 

Așadar, Municipiul Codlea a reușit atragerea unor investitori străini importanți în ultimele două 

decenii, dar în cadrul localității activează și companii autohtone de renume național. Acțiunile 

autorității publice trebuie să conducă la multiplicarea numărului de investiții din municipiu, 

acest lucru urmând să aibă efecte asupra tuturor aspectelor economico-sociale regăsite la nivelul  

populației. 

 
37 https://www.listafirme.ro/harta/brasov-codlea.htm 



 

 

3.4. MEDIUL DE AFACERI ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV 

Pentru a putea oferi o imagine de ansamblu asupra mediului economic și antreprenorial din 

Municipiul Codlea este necesară efectuarea unei comparații relevante cu localitățile din 

proximitatea sa, asemănătoare ca populație și/sau nivel de dezvoltare. De asemenea, în 

comparație a fost inclus și Municipiul Brașov pentru a evidenția decalajul dintre acest mare 

municipiu al Regiunii Centru și, în același timp, al României, și municipiile, orașele și comunele 

ce îl înconjoară. 

Un prim aspect supus analizei este legat de numărul de întreprinderi active prezente în perioada 

2015 – 2019 în Muncipiile Brașov, Codlea, Săcele, orașele Ghimbav, Zărnești și comuna 

Cristian.  

 
Figura Nr. 52 – Evoluția numărului de întreprinderi active în perioada 2005 – 2019 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CODLEA 563 598 643 699 665 649 673 663 673 681 693 714 745 771 790

SĂCELE 870 871 947 1047 1011 909 1069 1058 1038 1053 1058 1073 1130 1170 1201

GHIMBAV 233 239 280 306 288 293 300 296 318 326 346 367 385 419 403

ZĂRNEȘTI 420 465 546 571 521 519 523 544 565 567 585 552 573 603 607

CRISTIAN 214 237 278 305 305 299 317 336 345 365 382 405 429 443 460
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Analizând figura anterioară, se observă un trend asemănător pentru UAT-urile analizate cu o 

scădere a numărului de întreprinderi active în perioada posterioară crizei economice din 

perioada 2008 – 2009 și apoi o creștere ușoară, dar continuă pentru anii ce au urmat. Municipiul 

Brașov urmează și el aceeași traiectorie crescându-și numărul de întreprinderi active de la 

13.427 în anul 2005, la 16.200 în anul 2019. 

Din punct de vedere al cifrei de afaceri realizate de aceste companii, evoluția este diferită 

comparativ cu cea a numărului întreprinderilor active ca urmare a apariției investițiilor străine 

în doar unele dintre localitățile analizate. O prezentare a structurii activelor deținute pe 

naționalități pentru fiecare localitate analizată va fi făcută în cadrul acestui subcapitol. 

 

Figura Nr. 53 – Evoluția Cifrei de Afaceri cumulate pe perioada 2005-2019 

Așadar, Orașul Zărnești este singurul care urmează un trend descendent și o diminuare a Cifrei 

de Afaceri cumulate la nivel de localitate pe perioada de timp analizată. Municipiul Săcele 

înregistrează o creștere lemtă a acestui indicator, însă această nu este una însemnată raportată 

la cele înregistrate de Municipiul Codlea, dar mai ales de Orașul Ghimbav și Comuna Cristian. 

Deși al doilea ca și populație dintre UAT-urile analizate, și al doilea ca număr de întreprinderi 
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active, Municipiul Codlea este devansat în acest clasament de două localități mult inferioare ca  

număr de locuitori și cu aproape jumătate din numărul de întreprinderi active. Aceste localități 

au beneficiat în ultimele două decenii de investitii străine masive, superioare ca număr și 

valoare celor atrase de Codlea, fapt ce cauzează acest decalaj. 

Valorile Crifrei de Afaceri cumulate pentru aceste localități, dar și pentru Municipiul Brașov, 

pe perioada 2005-2019 sunt prezentate în tabelul următor. 

AN BRAȘOV CODLEA SĂCELE GHIMBAV ZĂRNEȘTI CRISTIAN 

2005 12.169.404.818 503.717.455 646.171.752 611.508.636 1.784.733.066 356.547.546 

2006 14.944.324.951 574.119.399 679.992.032 910.614.032 1.739.377.674 736.702.220 

2007 17.909.443.252 673.271.503 805.332.736 1.126.801.304 1.403.750.609 1.171.971.062 

2008 21.250.990.524 909.578.205 928.210.766 1.335.503.620 1.520.590.235 1.713.117.090 

2009 18.799.631.714 850.939.464 772.506.404 1.098.520.786 1.115.482.903 1.524.171.546 

2010 20.332.055.018 1.200.997.083 889.813.631 1.338.773.428 1.170.791.009 1.801.187.852 

2011 20.387.982.702 1.575.498.455 1.007.916.945 1.798.747.279 785.962.431 2.168.993.568 

2012 21.242.415.084 1.802.870.912 991.863.156 2.183.232.531 682.579.136 2.287.085.238 

2013 21.270.925.794 1.725.593.631 882.336.146 2.577.559.785 688.121.077 2.676.677.067 

2014 22.476.390.876 1.737.018.575 892.968.873 3.227.735.189 682.183.983 2.967.408.676 

2015 24.526.262.353 1.751.796.207 909.254.588 3.665.012.574 677.310.077 3.036.967.148 

2016 26.587.220.211 1.899.669.375 1.028.269.341 3.984.113.322 669.675.918 3.193.426.477 

2017 28.950.442.954 1.940.509.990 1.129.984.369 4.677.810.957 728.420.521 3.690.629.598 

2018 31.170.672.427 2.010.648.523 1.184.496.599 5.558.375.648 883.069.833 4.280.232.925 

2019 32.412.640.755 2.039.323.240 1.233.970.607 4.562.194.896 980.528.934 4.575.972.577 

Tabelul Nr. 16 – Cifra de Afaceri cumulată pe perioada 2005-2019 (lei) 

 



 

 

Din punct de vedere al Profitului Net înregistrat de companiile active în localitățile supuse 

analizei, valorile înregistrate anual sunt mai oscilante decât în cazul cifrei de afaceri. Cu toate 

acestea, evoluția profitului net cumulat este corelată cu cea a indicatorului analizat anterior. 

Localitățile Ghimbav și Cristian înregistrează cele mai importante creșteri, în timp ce 

Municipiul Codlea concurează de la egal la egal cu acestea doar pentru valoarea înregistrată în 

anul 2017, când ocupă primul loc între cele 5 UAT-uri analizate. Exceptând acest an de analiză, 

în perioada 2012 – 2019, Codlea se află constant pe locul al treilea, cu valori ale profitului net 

la 50% din performanțele primului loc. Municipiul Brașov are o creștere graduală a acestui 

indicator în perioada 2005 – 2019, de la 786.132.467 lei, la 2.275.706.986 lei. Așadar, Profitul 

Net înregistrat în 2019 de Municipiul Brașov este mai mare decât întreaga Cifră de Afaceri 

realizată de Municipiul Codlea 

 

Figura Nr. 54 - Evoluția Profitului Net cumulat pe perioada 2005-2019 
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Valorile Profitului Net cumulat pentru aceste localități, dar și pentru Municipiul Brașov, pe 

perioada 2005-2019 sunt prezentate în tabelul următor. 

AN BRAȘOV CODLEA SĂCELE GHIMBAV ZĂRNEȘTI CRISTIAN 

2005 786.132.467 17.307.294 27.172.889 33.949.490 28.156.696 9.755.589 

2006 953.069.591 28.110.654 35.292.863 52.395.421 25.073.433 17.311.245 

2007 1.246.371.263 22.303.126 35.029.313 44.389.751 42.778.859 26.780.036 

2008 1.072.869.097 23.362.117 34.433.809 52.139.809 29.355.448 32.113.690 

2009 877.974.239 27.996.108 20.500.079 51.952.958 18.999.508 23.276.862 

2010 917.098.242 35.407.270 16.925.574 49.126.211 25.480.032 30.694.304 

2011 1.194.479.697 36.211.860 28.212.499 54.686.060 32.791.862 32.695.885 

2012 1.214.284.926 37.319.236 47.762.525 103.713.214 27.114.857 33.268.914 

2013 1.166.394.468 51.470.579 37.342.778 141.461.338 47.562.703 61.644.311 

2014 1.314.564.174 59.807.439 40.018.053 197.525.902 35.744.943 96.029.989 

2015 1.627.705.604 73.468.181 57.971.251 223.865.613 44.122.641 127.932.291 

2016 1.757.937.080 100.858.515 72.573.155 180.865.936 33.016.900 172.009.796 

2017 1.859.060.254 216.251.149 78.073.797 204.194.170 45.224.462 173.068.703 

2018 2.197.031.451 94.708.860 91.050.103 245.371.685 56.835.368 154.850.984 

2019 2.275.706.986 87.664.338 89.577.388 253.769.003 60.095.989 100.881.746 

Tabelul Nr. 17 – Profitul net cumulat pe perioada 2005-2019 (lei) 

După cum a fost menționat anterior în cadrul acestui sub-capitol, investițiile străine afectează 

într-un sens pozitiv localitățile unde intensitatea lor este una ridicată, determinând în acest fel 

evoluții remarcabile ale cifrei de afaceri, numărului de întreprinderi active și numărului de 

angajați. În figura următoare este prezentată structura activelor totale pe naționalități pentru 

cele 6 UAT-uri analizate, confirmând astfel că investițiile străine ajută la evoluția acestor zone 

din punct de vedere economic și social. Cu excepția Municipiului Brașov, care compensează 



 

 

prin dimensiunea sa și diversitatea economică pe care o propune, localitățile cu creșteri 

însemnate ale indicatorilor analizați corespund cu un nivel majoritar al activelor deținute de 

investitori ce provin din alte țări membre ale Uniunii Europene. Cel mai elocvent exemplu este 

Comuna Cristian, unde activele totale sunt deține într-un procent de numai 10% de investitori 

români, 17% fiind francezi, iar în procent majoritar de 66%, germani. În Municipiul Codlea, 

repartiția este ceva mai echilibrată (39% România, 43% Germania), în principal datorită  

prezenței la nivel local a unuia dintre cei mai mari procesatori autohtoni de produse lactate. 
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Figura Nr. 55 – Structura activelor pe naționalități 

În Tabelul următor sunt prezentate principalele 10 domenii CAEN ce contribuie la realizarea 

Cifrei de Afaceri în cadrul celor 6 UAT-uri analizate. Se remarcă în cazul localităților puternic 

influențate de investițiile străine ponderea mare a fabricării de componente pentru autovehicule. 

BRAȘOV CODLEA 

Loc Cod CAEN Cifră de Afaceri Loc Cod CAEN C.A. 

1 4639 4 113 005 911 1 4633 417 118 888 

2 2932 3 989 246 706 2 2932 293 846 016 

3 4120 1 467 608 306 3 1512 227 212 712 

4 4646 1 466 283 684 4 147 184 837 622 

5 4690 998 102 536 5 4941 127 039 862 

6 2550 711 979 166 6 2740 92 536 542 

7 4941 702 143 411 7 1012 77 534 600 

8 3832 681 104 725 8 3832 54 228 047 

9 4773 626 162 410 9 4649 50 580 713 

10 4619 590 323 389 10 4711 39 097 311 

66

17

10 5 1

CRISTIAN

Germania Franta Romania

Olanda Belgia

5341

5 11

ZĂRNEȘTI

Romania Olanda Italia

Germania Franta



 

 

GHIMBAV SĂCELE 

Loc Cod CAEN Cifră de Afaceri Loc Cod CAEN C.A. 

1 2931 1 265 921 638 1 4672 83 914 244 

2 3030 816 553 307 2 4941 81 725 225 

3 2932 600 045 796 3 4120 73 405 482 

4 2620 307 973 648 4 4669 61 108 961 

5 4674 173 807 219 5 4511 59 019 409 

6 2454 131 707 870 6 2711 58 010 362 

7 4646 121 611 476 7 4673 48 291 523 

8 1721 109 602 754 8 4222 47 823 348 

9 2511 100 543 139 9 1414 39 228 040 

10 3511 98 688 847 10 4646 35 446 031 

CRISTIAN ZĂRNEȘTI 

Loc Cod CAEN Cifră de Afaceri Loc Cod CAEN C.A. 

1 2815 2 602 971 831 1 1712 416 248 741 

2 2219 527 440 126 2 4941 69 087 054 

3 1920 471 466 154 3 2540 37 166 346 

4 4941 438 565 364 4 1419 31 824 971 

5 1722 78 573 037 5 1610 26 976 584 

6 2511 59 141 198 6 4711 26 162 048 

7 5229 43 278 382 7 6820 23 948 126 

8 4120 35 420 688 8 4120 22 159 122 

9 6820 15 653 844 9 4673 20 235 758 

10 4322 14 305 288 10 4311 18 957 246 

Tabelul Nr. 18 – Principalele Domenii CAEN raportat la Cifra de afaceri pe 2019 

  



 

 

3.5. PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ 

Oamenii sunt resursa cheie a oricărei comunități. Importanța dezvoltării forței de muncă pentru 

a construi orașe echitabile și incluzive este asumată tot mai puternic ca responsabilitate de către 

administrațiile locale, județene și regionale. Pentru a dezvolta o forță de muncă care să răspundă 

nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii, e necesar să înțelegem mai întâi profilul 

persoanelor angajate, respectiv al șomerilor și absolvenților la nivel local. Astfel, această 

secțiune evidențiază datele cheie pe care le cunoaștem despre forța de muncă din  Municipiul 

Codlea și localități componente ale Zonei Metropolitane Brașov.  

Pentru a asigura disponibilitatea unei forțe de muncă calificate Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Brașov, a înființat un Centru Regional de formare profesională a 

adulților. Primăria Codlea intenționează să dezvolte și să centralizeze activitățile de formare 

profesională în cadrul comunității locale.  

Așa cum sunt definite de către INS, resursele de muncă reprezintă acea categorie de populație 

care dispune de ansamblul capacităților fizice și intelectuale care îi permit să desfășoare o 

muncă utilă în una din activitățile economice naționale. Resursele de muncă includ: populația 

în vârstă de muncă, aptă de a lucra, precum și persoanele sub și peste vârsta de muncă aflate în 

activitate. 

Vârstele de muncă diferă în funcție de perioada de analiză, astfel:  

• 2011-2015: 16-59 ani pentru femei, respectiv 16-64 ani pentru bărbați;  

• 2016-2019: 16-60 ani pentru femei, respectiv 16-65 ani pentru bărbați.  

• 2020: 16-61 ani pentru femei, respectiv 16-65 ani pentru bărbați. 

În județul Brașov, analiza resurselor de muncă din perioada 2015-2020 indică un trend 

descendent, cu o scădere medie de 1.460 de persoane pe an.  



 

 

 

Figura Nr. 56 - Resursele de muncă din județul Brașov (2015-2020) – mii de persoane 

În 2020, la nivelul județului Brașov, rata de ocupare a resurselor de muncă  a fost de 73%, 

înregistrând o creștere față de perioada 2015-2017, dar o scădere comparativ cu anii 2018-2019 

(rate de ocupare a resurselor de muncă de 73,6%, respectiv 73,7%). În comparație cu celelalte 

județe din regiune, Brașov se situează pe locul al treilea, după Alba (81,9%) și Sibiu (75,7%). 

Un aspect pozitiv este că rata de ocupare de la nivelul judeţului Brașov este peste cea de la nivel 

naţional, de 69,1%, cu 3.9 puncte procentuale. Rata de ocupare la nivel de regiune în 2020 

(72,4%) este, de asemenea, peste media națională. 

 

Figura Nr. 57 - Rata de ocupare a resurselor de muncă la nivel regional (2020) 
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Figura Nr. 58 - Rata de ocupare a resurselor de muncă – nivel național, regional și județean 

Din punct de vedere al distribuției pe sexe, rata de ocupare a resurselor de muncă în Județul 

Brașov este supusă unor diferențe însemnate în perioada 2015 – 2020. În mediu diferența dintre 

ratele de ocupare a resurselor de muncă pentru genul masculin, comparativ cu cel feminin este 

de 16,53 puncte procentuale, cu un maxim de 19,5% înregistrat în anul 2018 (83% pentru genul 

masculin, față de 63,5% pentru genul feminin). 

 

Figura Nr. 59 - Rata de ocupare, pe sexe, județul Brașov 
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În perioada 2010-2019, situația numărului de salariați la nivel județean și local se prezintă 

astfel: numărul de salariați a crescut cu 44,89% la nivelul Municipiului Codlea, în comparație 

cu 23,55% la nivel de județ, valori raportate la numărul de salariați înregistrat în 2010. În 

Municipiul Codlea se regăsesc 4,20% din salariații înregistrați la nivel județean în anul 2019 

(7.556 din 179.723). Prin comparație, Municipiul Brașov reunește 61,72% din totalul 

salariaților din județ. Trendul acestui indicator pe perioada analizată este per total unul de 

creștere, cu mici oscilații anuale. 

Analizând următoarea figură se poate observa cum numărul salariaților are o creștere însemnată 

pe intervalul 2015 – 2019 în localitățile puternic susținute de investiții străine (Codlea, 

Ghimbav, Cristian), în timp ce localitățile unde investițiile străine sunt mai reduse, Săcele și 

Zărnești, tendința este mai degrabă una de menținere a numărului de salariați, cu creșteri și 

scăderi ale indicatorului ce nu pot fi puse pe seama unor fenomene de piață. 

 

Figura Nr. 60 – Comparație evoluția numărului de salariați pe perioada 2010-2019 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CODLEA 5215 4991 5716 6211 6500 5852 6800 7288 7664 7556

SACELE 5697 6933 6286 6431 6079 6140 6438 6830 6763 6569

GHIMBAV 3049 4207 5242 6725 6539 6177 6274 6710 7455 7930

ZARNESTI 4543 5341 5136 4727 4271 4158 3893 4498 4455 4304

CRISTIAN 3812 5272 5535 6185 6012 6127 6821 7086 7837 7903
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Deși Municipiul Codlea se află pe un trend pozitiv, se poate observa din figura anterioară faptul 

că localitatea este depășită la numărul de salariați de orașul Ghimbav și de comuna Cristian, 

mult inferioare din punct de vedere al populației pe care o găzduiesc. Astfel, putem deduce 

faptul că acestea atrag forță de muncă din alte localități limitrofe, inclusiv din Municipiul 

Codlea și Municipiul Brașov.  

În perioada 2010-2020, situația șomajului la nivel județean și local se prezintă astfel: numărul 

de şomeri înregistraţi a scăzut cu 72,86% la nivelul Municipiului Codlea, în comparație cu 

62,16% la nivel de județ, comparativ cu de numărul înregistrat în 2010. În anul 2020, numărul 

şomerilor înregistraţi la nivelul Județului Brașov este de 6.714 în creștere față de anii anteriori. 

Această majorare a indicatorului poate fi pusă pe seama pandemiei Covid-19 și a măsurilor de 

restricție a circulației aplicate de către autorități, ce a cauzat dificultăți pentru agenții economici 

în susținerea afacerilor de tip IMM. 

Exceptând anul 2020, tendința descendentă a numărului de șomeri la nivelul Municipiului 

Codlea se datorează parțial creării de noi locuri de muncă, investițiilor străine în unități de 

producție, dar și migrației forței de muncă către orașe mai mari din regiune și în străinătate. Pe 

de altă parte, administrația locală a identificat, de asemenea, că Județul Brașov găzduiește o 

forță de muncă latentă, multe gospodării având un singur membru al familiei angajat. 

Anul 
Județul 

Brașov 
Brașov Codlea Săcele Ghimbav Zărnești Cristian 

2010 17742 5319 398 1237 122 686 110 

2011 12271 2826 277 835 47 374 59 

2012 12255 2422 292 809 53 435 59 

2013 11780 2194 254 707 48 421 68 

2014 10850 1420 177 581 27 317 36 

2015 9734 881 157 504 23 252 32 

2016 9306 708 142 377 26 237 22 

2017 7353 588 87 236 9 140 16 



 

 

2018 5729 488 100 174 10 128 16 

2019 5233 491 74 159 8 138 18 

2020 6714 1244 108 196 44 256 41 

Tabelul Nr. 19 – Evoluția numărului de șomeri înregistrați (2010-2020) 

La nivelul Municipiului Codlea, distribuția șomerilor înregistrați pe sexe pe perioada de analiză 

2010 – 2020 are următoarea desfășurare: 

 

Figura Nr. 61 - Distribuția șomerilor înregistrați în Municipiul Codlea pe sexe 

În concluzie, piața forței de muncă din Municipiul Codlea este într-o dezvoltare prolifică, cu 

numărul angajaților aflat într-o creștere continuă începând cu anul 2015 până în 2019 și cu o 

stagnare înregistrată în anul 2020. De asemenea, numărul șomerilor este din ce în ce mai redus 

pe parcursul perioadei supusă analizei, excepție făcând tot anul 2020, an de debut al pandemiei 

Covid-19. Trendul celor doi indicatori este întâlnit și în cazul celorlalte localități limitrofe, 

componente ale Zonei Metropolitane Brașov, semn că zona este caracterizată de o evoluție în 

mare parte unitară. 
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4. SERVICII PUBLICE  

Educația și sănătatea prezintă, în mare parte, un nivel superior în orașe și/ sau municipii în 

comparație cu zonele rurale, autoritățile locale având un rol important în asigurarea 

infrastructurii pentru aceste servicii. În sondajul efectuat în rândul autorităților locale în cadrul 

proiectului Politica Urbană a României, acestea au menționat în numeroase rânduri investițiile 

în educație și sănătate printre primele cinci priorități de infrastructură. Aceasta implică 

construirea sau renovarea clădirilor școlilor și spitalelor. Investițiile în educație revin, în primul 

rând, în responsabilitatea primăriilor locale, iar unitățile educaționale se confruntă cu presiuni 

legate de supraaglomerare, școlile din zonele urbane având rapoarte elevi/ profesor ridicate și 

spațiu limitat în sălile de clasă.  

4.1. SERVICII DE EDUCAŢIE 

Dezvoltarea durabilă are la bază educația, ca factor esențial, pentru a asigura funcționarea 

adecvată a societății. Educația trebuie privită atât sub aspectul relevanței pe care o are în 

pregătirea forței de muncă, dar mai ales ca un proces continuu care pregătește generațiile tinere 

pentru provocările viitoare. 

România are cea mai scăzută pondere a cheltuielilor publice din sectorul educației și una dintre 

cele mai ridicate rate de abandon social și tineri care nu au un loc de muncă și nu sunt integrați 

într-un sistem de învățământ sau de formare (NEET) din UE, cu discrepanțe semnificative între 

mediul rural și cel urban. În 2017, cheltuielile publice din educație au fost de aproape jumătate 

din media UE, cu doar 2,8% din PIB. În 2015, 40% dintre elevii de 15 ani nu atinseseră 

performanțe de bază la lectură, matematică și științe. Școlile și universitățile din mediul urban 

se confruntă cu problema supraaglomerării și a navetelor lungi, însă școlile urbane sunt mai 

bine echipate cu biblioteci, săli de sport, laboratoare și conectivitate la internet comparativ cu 

școlile din mediul rural. 

EDUCAȚIA TIMPURIE  

Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa copilului, întrucât este 

marcată de momente cruciale pentru succesul său de mai târziu, la şcoală şi în viaţă. Intervenţia 

adultului asupra copilului în această perioadă este fundamentală. Educaţia timpurie vizează 

intervalul de timp cuprins între naştere - pentru că din momentul când se naşte copilul începe 

să se dezvolte şi să înveţe, şi până la 6/7ani - vârsta intrării la şcoală. Educaţia timpurie se 

realizează în atât în mediul familial, cât şi în cadrul serviciilor specializate, precum creşa sau 



 

 

grădiniţa. Cercetările din ultimii 30 de ani au evidenţiat corelaţii semnificative între mediu şi 

dezvoltarea intelectuală, între învăţarea timpurie şi învăţarea care are loc în alte etape ale vieţii. 

Astfel, copiii crescuţi într-un mediu stimulativ au o dezvoltare intelectuală accelerată în 

comparaţie cu cei crescuţi într-un mediu restrictiv. De la naştere şi până când cresc, copiii sunt 

persoane care au o dezvoltare afectivă şi o receptivitate specială faţă de diferitele categorii de 

stimuli, aspect ce poate fi influenţat de informaţiile care le primeşte copilul din mediu, precum 

şi de calitatea procesării acestora. Se impune astfel organizarea de către practicieni a unor 

intervenţii cu caracter formativ pentru a valorifica această receptivitate. Educaţia timpurie este 

o necesitate în contextul social actual, deoarece perioada cuprinsă între naştere şi 6/7 ani este 

cea în care copiii au o dezvoltare rapidă. Dacă procesul de dezvoltare este neglijat,mai târziu, 

compensarea acestor pierderi este dificilă şi costisitoare. 

Investiţia în copii la vârste cât mai fragede conduce, pe termen lung, la dezvoltarea socială a 

acestora şi la realizarea susţinută a drepturilor copiilor. Dacă la nivelul educaţiei timpurii sunt 

depistate şi remediate deficienţele de învăţare şi psiho-comportamentale ale copiilor, deci 

înainte de integrarea copilului în învăţământul primar – beneficiile recunoscute se referă la: 

performanţele şcolare superioare, diminuarea ratei eşecului şcolar şi a abandonului. Calitatea 

educaţiei, a îngrijirii şi protecţiei copilului de la naştere până la 6/7 ani depinde de noi,toţi cei 

care interacţionăm cu copiii, zi de zi: părinţi sau educatori, consilier şcolar sau asistent medical 

–toţi acţionând coerent şi având în atenţie permanentă copilul şi particularităţile lui. 

Sistemul de creșe din România, precum și cadrul legislativ adoptat abia în 2013 cu privire la 

organizarea și funcționarea creșelor prefigura nevoia ca în perioada 2014-2020  investițiile în 

dezvoltarea instituțională și de formare inițială și continuă a personalului pentru educația 

antepreșcolară să reprezinte o prioritate. Acest aspect este și în prezent o prioritate. 

Investiția în copii cât mai de timpuriu ne conduce, pe termen lung la dezvoltare socială și la 

realizarea susținută a drepturilor copilului. 

Ca atare, strategiile și programele pentru dezvoltarea timpurie a copilului trebuie să se adreseze 

nevoilor multiple ale copilului ținând cont de sănătate, nutriție, educație timpurie, stimularea 

psiho-socială, și în același timp, întărind rolul mediului în care trăiește copilul.Scopul final al 

programelor de dezvoltare timpurie a copilului ar trebui să fie acela de a ne strădui să ajungem 

la o abordare convergentă, care să întâlnească nevoile multiple ale copilului și familiei și care 

să mărească folosirea resurselor. 



 

 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Referitor la numărul de unități de învățământ, la nivelul județului Brașov, în anul 2019, existau 

186 unități școlare, reprezentând 2,66% din totalul național.  

Figura Nr. 62 - Structura unităților școlare, 201938 

 

În municipiul Codlea, la nivelul anului 2019, funcționau 8 unități de învățământ reprezentând 

4,30% din unitățile existente în județul Brașov. 

Figura Nr. 63 - Evoluția numărului de unități școlare, 2014-201939 

 

 
38 Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (SCL105B) 
39 Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (SCL101C) 
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Din cele 8 unități de învățământ din municipiul Codlea, 3 sunt instituții de învățământ preșcolar, 

2 sunt de învățământ primar și gimnazial (inclusiv învățământul special), 2 unități de învățământ 

liceal și 1 unitate de învățământ profesional. 

Figura Nr. 64 - Evoluția tipurilor de unități școlare din municipiul Codlea, 2014-201940 

 

În ceea ce privește evoluția numărului unităților de învățământ la nivelul municipiului Codlea, 

acesta este asemănător cu cel din anul 2014, cu mențiunea că în anii 2016 și 2017 numărul 

unităților de învățământ a scăzut cu o unitate. În prezent nu există nicio unitate școlară dedicată 

învățământului universitar.  

 

 

 
40 Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (SCL101C) 
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Figura Nr. 65 - Evoluția tipurilor de unități școlare, 2014-201941 

 

Unitățile de învățământ preuniversitar prezente în municipiul Codlea sunt: 

Liceul Teoretic „Ioan Pascu” Codlea: funcționează în două clădiri distincte. Profilul claselor 

de liceu este real, specializarea matematică informatică intensiv, specializarea științele naturii 

și uman, filologie, intensiv limba engleză şi limba germană.  

Figura Nr. 66 - Liceul Teoretic „Ioan Pascu” Codlea 

 

 
41 Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (SCL101C) 
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Colegiul Tehnic „Simion Mehedinți” Codlea: asigură instruirea în domenii precum mecanic, 

electric, electronic, servicii, alimentaţie publică, industrie alimentară, fabricarea produselor din 

lemn. Prin diversitatea ofertei educaționale se urmărește acoperirea nevoilor de educație la nivel 

local și regional, ținându-se cont și de grupurile de interes reprezentative la nivelul școlii: elevi, 

părinți, profesori și agenți economici. 

Figura Nr. 67 - Colegiul Tehnic „Simion Mehedinți” Codlea42 

 

INFRASTRUCTURĂ ŞI DOTĂRI EDUCAȚIONALE  

Infrastructura școlară este formată din mai multe elemente, cum sunt: săli de clasă, laboratoare 

școlare, săli de gimnastică, terenuri de sport şi PC-uri. 

Figura Nr. 68 - Evoluția sălilor de clasă pe tipuri de unități școlare, 2014-2019 

 

 
42 Sursa: https://www.ctsm.ro/index.html 
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În ceea ce privește numărul sălilor de clasă, la nivelul județului Brașov, în anul 2019 exista un 

total de 3.777, dintre care 2,83% erau concentrate în municipiul Codlea. Referitor la evoluția 

numărului acestora de la nivel județean, față de anul 2014, în anul 2019, numărul sălilor de 

clasă a scăzut cu 0,79%. 

În municipiul Codlea, unitățile şi structurile de învățământ dispun de 107 săli de clasă, 22 săli 

de clasă preșcolare (2,89% din sălile de clasă preșcolare din județ), 40 săli de clasă primare și 

gimnaziale (inclusiv învățământ special) (2,16% sălile de clasă primare și gimnaziale din județ), 

31 săli de clasă liceale (3,31% din sălile de clasă liceale din județ) și 14 săli de clasă profesionale 

(43,75% din sălile de clasă profesionale din județ). 

POPULAȚIA ȘCOLARĂ    

Figura Nr. 69 - Grad cuprindere a populației școlare din învățământul primar și gimnazial din 

populația de vârstă școlară 6-14 ani43 
Notă: Scală centrată în media națională la nivel de localitate de 77% 

 

 
43 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

Graficul reprezintă gradul de cuprindere al elevilor din învățământul primar și gimnazial din 

localitate raportat la populația cu vârste între 6-14 ani: 

Valorile sunt grupate în cinci contingente egale cu valoarea minimă 4% și valoarea maximă 

152% și centrare în valoarea 77% (media națională). 99,9% din cazuri au valori mai mici decât 

152%, iar restul de 3 cazuri sunt localități cu valori extreme; 

În ariile periurbane există un grad de cuprindere foarte mic al elevilor în învățământul local. 

Cea mai mare parte din ponderea elevilor folosește infrastructura din localitățile din apropiere; 

Liceele și școlile profesionale sunt localizate cu precădere în mediile urbane, generând astfel 

navetismul copiilor din mediile rurale. Totuși, gradul de cuprindere este cel mai mic și pentru 

clasele 0-8. 

Figura Nr. 70 - Populația de vârstă școlară între 6-14 ani la numărul de unități de învățământ 

primare și gimnaziale din localitate 

Notă: Scală centrată în mediana de 128 persoane pe unitate (atât cele arondate, cât și cele cu 

personalitate juridică, 2019 

 



 

 

Graficul reprezintă numărul de copii cu vârste între 6 și 14 ani la totalul de unități de învățământ 

primare și gimnaziale, indiferent dacă sunt entități cu personalitate juridică sau arondate. 95% 

dintre localități sunt în situația de a avea între 14 copii și 605 copii pe o unitate: 

Dacă toate persoanele cu vârste între 6 și 14 ani dintr-o localitate ar dori să meargă la școala 

din localitate, atunci în școală ar fi 198 de copii în medie. În orașele mari mărimea medie a 

școlii ar fi de 875 de elevi; 

Situațiile cele mai problematice ar fi însă în unele localității din ariile periurbane. Aici, în medie, 

mărimea unei școli ar fi de 431, însă cazurile excepționale sunt foarte importante. Mărimea 

medie a unei școli în Chiajna (Ilfov) ar fi de 2.047 de copii, în Florești (Cluj) ar fi 1.867 de 

copii, în Giroc (Timișoara) ar fi de 1.425. Gradul mic de cuprindere din periurban se datorează 

și lipsei de infrastructură școlară, nu este doar o alegere a părinților. Dacă toți copii ar rămâne 

la nivel local, școlile ar fi neîncăpătoare. 

Conform ultimelor date furnizate de INS, în anul 2019, populația școlară din municipiul Codlea 

era de 3.901 elevi, reprezentând 3,56% din populația școlară din județul Brașov. Din numărul 

total de elevi din Codlea, 16,53% sunt înscriși în grădinițe (645 elevi), 53,01% în învățământul 

primar și gimnazial (inclusiv învățământ special) (2.068 elevi), 18,25% în învățământul liceal 

(712 elevi), 9,61% în învățământul profesional (375 elevi) și 2,59% în învățământul postliceal 

(inclusiv învățământul special) (101 elevi). 

Figura Nr. 71 - Distribuția populației școlare, 201944 

 

 
44 Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (SCL103D) 
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Figura Nr. 72 - Evoluția populației școlare, 2014-201945 

 

Pentru perioada 2014-2019, populația școlară de la nivelul municipiului Codlea prezintă o 

evoluție fluctuantă, astfel, din 2014 până în 2016 numărul școlarilor a fost în continuă creștere, 

în timp ce din 2016 ponderea acestora a scăzut cu 2,04%. Din 2016 până în 2019 s-a înregistrat 

o creștere susținută de la an la an. În ultimii ani numărul școlarilor a crescut, față de anul 2014, 

în 2019 populația școlară crescând cu 0,96%. 

ABSOLVENȚI ȘI ABANDON ȘCOLAR 

Ratele de absolvire a liceului reflectă măsura în care o administrație locală a reușit să aibă 

grijă de viitorul său. Este important de observat aici o mică avertizare: câteva orașe nu au 

licee. Există opțiunea de a analiza performanța școlilor gimnaziale, dar absolvirea liceului este 

o rampă de lansare către învățământul terțiar sau către lumea profesioniștilor și un indicator mai 

puternic cu privire la succesul sistemului de învățământ local. 

 
45 Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (SCL103D) 
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Tabelul Nr. 20 - Ratele de absolvire a liceului în 2018 

Categoria de oraș Media per categorie MAX. per categorie MIN. per categorie 

Oraș capitală 77% 77% 77% 

Poli regionali 78% 87% 71% 

Reședințe de județ 76% 87% 62% 

Alte municipii 69% 86% 47% 

Orașe 49% 100% 0% 

Având în vedere rolul semnificativ pe care administrațiile locale îl joacă în performanța 

sistemului de învățământ local, este important să promoveze în fiecare centru urban o 

politică de „niciun-copil-lăsat-în-urmă”. Aceasta înseamnă că fiecare localitate ar trebui să 

se străduiască să aibă o rată de absolvire a liceului de 100% și, deși această țintă poate părea 

dificil de atins, orice altă țintă nu ar fi morală.  

Harta următoare prezintă rata de promovare la bacalaureat, după sesiunea iunie-iulie 2020, doar 

pentru candidații din promoția curentă, la nivel național. În județul Brașov, rata de promovare 

a fost de 79,95%.  

Figura Nr. 73 - Rata de promovare la bacalureat, sesiune iunie-iulie 2020, nivel național 

 



 

 

În sesiunea iunie-iulie 2020, în județul Brașov au existat 5 candidați cu media 10 la bacalaureat. 

Figura Nr. 74 - Număr candidați cu media 10 la bacalureat, sesiune iunie-iulie 2020, nivel 

național46 

 

În ceea ce privește numărul absolvenților înregistrați în municipiul Codlea pentru perioada 

2014-2018, evoluția acestuia a fost fluctuantă, dar în creștere, astfel că, față de anul 2014, totalul 

absolvenților a crescut în 2018 cu 0,21%. Județul Brașov a înregistrat o situație negativă, în 

sensul în care în anul 2018 a fost înregistrată o scădere de 5,85% a absolvenților comparativ cu 

anul 2014. 

 

 

 

 
46 Sursa: Ministerul Educației Naționale, 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Dosar%20BAC_2020_dupa%20contestatii.pdf 



 

 

Figura Nr. 75 - Evoluția numărului de absolvenți, 2014-201947 

 

De asemenea, din totalul absolvenților înregistrați în municipiul Codlea, la nivelul de 

învățământ, cel mai mare număr al acestora s-a înregistrat în cazul ciclurilor primar, gimnazial 

și liceal.  

Rata abandonului școlar reprezintă diferența dintre numărul elevilor înscriși la începutul 

anului școlar și cel aflat în evidență la sfârșitul aceluiași an școlar, exprimată ca raport 

procentual față de numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar.48 

Figura Nr. 76 - Rata abandonului în învățământul preuniversitar, 2014-2018 

 

 
47 Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (SCL109D) 
48 Sursa: INS - SCL113A; 
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Astfel, rata abandonului școlar, în județul Brașov, în intervalul de timp 2014-2018, a evoluat 

pe un trend fluctuant în scădere, cea mai mică valoare a acesteia fiind înregistrată în anul 2018, 

în cazul elevilor din învățământul secundar ciclul 2 (liceal si profesional) (2,7%), iar cea mai 

ridicată în anul 2015, în cazul învățământului postliceal și de maiștri (15,3%). 

Tabelul Nr. 21 - Numărul de nașteri pe an (în ultimii 4 ani) 

Număr nașteri 

2016 

Număr nașteri 

2017 

Număr nașteri 

2018 

Număr nașteri 

2019 

Număr nașteri 2020 

257 208 264 267 
120 Până în prezent 

(Iulie 2020) 

Serviciul Evidența Populației Codlea a precizat că din total copii care s-au născut în Codlea, nu 

toți au rămas și nu se cunoaște numărul real din cauza migrației.  

Tabelul Nr. 22 - Numărul de copii sub 2 ani, între 3 și 4 ani, și între 5 și 6 ani:  

 Numar copii sub 2  ani Numar copii intre 2-4 ani Numar copii intre 4-6 ani 

2016 -2019 431 474 500 

 

Tabelul Nr. 23 - Numărul de preșcolari - plan de școlarizare realizat 2019-2020 

Unitatea de învățământ 
Copii de 3 

ani 

Copii de 4 

ani 

Copii de 5 

ani 

Copii de 6 

ani 
Total 

Grădinița cu p.p. nr. 1 61 49 61 9 180 

Grădinița cu p.n. nr. 2 23 31 32 0 86 

Grădinița cu p.n. nr. 3 24 22 20 0 66 

Grădinița cu p.p. nr. 4 49 18 42 0 109 

Grădinița cu p.p. nr. 5 61 28 29 0 118 

Grădinița cu p.n. nr. 6 17 9 20 27 73 

Total copii pe nivel de vârstă 235 157 204 36 632 



 

 

Tabelul Nr. 24 - Proiect plan școlarizare realizat 2020-2021 și număr copii pe grupe de vârstă 

Unitatea de învățământ 
Copii de 3 

ani 

Copii de 4 

ani 

Copii de 5 

ani 

Copii de 6 

ani 
Total 

Grădinița cu p.p. nr. 1 20 61 49 30 160 

Grădinița cu p.n. nr. 2 25 25 25 0 75 

Grădinița cu p.n. nr. 3 25 25 25 0 75 

Grădinița cu p.p. nr. 4 40 40 35 5 120 

Grădinița cu p.p. nr. 5 34 61 30 0 125 

Grădinița cu p.n. nr. 6 20 20 20 20 80 

Total copii pe nivel de vârstă 164 232 184 55 635 

Numărul de copii înregistrați în grădinița de stat în anul școlar 2019-2020: 635 copii 

În grădinițele din Codlea au fost înregistrați în anul școlar 2019-2020 și copii între 2-3 ani după 

cum urmează: 

Grădinița cu p.p. Nr. 1 Codlea - Str. Laterală nr. 1 – 9 copii antepreșcolari; 

Grădinița cu p.n. Nr. 6 Codlea - Str. Laterală nr. 1 – 4 copii antepreșcolari; 

Grădinița cu P.N. Nr. 2 Codlea - Str.Măgurii Nr. 22 – 5 copii antepreșcolari; 

Grădinița cu P.N. Nr. 3 Codlea - Str. Grădinarilor Nr.1 1 – 5 copii antepreșcolari;49 

 

 

 

 

 
49 Date extrase din ANALIZĂ DE SITUAȚIE U.A.T. MUNICIPIUL CODLEA realizată în cadrul PROIECTULUI  
,,ROMÂNIA CREȘTE CU TINE” 



 

 

 

ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov reprezintă o instituţie de 

învăţământ special integrat, specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii 

educaţionale specifice acordate copiilor/ elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor 

comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa 

necesară în acest sens.50 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov oferă servicii specializate de 

mediere școlară, coordonează, monitorizează și evaluează serviciile educaționale oferite de 

centrele școlare pentru educație incluzivă, centrele și cabinetele logopedice interșcolare, 

centrele județene și cabinetele de asistență psihopedagogică. 

 

PERSONAL DIDACTIC 

Conform datelor statistice51, în județul Brașov au profesat 6.687 cadre didactice la nivelul 

anului 2019, cu 0,75% mai multe decât în anul 2014. Cele mai multe cadre didactice au fost 

concentrate în învățământul primar și gimnazial (inclusiv învățământul special) (49,35% din 

totalul cadrelor didactice de la nivel județean), iar cele mai puține în învățământul antepreșcolar 

(0,37% din totalul cadrelor didactice de la nivel județean) și profesional (1,41% din totalul 

cadrelor didactice de la nivel județean). 

Trend de creștere a fost înregistrat și în municipiul Codlea, în anul 2019 profesând 258 cadre 

didactice la nivelul anului 2019, cu 7,05% mai multe decât în anul 2014. Cele mai multe cadre 

didactice au fost concentrate în învățământul primar și gimnazial (inclusiv învățământul 

special) (51,55% din totalul cadrelor didactice de la nivelul municipiului), iar cele mai puține 

în învățământul profesional (10,85% din totalul cadrelor didactice de la nivelul municipiului). 

 

 

 

 
50 Sursa: https://www.cjraebrasov.ro/cjrae/regulament-de-organizare-si-functionare  
51 Sursa: INS - SCL104D 

https://www.cjraebrasov.ro/cjrae/regulament-de-organizare-si-functionare


 

 

Figura Nr. 77 - Evoluția personalului didactic, 2014-201952 

 

Unui cadru didactic din municipiul Codlea i-au revenit în anul 2019, în medie, 13 elevi, mai 

solicitate fiind cadrele didactice din învățământul preșcolar, unde media de elevi pe cadru 

didactic este de 57 elevi, urmat de învățământul liceal cu 6 elevi/ cadru didactic, învățământul 

primar și gimnazial (inclusiv învățământul special) (5 elevi/ cadru didactic) și învățământul  

profesional cu 4 elevi/ cadru didactic.  

CREȘE 

Misiunea creșelor este de a asigura servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație a 

copiilor de vârstă antepreșcolară și de a dezvolta programe de educație timpurie adecvate 

vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora. 

În ceea ce privește educația antepreșcolară, în prezent nu există în municipiul Codlea o creșă 

publică/ de stat, ci doar creșe particulare care oferă servicii cu caracter social, medical și 

educațional pentru creșterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta antepreșcolară. 

 
52 Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (SCL104D) 
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PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CODLEA 

Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP), în 

parteneriat cu Asociația Internațională Step by Step, Reprezentanța UNICEF în România și 

Ministerul Educației Naționale derulează în perioada 2018–2022 proiectul România crește cu 

tine - Educația timpurie o investiție în viitor în Județele Brașov, Bacău și un sector al 

Municipiului București. Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Fundației Jacobs și 

al Fundației Botnar – Elveția și se desfășoară și la nivel de UAT Codlea. 

Proiectul se înscrie în seria acțiunilor menite să susțină accesul și participarea tuturor copiilor 

(de la naștere la 6 ani) la educație timpurie incluzivă și de calitate. Inițiativa vine în sprijinul 

autorităților publice de la nivel județean și local, în vederea implementării măsurilor privind 

promovarea unei educații incluzive și de calitate la nivelul învățământului antepreșcolar și 

preșcolar și respectă prevederile referitoare la acest domeniu din Legea Educației Naționale 

nr.1/2001, cu modificările și completările ulterioare, din Programul Național de Reformă, din 

Strategia Națională pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România și din Strategia 

Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020. 

Scopul proiectului România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor este acela 

de a contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației timpurii și la 

îmbunătățirea cadrului de implementare al acestora la nivel național, județean și local, asigurând 

astfel dreptul tuturor copiilor la educație timpurie incluzivă de calitate. 

Obiectivele proiectului: 

- Dezvoltarea unui cadru normativ și instituțional comprehensiv și convergent în domeniul 

educației și îngrijirii timpurii a copiilor antepreșcolari și preșcolari (de la naștere la 6 ani), 

promovând o abordare integrată, ce aduce laolaltă resursele conjugate ale sectoarelor de 

educație, sănătate și protecție socială. 

- Facilitarea la nivel local și central a unor parteneriate sustenabile cu scopul de a îmbunătăți 

calitatea serviciilor de educație și dezvoltare timpurie. 

- Culegerea de noi date care să fundamenteze dezvoltarea politicilor și a programelor din 

domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor, prin elaborarea de studii și pilotarea la nivel 

local a unor servicii de educație; 



 

 

- Elaborarea și implementarea unei campanii coerente de advocacy și comunicare la nivel 

național, care să promoveze importanța investiției în educația timpurie, precum și necesitatea 

dezvoltării și a îmbunătățirii gradului de incluziune și a calității serviciilor specifice. 

- Asistarea și susținerea a 10 comunități din Județul Brașov, a 10 comunități din Județul Bacău 

și a unui sector din Municipiul București pentru elaborarea/revizuirea și implementarea unor 

strategii de dezvoltare locală, care să includă intervenții punctuale privind educația și îngrijirea 

timpurie a copilului precum și dezvoltarea unor politici care sprijină organizarea comunităților 

în susținerea familiei – (comunități prietene/favorabile familiei). 

  Grupul țintă: 

- Autoritățile publice locale și autoritățile publice județene, respectiv: Consilii Județene, 

Inspectorate Școlare Județene, Consilii Locale, Direcții de Sănătate Publică, Direcții Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centre Județene de Resurse și Asistență 

Educațională, primării, școli, Serviciile Publice de Asistență Socială de la nivelul primăriilor; 

- Profesioniștii din serviciile de educație timpurie, din grădinițe și creșe. 

  Beneficiari: 

- Copii cu vârsta de la naștere la 6 ani. 

- Familiile acestor copii; 

- Comunitatea 

 Asistența tehnică: 

Pe parcursul proiectului, comunitatea beneficiază de asistență tehnică și suport, focalizată pe 

următoarele dimensiuni: 

- construirea capacității partenerilor de la nivel local și județean de a crea alianțe și sinergii care 

să conducă la o dezvoltare/creștere comună și în care educația este factorul crucial în construirea 

legăturilor sociale; 

- elaborarea analizei de situație de la nivelul comunității pentru a determina nevoile reale în 

privința educației și îngrijirii copiilor de la naștere la intrarea în învățământul primar; 

- dezvoltarea/revizuirea și implementarea unei strategii locale de educație timpurie, pe durata 

proiectului; 



 

 

- organizarea unor activități de învățare în pereche pentru decidenții de la nivel local; 

-  sesiuni de informare și formare pentru actorii implicați (reprezentanți ai autorităților, 

profesioniști, părinți); 

- elaborarea și diseminarea unor materiale suport. 

Proiectul utilizează abordarea PrimoKiz, aparținând Fundației Jacobs din Elveția, pentru a 

dezvolta un sistem coeziv și integrat privind educația și îngrijirea în copilăria timpurie. Procesul 

derulat se va baza pe dezvoltarea unei rețele puternice și cuprinzătoare de organizații de la nivel 

administrativ, profesional și a actorilor privați de la nivel județean și local.  

MODELUL PRIMOKIZ 

În anul 2012 a fost lansat programul Primokiz de către Fundația Jacobs, cu scopul de a sprijini 

municipalitățile, orașele și cantoanele în dezvoltarea de strategii cuprinzătoare pentru copilăria 

timpurie. La început au participat 18 orașe elvețiene mici și medii și trei cantoane. Experții în 

copilăria timpurie au lucrat cu aceste orașe și cantoane la elaborarea unei analize de situație și, 

bazându-se pe aceasta, la formularea unei strategii cuprinzătoare care să aibă ca scop conectarea 

programelor pentru educația și îngrijirea timpurie, în stadiu de proiect sau existente, într-un 

mod care să aibă cel mai mare impact posibil și care să corespundă diverselor nevoi ale copiilor 

din respectivul oraș sau canton și familiilor lor. Două aspecte sunt unice în cadrul acestei 

abordări: conectează entitățile administrative cu sfera politică și actorii privați în domeniul 

copilăriei timpurii (cooperare pe orizontală și verticală); și transmite mesajul că problema 

copilăriei timpurii se întinde pe mai multe domenii, astfel că sectoarele pentru educație, sănătate 

și servicii sociale sunt responsabile împreună. 

Primokiz este utilizat în două județe pilot din România și într-un sector din București. Cele două 

județe selectate (Brașov și Bacău) pentru a lua parte la inițiativa „România crește cu tine” au 

exprimat un interes deosebit pentru proiect și o preocupare crescândă pentru serviciile de înaltă 

calitate pentru copilăria timpurie, cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor locale. Proiectul 

se bazează pe eforturile locale, experiența și cunoștințele precedente de întărire a serviciilor 

pentru copilăria timpurie, precum și pe expertiza Reprezentanței UNICEF în România și a 

CEDP Step by Step, pentru a sprijini serviciile de calitate pentru copiii cei mai mici. Lecțiile 

învățate și informațiile de profunzime din țările în care se aplică vor sprijini scopul de extindere 

a unei abordări cuprinzătoare a serviciilor pentru copilăria timpurie la nivel național. La 



 

 

începutul său, proiectul a fost  implementat în aproape 60 de servicii pentru copii de la naștere 

la șase ani. Proiectul aspiră să atingă pe parcursul celor patru ani de implementare până la 100 

de servicii pentru primii ani, atât tradiționale (precum grădinițe și creșe), cât și complementare 

Abordarea PRIMOKIZ consideră politicile de educație timpurie ca fiind o responsabilitate 

comună a sistemelor: SĂNĂTATE, SERVICII SOCIALE, EDUCAȚIE. 

O strategie cuprinzătoare pentru copilăria timpurie ar trebui să conțină: 

- o planificare urbană și regională favorabilă copiilor și familiilor lor; 

- servicii de educație și îngrijire pentru copiii mici; 

- sprijin educațional, servicii de sănătate și servicii sociale pentru familii; 

- spații de joc și interacțiune pentru copii și cei care-i îngrijesc; 

- servicii terapeutice pentru copiii cu CES; 

Obiective în folosirea abordării PRIMOKIZ: 

- formularea sau revizuirea strategiei care privește educația și îngrijirea timpurie la nivel 

local; 

- susținerea tuturor actorilor și a decidenților din sectoarele de educație, servicii sociale 

și sănătate să înțeleagă mai profund ce înseamnă educația și îngrijirea în copilărie 

timpurie; 

- conectarea și coordonarea tuturor celor care răspund de perioada timpurie; 

- crearea unui fundament în comunitate pentru a lua decizii în domeniul politicilor care 

privesc copilăria timpurie; 

Abordarea PRIMOKIZ se derulează în 7 faze: 

- decizie și pregătire; 

- definirea cadrului proiectului; 

- analiza de situație și redactarea ei; 

- decizia de implementare a proiectului; 

- implementarea, evaluarea și raportarea; 

Grupul țintă PRIMOKIZ: 

- autoritățile publice locale și autoritățile publice județene; 

- profesioniști din serviciile de educație timpurie, din grădinițe și creșe; 



 

 

În perioada septembrie 2019-iunie 2020 a fost realizată ,,Analiza situației în U.A.T. Codlea” 

înregistrată cu nr. 28804/03.12.2020 în UAT Codlea, care descrie situația curentă a sectorului 

copilăriei timpurii și identifică acțiunile de întreprins, constituie baza pentru formularea unei 

strategii pentru copilăria timpurie, cu obiective cheie și un plan de acțiune. Analiza de situație 

a avut scopul de a identifica programele si serviciile existente pentru copilăria timpurie și nevoia 

de acțiune. 

Analiza realizată în cadrul Proiectului „România crește cu tine”, inițiat de Asociația CEDP Step 

by Step, Reprezentanța UNICEF în România, International Step by Step Association, 

Ministerul Educației și Cercetării, finanțat de Fundația Botnar și Fundația Jacobs, are scopul de 

a contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației timpurii și de a îmbunătății 

cadrul de implementare al acestora la nivel național, județean și local, asigurând astfel dreptul 

tuturor copiilor la educație timpurie incluzivă de calitate. 

Analiza a fost realizată de echipa locală de proiect din U.A.T. Municipiul Codlea, condusă de 

Coordonator local Demian Codruța, desemnată de către primar Cîmpeanu Mihai, în cadrul 

proiectului ,,Romania Crește cu Tine”, având asistența tehnică asigurată de facilitator 

dezvoltare comunitară Boicu Mariana, din partea Step by Step România. Proiectul a fost 

implementat la nivel de UAT Codlea prin semnarea unui acord de parteneriat cu scopul de a 

contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației timpurii și la îmbunătățirea 

cadrului de implementare al acestora la nivel național, județean și local, asigurând astfel dreptul 

tuturor copiilor la educație timpurie incluzivă de calitate.  Echipa este constituită din persoane 

cu pregătire diversă și competențe în toate cele trei domenii: educație, servicii sociale, sănătate. 

Membrii echipei fac parte din diferite categorii profesionale. Pentru buna implementare a 

proiectului, au loc întâlniri periodice ale echipei de proiect pentru planificarea, monitorizarea 

și raportarea progresului proiectului în elaborarea analizei de situație. 

Pentru elaborarea analizei de situație au fost colectate date de la grădinițele și familiile cu copii 

de 0-6 ani din comunitate și de la diferite instituții: Direcția Județeană de Statistică Brașov, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Serviciul Public Comunitar Local 

de Evidenţa Persoanelor Codlea, Spitalul Municipal Codlea, Fundația Rafael. 

Pentru a se realiza analiza de situație s-au aplicat 227 chestionare privind serviciile pentru 

copilăria timpurie -  părinților copiilor din toate grădinițele din Codlea, s-au realizat interviuri 

cu Bibliotecarul Bibliotecii Municipală și Directorul Clubului Copiilor Codlea, s-au realizat: 1 



 

 

focus grup la Centrul Rafael 10 părinți (pentru persoane cu dizabilități) și 1 focus grup cu 15 

părinți ai copiilor din gradinițele 1 și 6, s-au realizat întâlniri față în față cu reprezentanții 

serviciilor de sănătate și asistență socială pentru conturarea exactă a serviciilor oferite în 

comunitate. 

Acțiunile prioritare au fost ierarhizate în funcție de datele obținute în urma aplicării de 

chestionare părinților:  

- Locuri de joacă publice/Îngrădirea unui parc pentru copii de 0-3 ani/înfiintarea unui parc 

nou; 

- Înființare creșă de stat; 

- Centru medical pentru copii; 

- Centru de informare/îndrumare părinti/consiliere parentală,  medicală și igienă 

personală/informare/conștientizare pentru părinți atât în ceea ce privește programele 

existente  cât și a importanței educației și îngrijirii timpurii prin intermediul serviciului 

complementar ,,Familia și copilul”; 

- Centru pentru îngrijire terapeutică/Alte programe terapeutice pentru copii cu anumite 

limitări sau întârzieri în dezvoltare/Terapii părinte-copil; 

- Creșterea numărului de servicii oferite de psiholog, logoped consilier, profesor 

itinerant/profesori de sprijin; 

- Centru RESPIRO, pentru ca părinții acestor copii să poată beneficia de cateva ore de 

pauză/relaxare; 

- Locuri de petrecere a timpului liber atât pentru copii cât și pentru părinți/Locuri de 

întâlnire și centre pentru familii destinate copiilor mici și părinților lor; 

- Sprijin integrat pentru familii în funcție de probleme specifice/Programe care să-i ajute 

pe părinți să facă față problemelor de creștere, educare a copiilor și integrare, trecerea 

de la o etapă la alta: familie-creșă/ creșă-grădiniță/ grădiniță-școală;  

- Personal care să lucreze în grădinițe cu copii cu CES.  

 

 

 



 

 

Nevoile prezentate mai sus au fost cumulate cu cele identificate prin interviurile și focus group-

urile realizate, ierahizându-le astfel: 

a) Înființarea unei creșe cu program prelungit (proiect aflat deja în desfășurare și descris la 

punctul 2.1.3); 

b) Dotare grădinițe cu jucării, echipamente, material didactic; 

c) Servicii de logopedie în grădinițe; 

d) Specializare în domeniul copilăriei timpurii pentru personalul care va fi angajat în creșe; 

e) Informare/conștientizare pentru părinți atât în ceea ce privește programele existente  cât 

și a importanței educației și îngrijirii timpurii prin intermediul serviciului complementar 

,,Familia și copilul”; 

f) Campanii de informare a importanței educației și îngrijirii timpurii, a importanței 

igienei, oferirea de pachete de igienă; 

g) Cursuri în perioada pre și postnatală (cursuri de pregătire a nașterii, cursuri de alăptare, 

cursuri îngrijire bebeluși, suport și consiliere părinți etc.) 

h) Înființarea de noi locuri de joacă cu mobilier adecvat copiiilor mici și împrejmuirea cu 

gard a acestor locuri de joacă; 

i) Înființarea unui centru ,,RESPIRO” care să ofere părinților posibilitatea de a beneficia 

de puțin timp liber, lasându-și copiii sub atenta supraveghere a personalui din acest centru; 

j) Construirea unui complex sportiv compus din:  bazin de înot (acoperit), teren de tenis 

în aer liber (iarna devine patinoar), sală multifuncţională pentru meciurile de volei, baschet 

și handbal, spaţiu de joacă pentru copii, pistă de skateboard şi biciclete; 

k) Punerea la dispoziție a unui autobuz școlar cu dotari speciale pentru copiii cu CES, care 

frecventează CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRAȘOV. 

De asemenea, în perioada următoare se va actualiza Strategia de dezvoltare a Municipiului 

Codlea cu măsuri/acțiuni propuse în analiza de situație pentru copilăria timpurie.  

 În vederea înființării unui Cabinet Logopedic de Stat la una dintre grădinitele din Codlea cu 

program normal, U.A.T. Municipiul Codlea va face adresă către CJRAE, pentru crearea unui 



 

 

post cu normă întreagă, motivul rezidă din necesitatea unui logoped care să deservească toate 

grădinițele din Municipiul Codlea.  

U.A.T. Municipiul Codlea va da în folosință un spatiu adecvat desfășurării acestui serviciu de 

logopedie, în incinta unei grădinițe care dispune de un spatiu. 

S-au propus căutarea și atragerea de surse de finanțare: bugetul local, donații, parteneriate, 

granturi SSE și Norvegiene, fonduri elvețiene, fonduri europene și s-au propus încheierea, dacă 

este posibil, a unor parteneriate pentru implementarea măsurilor necesare în domeniul copilăriei 

timpurii. 

Un serviciu propus în analiză, pentru a fi creat în comunitate, este serviciul complementar 

„Familia și copilul”. S-a propus ca responsabilul serviciului să organizeze întâlniri sub forma 

unor grupuri de sprijin la care vor participa părinți, părinți și copii pe probleme identificate în 

analiza de nevoi (igienă, interacțiune părinte-copil, modelare comportamentală, consiliere 

educațională, consiliere pe probleme de creștere, îngrijire, nutriție). Resursa umană și materială 

s-a propus a fi asigurată de voluntari. În cadrul acestui serviciu s-ar  satisface nevoia părinților 

de a avea momente de RESPIRO, aceștia având posibilitatea să lase copilul sub supravegherea 

unui specialist voluntar, care să desfășoare diverse activități educative, ateliere de creație, jocuri 

interactive, lecturarea de povești. 

Astfel UAT Codlea prin Primar Cîmpeanu Paul-Mihai a dispus înființarea unui serviciu numit 

,,Primohub Codlea” în cadrul Bibliotecii Municipale Codlea, iar ca responsabile sunt d-nele 

bibliotecare Someșan Florina și Malnai Elena. 

Primohub Codlea reprezintă un spațiu organizat și a cărui activitate este planificată și 

desfășurată de membrii comunității, deschis pentru orice copil (de preferat de la 18 luni la 8 

ani) și familia acestuia, în care copilul să participe la activități și jocuri adecvate vârstei, iar 

aparținătorii să poată beneficia de informații despre creșterea copilului, sănătate, învățare și 

dezvoltare de la profesioniștii din comunitate. 

Obiectivele Primohub sunt: 

- Oferirea de sprijin integrat pentru părinți în creșterea, îngrijirea și educarea copiilor; 

- Desfășurarea de activități specifice, pe nevoile reale identificate în analiza de situație; 

- Crearea unor situații de învățare care să stimuleze dezvoltarea copiilor; 

 



 

 

Asigurarea diversității participării: 

Prin Primohub Codlea se încurajează organizarea de servicii de educație timpurie bazate pe 

nevoile comunității codlene prin: 

- consolidarea sentimentul de apartenență locală; 

- dezvoltarea de servicii și activități bazate pe interesele exprimate de părinți privind 

copilăria timpurie, acțiuni necesare în sectorul copilăriei timpurie; 

- cooptarea la activitățile derulate de Primohub a reprezentanților instituțiilor 

educaționale locale, a liderilor minorităților, asistenți sociali, lideri religioși, lucrători 

din domeniul sanitar, protecție și pază, bunici etc., pentru realizarea acțiunilor necesare 

în sectorul copilăriei timpurii, pentru informare în ceea ce privește programele existente 

cât și a conștientizării importanței educației timpurii. 

Locul principal de desfășurare al Primohub Codlea este în incinta Bibliotecii Municipale 

Codlea, pe str. Lungă nr. 109, la etajul clădirii, unde există un spațiu amenajat pentru  

desfășurării de activități cu copii.  

În cazuri speciale se pot desfășura activități în aer liber în imediata vecinătate a bibliotecii, în 

promenada orașului sau curtea Bisericii Evanghelice, precum și la grădinițele și școlile cu care 

biblioteca are încheiate parteneriate educaționale. 

Spațiul Primohub Codlea beneficiază în primul rând de dotările Bibliotecii Municipale Codlea 

care administrează și utilizează un patrimoniu distinct, care face parte din domeniul public 

local. Astfel, la etaj funcționează Mediateca și Secția de Muzică și Artă, dotată cu: 

- 6 calculatoare cu acces la internet; 

- documente multimedia (cărți audio, dvd-uri cu filme, documentare, desene animate, 

dezvoltare personală); 

- jocuri de societate pentru copii și adolescenți; 

- cărți în format clasic despre pictură, poezie, muzică, fotografie, sport, cinema; 

De asemenea, Centrul Step by Step a pus la dispoziția fiecărei comunități selectate în Proiectul 

,,România Crește Cu Tine” – Educația timpurie o investiție în viitor un pachet de dotări cu care 

s-a amenajat spațiul Primohub Codlea, format din:  

- fond de carte de 102 de volume pentru copiii de până la 7 – 8 ani; 



 

 

- mobilier ușor compus din: 6 mese de diferite forme, 16 de scaune pentru copii și 

6 pentru adulți, dulap pentru păstrarea materialelor, corp de bibliotecă pentru copii; 

- parașută multicoloră pentru jocuri. 

Primohub Codlea a pornit activitatea cu o serie de activități destinate a promova serviciul în 

rândul comunității și de a atrage copiii cu vârste preșcolare și părinții lor să frecventeze și să 

utilizeze noul serviciu cu: 

- lectură / audiții de povești; 

- ateliere de pictură; 

- ateliere de creație (origami, decupaj și flori din hârtie); 

- cafenele parentale în cadrul cărora să pată fi prezentate și diverse materiale, cărți 

sau evenimente destinate părinților copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 8 ani; 

- sesiuni de joacă cu copii; 

- întâlniri și activități cu personal specializat din diferite domenii, pentru oferirea 

de informații și îndrumare pe diverse teme cu impact în comunitatea codleană: 

asistență prenatală, igienă, bulling, incluziune socială etc.. 

O altă acțiune necesară în comunitate este formarea personalului care va fi angajat în cadrul 

Creșei Codlea, acest lucru se va face spre finalizarea construcției creșei.  Se va avea în vedere 

ca  personalul didactic să fie format din absolvenți de Liceul Pedagogic Andrei Mureșianu 

Brașov – Specializare Puericultor/ Educator, cu domiciliul în Codlea pentru încurajarea forței 

de muncă. Personalul de îngrijire, bucătarul și asistentul medical vor fi recrutați  în funcție de 

normele în vigoare la acel moment.  Personalul va fi plătit din bugetul local al primăriei, până 

la trecerea creșelor la Ministerul Educației și Cercetării. 

Pentru selectarea personalului,  Primaria Municipiului Codlea  va organiza concurs cu sprijinul 

Centrului  Creșelor Brasov. 

În vederea formării profesionale a personalului ce urmează a fi angajat în cadrul creșei, vom 

cere sprijinul CEDP Step by Step Romania. 

Se va realiza reamenajarea a 3 parcuri: Parcul cu Soare, Parcul cu Umbră și Parcul Colorom cu 

dotări corespunzătoare și copiilor de 0-6 ani, pentru a fi loc de întâlnire și joacă pentru părinți, 

copii. Finanțarea va fi asigurată din bugetul Local în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 

25/26.02.2020. Paza parcurilor este asigurată prin patrula Poliției Locale. 



 

 

Se continuă susținerea educației preșcolare prin susținerea financiară puternică din bugetul de 

stat a unităților școlare. Se iau în considerere diferite scenarii care să anticipeze și să susțină 

activitatea online a copiilor de vârstă 3-6 ani.  

Se iau în calcul prelungirea termenelor de finalizare a creșei și parcurilor. 

Se are în vedere realizarea și distribuirea unor materiale de informare pentru părinți și copii pe 

temă de igienă. În acest sens cabinetelor medicale pot fi sursă de informare pentru părinți și 

copii. 

La nivelul Municipiului Codlea s-au accesat fonduri europene pe Axa prioritară nr. 6 - Educație 

și competențe, prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar 

timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, 

inclusiv la parcuri de învățare formale, nonformale pentru reintegrarea în educație și formare, 

Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în 

străinătate în proiectul ,,Creștem în România!” ID 138433. Proiectul ”Crestem in Romania!” 

este implementat de către Primăria Municipiului Codlea în parteneriat cu Asociația Sibiu Azi 

(ASB). Proiectul se va desfășura pe durata a 30 de luni, începând cu 31 mai 2021 și va fi susținut 

din fonduri europene (Programul Operațional Capital Uman), iar ținta lui sunt copiii ai căror 

părinți sunt plecați in strainatate. 

Proiectul “Crestem in Romania!” își propune prin activitățile și obiectivele stabilite un set 

coerent de măsuri și o intervenție integrată adresata copiilor ai căror părinți sunt plecați la 

muncă în străinătate, în vederea sprijinirii acestora în parcursul educațional 

primar/gimnazial/secundar, și totodată în vederea îmbunătățirii condițiilor mediului familial al 

acestora, caracterizat de absența unuia dintre părinți sau a amândoura. 

Pachetul de activități se va adresa unui număr de 270 de copii de vârsta preșcolară, elevi 

învățământul primar, gimnazial și secundar. În vederea asigurării succesului intervenției, se 

propune prin proiect și implicarea în activități a susținătorilor acestor familii (părinți/ tutori/ 

reprezentanți legali) și furnizând acestora activități de susținere personalizată în funcție de 

vârsta copiilor aflați în ingrijire. 

Intervențiile propuse a se realiza în cadrul proiectului, vizează măsuri de ordin educațional, 

psiho-social și de sprijin specializat se vor adresa unui grup tinta format din 270 de copii după 

cum urmează:  



 

 

o 60 de preșcolari 

o 58 elevi învățământ primar 

o 58 elevi învățământ gimnazial  

o 94 de elevi – învățământ secundar superior 

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă format din preșcolari și elevi (CPPS) trebuie să 

îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:  

- au domiciliul sau resedința în regiunea Centru – din municpiul Codlea și din localitățile 

limitrofe (jud. Brașov); 

- la intrarea în proiect, cel puțin unul din părinți este plecat din țară de cel puțin 6 luni; 

Pentru a fi eligibile persoanele din grupul tinta format din parinti/tutori/persoana care are în 

grija copilul cu părinți plecați la muncă în strainatate trebuie să îndeplineasca CUMULATIV 

următoarele conditii:  

- au domiciliul sau resedința în Regiunea Centru, municipiul Codlea și din localitățile 

limitrofe (jud. Brașov), 

- la intrarea în proiect au în grijă un copil inclus în grupul țintă al proiectului. 

Activități derulate în cadrul proiectului ”Crestem in Romania!” adresate copiilor din grupul 

țintă: 

o ateliere și workshop-uri creative, de dezvoltare a abilităților manuale, muzicale etc.; 

o activități sportive; 

o vizite, excursii, drumeții, tabere; 

o acțiuni de voluntariat (ecologizare, plantări puieți/reîmpădurire); 

o educație pentru cetățenie activă și participativă (noțiuni juridice, economice); 

o educație pentru sănătate (important în contextul pandemiei COVID19); 

o instruirea pentru acțiunea în cazuri de urgență (cu ajutorul voluntarilor SMURD, ISU, 

Poliție etc);  

o activități de dezvoltare a creativității prin ateliere de tip gamification, activiăți de 

identificare a genurilor muzicale; 

o activități de tip teatru, pentru integrarea copilului în spectacole interactive; 



 

 

o activități de educare în privința protecției mediului,  prin participarea la acțiuni de 

ecologizare și de studiu al biotoposului din imediata vecinătate (inclusiv beneficii ale 

plantelor, cunoașterea plantelor medicinale etc); 

o activități practice, de promovare a tradițiilor (ateliere de olărit, de cusut motive 

tradiționale, meșteșugărești); 

o activități de educație privind navigarea în siguranță pe Internet; 

o activități de dezvoltare și stimulare a lecturii, prin ateliere de tip storytelling și de scriere 

creativă; 

Activități derulate în cadrul proiectului ”Crestem in Romania!” adresate reprezentanților legali 

ai copiilor înscriși în grupul țintă 

o dezvoltarea abilităților parentale,  

o soluționarea diverselor probleme de natură socială,  

o motivare și întărirea încredererii în sine, 

o sprijin pentru obținerea pentru copii de diverse drepturi sociale, sprijin juridic, etc. 

În vederea stimulării participării copiilor la activitățile desfășurate în cadrul proiectului se vor 

oferi: 

o catering: cu hrană pentru participari la activități; 

o materiale pentru activități extracuriculare și sportive; 

o pachete de igienă – măști de unică folosință, dezinfectant, pastă și periuță de dinți, săpun 

solid, săpun lichid, șampon pentru copii, etc.; 

o rechizite școlare, materiale în funcție de vârsta copiilor și nevoile acestora identificate 

împreună cu cadrele didactice; 

o mici excursii pentru copii (copii+supraveghetori). 

IMPACTUL SOCIAL DE DURATĂ AL PANDEMIEI DE SARS-COV ÎN ROMÂNIA  

În România, digitalizarea sistemului de educație și formare a constituit un subiect prioritar 

începând cu 2016, odată cu lansarea, de către Administrația Prezidențială, a proiectului de țară 

”România educată”. În perioada 2016-2018 Administrația Prezidențială a derulat o amplă 

dezbatere publică privind educația din România, pornind de la o proiecție a viitorului și 

imaginând provocările acestuia pentru societatea prezentului. 



 

 

Până la acest moment a rezultat o viziune de țară, cu obiectivele aferente asupra educației și 

cercetării din România până în 2030, precum și o serie de propuneri de politici publice pe 

următoarele teme, considerate ca fiind prioritare: cariera didactică, echitatea sistemului 

educațional, profesionalizarea managementului educațional, învățământul profesional și tehnic 

de calitate, autonomie, internaționalizare și calitate în învățământul superior, educație timpurie, 

evaluarea elevilor și studenților. 

Cele 15 transformări preconizate pentru România până în 2030, incluse în consultarea publică 

menționată au vizat: conectarea permanentă la internet; dinamica accentuată a profesiilor; 

scăderea și îmbătrânirea populației; urbanizarea crescută a populației, tot mai concentrată în 

jurul orașelor dinamice; creșterea diversității familiilor; apariția de noi abordări ale democrației 

participative (de exemplu cetățenia electronică); creșterea diversității etnoculturale; robotizarea 

avansată; creșterea ponderii serviciilor în economie; adâncirea inegalității sociale; creșterea 

impactului schimbărilor climatice; repolarizarea lumii, care devine policentrică; dezvoltarea 

realității virtuale; creșterea incidenței bolilor cauzate de stres; creșterea competiției globale 

pentru talente (sursa: http://www.romaniaeducata.eu/). Până la acest moment, România nu are 

o strategie națională privind digitalizarea sistemului de educație și formare. 

În această perioadă, „predarea-învățarea” s-a mutat preponderent în mediul online, iar 

provocările cu care s-au confruntat școlile din România au fost legate de: 

● Lipsa de predictibilitate; 

● Rețea școlară eterogenă, cu un puternic decalaj digital între unitățile de învățământ; 

● Competențe digitale insuficient dezvoltate pentru organizarea eficientă a procesului 

didactic în mediul online; 

● Acces redus la tehnologie și conectivitate redusă la internet; 

● Posibilitățile reduse ale familiilor în a acorda sprijin beneficiarilor educației, copiii, 

pentru participare la lecții online. 

În prezent, abordarea integrată a tuturor aspectelor digitalizării serviciilor publice, inclusiv în 

domeniul educației, este asigurată de prevederile Strategiei Naționale pentru Agenda Digitală 

România 2020. 



 

 

Aproximativ 3,5 milioane de preșcolari, școlari și studenți au fost afectați după ce Guvernul 

României a închis toate unitățile de învățământ. Școala online a devenit o practică frecventă, 

deși neuniformă și mai dificilă în zonele cu acces limitat la internet sau servicii digitale. Doar 

63% dintre copiii de vârstă școlară au participat la cursuri online, deși 91% au acces la internet.   

Principalele obstacole în calea educației în perioada pandemiei de Sars-Cov-2 au fost și încă 

persistă: lipsa dispozitivelor inteligente, veniturile familiale reduse, lipsa accesului la internet 

acasă și în comunitate, lipsa unei activități educaționale unitare și lipsa cunoștințelor referitoare 

la educația online în rândul cadrelor didactice. 

Începând cu luna martie 2020, criza COVID-19 a determinat instituțiile de educație și formare 

să își închidă ușile și să treacă rapid la predarea la distanță / online. Pandemia COVID-19 a 

determinat conștientizarea lacunelor și deficiențelor semnificative în ceea ce privește abilitățile 

digitale, conectivitatea și utilizarea tehnologiilor în educație. 

Educația poate beneficia de pe urma deschiderii către experiențele și proiectele concrete, a 

noilor instrumente și materiale de studiu, precum și a resurselor educaționale deschise (RED). 

Elevii pot dobândi mai multă autonomie prin colaborarea online. Accesul la tehnologii digitale 

și utilizarea lor pot contribui la reducerea decalajului la învățătură dintre elevii care provin din 

medii socioeconomice favorizate și cei din medii defavorizate. Tehnicile de predare 

personalizate determină creșterea motivației elevilor prin concentrarea personalizată a 

eforturilor profesorilor asupra fiecăruia dintre aceștia în parte. 

Progresul înregistrat în privința integrării tehnologiei în educație continuă să fie mic. 

Majoritatea tinerilor din Europa utilizează Internetul pentru activități sociale. Accesul mobil la 

Internet a crescut semnificativ în ultimii ani, însă utilizarea tehnologiei în scopuri educative nu 

a ținut pasul cu aceste evoluții. Nu toate școlile primare și secundare dispun de conexiuni în 

bandă largă și nu toate cadrele didactice au competențele și încrederea de a utiliza instrumentele 

digitale în activitatea lor de predare – învățare - evaluare. Rezultatele la învățătură pot fi 

îmbunătățite, iar echitatea și eficiența cresc cu ajutorul inovării în sistemele de educație, 

înțeleasă ca fiind adoptarea de noi servicii, tehnologii, competențe de către organizațiile din 

domeniul educației. Pentru a atinge un maxim de eficiență și sustenabilitate, inovarea trebuie 

susținută de cadre didactice bine pregătite și trebuie integrată în obiective didactice clare. 

Trebuie să se depună mai multe eforturi pentru a stabili cum se pot utiliza cel mai bine 

mijloacele digitale pentru a atinge obiectivele în materie de educație. 



 

 

Îmbunătățirea educației și a competențelor, reprezintă, așadar, un element-cheie al strategiei de 

dezvoltare locală pentru transformarea digitală a unităților de învățământ în perioada 2021-

2027. 

Tinerii din România sunt pe ultimul loc în UE la acest capitol, doar 56% dintre ei având 

competenţe digitale de bază sau peste nivelul de bază, arată datele publicate de Eurostat. 

Această realitate susține încă o dată nevoia și importanța investiției în dezvoltarea 

competențelor digitale la elevi. În același timp în urma consultărilor cu reprezentanții unităților 

de învățământ din Municipiul Codlea a reieșit faptul că și la nivelul cadrelor didactice există  o 

nevoie acută în ceea ce privește dezvoltarea competențelor digitale și a competențelor de 

predare în mediul online, inclusiv utilizarea platformelor online (de exemplu platformele Zoom, 

Meet, Teams). 

În plus, pe fondul consultării publice s-au identificat 3 paliere ale digitalizării în educație: 

- management și administrație, automatizări și anonimizări (înregistrări, catalog electronic, 

rapoarte, checklists, înregistrarea prezențelor/absențelor, comunicare, evidența progresului, 

anonimizarea datelor) 

- activitate didactică: procesele de predare-învățare și activitățile de evaluare (atât cea 

formativă, cât și cele sumative); activitățile de consiliere și orientare, suport psihologic și socio-

emoțional; activități extrașcolare (cluburi, activități de tip nonformal); remediere și recuperare; 

activități de promovare a excelenței și performanțelor înalte; 

- și un palier transversal: comunicare și eficientizarea colaborării (la nivel de 

școală/cancelarie, relația școală-familie, relații și parteneriate: școală – administrație locală – 

ONG – mediul de afaceri) 

Principiile care vor asigura transformarea digitală prin educație și calificări și care vor avansa 

educație de calitate și incluzivă, care vor sta la baza acestei strategii, sunt următoarele: 

● Educația este un drept fundamental, iar accesul și calitatea acestuia trebuie garantate, 

indiferent de modul în care are loc: fizic, digital, ori mixt. Dreptul la educație incluzivă și de 

calitate și la calificări în Life Long Learning (LLL), care respectă GDPR, măsurile etice și de 

cyber security, este primul principiu al Cartei Drepturilor Sociale în UE; 

● Competențele digitale devin parte integrală, obligatorie, în toate programele de bază din 

pregătirea/calificarea tuturor cadrelor didactice; 



 

 

● Transformarea educației pentru era digitală este responsabilitatea întregii societăți, ceea 

ce presupune un dialog real și mult mai intens între autoritățile educaționale, cadrele didactice 

cu restul stakeholderilor sociali: părinți, companii, autorități locale, NGOs, cercetare 

academică; 

● Competențele digitale de bază fac parte din competențele principale transferabile pentru 

orice cetățean, membru activ al comunității, pentru a utiliza serviciile publice și pentru a-și 

exercita drepturile de bază; 

● Educația digitală este direct legată de dezvoltarea economică/piața muncii, creșterea 

competitivității și tranziția către economia verde, sustenabilă. 

În urma consultărilor realizate cu reprezentanți ai unităților de învățământ și alți 

decidenți din Municipiul Codlea au fost identificate următoarele nevoi: 

✓ Reducerea abandonul școlar; 

✓ Formarea continuă a cadrelor didactice; 

✓ Reabilitarea și dotarea unităților de învățământ; 

✓ Atragerea de noi cadre didactice; 

✓ Lipsa unei creșe de stat ; 

✓ Colegiul Tehnic "Simion Mehedinți" Codlea – promovarea și dezvoltarea 

învățământului dual. Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului 

profesional și tehnic, tripartită, care are la bază un contract de parteneriat între 

operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, 

precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, 

elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ; 

✓ Ulterior finalizării învățământului preșcolar și primar, cei mai mulți dintre elevi numai 

frecventează și cursurile învățămîntului gimnazial tot în cadrul unităților de învățământ 

din Municipiul Codlea; 

✓ Terenurile de sport aferente unităților de învățământ nu corespund standarelor 

educaționale în vigoare; 

✓ Lipsa digitalizării procesului educațional. Sălile de clasă nu sunt dotate cu laptop, 

videoproiector, ecran de proiecție, tablă interactivă necesare pentru derularea cursurilor 

online având în vedere contextul pandemic generat de COVID 19; 



 

 

✓ Lipsa unor parteneriate cu operatori economici privați pentru derularea stagiilor de 

practică pentru elevii care urmează cursurile Colegiului Tehnic "Simion Mehedinți" 

Codlea; 

✓ Număr redus de clase la liceul teoretic din municipiul Codlea 

Pentru copilăria timpurie, din analiza de situație realizată au fost identificate următoarele nevoi: 

✓ Locuri de joacă publice/Îngrădirea unui parc pentru copii de 0-3 ani/înfiintarea unui parc 

nou; 

✓ Înființare creșă de stat; 

✓ Centru medical pentru copii; 

✓ Centru de informare/îndrumare părinti/consiliere parentală,  medicală și igienă 

personală/informare/conștientizare pentru părinți atât în ceea ce privește programele 

existente  cât și a importanței educației și îngrijirii timpurii prin intermediul serviciului 

complementar ,,Familia și copilul”; 

✓ Centru pentru îngrijire terapeutică/Alte programe terapeutice pentru copii cu anumite 

limitări sau întârzieri în dezvoltare/Terapii părinte-copil; 

✓ Creșterea numărului de servicii oferite de psiholog, logoped consilier, profesor 

itinerant/profesori de sprijin; 

✓ Centru RESPIRO, pentru ca părinții acestor copii să poată beneficia de cateva ore de 

pauză/relaxare; 

✓ Locuri de petrecere a timpului liber atât pentru copii cât și pentru părinți/Locuri de 

întâlnire și centre pentru familii destinate copiilor mici și părinților lor; 

✓ Sprijin integrat pentru familii în funcție de probleme specifice/Programe care să-i ajute 

pe părinți să facă față problemelor de creștere, educare a copiilor și integrare, trecerea 

de la o etapă la alta: familie-creșă/ creșă-grădiniță/ grădiniță-școală;  

✓ Personal care să lucreze în grădinițe cu copii cu CES.  

Nevoile prezentate mai sus au fost cumulate cu cele identificate prin interviurile și focus group-

urile realizate, ierahizându-le astfel: 

a) Înființarea unei creșe cu program prelungit (proiect aflat deja în desfășurare și 

descris la punctul 2.1.3); 

b) Dotare grădinițe cu jucării, echipamente, material didactic; 



 

 

c) Servicii de logopedie în grădinițe; 

d) Specializare în domeniul copilăriei timpurii pentru personalul care va fi angajat 

în creșe; 

e) Informare/conștientizare pentru părinți atât în ceea ce privește programele 

existente  cât și a importanței educației și îngrijirii timpurii prin intermediul serviciului 

complementar ,,Familia și copilul”; 

f) Campanii de informare a importanței educației și îngrijirii timpurii, a importanței 

igienei, oferirea de pachete de igienă; 

g) Cursuri în perioada pre și postnatală (cursuri de pregătire a nașterii, cursuri de 

alăptare, cursuri îngrijire bebeluși, suport și consiliere părinți etc.) 

h) Înființarea de noi locuri de joacă cu mobilier adecvat copiiilor mici și 

împrejmuirea cu gard a acestor locuri de joacă; 

i) Înființarea unui centru ,,RESPIRO” care să ofere părinților posibilitatea de a 

beneficia de puțin timp liber, lasându-și copiii sub atenta supraveghere a personalui din 

acest centru; 

j) Construirea unui complex sportiv compus din:  bazin de înot (acoperit), teren de 

tenis în aer liber (iarna devine patinoar), sală multifuncţională pentru meciurile de volei, 

baschet și handbal, spaţiu de joacă pentru copii, pistă de skateboard şi biciclete; 

k) Punerea la dispoziție a unui autobuz școlar cu dotari speciale pentru copiii cu 

CES, care frecventează CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

BRAȘOV. 

  



 

 

Ca urmare a discuțiilor cu reprezentați ai instituțiilor publice și private a reieșit necesitatea 

implementării următoarelor măsuri vizând copilăria timpurie  în perioada 2021 – 2027: 

Pe termen scurt: 

Acțiune Responsabil Locație Resurse Activități 

Crearea unei secțiuni pe 

website-ului Primăriei 

Codlea, care să cuprindă 

toate informațiile de care 

părinții ar avea nevoie 

pentru a benefia de 

serviciile privind 

copilăria timpurie 

(educație, servicii 

sociale, servicii de 

sănătate) Serviciile să 

posteze informații utile 

necesare beneficiarilor) 

Fizic: Crearea unui 

serviciu de informare a 

cetățenilor 

Primăria 

Codlea 

Consilier 

relații cu 

publicul 

Contract de 

prestări 

servicii cu 

informatician 

 Serviciile din 

primărie  

Site Buget local 

Aprobarea unui post 

de consilier (parental) 

pentru a informa 

cetățenii doritori 

despre toate serviciile 

din comunitate; 

Consilierul relații cu 

publicul preia 

informațiile și le 

transmite 

informaticianului 

pentru a le publica pe 

site. 

 

 

 

Dezvoltarea unui 

parteneriat activ cu 

specialiști pentru 

realizarea de consiliere 

parentală (curs pre-post 

natal, curs creșterea  

Specialiști din 

educație, 

sănătate, 

cultură, 

logoped, 

Primohub 

Codlea 

Buget local 

Sponsorizări 

din mediul de 

afaceri 

 

Întâlniri pentru părinți 

de informare, de 

dezvoltarea 

competențelor 

parentale privind 



 

 

copiilor curs dezvoltarea 

personală)  

consilier 

școlar. 

Instituțiile 

care oferă 

educație 

timpurie 

Primăria 

creşterea, îngrijirea şi 

educarea copiilor. 

Consiliere și asistență 

psihologică pentru copii 

și părinți 

Alocarea unui spațiu 

pentru servicii de 

consiliere pentru 

desfășurarea activităților 

de consiliere logopedică, 

psihologică conform 

unui program stabilit. 

Personal de 

specialitate: 

psiholog, 

psihoterapeut, 

logoped, 

consilier 

școlar – 

Contract de 

prestări 

servicii 

Primohub 

Codlea 
Buget local 

Evaluarea impactului 

perioadei de pandemie 

asupra personalului. 

Activități de 

informare, consiliere, 

dezvoltare personală 

și profesională a 

personalului  

Informare și consiliere 

a copiilor și părinților/ 

aparținătorilor legali 

pe probleme care 

vizează relația 

grădiniță-copil-

părinte.  

Amenajarea bibliotecii 

pentru crearea 

serviciului 

complementar  

Primohub, spațiu 

organizat și a cărui 

 

Primărie 

  

 

Primohub 

Codlea 

 

Buget local 

Dotarea bibliotecii cu 

mobilier și materiale 

corespunzătoare 

segmentului de vârstă 

(de la naștere până la 6 

ani): fond de carte, de 



 

 

activitate este planificată 

și desfășurată de 

membrii comunității, 

deschis pentru orice 

copil (de preferat de la 

18 luni la 8 ani) și 

familia acestuia, în care 

copilul să participe la 

activități și jocuri 

adecvate vârstei, iar 

aparținătorii să poată 

beneficia de informații 

despre creșterea 

copilului, sănătate, 

învățare și dezvoltare de 

la profesioniștii din 

comunitate.  

materiale didactice, 

canapea, fotolii, spațiu 

special amenajat 

pentru derularea 

activităților în comun 

părinți-copii. 

Crearea unui post de 

bibliotecar care să 

organizeze și să 

desfășoare activitățile. 

Termen mediu: 

Acțiuni Responsabil Locație Resurse Activități 

Reamenajarea spațiilor 

de joacă cu echipament 

corespunzător, adaptat 

inclusiv pentru 

segmentul de vârstă de 

la naștere la 3 ani (atât 

în parcurile publice cât 

și în curtea instituțiilor 

de educație timpurie) 

Primăria 

Codlea și 

Managementul 

grădinițelor 

Parcurile 

publice 

din 

Codlea 

Grădinițe 

Buget local 

Directorii de 

grădinițe solicită 

Primăriei necesarul 

de aparate de joacă în 

funcție de amplasare, 

locație, spațiu și 

vârsta copiilor. 

Montarea de aparate 

de joacă care să 



 

 

stimuleze 

dezvoltarea copiilor 

potrivit vârstei. 

Termen lung: 

Acțiuni Responsabil Locație Resurse Activități 

Construirea de 

creșă în zona 

centrală pentru 

asigurarea 

accesului la 

educație timpurie 

de calitate, având 

în vedere numărul 

de nașteri. 

Primăria 

Codlea 
 Buget local 

Realizarea de demersuri 

privind obținerea de 

finanțare europeană. 

Obținerea autorizațiilor 

pentru 

realizare/reamenajare 

construcție/reabilitare 

clădire. 

Efectuarea lucrărilor. 

Crearea unor 

programe de 

formare 

profesională 

continuă pentru 

toate categoriile de 

personal/ 

specialiști din 

aceste domenii  

pentru a lucra cu 

copii de la naștere 

la 6 ani 

Universități în 

parteneriat  cu 

ISJ și CCD 

Centrele 

de 

formare 

specifice 

Buget 

MEN 

Universități 

Identificarea unei 

traiectorii de formare 

coerente pentru 

practicienii în dezvoltarea 

timpurie a copiilor. 



 

 

 

Acțiuni viitoare 
Corelare cu Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Municipiului Codlea 

Crearea unei secțiuni pe site-ul Primăriei, care 

să cuprindă toate informațiile de care părinții 

ar avea nevoie pentru a benefia de serviciile 

privind copilăria timpurie (educație, sociale, 

sănătate). Serviciile să posteze informații utile 

necesare beneficiarilor. 

Crearea unui serviciu de informare a 

cetățenilor 

Obiectivul prioritar 4.2.: Dezvoltarea şi 

modernizarea infrastructurii educaţionale 

Măsură: 4.2.1. Asigurarea accesului la 

infrastructură şi servicii de educaţie și formare 

profesională de calitate pentru toţi locuitorii 

Dezvoltarea unui parteneriat activ cu 

specialiști pentru realizarea de consiliere 

parentală (curs pre-post natal, curs creșterea 

copiilor curs dezvoltarea personal)  

Obiectivul prioritar: Dezvoltarea 

corespunzătoare a serviciilor publice  

 

Consiliere și asistență psihologică pentru copii 

și părinți 

Alocarea unui spațiu pentru servicii de 

consiliere în cadrul Primohub Codlea pentru 

desfășurarea activităților de consiliere 

logopedică, psihologică conform unui 

program stabilit. 

Obiectivul prioritar 4.3.: Îmbunătăţirea 

infrastructurii şi a serviciilor sociale 

Măsură:  4.3.1. Asigurarea accesului la 

infrastructură şi servicii sociale de calitate şi 

combaterea sărăciei 

Obiectivul prioritar 4.2.: Dezvoltarea şi 

modernizarea infrastructurii educaţionale 

Măsură: 4.2.1. Asigurarea accesului la 

infrastructură şi servicii de educaţie și formare 

profesională de calitate pentru toţi locuitorii 



 

 

Amenajarea bibliotecii pentru crearea 

serviciului complementar Primohub, spațiu 

organizat și a cărui activitate este planificată și 

desfășurată de membrii comunității, deschis 

pentru orice copil (de preferat de la 18 luni la 

8 ani) și familia acestuia, în care copilul să 

participe la activități și jocuri adecvate vârstei, 

iar aparținătorii să poată beneficia de 

informații despre creșterea copilului, sănătate, 

învățare și dezvoltare de la profesioniștii din 

comunitate. 

 

Obiectivul prioritar 4.2.: Dezvoltarea şi 

modernizarea infrastructurii educaţionale 

Măsură: 4.2.1. Asigurarea accesului la 

infrastructură şi servicii de educaţie și formare 

profesională de calitate pentru toţi locuitorii 

Reamenajarea spațiilor de joacă cu 

echipament corespunzător, adaptat inclusiv 

pentru segmentul de vârstă de la naștere la 3 

ani (atât în parcurile publice cât și în curtea 

instituțiilor de educație timpurie) 

Obiectivul prioritar: Creşterea calităţii 

condiţiilor de locuit în cartiere  

 

Reamenajarea spațiilor de joacă cu 

echipament corespunzător, adaptat inclusiv 

pentru segmentul de vârstă de la naștere la 3 

ani (atât în parcurile publice cât și în curtea 

instituțiilor de educație timpurie) 

Obiectivul prioritar: Dezvoltarea, calificarea, 

îmbunătăţirea şi creşterea profesionalismului 

resurselor umane în sistemul de educaţie, social 

şi de sănătate  

 

Construirea de creșă în municipiul Codlea 

pentru asigurarea accesului la educație 

timpurie de calitate, având în vedere numărul 

mare de nașteri 

Obiectivul prioritar 4.2.: Dezvoltarea şi 

modernizarea infrastructurii educaţionale 

Măsură: 4.2.1. Asigurarea accesului la 

infrastructură şi servicii de educaţie și formare 

profesională de calitate pentru toţi locuitorii 



 

 

Crearea unor programe de formare 

profesională continuă pentru toate categoriile 

de personal/ specialiști din aceste domenii  

pentru a lucra cu copii de la naștere la 6 ani 

Obiectivul prioritar 4.2.: Dezvoltarea şi 

modernizarea infrastructurii educaţionale 

Măsură: 4.2.1. Asigurarea accesului la 

infrastructură şi servicii de educaţie și formare 

profesională de calitate pentru toţi locuitorii 

 

PROIECTE NECESARE A FI IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA 2021-2027 

➢ Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar – Programul 

Operațional Educație și Ocupare 

➢ Dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu materiale didactice necesare derulării 

activităților educative, inclusiv pentru derularea activităților educative din mediul 

online - Programul Operațional Educație și Ocupare 

➢ Reabilitare unități de învățământ – Programul Operațional Regional/ADR Centru 

➢ Dezvoltarea de programe integrate pentru prevenirea abandonului școlar - Programul 

Operațional Educație și Ocupare 

➢ Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii - Programul Operațional Educație și 

Ocupare 

➢ Construire creșă – Programul Operațional Regional/ADR Centru 

➢ Dezvoltarea Colegiului Tehnic "Simion Mehedinți" Codlea – Fonduri Locale, 

Programul Operațional Educație și Ocupare, Realizarea parteneriate public – privat 

➢ Amenajarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ – Programul 

Operațional Regional 

➢ Dotarea claselor din cadrul unităților de învățământ în vederea digitalizării procesului 

educațional din municipiul Codlea - Programul Operațional Regional/ADR Centru 

➢ Stagii de practică pentru elevii din cadrul Colegiului Tehnic "Simion Mehedinți" - 

Programul Operațional Educație și Ocupare 

 

 

 



 

 

4.2. SERVICII DE SĂNĂTATE 

4.2.1 UNITĂȚI SANITARE  

Potrivit raportului din 2019 realizat de Comisia Europeană, în România, trecerea la asistența 

medicală ambulatorie se află într-un stadiu incipient. Aproximativ 42% dintre cheltuielile 

pentru sănătate sunt încă direcționate către serviciile spitalicești, media la nivel de UE  fiind 

29%. Adițional faptului că asistența medicală primară și comunitară sunt încă subdezvoltate, 

ineficiența serviciilor de sănătate, inclusiv excesul de paturi în spitale, subdezvoltarea chirurgiei 

ambulatorii și integrarea slabă a asistenței medicale agravează situația, arată raportul53.  

Furnizarea serviciilor în cele mai eficiente unități, din punct de vedere al costurilor, este 

sprijinită de Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 și stimulentele financiare din partea 

UE, care au ca scop îmbunătățirea conexiunilor la nivelul asistenței medicale, precum și cu alte 

sectoare. 

Potrivit raportului Profil de țară în ceea ce privește infrastructura serviciilor de 

sănătate54:  

România are mai puțini medici și asistenți medicali pe cap de locuitor decât majoritatea țărilor 

UE.  În 2017, au fost înregistrați 2,9 medici practicanți la 1 000 de locuitori și 6,7 asistenți 

medicali la 1 000 de locuitori. Media UE era de 3,6, respectiv 8,5, ceea ce poziționează țara pe 

locul trei între cele mai scăzute cifre din UE. Totodată, numărul scăzut de medici generaliști și 

utilizarea în exces a spitalelor îngreunează trecerea la asistența medicală comunitară integrată.  

Asistența medicală primară continuă să fie insuficient utilizată, cetățenii preferând să apeleze 

în continuare la servicii spitalicești, chiar dacă îngrijirile necesare nu au un caracter urgent.  De 

exemplu, datele arată că, în 2016, un cetățean din România a consultat un medic în cadrul 

asistenței medicale primare sau un medic specialist, în regim ambulatoriu, doar de cinci ori 

(media UE este de 7,5 consultații).  

Diferitele sectoare ale sănătății nu sunt integrate, precum sănătatea publică, asistența medicală 

primară și serviciile medicale spitalicești. Ceea ce duce la o continuitate precară a serviciilor de 

asistență furnizate pacienților.  

 
53

 Sursă: State of Health in the EU România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea  
54

  Sursă: State of Health in the EU România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea:  

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_romania_romanian.pdf   
 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_romania_romanian.pdf


 

 

Cheltuielile pentru sănătate din România  sunt mai mici decât în orice altă țară din UE, atât pe 

cap de locuitor, cât și ca procent din PIB (5,2 % din PIB în 2017,  în comparație cu media UE 

de 9,8%). Subfinanțarea sistemului afectează capacitatea de a acoperi nevoile actuale ale 

populației, iar situația va deveni din ce în ce mai complicată, având în vedere că populația 

îmbătrânește și baza de resurse se reduce. 

Figura Nr. 78 - Finanțarea asistenței medicale55 

 

La nivel național, existența și distribuția infrastructurii sistemului de sănătate și resursele umane 

și financiare de sănătate sunt cele care permit accesul la serviciile de sănătătate a populației. 

Cei mai relevanți factori care reduc accesul cetățeniilor la servicii medicale, potrivit studiilor 

realizate de Institutul Național de Statistică, sunt numărul redus de unităţi medicale în mediul 

rural, în special a spitalelor, distanţele prea mari până la o clinică specializată și costurile sau 

listele de aşteptare. Astfel de obstacole, deşi sunt indirecte, influenţează nefavorabil starea 

generală a sănătăţii populaţiei, care la rândul său afectează bunăstarea acestora.  

Motive pentru care populația din România nu a accesat serviciile medicale în 2019, 

potrivit INS56:  

Situația materială este principalul motiv pentru care 51,4% persoane de 16 ani și peste nu au 

putut să consulte un medic specialist; 

 
55 Sursa: State of Health in the EU România – Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea 
56  Sursă: Institutul Național de Statistică - Condițiile de viață ale populației din România, în anul 2019 



 

 

Alte motive enumerate au fost: este înscris pe o listă de aṣteptare - mai des întâlnit în rândul 

populației din urban și  a aşteptat ca problema să se rezolve de la sine ṣi distanţa prea mare sau 

lipsa mijloacelor de transport - mai des întâlnite în rândul persoanelor din mediul rural; 

O pondere de 15,8% a fost reprezentată de cei care nu au avut nevoie să consulte un medic 

stomatolog în ultimele 12 luni, 77,4% au putut să fie consultaṭi, iar 6,8% nu au reuṣit acest 

lucru, deşi ar fi avut nevoie. Principalele motive pentru care nu au fost efectuate vizite la 

medicul stomatolog au fost: lipsa resurselor financiare, teama, au aşteptat ca problema să se 

rezolve de la sine și lipsa timpului necesar. 

Figura Nr. 79 - Infrastructura de sănătate din județul Brașov57 

 

Conform informațiilor furnizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

la nivelul municipiului Codlea exista 2 unități sanitare: 1 spital aflat în proprietate publică și 1 

ambulatoriu aflat în proprietate publică. 

Pe baza datelor oferite de INS a fost calculată asigurarea populației cu medici prin calculul 

indicatorului - numărul de medici ce revin la 10,000 locuitori. 

 
57 Sursa: Ghid de investiții pentru proiecte la nivel local https://www.mdlpa.ro/userfiles/smis48659/ghid2.pdf 



 

 

Figura Nr. 80 - Numărul de medici ce revin la 10.000 de locuitori58 

 

Numărul de medici ce revin la 10.000 de locuitori în județul Brașov este de 31,2 de medici. 

Figura Nr. 81 - Cabinetele medicale de familie din județul Brașov59 

 

 
58 Sursa: Planul regional de servicii sanitare 2021-2027 NE 
59 Sursa: Ghid de investiții pentru proiecte la nivel local https://www.mdlpa.ro/userfiles/smis48659/ghid2.pdf 



 

 

Conform informațiilor furnizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

la nivelul municipiului Codlea existau 12 cabinete medicale de familie în proprietate publică și 

1 cabinet medical de familie în proprietate privată. 

Figura Nr. 82 - Cabinetele stomatologice din județul Brașov60 

 

Conform informațiilor furnizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

la nivelul municipiului Codlea existau 2 cabinete stomatologice în proprietate publică și 8 

cabinete stomatologice în proprietate privată. 

La sfârșitul anului 2019, rețeaua unităţilor sanitare din județul Brașov cuprindea 25 spitale din 

care 13 publice şi 12 private, reprezentând 36,23% din totalul spitalelor existente în Regiunea 

de Dezvoltare Centru (fiind județul cu cel mai mare număr de spitale din regiunea de dezvoltare) 

și 4,78% din totalul național.  

 
60 Sursa: Ghid de investiții pentru proiecte la nivel local https://www.mdlpa.ro/userfiles/smis48659/ghid2.pdf 



 

 

Tabelul Nr. 25 - Evoluția unităților sanitare pe categorii de unități, județul Brașov, 2014-2019 

Categorii de unități 

sanitare 

Forme de 

proprietate 

Ani 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Spitale 

Proprietate 

publică 
12 12 12 13 13 13 

Proprietate 

privată 
11 13 13 13 12 12 

Ambulatorii de specialitate 

Proprietate 

publică 
2 2 2 2 2 3 

Proprietate 

privată 
7 7 7 7 9 10 

Ambulatorii integrate 

spitalului 

Proprietate 

publică 
10 10 10 11 11 11 

Proprietate 

privată 
2 3 3 3 2 2 

Policlinici 

Proprietate 

publică 
1 1 1 1 1 1 

Proprietate 

privată 
13 22 21 21 20 20 

Dispensare medicale 
Proprietate 

publică 
3 3 3 3 3 3 

Centre de sănătate 
Proprietate 

privată 
0 0 0 0 1 1 



 

 

Categorii de unități 

sanitare 

Forme de 

proprietate 

Ani 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Centre de sănătate mintală 
Proprietate 

publică 
3 3 3 3 3 3 

Sanatorii balneare 
Proprietate 

publică 
1 1 1 1 1 1 

Unități medico-sociale 
Proprietate 

publică 
1 1 1 1 1 1 

Centre medicale de 

specialitate 

Proprietate 

privată 
2 3 2 0 0 0 

Centre de diagnostic și 

tratament cu paturi de spital 

Proprietate 

privată 
0 0 0 0 1 1 

Puncte de lucru ale centrelor 

de dializă 

Proprietate 

privată 
0 0 0 0 2 2 

Cabinete medicale de 

medicină generală 

Proprietate 

privată 
6 6 5 5 6 6 

Cabinete medicale școlare 
Proprietate 

publică 
73 79 79 86 72 81 

Cabinete medicale 

studențești 

Proprietate 

publică 
2 2 2 2 2 2 

Cabinete medicale de familie 
Proprietate 

publică 
326 1 1 1 1 1 



 

 

Categorii de unități 

sanitare 

Forme de 

proprietate 

Ani 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Proprietate 

privată 
13 340 340 332 319 313 

Cabinete stomatologice 

Proprietate 

publică 
25 2 1 1 1 1 

Proprietate 

privată 
334 361 373 381 392 392 

Cabinete medicale de 

specialitate 

Proprietate 

publică 
17 0 0 0 0 0 

Proprietate 

privată 
198 226 242 249 249 248 

Farmacii 

Proprietate 

publică 
12 12 12 13 14 14 

Proprietate 

privată 
227 221 223 226 230 223 

Puncte farmaceutice 

Proprietate 

publică 
4 4 4 4 4 4 

Proprietate 

privată 
29 31 25 22 25 24 

Depozite farmaceutice 
Proprietate 

privată 
14 15 12 12 12 13 



 

 

Categorii de unități 

sanitare 

Forme de 

proprietate 

Ani 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Laboratoare medicale 

Proprietate 

publică 
57 58 57 63 62 63 

Proprietate 

privată 
36 48 46 46 46 47 

Laboratoare de tehnică 

dentară 

Proprietate 

privată 
59 58 58 56 56 56 

Centre de transfuzie 
Proprietate 

publică 
1 1 1 1 1 1 

Alte tipuri de cabinete 

medicale 

Proprietate 

publică 
8 8 8 7 7 6 

Proprietate 

privată 
0 0 0 0 0 1 

Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (SAN101B) 

Infrastructura sanitară din municipiul Codlea este destul de dezvoltată. În anul 2019 funcţionau 

1 spital, 11 cabinete medicale de familie – private (3,51% din totalul județean), 10 cabinete 

stomatologice private (2,55% din totalul județean), 6 farmacii private (2,69% din totalul 

județean), 5 cabinete medicale de specialitate – private (2,02%), 2 laboratoare medicale – 

publice (3,17% din totalul județean) etc.61 

 

 

 

 

 
61 Sursa: INS (SAN101B), 2019 



 

 

Tabelul Nr. 26 - Evoluția unităților sanitare pe categorii de unități, municipiul Codlea, 2014-

2019 

Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (SAN101B) 

Categorii de unități 

sanitare 

Forme de 

proprietate 

Ani 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Spitale Proprietate publică 1 1 1 1 1 1 

Ambulatorii integrate 

spitalului 
Proprietate publică 1 1 1 1 1 1 

Cabinete medicale școlare Proprietate publică 1 1 1 1 1 1 

Cabinete medicale de 

familie 

Proprietate privată 12 1 1 1 1 1 

Proprietate publică 1 13 13 12 12 11 

Cabinete stomatologice 

Proprietate publică 0 2 1 1 1 1 

Proprietate privată 8 9 9 10 10 10 

Cabinete medicale de 

specialitate 
Proprietate privată 4 4 5 5 5 5 

Farmacii 

Proprietate  

publică 
1 1 1 1 1 1 

Proprietate  privată 6 6 6 6 6 6 

Laboratoare medicale 

Proprietate publică 2 2 2 2 2 2 

Proprietate privată 1 1 1 1 1 1 

Laboratoare de tehnică 

dentară 
Proprietate privată 1 1 1 1 1 1 



 

 

În ceea ce privește evoluția unităților sanitare62, numărul celor din municipiul Codlea a rămas 

relativ constant în perioada 2014-2019, creșteri fiind înregistrate în rândul cabinetelor 

stomatologice – private (cu 2 mai multe), cabinete medicale de specialitate – private (cu 1 mai 

mult), cabinete medicale de familie – private (cu 10 mai multe), iar scădere a fost înregistrate 

în rândul cabinetelor medicale de familie – publice (cu 11 mai puține). 

Spitalul Municipal Codlea63 a început să funcționeze în anul 1980, ca o unitate spitalicească 

nouă, beneficiind la acea perioadă de tot ce era mai modern în domeniul construcțiilor și 

dotărilor. Acesta a fost proiectat pentru o capacitate de 122 paturi, secțiile medicale de 

specialitate au fost dispuse pe patru nivele cu saloane mari, generoase de câte 3 și 4 paturi, cu 

grupuri sanitare ce deservesc câte două saloane. Spitalul este localizat pe o arteră în legatură 

directă și apropiată de DN1, la o distanță de 20 km de Spitalul  Județean de Urgență Brașov. 

Spitalul a fost proiectat și amplasat atât pentru deservirea populației orașului, cât și pentru 

populația localităților rurale limitrofe (6 comune și 4 sate). În anul 2003, conform  Ordinului 

MSF 241/2003, a avut loc un proces de restructurare, în  urma căruia a fost micșorat numărul 

de paturi la 75, prin desființarea a două secții (chirurgie și ginecologie). Cele două etaje, unde 

funcțonau cele două secții, au fost puse în conservare, iar la subsol activitatea a fost diminuată 

corespunzător serviciilor de suport, în paralel cu redimensionarea consumurilor tehnice. 

Figura Nr. 83 - Evoluția paturilor din unitățile sanitare pe categorii de unități sanitare, 

municipiul Codlea, 2014-2020 

 

 
62 Sursa: INS (SAN101B) 
63 Sursa: https://www.spitalulcodlea.ro/istoric.html 
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Referitor la numărul de paturi existente în unitățile sanitare64, în municipiul Codlea sunt 

disponibile 80 paturi în spitale, inclusiv în centre de sănătate cu paturi de spital - paturi pentru 

internare continuă – proprietate publică, care reprezintă 2,51% din valoarea județeană. De 

asemenea, în spitale, inclusiv în centrele de sănătate cu paturi de spital - paturi pentru cazuri de 

zi, în anul 2020 au fost înregistrate în municipiul Codlea un număr de 12, care reprezintă 7,74% 

din totalul județean. 

4.2.2. PERSONAL MEDICO-SANITAR 

Personalul medico-sanitar reprezintă totalitatea personalului medical de specialitate care 

activează în unități de ocrotire a sănătății, de învățământ medico-farmaceutic și în unități de 

cercetare științifică în domeniul medical, atât în sectorul public cât și în cel privat, astfel 

personalul sanitar este format din personal sanitar cu pregătire medicală superioară, personal 

sanitar mediu și personal sanitar auxiliar. 

În ceea ce privește numărul medicilor, conform datelor furnizate de INS65, la nivelul anului 

2019, în municipiul Codlea figurau 31 medici (2,92% din totalul județean), 1 stomatolog 

(9,09% din totalul județean), 1 farmacist (3,85% din totalul județean) și 87 angajați încadrați ca 

personal sanitar mediu (3,89% din totalul județean). 

Figura Nr. 84 - Evoluție personal medical, 2014-201966 

 

 
64 Sursa: INS (SAN102C) 
65 Sursa: INS (SAN104B) 
66 Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (SAN104B) 
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Analizând numărul de medici în perioada 2014-2019, se observă o evoluție fluctuantă, dar în 

creștere, astfel, la nivelul municipiului Codlea, numărul cel mai mare de medici a fost înregistrat 

în anii 2018 și 2019 (31 medici), iar cel mai mic în anul 2014 (26 medici). Scădere a fost 

înregistrată în răndul stomatologilor, din anul 2015 scăzând de la 3 la l stomatologi, valoarea 

de 1 stomatolog menținându-se până în 2019. În cazul personalului sanitar mediu, valoarea 

totală a acestuia a crescut constant de la an la an, cele mai mari valori fiind înregistrate în anii 

2018 și 2019 (87 angajați personal sanitar mediu), pe când numărul farmaciștilor a rămas 

constant (1 farmacist).  

În ceea ce privește numărul personalului medical raportat la numărul de locuitori din municipiul 

Codlea, evoluția pentru 2014-2019 se prezintă astfel: 

Figura Nr. 85 - Evoluție personal sanitar raportat la numărul de locuitori, municipiul Codlea, 

2014-201967 

 

În perioada 2014-2019, în municipiul Codlea, ponderea cea mai mare a avut-o personalul 

sanitar mediu cu 3 personal sanitar mediu / 1.000 loc., urmată de cea a medicilor, de 1 medic/ 

1.000 loc. Resurse medicale insuficiente s-au înregistrat în rândul stomatologilor și 

farmaciștilor.  

 
67 Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (SAN104B, POP108D) 
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Figura Nr. 86 - Prioritizarea infrastructurii de sănătate în județul Brașov68 

 

Potrivit Ghidului de investiții pentru proiecte locale elaborat de Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, municipiul Codlea se află în categoria prioritate minimă, 

în ceea ce privește investițiile în infrastructură de sănătate la nivel de județ.  La nivelul județului 

Brașov, UAT-urile aflate în categoria de prioritate maximă sunt Ucea, Viștea, Drăguș, Părău, 

Șinca Nouă și Fundata. 

 

 

 

 
68 Sursa: Ghid de investiții pentru proiecte la nivel local https://www.mdlpa.ro/userfiles/smis48659/ghid2.pdf 



 

 

Obiective prioritare pentru perioada 2021 – 2027 - Spitalul Municipal Codlea 

➢ Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 

➢ Achiziție aparatură medicală 

Obiectivul 1 

În contextul actual se dorește mutarea ponderii îngrijirilor medicale dinspre staționar înspre 

ambulatoriu: 

❖ Modernizarea cabinetelor de ambulatoriu din punct de vedere al spațiului și al dotărilor 

respectând Ordinul MS nr. 914/2006 

❖ Amenajare și  modernizare Sala de Operație 

❖ Amenajare și modernizare compartimentul Pediatrie 

❖ Dezvoltarea la nivelul fiecărei secții și compartiment a unor servicii contra cost,  rezerve 

cu 1-2 paturi având condiții hoteliere cu grad de confort ridicat (grup sanitar, mobilier, 

tv, frigider, etc.) 

❖ Ssitematizarea intrărilor în spital, a drumurilor de acces, parcări, spații verzi, construire 

unei Capele Ortodoxe exterioare 

Obiectivul 2 

Blocul operator 

Aparat de anestezie. Valoare estimată – 100.000 ron 

Compartiment internare de zi 

Computer tomograf. Valoare estimată – 14.000 ron. (fără construcția aferentă – extindere 

corp spitalicesc, amplasare container) 

Aparat de radiologie portabil. Valoare estimată – 900.000 ron 

Compartiment urologie 

Aparat de cistoscopie. Valoare estimată – 45.000 ron 

Ambulatoriu de specialitate, cabine cardiologie 

Ecograf Doppler. Valoare estimată – 300.000 ron 

 



 

 

Laborator analize medicale 

Aparat de hematologie cu 5 canale. Valoare estimată – 75.000 ron 

Aparat de imunologie. Valoare estimată – 75.000 ron 

Aparat de biochimie. Valoare estimată – 100.000 ron 

Ionometru. Valoare estimată – 20.000 ron 

Laboratul BFT 

Combină – aparat pentru diatermoterapie. Valoare estimată – 43.000 ron 

Aparat pentru recuperarea pasivă a umărului. Valoare estimată – 75.000 ron 

Camera de gardă și saloanele de terapie cu oxigen 

Stocător de oxigen 400 litri. Valoare estimată – 40.000 ron 

PSI 

Bazin de apă conform normelor în vigoare. Valoare estimată – 80.000 ron 

Proiecte necesare a fi implementate în perioada 2021-2027 

Formarea și perfecționarea personalui medico-sanitar – Programul Operațional Sănătate 

Dezvoltare/modernizare Spitalul Municipal Codlea – Programul Operațional Regional/ADR 

Centru 

Achiziție aparatură medical pentru Spitalul Municipal Codlea - Programul Operațional 

Sănătate, Programul Operațional Regional/ADR Centru, Fonduri locale 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3. SERVICII SOCIALE 

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activități realizate 

pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale, individuale, familiale sau de 

grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de 

excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. 

Fiecare persoană are dreptul la asistență socială în condițiile prevăzute de lege. Prin acest drept 

este recunoscut principiul accesibilității egale la serviciile sociale pentru cetățenii comunei/ 

orașului/ municipiului. În acordarea serviciilor sociale se asigură o atitudine obiectivă, neutră 

și imparțială față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură. Serviciile sociale 

acordate se adaptează la nevoile comunității și ale cetățenilor municipiului Codlea.  

Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin 

care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi 

societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori 

permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, 

familiei, grupurilor ori comunităţilor.  

Asistența socială, în România, se concentrează pe 4 piloni principali, înglobând: prevenirea și 

combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială, susținerea copilului și a familiei, 

sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale și sprijinirea în cazul situațiilor deosebite. 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a implementat proiectul „Implementarea unui sistem de 

elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS”, în cadrul căruia 

a fost dezvoltat un program informatic geospaţial (PI-GIS) care integrează toate funcțiile 

necesare în vederea realizării și utilizării hărții privind nevoile de infrastructură sociale şi 

servicii. Serviciile sociale necesare a fi dezvoltate şi infrastructură socială aferentă lor, 

prezentate de acest instrument, se adaugă serviciilor sociale existente, cu scopul de a acoperi 

nevoile sociale ale diferitelor categorii de persoane vulnerabile din comunitate.  

Serviciile sociale ale municipiului Codlea sunt asigurate de către Direcția de Asistență Socială 

Codlea (DAS), al cărui obiect de activitate îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, 

programe, activități profesionale, servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, 

grupurilor şi comunităților cu probleme speciale aflate în dificultate. 

 



 

 

Obiectivele Direcţiei de Asistenţă Socială la nivel județean sunt:  

• Constituirea unei bănci de date sociale pentru persoane şi familii aflate în stare de risc 

social;    

• Acordarea de servicii sociale;  

• Instituirea unor programe speciale de integrare socială a persoanelor aflate în stare de 

risc social;  

• Îmbunatăţirea nivelului de informare a persoanelor vârstnice izolate social la domiciliu, 

asupra drepturilor acestora şi cu privire la serviciile oferite de organizaţiile şi instituţiile 

specializate;  

• Asigurarea sprijinului pentru persoane vârstnice prin realizarea unei reţele eficiente de 

îngrijitori la domiciliu pentru aceştia;   

• Asigurarea de asistenţă socio-medicală şi juridică, de grup sau individuală, persoanelor, 

familiilor sau comunităţilor aflate în stare de risc social;  

• Îmbunătăţirea serviciilor şi dezvoltarea de proiecte noi în domeniul asistenţei şi 

protecţiei sociale comunitare;   

• Identificarea grupurilor ţintă aflate în stare de risc social şi stabilirea de servicii sociale 

pentru acestea;  

• Stabilirea cursurilor de formare profesională, participarea angajaţilor la aceste cursuri, 

precum şi urmărirea criteriilor de performanţă la angajaţi; 

Categoriile de beneficiari deserviți de Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Codlea sunt:  

A. Copii şi familii aflate în dificultate;  

B. Persoane cu dizabilităţi;  

C. Persoane defavorizate de etnie romă;  

D. Persoane fără adăpost; 

E. Persoane vârstnice; 

F. Victimele violenței in familie; 

G. Alte persoane în situaţii de risc social; 



 

 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:   

a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;  

b) familii monoparentale;  

c) familii tinere;  

d) copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate;  

e) victimele violenţei în familie;  

f) copiii străzii.  

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:  

a) lipsa locuinţei;  

b) lipsa actelor de identitate;  

c) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

d) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;  

e) familii cu climat social defavorabil;  

f) abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă;  

g) probleme de sănătate; 

h) dificultăţi în obţinerea unor drepturi.  

B. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)  

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:  

a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;  

b) lipsa locurilor de muncă protejate;  

c) lipsa serviciilor specializate;  

d) atitudinea discriminatorie a societăţii;  

e) situaţia materială precară;  

f) absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;  



 

 

g) lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.  

C. Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romă sunt:  

a)   sărăcia;  

b)   mentalitatea romilor cu privire la muncă şi educaţie;  

c)   sănătate;  

d)   familii dezorganizate;  

e)   lipsa actelor de identitate;  

f)  dificultate în obţinerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării;  

g)  condiţii improprii de locuit;  

h)  delincvenţă.  

D. Persoane fără adăpost, cerşetori, tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire socială, 

adulţii fără locuință.  

Probleme sociale ale persoanelor fără adăpost sunt:  

- lipsa locuinţelor  

- lipsa locurilor de muncă;  

- sănătate precară;  

- lipsa educaţiei;  

- dependenţa de alcool şi de droguri;  

- lipsa de informare;  

- neacceptarea situaţiei în care se află.  

E. Persoanele vârstnice: sunt acele persoane care au împlinit vârsta standard de 

pensionare 

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:  

a) sănătatea precară;  

b) venituri mici în raport cu necesităţile;  



 

 

c) izolare, singurătate, capacitatea scăzută de autogospodărire;  

d) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;  

e) un număr insuficient de locuri în Centrele de asistenţă medico-socială din judeţ;  

f) nevoi spirituale, lipsa locuinţei.  

 F. Victimele violenței in familie: în sensul Legii nr. 25 din 9 martie 2012 privind modificarea 

şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

victimele violenţei în familie sunt membrii de familie asupra cărora se răsfrânge ”orice acţiune 

sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic 

sau verbal”, săvârşită de un alt membru de familie, ”care provoacă ori poate cauza un prejudiciu 

sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu 

asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate”  

Problemele identificate sunt următoarele: 

- lipsa unui cadru legislativ coerent si funcțional, 

- absența practicilor unitare de lucru, 

- insuficienta dezvoltare a serviciilor, 

- lipsa specialiștilor și slaba lor pregătire, 

- lipsa unei culturi nonviolente. 

G. Alte persoane în situaţii de risc social  

1. Persoanele cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, 

internet, jocuri de noroc etc.  

2. Victimele traficului de persoane, “victima traficului de persoane reprezintă persoana 

fizică, subiect pasiv al faptelor de ameninţare, violenţă sau al altor forme de constrângere, 

răpire, fraudă, înşelăciune şi abuz de autoritate, indiferent dacă participă sau nu în procesul 

penal în calitate de parte vătămată” 

3. Persoanele private de libertate – conform legii 275/2006 sunt persoanele pentru care 

instanţa de judecată a dispus print-o hotărâre judecătorească de condamnare rămasă definitivă, 

executarea unei pedepse privative de libertate  



 

 

5. Persoanele sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate 

în supravegherea serviciilor de probaţiune - persoane care au săvârşit infracţiuni şi pentru care 

instanţa de judecată a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii ori 

minori pentru care instanţa de judecată a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate.  

6. Şomeri de lungă durată, sunt persoanele care sunt şomeri „pe o perioadă mai mare de 

12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani”, conform 

Legii 76/2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă  

Direcția de Asistență Socială este furnizor public de servicii specializate la nivelul municipiului 

Codlea și ofera următoarele servicii:   

- servicii de consiliere, asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale 

beneficiarilor;   

- de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autoritățiilor publice și publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități;  

- sprijin în întocmirea actelor de identitate și a altor acte și drepturi în conformitate cu legile 

în vigoare; 

- intermedierea în condițiile legii a internării în cămine care acordă asistență medicală și 

psihologică;  

- sprijin în întocmirea dosarelor de solicitare a beneficiilor sociale sau pentru încadrarea în 

gradul de handicap; 

- elaborarea de rapoarte de activitate  

- de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, a 

drepturilor omului în general precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot 

intra categoriile vulnerabile din care fac parte persoanele beneficiare, potrivit scopului 

acestuia prin asigurarea următoarelor activități:  

- beneficiarii sunt tratați cu respect și nu sunt supuși discriminărilor de niciun fel;  

- beneficiarii au dreptul la liberă exprimare; 

- beneficiarii au dreptul de a face demersuri pentru integrare în muncă. 



 

 

Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul municipiului Codlea, care vor fi acordate 

beneficiarilor cuprinşi în grupul ţintă, în intervalulul 2021-2027, sunt:  

a) După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază 

ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie 

socială etc.;  

b) După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, 

persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor 

fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe 

toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din 

comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de suport pentru 

aparţinătorii beneficiarilor;  

c)  După regimul de asistare:   

c1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, 

locuinţe protejate, adăposturi de noapte etc.;  

c2) servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine 

sociale, servicii mobile de acordare a hranei;  

d) După locul de acordare serviciile sociale se asigură:  

d1) la domiciliul beneficiarului;  

d2) în centre de zi;  

d3) în centre rezidenţiale;  

d4) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;   

d5) în comunitate;  

e) După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice 

sau private;  

f) După regimul de acordare, în regim normal şi regim special:  

f1) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;  



 

 

f2) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează 

măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care 

vor fi accesate de beneficiar doar în condiţiile păstrării anonimatului; 

Priorități de intervenție: 

A. Copil și familie 

➢ responsabilizarea familiei pentru creșterea îngrijirea și educarea propriilor copii;  

➢ înființarea de centre de zi destinate copiilor și tinerilor, cu diverse activități extrașcolare, 

pe categorii de vârstă; 

➢ diversificarea modalităților de informare a publicului larg privind respectarea 

drepturilor copilului și promovarea unei acțiuni pro-active in activitățile de diseminare;  

➢ creșterea capacității autorităților administrației publice locale în asumarea problematicii 

copiilor din punct de vedere financiar, al profesionalizării resurselor umane și 

dezvoltării serviciilor în funcție de nevoile specifice identificate;  

➢ menținerea/imbunătățirea calității serviciilor;   

➢ sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul 

de protecție și a altor categorii vulnerabile de tineri;  

➢ creșterea numărului de copii cu dizabilități care au accesat servicii de 

recuperare/reabilitare și creșterea calității serviciilor pentru copii cu dizabilități din  

➢ instituții;  

➢ creșterea numărului de copii cu dizabilități și dificultăți de adaptare școlară reintegrați 

în învățământul de masa;  

➢ reducerea numărului de copii neșcolarizați și care au abandonat școala pe motive socio-

economice.   

B. Persoane cu dizabilități 

➢ inițierea și dezvoltarea unor centre de recuperare neuromotorie pentru adulți  

➢ centru de tip rezidențial  

➢ servicii de consiliere pentru aparținători   

➢ servicii de adaptare a locuinței in funcție de nevoile personale   

➢ initierea și dezvoltarea unor centre de zi pentru adulți  

➢ formarea/dezvoltarea personalului/îngrijitorilor  

➢ servicii de îngrijire pe lungă durată și recuperare   



 

 

 C. Persoane vârstnice 

➢ infiintarea de centre de zi, respectiv centre de recuperare și reabilitare, centre de îngrijire 

și asistență sau centre de tip cluburi pentru seniori 

➢ formarea de personal specializat de îngrijire și asistență  

➢ dezvoltarea și diversificarea de servicii de îngrijire la domiciliu  

➢ crearea de oportunități pentru implicarea persoanelor vârstnice în activitățile sociale, 

culturale și civice ale comunității  

➢ promovarea dezvoltării unui sistem echitabil și sustenabil de servicii sociale adresate 

persoanelor vârstnice dependente, cu accent pe asigurarea serviciilor de îngrijire de 

lungă durată acordate la domiciliu și în sistem rezidențial, precum și prevenirea oricărei 

forme de abuz și neglijența 

D. Cetățenii români aparținând minorității rome 

➢ îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor români aparținând minorității rome prin 

creșterea accesului la servicii de sănătate preventive și curative;  

➢ asigurarea accesului la o educație de calitate;  

➢ dezvoltarea activităților de consiliere și orientare, adaptat pentru copii apartinând 

grupurilor dezavantajate. 

E. Victimele violenței domestice 

➢ formarea de personal specializat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CULTURĂ, TIMP LIBER ȘI TURISM 

5.1. INFRASTRUCTURA DE CULTURĂ 

Infrastructura culturală din municipiul Codlea include biblioteci, muzeu, spații de organizare 

evenimente/ expunere, spații pentru evenimente în aer liber, alte spații utilizate în scop cultural, 

instituții și companii de spectacole. Vom prezenta mai jos evoluția pe fiecare instituție culturală.  

5.1.1.BIBLIOTECI 

Cele 8 biblioteci din municipiul Codlea au înregistrat în anul 2020 un număr de 109.834 volume 

de carte, în scădere cu 8,66% față de anul 2014. Analiza evoluției numărului de biblioteci arată 

că, în perioada 2014-2020, numărul acestora s-a redus de la 10 biblioteci la 8. Din cele 8 

biblioteci existente, una este publică.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr biblioteci 10 8 7 7 8 8 8 

Din care, publică: 1 1 1 1 1 1 1 

Număr volume de 

carte în biblioteci 
120251 106180 103418 105415 111233 113064 109834 

Tabelul Nr. 27 - Evoluția numărului de biblioteci și a volumului de carte existent69 

 

Evoluția numărului volumelor de carte existente în biblioteci nu a înregistrat modificări 

semnificative. În perioada 2015-2017 se observă scăderi ale numărului de volume, însă 

începând cu anul 2018 a crescut numărul existent cu 1,65% și s-a redus în anul 2020 cu 2,85% 

comparativ cu anul anterior. 

 
69 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 



 

 

 

Figura Nr. 87 – Evoluția volumelor de carte existente în biblioteci70 

Per total, personalul angajat în bibliotecile din municipiul Codlea a cunoscut fluctuații numerice 

semnificative: în 2014 era 1 bibliotecar, număr ce a crescut  la 6 persoane în anul 2016 și a atins 

maximul perioadei de raportare în 2019, cu 9 bibliotecari, cu precizarea că, începand cu anul 

2016, a fost inclus și personalul bibliotecilor școlare în statistică. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr persoane 1 1 6 6 9 9 8 

Tabelul Nr. 28 - Evoluția personalului angajat din biblioteci (număr)71 

Biblioteca Municipală Codlea este deschisă publicului de toate vârstele, gratuit, și îndeplinește 

funcții specifice de centru local, cu atribuții și activități în domeniile informării, lecturii, 

asimilării tehnologiilor IT, comunicării și petrecerii timpului liber, precum și în cele 

educaționale și cultural-artistice.  

 
70 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
71 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
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Biblioteca este structurată în două secții: 

- La parter se află Secția de Împrumut la Domiciliu, unde cititorii au acces liber la rafturi și 

unde este depozitată cea mai mare parte a fondului de carte al bibliotecii, organizat pe domenii 

de interes: religie, filozofie, istorie, geografie, biologie, economie, politică, bibliografie școlară, 

literatură română și universală, cărți în limbile germană, maghiară, franceză și engleză. Tot în 

cadrul acestei secții se fac înscrierile și eliberarea permiselor de bibliotecă. 

- La etaj se află Secția de Muzică, Artă și Poezie, împreună cu secțiunile de Primohub, 

Audiobook și de Internet. Aici utilizatorii pot consulta în regim de sală de lectură albume de 

artă, să asculte audiobook-uri, muzică sau să caute informații de pe calculatoarele bibliotecii cu 

acces gratuit la internet. 

Înscrierea la bibliotecă se face în baza încheierii Fișei contract de împrumut care constituie 

actul juridic prin care utilizatorul își asumă răspunderea morală, materială și penală, după caz, 

privind folosirea, păstrarea și restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate 

ori consultate, precum și a celorlalte bunuri materiale din sălile bibliotecii. Fișa contract de 

împrumut are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu. În prezent, pentru 

înscriere este nevoie de Buletin/Carte de Identitate cu domiciliul stabil sau viză de flotant în 

municipiul Codlea și Fișa contract de împrumut completată și semnată de către titularul de 

contract. Copiii de pană la 14 ani pot fi înscriși de unul dintre părinți sau tutorele legal. 

Persoanele cu handicap locomotor se pot înscrie prin mandatar, care va prezenta actul de 

identitate personal și al persoanei pe care o reprezintă, precum și o solicitare (cerere) scrisă și 

semnată de persoana care nu se poate deplasa la sediu. Cetățenii din alte localități/județe și 

cetățenii străini se pot înscrie pe baza actului de identitate sau a pașaportului pentru acces doar 

în sălile de lectură. 

După semnarea Fișei contract de împrumut se eliberează un Permis de acces, care este valabil 

5 ani de la data înscrierii. Permisul este document unic, netransmisibil și se vizează anual. 

Acesta le permite utilizatorilor accesul în toate secțiile bibliotecii. Persoanele cu permis de 

acces în bibliotecă vor primi un nume de utilizator și o parolă pentru a se loga în Catalogul 

online al bibliotecii, care poate fi accesat la adresa:  http://89.122.143.110:8080/opac sau pe 

www.municipiulcodlea.ro și apoi pe Catalog online Bibliotecă. 

 

http://89.122.143.110:8080/opac
http://www.municipiulcodlea.ro/


 

 

Biblioteca Municipală Codlea desfășoară activități și evenimente ca: 

❖ Lansări de carte; 

❖ Cenaclul „Lucian Blaga” care se desfășoară lunar în sala de lectură de la etajul bibliotecii, 

în parteneriat cu Despărțământul dr. Nicolae Căliman – ASTRA Codlea; 

❖ Activități cu elevii școlilor și grădinițelor din municipiu, prevăzute în cadrul 

parteneriatelor încheiate cu instituțiile de învățământ din Codlea: 

➢ Ateliere de confecționat mărțișoare, flori și felicitări din hârtie; 

➢ Ateliere de origami; 

➢ Ateliere de colorat; 

➢ Audiții de povești; 

➢ Sesiuni de joacă (jocuri de societate); 

➢ Lectură de povești și exerciții de dicție pentru copii; 

➢ Vizionare de filme artistice românești și filme documentare BBC; 

❖ Participarea la Proiectul PRIMOHUB, dezvoltat după metodologia elvețiană Primokiz 

pentru dezvoltarea educației timpurii în comunitățile locale. 

PRIMOHUB este parte a proiectului România crește cu tine – Educația timpurie o investiție 

în viitor și este implementat de Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare 

Profesională, în parteneriat cu Asociația Internațională Step by Step – reprezentanța UNICEF 

în România – și Primăria Municipiului Codlea. 

PRIMOHUB reprezintă un spațiu organizat și administrat de către bibliotecă, a cărui activitate 

este planificată și desfășurată împreună cu alte instituții și colaboratori persoane fizice pentru 

comunitatea codleană. 

PRIMOHUB este deschis pentru orice copil și familia acestuia, astfel încât fiecare copil poate 

participa la activități și jocuri adecvate vârstei, iar aparținătorii pot beneficia de informații 

despre creșterea copilului, sănătate, protecție, învățare și dezvoltare, de la profesioniștii din 

comunitate. 

 

 

 



 

 

PRIMOHUB reprezintă un spațiu de conectare care aduce împreună familii de diferite etnii, 

generații, preocupări, cu scopul de a combate excluziunea socială, a introduce beneficiile 

educației și îngrijirii în copilăria timpurie copiilor și părinților și a dezvolta încrederea în 

abordări complementare care pun în centrul lor stimularea dezvoltării copilul și sprijinirea 

familiei. 

PRIMOHUB se adresează copiilor de la 18 luni la 6 ani, părinților și familiilor acestora, precum 

și comunității. Chiar dacă serviciul este creat pentru a acoperi această nevoie de stimulare a 

dezvoltării copiilor care nu sunt înscriși, nu frecventează sau frecventează parțial serviciile 

standard de educație, orice copil din comunitate are dreptul să frecventeze programul.  

Scopul PRIMOHUB este crearea unui serviciu complementar pentru copiii din comunitate, cu 

vârsta de la naștere la 6 ani și părinții acestora, prin care sunt abordate nevoile comunității, dat 

fiind specificul acesteia.  Poate cuprinde activități ca: 

• explorarea materialelor existente, a jucăriilor și jocurilor; 

• participarea la activități de grup pentru stimularea dezvoltării împreună cu copii de 

vârste similare; 

• socializare în spațiu interior; 

• participarea la programe de lectură pentru preșcolari și antepreșcolari; 

• întâlniri și dialoguri cu părinții și copii pe diverse teme de interes legate de creșterea, 

dezvoltarea, învățarea copiilor, sănătatea sau protecția acestora; 

• participarea la audiții de povești / muzicale; 

• participarea la activități de arte plastice; 

• frecventarea unor cluburi organizate lunar/semestrial pentru copiii preșcolari, conduse 

de voluntari juniori (elevi de liceu, studenți) sau seniori (bunici) ca de pildă: limba 

engleză, șah, pictură.  

Informațiile despre activitățile Primohub sunt comunicate în timp util pe pagina de Facebook a 

bibliotecii pentru toți cei interesați. 

Analiza statistică a activității Bibiotecii Municipale Codlea, în perioada 2014-2021 arată o 

evoluție pozitivă în ceea ce privește volumele de carte existente și achizițiile de cărți noi. 

Prezentăm mai jos evoluția principalilor indicatori: 

 



 

 

Indicator/anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Volume de carte 40,000 22,062 18,210 20,014 20,947 21,508 21,820 22,285 186,846 

Volume spre 

casare 
903  

Achiziții cărți noi   177 296 392 229 118 386 
4,831 

Donații cărți   526 1,509 541 332 246 79 

Nr. cititori noi 48 224 214 160 182 335 90 56 1,309 

Nr. cititori 

reînscriși 
40 164 330 224 249 100 197 117 1,421 

Nr. cititori activi 88 388 544 384 431 435 287 173 2,730 

Vizitatori    4,571 5,813 4,851 2,101 1,369 18,705 

Documente 

eliberate ambele 

secții 

  7,215 4,711 4,998 4,762 2,610 1,993 26,289 

Angajați 1 1 2 2 2 2 2 2  

Tabelul Nr. 29 - Evoluția principalilor indicatori culturali în cadrul Bibliotecii Municipale 

Codlea72 

 

 

Figura Nr. 88 – Volume de carte existente în cadrul bibliotecii publice 

 

 
72 Sursa datelor: Biblioteca Municipală Codlea 
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Figura Nr. 89 – Evoluția achizițiilor de cărți noi și donațiilor de cărți73 

 

5.1.2. INSTITUȚII DE SPECTACOLE 

În perioada 2014-2020 în municipiul Codlea funcționează 2 instituții de spectacole sau 

concerte74.  În cadrul celor 2 instituții de spectacole sau concerte își desfășoară activitatea un 

număr de 44 persoane, în anul 2020. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr instituții 1 1 1 2 2 2 2 

Personalul angajat din instituțiile de 

spectacole sau concerte 
1 43 1 44 44 44 44 

 

Tabelul Nr. 30 - Evoluția instituțiilor de spectacole sau concerte75 

 

 
73 Sursa: Biblioteca Municipală Codlea 
74În cadrul institutiilor de spectacole și concerte sunt include: teatrele, filarmonicile, orchestrele și ansamblurile 
artistice care au funcționat în anul de referință. 
75 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
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Casa de Cultură  a Municipiului Codlea funcționează într-o clădire construită în perioada 1881-

1925, în stil neoclasic cu influențe baroce și elemente specifice arhitecturii săsești, care dispune 

de un număr de 300 de locuri pe scaune. 

În cadrul instituției se desfășoară activități culturale precum: 

✓ spectacole de teatru; spectacole folclorice;  

✓ concerte; concursuri de muzică; 

✓ expoziții, lansări de carte, gale, recitaluri, baluri; 

✓ proiecții de film; 

✓ ateliere de creație: 

✓ cursuri: dansuri populare, dansuri moderne, street dance, canto muzică 

populară/ușoară, chitară, modelaj ceramică.  

5.1.3. MUZEE 

Conform statisticii oficiale, furnizată de Institutul Național de Statistică, în municipiul Codlea 

funcționează 2 muzee, în cadrul cărora își desfășoară activitatea un număr de 10 persoane.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr muzee - - 2 2 2 2 2 

Personalul angajat din muzee - - 9 11 11 11 10 

Tabelul Nr. 31 – Evoluția numărului de muzee din Municipiul Codlea 

Dintre cele 2 muzee, unul este public (Muzeul Tradițiilor Codlene), iar celălalt este privat, fiind 

vorba despre o colecție de tablouri ale pictorului Eduard Morres, expuse într-o sală 

expozițională situată într-una din anexele Bisericii Evenghelice din Codlea. 

”Muzeul Codlei - Muzeul Tradițiilor Codlene și al Administrației Publice Locale”, este 

rezultatul unui proiect implementat cu succes din fonduri europene și care cu data de 01.04.2016 

și-a început activitatea. 

Clădirea se regăsește în lista monumentelor istorice, fiind în trecut primăria veche a orașului și 

mai apoi policlinică, având o suprafață totală de 827 mp dispusă pe trei nivele: demisol, parter 

și etaj. 



 

 

Începând cu 1 august 2017, au fost amenajate și deschise publicului, toate spațiile expoziționale 

din muzeu. Astfel, la parterul muzeului se poate vizita expoziția permanentă cu titlul „De prin 

Codlea adunate...”  și alte două încăperi care redau imaginea fidelă a unei camere tradiționale 

românești, respectiv săsești. 

La etajul muzeului regăsim 3 săli generoase ca spațiu, care permit vizitarea următoarelor 

expoziții: „Pictor Aurel Bordenache”– expoziție permanentă; „Tezaurul Codlei” – expoziție 

permanentă și o cameră destinată expozițiilor temporare. 

Începând cu data de 30.01.2020, Muzeul beneficiază de un proiect de Mixed Reality (AR- 

Realitate Augumentată și VR- Realitate Virtuală) - prin intermediul căruia se poate descoperi 

cu ajutorul tehnologiei avansate, Codlea de ieri, transpusă în vremuri prezente și care cuprinde 

7 integrări: 

❖ 1 ghid virtual- prin intermediul căruia se prezintă viața pictorului Aurel Bordenache; 

❖ 4 rulări de film documentar: Codlea de odinioară, Tradiții din Codlea, Codlea comunistă 

și Cetatea Neagră; 

❖ 2 ferestre virtuale în trecut: str Lungă la anul 1900 și Avionul lui Albert Ziegler zburând. 

❖ Aceste produse ale aplicației sunt concepute să ruleze pe telefoane mobile și prin 

intermediul ochelarilor speciali și sunt disponibile spre vizualizare tuturor turiștilor76. 

 

 

5.1.4. MONUMENTE ISTORICE 

În Lista Monumentelor Istorice 2015 sunt incluse 18 monumente istorice, din care 7 de 

importanță națională (categoria A) și 11 de importanță locală (categoria B), din care 6 obiective 

sunt incluse în circuitul turistic: ansamblul urban centrul istoric, biserica evanghelică, inclusiv 

anexele și muzeul (fosta primărie). 

 

 

 
76 https://municipiulcodlea.ro/index.php/ro/despre-muzeu 



 

 

Nr.crt. Cod LMI Denumire Adresă Datare 

1. 
BV-II-a-B-

11641 

Ansamblul urban 

“Centrul istoric”  

Str. Iancu Avram, str. Constituţiei, 

str. Lungă, str. Horia, str. Măgurii, 

str. Laterală, str. Nouă, str. 

Scheilor, str. Vladimirescu Tudor, 

str. Cetăţii, casele de pe ambele 

laturi ale străzilor  

sec. XVIII – 

XIX 

 

2. 
BV-II-m-B-

11642 

Casa Iacob Moise  

 
Str. Kogălniceanu Mihail 4  1857 

3. 
BV-II-a-A-

11643 

Ansamblul 

bisericii 

evanghelice 

fortificate  

Str. Lungă 113  

sec. XIII – 

XIX 

 

4. 
BV-II-m-A-

11643.01 

Biserica 

evanghelică  

 

Str. Lungă 113  

sec. XIII, 

sec. XV, 

1702 

5. 
BV-II-m-A-

11643.02 

Încăperi pentru 

provizii  
Str. Lungă 113  

sec. XV, 

1807 

6. 
BV-II-m-A-

11643.03 

Incintă fortificată, 

cu turnuri de 

apărare  

Str. Lungă 113  
sec. XV – 

XIX 

7. 
BV-II-m-B-

11644 
Fosta Primărie  Str. Lungă 113  1829 

8. 
BV-II-m-B-

11645 
Casă Str. Măgurii 3  1647 

9. 
BV-II-m-B-

11646 
Casă Str. Măgurii 7  sec. XVIII 



 

 

Nr.crt. Cod LMI Denumire Adresă Datare 

10. 
BV-II-m-B-

11647 
Casă Str. Nouă 6  1769 

11. 
BV-IV-m-B-

11911 

Casa pictorului 

Aurel Bordenache  

Str. Bălcescu Nicolae 45B  

 
sec.XX 

12. 
BV-IV-m-B-

11912 

Casina Română  

 

Str. Constituţiei 48  

 
1800 

13. 
BV-IV-m-B-

11913 
Şcoala germană  

Str. Măgurii 4  

 
1772 

14. 
BV-IV-m-B-

11914 

Casa pictorului 

Eduard Morres  

Str. Măgurii 13  

 
sec.XIX 

15. 
BV-IV-m-B-

11915 

Casa scriitorului 

popular Michael 

Königes  

Str. Măgurii 20  

 
sec.XIX 

16. 
BV-I-s-A-

11267 

Situl arheologic 

de la Codlea  

"Măgura Codlei”  

 
 

17. 
BV-I-m-A-

11267.01 

Fortificaţia 

medievală  

"Măgura Codlei”, pe primul 

mamelon, la V de măgură, spre 

satul Holbav  

sec. X - 

XIII, Epoca 

medievală 

18. 
BV-I-m-A-

11267.02 

Aşezare dacică 

fortificată  

"Măgura Codlei”, pe primul 

mamelon, la V de măgură, spre 

satul Holbav  

sec. I a. Chr. 

- I p. Chr., 

Latène 

Tabelul Nr. 32 – Monumentele istorice regasite la nivelul Municipiului Codlea77 

Din punct de vedere al amplasării clădirilor care sunt declarate monument istoric, se observă o 

concentrare a acestora în centrul istoric al orașului (str.Măgurii, Str.Lungă). 

 
77 Sursa datelor: Institutul Național al Patrimoniului, www.patrimoniu.ro 



 

 

5.1.5 CONSUMUL CULTURAL 

Numărul de cititori activi în bibliotecile din municipiul Codlea a scăzut semnificativ, de la 3.334 

persoane în 2014, la 2.946 persoane în 2020, așadar o scădere cu 11,64%, valoare mai mică 

decât media regională (scădere cu 38.93%), media județeană (scădere cu 28.64%) și dar media 

națională (scădere cu 34,22%).  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

România 3.806.677 3.579.752 3.432.770 3.247.925 3.131.978 3.101.970 2.504.032 

Regiunea 

Centru 
478.225 425.853 411.896 374.617 354.111 348.168 292.047 

Județ 

Brașov 
94.874 79.888 79.998 83.609 83.495 80.737 67.698 

Municipiul 

Codlea 
3.334 3.010 3.016 2.952 3.013 3.099 2.946 

Tabelul Nr. 33 - Evoluția numărului cititorilor activi din biblioteci78 

În ceea ce privește evoluția cititorilor din cadrul Bibliotecii Municipale Codlea, în perioada 

2014-2021, se observă o scădere a cititorilor noi, o creștere a numărului cititorilor reînscriși și 

o evoluția fluctuantă a cititorilor activi.  

 

Figura Nr. 90 – Evoluția numărului de cititori în cadrul Bibliotecii Municipale Codlea79 

 

 
78 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
79 Sursa: Biblioteca Municipală Codlea 
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Pe lângă numărul de cititori activi, a scăzut și numărul de volume de carte eliberate în cadrul 

celor 8 biblioteci, astfel că în 2020 s-au eliberat un număr de 26.225 cărți, în scădere cu 35,40% 

comparativ cu anul 2014.  

 

Figura Nr. 91 – Evoluția volumelor de carte eliberate în biblioteci din municipiul Codlea80 

Raportat la numărul de volume eliberate în cadrul Bibliotecii Municipale Codlea, se observă o 

ușoară scădere începând cu anul 2019, iar ca efect al pandemiei generate de virusul SARS-

COV-2 din anul 2020 numărul documentelor eliberate de către ambele secții este în scădere cu 

peste 50%. 

 

Figura Nr. 92 – Evoluția documentelor eliberate în cadrul Bibliotecii Municipale Codlea81 

 

 
80 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
81 Sursa: Biblioteca Municipală Codlea 
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În anul 2020, spectacolele și concertele susținute în cele 2 instituții și companii de spectacole 

din Municipiul Codlea, au atras un număr de 640 spectatori, în scădere cu 89,44% față de 2019, 

însă având în vedere restricțiile impuse pentru prevenirea răspândirii virsului SARS-COV2 nu 

putem aprecia dacă a existat o modificare a opțiunilor spectatorilor.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr persoane 70 1000 1500 4460 4420 4360 640 

Tabelul Nr. 34 - Evoluția spectatorilor la reprezentațiile artistice (număr persoane)82 

 

Figura Nr. 93 - Evoluția spectatorilor la reprezentațiile artistice (număr persoane) 

În privința vizitatorilor în muzee și colecții publice, numărul acestora a crescut perioada 2016-

2018, începând să scadă din anul 2019.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr persoane 7061 7528 8407 7138 2542 

Tabelul Nr. 35 - Evoluția vizitatorilor în muzee și colecții publice (număr persoane)83 

 

 
82 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
83 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
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Figura Nr. 94 - Evoluția vizitatorilor în muzee și colecții publice (număr persoane) 

Anul 2020 a infuențat puternic consumul cultural la nivelul municipiului Codlea. În condițiile 

pandemiei de COVID-19, când populația a frecventat mai puțin bibliotecile, muzeele și 

instituțiile de spectacole, un utilizator activ al bibliotecii a împrumutat, în anul 2020, în medie 

8,9 volume, față de anul precedent când media a fost de 10,47 volume. Același impact de 

scădere a numărului de vizitatori se observă și în muzee și colecții publice, unde în anul 2020 

s-au înregistrat 2542 vizitatori, reprezentând mai mult de jumătate din numărul vizitatorilor din 

anul 2019.  În anul 2020, instituțiile de spectacole au susținut reprezentații artistice în fața a 640 

spectatori, față de 4360 spectatori cât au avut în anul 2019.  Evoluția pandemiei de COVID-19 

a determinat autoritățile să amâne și organizarea unor evenimente.  

 

5.1.6. ACTIVITĂȚI CULTURALE 

Activități culturale se organizează și în cadrul Clubului Copiilor Codlea, înființat în anul 1950, 

sub denumirea de ,,Casa Pionierilor", cum ar fi cercuri pentru: muzica ușoară; 

machete/tâmplărie; dans modern; ateliere de creație. 

Din punct de vedere al promovării evenimentelor culturale, Serviciul de Promovare Turistică –

Codlea afișează periodic, atât pe pagina de internet dedicată și pagina de facebook, cât și în 

cadrul unor aplicații precum: https://undemergem.app.link/7B2mnEZYxjb sau 

Brasovtourism.app. 
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5.2. INFRASTRUCTURA DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER 

5.2.1. SPAȚII VERZI84 

Suprafața spațiilor verzi din municipiul Codlea a avut o evoluție pozitivă în perioada 2014-

2020, crescând de la 42 hectare în 2014, la 48 hectare în 2020.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Suprafață Spații verzi 

(hectare) 
42 42 45 48 48 48 48 

Suprafață spații verzi per 

cap de locuitor (mp/locuitor) 
16,02 16,02 17,22 18,42 18,49 18,55 18,55 

Tabelul Nr. 36 - Evoluția suprafeței spațiilor verzi85 

 

Figura Nr. 95 - Evoluția suprafeței spațiilor verzi 

În ceea ce privește suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor, în municipiul Codlea era la 

nivelul anului 2020 de 18,55 mp/locuitor, sub norma europeană privind spațiile verzi din mediul 

urban de 26 mp/locuitor și sub norma Organizației Mondiale a Sănătății de 50 mp/locuitor 

pentru spațiul verde.  

 

 
84 Suprafața spațiilor verzi (ha) se refera la suprafata spatiilor verzi amenajate sub forma de parcuri, gradini 
publice sau scuaruri publice, parcele cu pomi si flori, paduri, cimitirele, terenurile bazelor si amenajarilor sportive 
in cadrul perimetrelor construibile ale localitatilor. In cadrul spatiilor verzi nu se includ serele, pepinierele, 
gradinile de zarzavaturi, terenurile agricole, suprafata lacurilor etc. 
85 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
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Dintre parcurile amenajate în municipiul Codlea menționăm: 

• Parcul cu Soare, este cel mai mare parc al orașului, o oază de liniște și aer curat, unde te 

poți plimba într-un cadru peisagistic deosebit. Aici sunt amenajate locuri de joacă pentru 

copii, un foișor din lemn cu băncuțe și aparate de gimnastică outdoor. Din aleea principală 

se poate observa unul dintre cele mai vechi restaurante din Codlea din perioada 1927- fostul 

restaurantul Eden și Prima Școală Românească de Stat (1934), actualul Liceu Teoretic 

„Ioan Pascu”. 

• Parcul cu Umbră situat în zona Liceului Teoretic Codlea, adăpostește cel mai vechi bazin 

de apă al orașului, precum și fosta fântână ce alimenta bazinul de apă, denumită „La 

Pușcărie”, ambele construite în jurul anilor 190086. 

• Parcul din Colorom dispune de loc de relaxare cu alei și mobilier urban, băncuțe, cu sistem 

de supraveghere video și iluminat pentru noapte. În cadrul parcului a fost amplasat mobilier 

de joacă pentru copii până în 5-10 ani, cu tobogan, scăriță, precum și un mini-teren de 

baschet. Pentru adulți au fost amenajate echipamente pentru practicarea activităților 

sportive.  

În conformitate cu prevederile alin. (1) art.18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, autoritățile administrației publice locale au 

obligația să țină evidența spațiilor verzi de pe teritoriul unităților administrative prin înființarea 

Registrelor Locale ale Spațiilor Verzi. Pentru dezvoltarea durabilă a localitățiii, sunt necesare 

investiții în creșterea suprafețelor de spații verzi pe cap de locuitor și crearea unei imagini 

favorabile a centului urban, ca element de atractivitate pentru investiții. 

5.2.2. INFRASTRUCTURA SPORTIVĂ 

În cadrul unităților de învățământ din municipiul Codlea, erau la  nivelul anului 2020 un număr 

de 4 terenuri de sport și 4 săli de gimnastică, amenajate pentru desfășurarea orelor de educație 

fizică de către elevi. 

 

 

 

 
86 https://municipiulcodlea.ro/index.php/ro/despre-codlea/obiective-turistice-codlea/item/17-parcurile 



 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Terenuri de sport 4 4 3 3 4 4 4 

Săli de gimnastică 2 2 1 2 3 3 4 

Tabelul Nr. 37 - Evoluția numărului terenurilor de sport87 

Bază sportivă publică - Club Sportiv Municipal Codlea ce cuprinde: Stadionul «Măgura» 

Codlea, acoperit cu gazon natural, vestiare moderne, tribune cu 400 de locuri pe scaune, o 

parcare spațioasă pentru autocarele echipelor și pentru mașina de ambulanța care asigură, dacă 

este necesar și se impune, servicii medicale pe parcursul  desfășurării meciurilor de fotbal.  

Începând cu anul 2019 baza sportivă este dotată și cu o nocturnă cu 12 stâlpi, care oferă 

posibilitatea practicării activității sportive și de către elevii care au ore după amiaza, în 

perioadele în care se întunecă foarte repede afară. 

CSM Codlea are în componență următoarele secții: orientare turistică, compusă din veterani și 

tineret, secție de handbal – fete și băieți, secție de fotbal (cu seniori Liga a patra, juniori Liga a 

patra, juniori C, juniori D, junior E, juniori și patru grupe de copii), secția de baschet fete și 

băieți gimnaziu. 

Baza sportivă privată - Complex Sportiv Popa Sport care oferă facilități pentru practicarea 

următoarelor sporturi: fotbal în sală, pe gazon artificial sau fotbal pe teren în aer liber, pe gazon 

natural; tenis de câmp pe teren cu zgură; tenis de masă; sală de fitness complet echipată. 

De asemenea, pe raza municipiului Codlea mai funcționează și săli de fitness private pentru 

practicarea sportului.  

La Ștrandul Codlei este amenajat un bazin de înot în aer liber, cu o lungime de 50 de m și care 

este deschis în lunile de vară, deoarece temperatura apei este de 18 grade Celsius pe toată durata 

anului. 

 

 

 

 
87 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 



 

 

5.2.3. INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT 

➢ ZONA MAIAL  

Este situată la poalele muntelui Măgura Codlea și adăpostește în luna iunie a fiecărui an 

„Sărbătoarea Tradițională Kronenfest”. Odinioară, organizată a doua zi de Rusalii, sărbatoarea 

reprezenta încheierea anului școlar (Serbarea Coroniței). Astăzi a devenit  o tradiție pentru 

întreaga comunitate codleană, fiind locul unde se sărbătoresc Zilele Orașului în fiecare an. Aici 

au loc concerte de fanfară, recitaluri de muzică ușoară și populară, dansuri, dar și obiceiuri 

vechi cum ar fi: marșul copiilor prin melc, unic în Transilvania, numit si „Cercul Minunilor”’ 

amenajat în 1899; ecaladarea stâlpului încoronat, înalt de 15 m. Aceste obiceiuri se pastreză și 

azi ca o punte între trecut și prezent. Începând cu anul 2019 s-au amenajat și câteva locuri pentru 

picnic. Această zonă este preferată de localnici pentru petrecerea timpului liber în natură și 

pentru relaxare. 

➢ ȘTRANDUL CODLEI  

A fost amenajat în anul 1904  prin eforturile Asociației pentru Înfrumusețarea Codlei. Bazinul 

este alimentat de un izvor al ,,Goldbach-ului’’- Pârâul de Aur - a cărui apă are temperatura de 

18°C pe toată perioada anului. În anul 1905 a fost amenajat Hanul din pădure, în prezent fiind 

amenajat ca terasă de vară. În perioada 1932-1936, prin muncă voluntară, bazinul a fost mărit 

la 50 m lungime și 15 m lățime. Zona mai cuprinde și două lacuri, care se întind pe un perimetru 

de 7 ha, ce adăpostesc un conținut bogat în pește și reprezintă un mijloc de relaxare și recreere. 

  



 

 

5.3. TURISM 

În cadrul acestui subcapitol a fost realizată o scurtă analiză a potenţialul turistic natural al 

municipiului Codlea, a resurselor turistice pe care le oferă cadrul natural, prin componentele 

sale: relief, condiţii climatice, hidrografie, elemente de vegetaţie şi faună. 

5.3.1. POTENȚIALUL TURISTIC AL RELIEFULUI 

Relieful municipiului, cu precădere cel montan, prezintă interes atât prin valoarea sa 

peisagistică, dar mai ales prin amenajarea şi dotările turistice şi pentru desfăşurare a activităţii 

de turism. 

Municipiul Codlea este situat în partea de nord-vest a depresiunii Ţara Bârsei, în vecinătatea 

munţilor Perşani, la poalele muntelui Măgura Codlea (1294 m altitudine), pe câmpia plană cu 

caracter piemontan a râului Vulcăniţa88. 

Aproape jumătate din teritoriului municipiului Codlea aparţine formei montane constituită din 

versanţii estici şi nordici ai Măgurii Codlea (reprezentând o prelungire a Munţilor Perşani cu 

expoziţie generală nordică şi estică. Altitudinea din zona montană variază între 1294 m (Măgura 

Codlei) şi 520 m. A doua jumătate a teritoriului administrativ al localităţii aparţine depresiunii 

Bârsei. Trecerea de la relieful accidentat din zona montană spre şesul Bârsei se face prin 

intermediul unor terase piemontane de acumulare ale căror altitudini se situează între 550 m şi 

600 m. În această zonă se află câteva coline: Dealul Câinelui cu 599,5 m şi Dealul Frumos cu 

635,4 m, care imprimă zonei terasiere cu relief uşor ondulat. Şesul propriu-zis al Bârsei situat 

între cursurile de apă Bârsa, Vulcăniţa şi Homorod coboară uşor spre nord-est unde se 

înregistrează cele mai joase cote (520-525 m). Amplasarea zonei creează cadru favorabil 

dezvoltării turismului, cu perspective pentru turismul montan, sportiv și de vânătoare, 

agroturismul sau ecoturismul.  

5.3.2. POTENȚIALUL TURISTIC AL CLIMEI 

Resursele climatice şi bioclimatice au o tot mai mare importanţă în dezvoltarea turismului pe 

teritoriul municipiului Codlea. Cunoaşterea acestor tipuri de resurse determină valorificarea lor 

în promovarea turismului de agrement, de recreere sau de odihnă. În principal clima este 

temperat continentală, cu ușoare influențe mediteraneene, cu o mare varietate de nuanţe, ca 

urmare a poziţiei geografice, a circulaţiei atmosferice şi a componentelor de relief prezente. 

 
88 Sursa datelor: Strategia de dezvoltare locală durabilă a Municipiului Codlea 2011-2020 



 

 

Fenomene de risc climatic sunt viscolele, ploile abundente. Fenomenele meteo-climatice de risc 

sunt cu atât mai periculoase, cu cât contrastul termo-baric este mai mare şi cu cât se produc mai 

mult în afara sezonului lor caracteristic, având și o influență negativă asupra activităților 

turistice.  

Analiza grosimii stratului de zăpadă poate determina dacă zona permite dezvoltarea sporturilor 

de iarnă. Într-o iarnă obişnuită, ninsorile cad aproximativ 35 de zile pe an, numărul mediu de 

zile cu straturi de zăpadă fiind de aproximativ 61 de zile.  

Depresiunea Bârsei şi, implicit, municipiul Codlea este supusă iarna unor invazii de aer rece şi 

umed, venit din nordul şi nord-vestul Europei, care aduce zăpadă şi ger. Vânturile dominante, 

cu frecvenţa cea mai mare, sunt cele din nord-vest. Vânturile locale sunt brizele de munte şi 

Vântul Mare (Mâncătorul de zăpadă) care se manifestă la începutul primăverii. Vara predomină 

vânturile oceanice umede din vestul Europei, care determină ploile bogate din acest anotimp. 

Evenimentele climatice, în special  cele catalogate ca fiind extreme, au atras atenţia în ultima 

perioadă, deoarece este o certitudine faptul că societatea, în general, şi ţările în curs de 

dezvoltare, în particular, se confruntă cu o vulnerabilitate crescută impusă de schimbările 

climatice, efectele acestora având un impact important în derularea activității turistice.  

În  ansamblu,  principalele  efecte  ale  schimbărilor  climatice (temperaturile  în  creştere,  

reducerea stratului de zăpadă, frecvenţa şi intensitatea sporită a evenimentelor extreme,  

reducerea biodiversităţii, incendii mai mari şi mai dese ale pădurilor etc.) vor avea următoarele 

efecte negative asupra sectorului turistic: activităţile turistice vor avea o sezonalitate diferită; 

vor exista mai multe riscuri pentru sănătate; unitățile de cazare vor avea un grad de ocupare 

variabil în funcție de specific; zonele destinate sporturilor de iarnă vor avea mai puţină zăpadă 

şi vor înregistra costuri suplimentare pentru producerea zăpezii artificiale; sezonul turistic de 

iarnă va fi mai scurt; evenimentele meteorologice extreme pot afecta atracţiile turistice naturale, 

cât și infrastructura, patrimoniul istoric și arhitectural.  

Elementele climatice de risc cu impact asupra frecvenţei turistice sunt: diferenţele sezoniere 

pluviometrice; variaţiile termice diurne; nivelul umidităţii atmosferice; maladiile climatice; 

vântul; luminozitatea şi cromatica atmosferei. 

 

 



 

 

5.3.3. POTENȚIALUL TURISTIC AL HIDROGRAFIEI 

Principalele cursuri de apă din zona oraşului Codlea fac parte din bazinul hidrografic al râului 

Olt şi sunt următoarele: 

➢ pârâul Vulcăniţa care trece prin localitate; 

➢ pârâul Bârsa situat la cca 2 km sud, între oraşele Codlea şi Ghimbav; 

➢ pârâul Hamaradia, situat la cca 5,5 km nord, între oraşul Codlea şi comuna 

Dumbrăviţa89. 

Din zona Măgura Codlei izvorăşte Pârâul de Aur care preia izvorul termal de la Ştrand Codlea 

și alimentează cele două lacuri de agreement existente şi deversează în pârâul Hamaradia.  

În scop de agrement și piscicultură sunt următoarele corpuri de apă: Lacul Codlea I (2.7 ha), 

Lacul Codlea II (4.5 ha) și Lacul Hamaradia – Dumbrăviţa (121 ha). 

5.3.4. POTENŢIALUL TURISTIC AL FAUNEI ȘI FLOREI  

Fauna prezintă interes din punct de vedere cinegetic, fiind bogată şi variată, graţie multitudinii 

biotopurilor întâlnite în Depresiunea Bârsei şi implică numeroase specii interesante, în special 

în arealul rezervaţiei Dumbrăviţa - Rotbav – Măgura Codlei. Astfel, Aria Specială de 

Importanţă Avifaunistică rezervaţiei Dumbrăviţa – Rotbav –Măgura Codlei este caracterizată 

de în primul rând de bogaţia şi diversitatea populaţiilor de păsări sălbatice. Dintre speciile de 

păsări şi animale care habitează în aria Dumbrăviţa putem aminti: Egretta garzetta, Anser 

albifrons, Tadorna tadorna. La acestea se adaugă numeroase specii de mamifere cu habitatul în 

pădurile situate pe teritoriului municipiului (Munţii Perşani – Măgura Codlei): mistreţul, ursul, 

căpriorul, cerbul. 

Cursurile de apă precum şi lacurile din arealul studiat sunt populate cu numeroase specii de 

peşti, o parte a acestora fiind valorificate prin piscicultură. 

Flora este caracterizată prin acelaşi grad ridicat de diversitate. În acesta zonă se realizează o 

interferenţă între speciile eurasiatice cu cele circumpolare, central-europene. Astfel, aria 

protejată Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei adăposteşte suprafeţe întinse acoperite cu stuf 

- Phragmites australis şi papură - Typha spp., dar şi alte plante precum Phalaris arundinacea, 

Gliceria maxima. În zonele acoperite de păduri, în stratul arbustiv apare păducelul (Crataegus 

monogyna), alunul (Coryllus avellana), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), ienupărul 

 
89 Conform Plan Urbanistic General  



 

 

(Juniperus communis), afinul (Vaccinium myrtillus), iar în stratul ierbaceu, păiuşul de munte 

(Festuca drymea), rogozul, horistile, floarea paştilor (Anemone nemorosa), splinuţa (Solidago 

virgaurea), tătăneasa şi altele. 

În zona forestieră, se întâlnește vegetație specifică subzonelor: subzona stejarului, relativ 

restrânsă, unde alături de stejar se întâlneşte carpenul, frasinul, jugastrul, ulmul și alte specii 

arbustive şi plante ierboase caracteristice; subzona fagului sub formă de păduri de amestec fag 

şi molid, frasin, paltin; subzona molidului. Se întâlnesc totodată pajişti secundare de păiuşcă, 

ţepoşică, piptănariţă şi păiuş, specifice zonelor colinare şi depresionare. 

Suprafeţele întinse de păduri favorizează atragerea segmentelor de turişti către activităţi 

caracteristice silvoturismului. Pasionaţii pot accesa un fond de vânătoare ce include căprior,  

mistreț, vulpe, cerb, dar și iepure și pot alege dintr-o gamă variată de posibilităţi pentru 

practicarea pescuitului (lacuri).  

În localitate este autorizată următoarea asociație sportivă de vânătoare și pescuit: Asociația de 

Vânătoare și Pescuit Măgura Codlea.  

5.3.5. POTENȚIALUL TURISTIC AL PATRIMONIULUI PROTEJAT 

La nivelul municipiului Codlea există frumuseţi ale peisajului, precum și specii floristice şi 

faunistice aflate în regim de ocrotire şi care atrag anual numeroşi turişti. O parte din suprafaţa 

administrativă a U.A.T. Municipiul Codlea este inclusă în Reţeaua Ecologică Europeană Natura 

2000. Aria Protejată Dumbrăviţa – Rotbav- Măgura Codlei figurează în Anexa I – Lista ariilor 

de protecţie specială avifaunistică a HG 1284/2007, având codul de identificare ROSPA0037, 

se suprapune parţial cu ariile protejate Complexul Piscicol Dumbrăviţa şi Lacurile Rotbav. 

Lacul Dumbrăviţa şi un heleşteu au statut de Zona Umedă de Importanţă Internaţională (Sit 

Ramsar), declarată prin H.G. 1586/2006.  

Ariile Dumbrăviţa şi Rotbav cuprind zone umede (lacuri, heleştee, ape curgătoare, coate moarte 

ale Oltului, lunca acestui râu, mlaştini, stufăriş, terenuri inundabile) şi terenuri deschise (păşuni, 

fâneţe, terenuri agricole), iar Măgura Codlei în special pădure (mai ales făgete). Dintre speciile 

de păsări pentru care s-a declarat situl, pot fi menţionate: stârcul roşu, egreta mare, barza neagră, 

eretele de stuf, eretele vânăt, raţa roşie, creştetul cenuşiu, cristelul de câmp, huhurezul mare, 

buha mare, ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea de stejar etc. Dintre aceste specii, câteva sunt 

incluse în directivele şi convenţiile europene şi internaţionale privind conservarea 

biodiversităţii (Directiva Păsări a Uniunii Europene, Convenţiile de la Berna şi Bonn etc.). 



 

 

Dintre acestea, mai importante sunt: buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul pitic 

(Ixobrychus minutus), stârcul roşu (Ardea purpurea), egreta mare (Casmerodius albus), barza 

neagră (Ciconia nigra), cârstelul de câmp (Crex crex) etc. 

Aceste specii sunt considerate „ţintă” pentru protecţia lor şi a habitatelor caracteristice la nivel 

local. Întreaga arie reprezintă cel mai important loc de concentrare a păsărilor de apă din judeţul 

Braşov şi unul din cele mai importante din centrul ţării (Transilvania).   

Pe lângă avifauna, aria este importantă atât pentru plantele sale cât şi pentru asociaţiile vegetale 

existente în teritoriu. Dintre plante, sunt importante unele specii rare şi protejate în România 

sau la nivel european. Speciile de plante protejate, incluse în Lista Roşie sunt: Pedicularis 

sceptrum-carolinum, Ligularia sibirica (menţionată şi în Directiva Habitate a UE), Menyanthes 

trifoliata, Comarum palustre, Valeriana simplicifolia, Dactylorhiza incarnata, Epipactis 

palustris, Trollius europaeus. 

Mamiferele sunt şi ele bine reprezentate, importanta fiind vidră (Lutra lutra), specie protejată 

şi inclusă în Directiva Habitate. Zona este potrivită pentru amenajare de pădure parc și de zone 

de liniște. 

5.3.6. RESURSELE TURISTICE ANTROPICE 

Valorile patrimoniului cultural material şi imaterial din municipiul Codlea prezintă potenţial 

antropic și cultural‐istoric, datorită monumentelor istorice prezente, arhitectonice şi de artă, 

muzeelor, instituțiilor culturale  şi, nu în ultimul rând, bunei conservări a civilizaţiei populare 

(folclor, etnografie, artă populară). 

Patrimoniul cultural, atât cel material, cât în special cel imaterial, al municipiului Codlea  este 

bogat și variant. Ansamblurile locuibile specifice zonei s-au individualizat de-a lungul timpului, 

în funcţie de condiţiile istorice şi social-economice.  

Patrimoniul cultural mobil al municipiului Codlea este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, 

arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, 

numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii 

materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta, ale potenţialului 

creator uman şi ale contribuţiei româneşti, precum şi a minorităţilor naţionale la civilizaţia 

universală. Acesta poate fi vizitat în cadrul Muzeului Tradițiilor Codlene.  



 

 

Patrimoniul cultural imobil al municipiului Codlea cuprinde 18 monumente istorice, incluse 

Lista monumentelor istorice, aprobată de ministrul culturii şi cultelor în 2016, din care 6 sunt 

incluse în circuitul turistic, dar și peisajul cultural sau istoric. Acestea constituie o componentă 

importantă a patrimoniului cultural al orașului. De numele lor se leagă evenimente importante 

din istoria naţională, dar şi personalităţi marcante ale culturii, istoriei şi civilizaţiei româneşti. 

Patrimoniul cultural istoric al municipiului Codlea prezintă un potențial semnificativ care poate 

fi valorificat din punct de vedere turistic.  

Cetatea Neagră – Schwarzburg, o altă componentă a patrimoniului cultural imobil, a fost 

ridicată de către Cavalerii Teutoni și coloniștii germani în perioada 1211-1225, pe vârful unui 

deal (980 m), pe muntele Măgura Codlei. Cetatea a avut rol de refugiu și supraveghere a 

drumului comercial care lega Țara Bârsei de Provincia Sibiului, așa numitul „drum al Sașilor”. 

Cetatea a rezistat până în anul 1345, când a fost distrusă probabil prin incendiere în timpul 

invaziei tătarilor și nu a mai fost reconstruită niciodată. Macheta Cetății Negre este expusă în 

Muzeul Tradițiilor Codlene90. 

Patrimoniul cultural imaterial include tradiții și expresii culturale imateriale, cum sunt: 

manifestările cultural-artistice, datinile și obiceiurile. Periodic sunt organizate la nivelul 

localității manifestări cultural-artistice cu participare naţională şi internaţională. De asemenea, 

sunt repectate obiceiurile şi sărbătorile tradiţionale specifice zonei. Meşteşugurile practicate în 

zonă sunt  promovate în cadrul târgurilor și a diverselor expoziţii organizate de către autorităţi. 

Ansamblul folcloric „Măgura” al Casei de Cultură a Municipiului Codlea a fost înființat în 

1959, în cadrul întreprinderii „Măgura” și promovează patrimoniul artistic prin punerea în scenă 

de dansuri, obiceiuri populare și tradiții, cântece populare vocale și instrumentale, taraf și 

orchestră înscriindu-se în tonul autenticității și originalității folclorului românesc.  

Ansamblul dispune de un patrimoniu de costume variat putând astfel să reprezinte cu succes 

următoarele zone folclorice: Făgăraș, Dăișoara, Crihalma, Someș, Sibiu ,Oaș ,Banat, Bran, 

Oltenia.  Ansamblul „Măgura” a adăugat în repertoriul său, în anul 2010, un dans care datează 

din anul 1840, denumit „ROMANA”. 

 
9090 Informație preluată de pe site-ul: https://brasovtourism.app/places/cetatea-neagra-schwarzburg-
comj2y9lraudnw 



 

 

Ansamblul folcloric Măgura dispune de o recuzită specifică pentru punerea în scenă a 

obiceiurilor populare tradiționale de muncă din viața poporului român, fiecare obicei având 

recuzita necesară. Astfel, putem aminti de: Obiceiul de primăvară „PLUGARUL”, Obiceiul de 

vară ,,CUNUNA SECERĂTORILOR”, Obiceiul de iarnă ,,CEATA DE FECIORI’’ și 

,,SEZĂTOAREA” și Obiceiul de peste an ,,NUNTA TRANSILVĂNEANĂ”. 

5.3.7. INFRASTRUCTURA TURISTICĂ 

Atunci când vorbim de infrastructura turistică (baza tehnico-materială) ne referim la: 

capacităţile de cazare şi alimentaţie publică; reţeaua de servicii complementare aferente 

turismului, mijloacele de tratament și agrement (pârtii de schi, trasee turistice etc.).  

De calitatea infrastructurii turistice depinde: modul de valorizare (redus/ridicat) a fondului 

turistic; gradul de satisfacere (complet/incomplet) al cererii turistice în funcţie de diversitatea 

serviciilor turistice oferite; asigurarea unui consum turistic (inferior/superior). 

De asemenea, centrele de informare turistică și agențiile de turism din județ au un rol important 

în promovarea și comercializarea serviciilor turistice locale. Serviciile de intermediere, precum 

rezervările de locuri în mijloace de transport, în hoteluri şi restaurante, la manifestările cultural 

- artistice şi sportive etc., închirierile (de mijloace de transport, de echipamente sportive), 

asigurările pe timpul călătoriilor, serviciile de salvamont etc. sunt, de asemenea, componente 

importante care întregesc produsul turistic.  

CAPACITATEA DE CAZARE ȘI DE ALIMENTAȚIE 

În urma  analizei structurilor de primire turistică la nivelul municipiului Codlea, se observă 

scăderea numărului acestora în perioada 2014-2020 cu 50%. La nivelul anului 2020 în 

municipiu erau 2 structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, 1 pensiune 

turistică și o pensiune agroturistică. La acestea se adaugă încă o structură de primire turistică 

înființată în anul 2021 (care nu figurează în acest moment în statisticile oficiale) de tipul căsuțe 

camping, cu o capacitate de 30 locuri.  

 

 

 



 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 4 4 3 2 2 3 2 

Vile turistice - - - - - 1 - 

Pensiuni turistice 4 4 3 2 2 2 1 

Pensiuni agroturistice - - - - - - 1 

Tabelul Nr. 38 - Evoluția numărului de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare91 

Din cele 7 structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate aflate în registrul 

gestionat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în prezent în municipiul 

Codlea sunt în funcțiune 3 unități de cazare.   

Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată), reprezentată de numărul de locuri de cazare 

de folosință turistică, a avut o evoluție descendentă în perioada 2014-2020, scăzând de la 88 

locuri în 2014 la 42 locuri în 2020. Dacă nu am lua ca reper pentru analiza evoluției anul 2020, 

se observă că în anul 2019 numărul total de locuri de cazare a crescut de la 56 (cât era în 2018) 

la 86 locuri.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 88 86 76 56 56 86 42 

Vile turistice - - - - - 30 - 

Pensiuni turistice 88 86 76 56 56 56 22 

Pensiuni agroturistice - - - - - - 20 

Tabelul Nr. 39 - Evoluția capacității de cazare turistică existentă (nr. locuri de cazare)92 

În ceea ce priveşte capacitatea de cazare turistică în funcţiune (nr. de locuri de cazare puse la 

dispoziţia turiştilor de către structurile de primire turistică, ţinând cont de numărul de zile cât 

acestea sunt deschise)  la nivelul municipiului Codlea, între 2014 şi 2020, aceasta a scăzut cu 

39,46 %. Raportându-ne doar la perioada 2014-2019, observăm că a crescut numărul locurilor 

de cazare-exprimat în zile în anul 2019, comparativ cu anii anteriori.  

 
91 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
92 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 



 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 25182 23654 20496 20440 20440 25960 15246 

Vile turistice - - - - - 5520 2040 

Pensiuni turistice 25182 23654 20496 20440 20440 20440 9526 

Pensiuni agroturistice - - - - - - 3680 

Tabelul Nr. 40 - Evoluția capacității de cazare turistică în funcțiune (nr. locuri -zile)93 

În funcție de tipul structurii de primire turistică, numărul de locuri de cazare a  cunoscut în 

perioada 2014 -2020 următoarea evoluție: în vile turistice a scăzut cu -63,04%; în pensiuni 

turistice a scăzut cu 53,4%.  

În municipiul Codlea sunt unităţi de alimentaţie publică în cadrul structurilor de primire 

turistice cu funcțiuni de alimentație clasificate de tipul restaurente și baruri, care pot asigura 

servicii turiștilor.  

ITINERARII SPECIFICE 

Zona montană beneficiază de 6 trasee turistice ce întregesc potenţialul de dezvoltare al 

turismului montan în municipiul Codlea. Traseele omologate care pot fi practicate în zonă sunt: 

Denumire traseu Administrator Amplasare Judeţ 

Codlea (Zona Maial) - Poiana Mărul Dulce - 

Cetatea Neagră 

Consiliul Județean 

Brașov 

Munții 

Perșani 
Brașov 

Codlea (Zona Maial) - Poiana Mărul Dulce - 

Vf. Măgura Codlei 

Consiliul Județean 

Brașov 

Munții 

Perșani 
Brașov 

Codlea (Zona Maial)  - Valea Trei Fântâni - 

Piatra Albă - Vf. Măgura Codlei 

Consiliul Județean 

Brașov 

Munții 

Perșani 
Brașov 

Codlea (Zona Maial)  - Ștrandul Codlea - 

Zona Carieră (traseu de legătură spre Vf. 

Măgura Codlei) 

Consiliul Județean 

Brașov 

Munții 

Perșani 
Brașov 

 
93 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 



 

 

Denumire traseu Administrator Amplasare Judeţ 

Ștrandul Codlea/Lacul 1 - Vf. Măgura 

Codlei - Cetatea Neagră 

Consiliul Județean 

Brașov 

Munții 

Perșani 
Brașov 

Zona Carieră - Poiana lui Rușeț - Vf. 

Măgura Codlei 

Consiliul Județean 

Brașov 

Munții 

Perșani 
Brașov 

Gara Dumbrăvița Bârsei - Dealu Frumos - 

DN1 - Cariera Veche 

Consiliul Județean 

Brașov 

Munții 

Perșani 
Brașov 

Tabelul Nr. 41 – Traseele turistice din Municipiul Codlea94 

PÂRTII DE SCHI 

La nivelul municipiului Codlea nu există amenajate pârtii de schi, însă avantajul de se afla la 

15 km de Brașov, oferă posibilitatea turiștilor de a accesa în imediata apropiere pârtiile de schi 

din județului Brașov, care are omologate următoarele: 

Denumire pârtie 

schi 
Administrator Amplasare Județ 

Lungime 

(metri) 

Grad de 

dificultat

e 

Zănoaga - 

Subteleferic 

S.C. Telefericul 

S.R.L. 
Bran - Poarta Braşov 620 medie 

Zănoaga - 

Variantă 

S.C. Telefericul 

S.R.L. 
Bran - Poarta Braşov 660 medie 

Stadion 
S.C. Ana Teleferic 

S.A. 
Poiana Braşov Braşov 325 - 

Sub Teleferic 

ICPAT 

S.C. Ana Teleferic 

S.A. 
Poiana Braşov Braşov 495 - 

Ruia 
S.C. Ana Teleferic 

S.A. 
Poiana Braşov Braşov 540 - 

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



 

 

Denumire pârtie 

schi 
Administrator Amplasare Județ 

Lungime 

(metri) 

Grad de 

dificultat

e 

Bradul 
S.C. Ana Teleferic 

S.A. 
Poiana Braşov Braşov 465 - 

Slalom 
S.C. Ana Teleferic 

S.A. 
Poiana Braşov Braşov 550 - 

Kanzel 
S.C. Ana Teleferic 

S.A. 
Poiana Braşov Braşov 450 - 

Subteleferic 
Primăria oraşului 

Predeal 
Predeal Braşov 1200 - 

Clăbucet 
Primăria oraşului 

Predeal 
Predeal Braşov 2100 - 

Cocoşul 
Primăria oraşului 

Predeal 
Predeal Braşov 2250 - 

Clăbucet Variantă 
Primăria oraşului 

Predeal 
Predeal Braşov 790 - 

Clăbucet Sosire 
Primăria oraşului 

Predeal 
Predeal Braşov 800 - 

Cocoş 
S.C. Lacoli 

Prodimpex S.R.L. 
Pârâul Rece Braşov 520 -- 

Cheile Grădiştei 
S.C. Cheile 

Grădiştei S.R.L. 
Moieciu Braşov 470 - 

Drumul Roșu 
Primăria Mun. 

Brașov 
Poiana Braşov Braşov 4752 ușoară 

Sulinar 
Primăria Mun. 

Brașov 
Poiana Braşov Braşov 3394 medie 



 

 

Denumire pârtie 

schi 
Administrator Amplasare Județ 

Lungime 

(metri) 

Grad de 

dificultat

e 

Lupului 
Primăria Mun. 

Brașov 
Poiana Braşov Braşov 2605 dificilă 

Sub Teleferic 
Primăria Mun. 

Brașov 
Poiana Braşov Braşov 2200 dificilă 

Piatra Craiului 
SC Cheile 

Grădiștei SRL 
Fundata Braşov 267 medie 

Clincea 
S.C. Telefericul 

S.R.L. 
Bran - Poarta Braşov 650 medie 

Junior 
S.C. Telefericul 

S.R.L. 
Bran - Poarta Braşov 252 ușoară 

Fundata 
SC Cheile 

Grădiștei SRL 
Fundata Braşov 270 medie 

Tabelul Nr. 42 – Lista pârtiilor de schi aflate in proximitatea Municipiului Codlea95 

CENTRE DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ 

La nivelul municipiului Codlea nu este înființat un Centru Național de Informare și Promovare 

Turistică, însă informațiile turistice pot fi obținute de la reprezentanții Serviciului de Promovare 

Centru Istoric, ale căror birouri se găsesc în incinta Muzeului Codlei (str. Lungă nr. 113), la 

etaj. În fața muzeului este montat un indicator specific unui punct de informare turistică, acel 

„i” pe fundal albastru, pe care îl caută toți turiștii aflați pentru prima oară într-o destinație nouă. 

Este important de precizat faptul că la nivelul județului există astfel de centre care promovează 

localitatea Codlea prin materialele de promovare puse la dispoziție (Centrul de Informare și 

Promovare Turistică Ghimbav, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Predeal, 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Poiana Brașov, Centrul Național de 

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



 

 

Informare și Promovare Turistică Făgăraș, Centrul Național de Informare și Promovare 

Turistică Râșnov). 

AGENȚII DE TURISM 

Piaţa produsului turistic specifică județului Brașov include și bunuri şi servicii concepute să 

satisfacă cererea de vacanţe şi călătorii de afaceri. Majoritatea agenţiilor de turism se limitează  

la vânzarea de bilete de tratament sau de pachete turistice de servicii, evitând crearea de produse 

turistice atractive pentru turiştii doritori să viziteze destinațiile din județ. Distribuţia serviciilor 

turistice, respectiv ansamblul activităţilor menite să pună la dispoziţia consumatorului produse 

turistice, întrebuinţează mai multe canale precum agenţii de turism,  centre de informare 

turistică, centrale de rezervări, rețele sociale, internetul, sau chiar spaţiile de cazare propriu-

zise. 

În prezent, internetul constituie preponderent o sursă de informare asupra produselor  turistice 

comercializate, iar rezervările on-line ca și utilizarea rețelelor sociale (Facebook, 

Instagram, Twitter ș.a.), au crescut considerabil în ultima perioadă. Numărul ghizilor locali sau 

naționali este redus şi, în ciuda varietăţii şi unicităţii atracţiilor, există, de asemenea, un număr 

mic de ghizi specializaţi, monitori şi instructori sportivi. Personalul din turism, deţine puţine 

informaţii cu privire la modalitatea de administrare și promovare a spaţiilor de cazare 

(marketing, revenue management etc.), respectiv de creare de produse turistice noi, majoritatea 

pensiunilor oferind numai servicii de bază (de cazare și în măsură mai mică și de masă). 

La nivelul județului Brașov sunt licențiate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 

și Turismului un număr de 144 agenții de turism, iar în municipiul Codlea 1 agenție de turism 

de tipul organizatoare (CĂLĂTOREȘTE CU DRAGOȘ). 

5.3.8. ANALIZA CIRCULAȚIEI TURISTICE 

În acest subcapitol au fost analizați următorii indicatori ai circulației turistice: numărul de sosiri 

și de înnoptări turistice în localitate și pe tipuri de structuri de primire cu funcțiune de cazare, 

indicele de utilizare a capacității de cazare, durata medie a sejurului. 

Numărul de sosiri turistice în localitate a evoluat, în perioada 2014 -2020, după cum urmează:  

la nivelul total a scăzut cu 68,87%, la nivelul vilelor turistice a scăzut cu 70,30%, la nivelul 

pensiunilor turistice a scăzut cu 81,27% (2014 comparativ cu 2020). Analiza evoluției pe ultimii 

7 ani, arată că a scăzut atât numărul turiștilor, cât și capacitatea unităților de cazare.  



 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 3235 1775 1860 1379 3079 4332 1007 

Vile turistice - - - - - 532 158 

Pensiuni turistice 3235 1775 1860 1379 3079 3800 606 

Pensiuni agroturistice - - - - - - 243 

Tabelul Nr. 43 - Evoluția numărului de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică 

(număr persoane)96 

 

 

Figura Nr. 96 – Evoluția sosirilor turiștilor în structurile de primire turistică 

 

Evoluţia numărului de  înnoptări turistice la nivelul localității Codlea  se oglindeşte în evoluţia 

generală a circulației turistice, unde s-a înregistrat o scădere cu 70,21% în anul 2020, 

comparativ cu 2014.  

 
96 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 6070 3495 4029 3037 5713 7805 1808 

Vile turistice - - - - - 724 251 

Pensiuni turistice 6070 3495 4029 3037 5713 7081 1053 

Pensiuni agroturistice - - - - - - 504 

Tabelul Nr. 44 - Evoluția numărului de înnoptări în structuri de primire turistică97 

 

 

Figura Nr. 97 - Evoluția numărului de înnoptări în structuri de primire turistică 

În ceea ce priveşte ponderea numărului de înnoptări turistice la nivel de tipuri structuri în totalul 

înnoptărilor turistice din municipiul Codlea, în anul 2020 pensiunile turistice dețin ponderea 

cea mai mare de 58%, pensiunile agroturistice dețin 29% din total înnoptări iar vilele turistice 

au 14%. 

Raportat la numărul de turiși sosiți în structurile de primire turistică, se observă că în anul 2020 

un turist a petrecut o medie de 1,8 nopți în municipiul Codlea.  

 
97 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
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La nivel de înnoptări pe luni calendaristice, vârful este caracteristic verii, cu un maxim în 

august, dar și începutului de aprilie și decembrie, cu ocazia sărbătorilor pascale sau de Crăciun, 

când se înregistează creșteri. Din analiza numărului total de locuri–zile la nivel de localitate, 

rezultă că lunile cele mai benefice pentru activitatea de turism sunt cele începând cu aprilie și 

până în decembrie, cu un vârf de sezon în lunile aprilie, august și decembrie. Lunile mai, 

septembrie, octombrie și noiembrie înregistrează, cu mici variații, cam aceleași valori de sosiri 

turistice lunar. În celelalte luni ale anului, numărul de sosiri turistice este mai redus cu cca. 40% 

față de cele din lunile de primăvară și toamnă. 

Structuri de 

cazare 
ian. feb. mar. apr. mai iunie iulie aug. sept. oct. nov. dec. 

2014 

Total 389 687 360 539 489 377 582 625 331 617 490 584 

Pensiuni 

turistice 
389 687 360 539 489 377 582 625 331 617 490 584 

2015 

Total 182 527 287 353 183 244 303 536 401 184 137 158 

Pensiuni 

turistice 
182 527 287 353 183 244 303 536 401 184 137 158 

2016 

Total 571 338 414 337 305 389 370 386 375 136 154 254 

Pensiuni 

turistice 
571 338 414 337 305 389 370 386 375 136 154 254 

2017 

Total 185 165 128 202 424 286 388 293 262 264 222 218 

Pensiuni 

turistice 
185 165 128 202 424 286 388 293 262 264 222 218 



 

 

Structuri de 

cazare 
ian. feb. mar. apr. mai iunie iulie aug. sept. oct. nov. dec. 

2018 

Total 160 79 128 926 668 606 643 732 566 410 218 577 

Pensiuni 

turistice 
160 79 128 926 668 606 643 732 566 410 218 577 

2019 

Total 400 344 325 386 438 570 784 1130 839 733 793 1065 

Vile turistice : : : : : : 184 117 122 106 90 105 

Pensiuni 

turistice 
400 344 325 386 438 570 598 1013 717 627 703 960 

2020 

Total 536 469 145 : : 48 72 96 112 92 104 134 

Vile turistice 126 105 20 : : : : : : : : : 

Pensiuni 

turistice 
410 364 125 : : 48 : : 30 20 24 32 

Pensiuni 

agroturistice 
: : : : : : 72 96 82 72 80 102 

Tabelul Nr. 45 - Evoluția sosirilor turiștilor în structuri de primire turistică pe luni în 

municipiul Codlea98 

Anul 2020 a fost atipic din punct de vedere al circulației turistice, având în vedere că multe 

unități de cazare turistică nu au funcționat sau au avut restricții datorate pandemiei cu virusul 

Sars-Cov-2, aspect reliefat și în analizele de mai sus, atât în numărul de turiști, cât și în numărul 

de înnoptări sau al circulației turistice pe luni.  

Durata medie a sejurului este un indicator al circulaţiei turistice, care semnifică numărul mediu 

de zile de ședere a turiştilor într-o anumită zonă turistică. Din datele prezentate în tabelul de 

 
98 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 



 

 

mai jos se poate observa că în perioada de referință durata medie a sejurului a înregistrat o 

scădere. În anii 2015-2017 durata medie a sejurului a fost de peste 1,8 zile. Cea mai mare 

valoare în perioada analizată s-a înregistrat în anul 2017 (2,20 zile), datorată numărului mare 

de înnoptări în unităţile de cazare.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Durată medie sejur 1,88 1,97 2.17 2,20 1.86 1,80 1,80 

Tabelul Nr. 46 - Evoluția duratei medii a sejurului în structuri de primire turistică 99 

 

5.3.9. TIPURI DE TURISM 

În acest subcapitol au fost analizate formele de turism care prezintă o importanță deosebită 

pentru turismul municipiului Codlea. Cu ocazia cercetărilor de piață aprofundate pentru 

realizarea Studiului de Brand și de Marketing al României (Ministerul Turismului, 2018), au 

fost evidențiate avantajele competitive ale României, care au relevat formele de turism cheie: 

turismul rural, turismul în natură și de aventură, circuitele turistice sau turismul cultural, 

turismul de sănătate, turismul de tip city break, a căror dezvoltare și promovare poate determina 

consolidarea poziției de destinații turistice atractive pe piața turistică. În conformitate cu aceste 

studii de piață, dar ținând cont de particularitățile municipiului Codlea, considerăm că în 

perspectivă, odată cu ieșirea din pandemia de Covid 19, se pot dezvolta formele de turism 

analizate mai jos.  

Turismul reprezintă pentru municipiul Codlea un sector economic care dispune de un valoros 

potenţial de dezvoltare, neexploatat încă suficient şi care poate deveni o sursă de atractivitate 

atât a investitorilor cât şi a turiştilor (români şi străini). Potențialul existent este dat de prezenţa 

resurselor naturale şi culturale de o mare diversitate şi armonios repartizate în teritoriu care dau 

posibilitatea practicării unei game variate de forme de turism. Investiţiile pentru modernizarea 

infrastructurii generale și a celei turistice specifice, pot revigora cu siguranţă turismul în zonă, 

iar acesta la rândul său poate ajuta la dezvoltarea economică durabilă a comunității locale. 

 

 

 
99 Sursa datelor: Calcul consultant în baza datelor furnizate de Institutul Naționale de Statistică 



 

 

TURISMUL CULTURAL ȘI ISTORIC 

Turismul cultural și istoric este o formă de turism centrată pe mediul cultural (incluzând 

peisajele destinaţiei), valorile şi stilurile de viaţă, patrimoniul local, arta plastică şi cea a 

spectacolelor, tradiţiile şi resursele comunităţii, respectiv atracțiile turistice de o importanță 

majoră pentru patrimoniul istoric al județului și implicit al regiunii. Municipiul Codlea 

beneficiază de o identitate culturală importantă prin intermediul obiectivelor religioase, 

clădirilor de patrimoniu. 

Dintre cele mai importante amintim:  

➢ Biserica Evanghelică C.A Fortificată, cel mai vechi şi mai important monument al 

Codlei (sec.XIII) este singura din Ţara Bârsei fără turn ataşat corpului clădirii. 

Clopotniţa, este cea mai înaltă clădire din Codlea, având 65 m înălțime și adăpostește 

în interior patru clopote, cu cel mai vechi din anul 1892 și un ceas din anul 1906. 

Tavanul casetat din lemn, datează din anul 1702 și are 252 de casete pictate în mod unic, 

cu elemente florale la baza cărora stă Roza lui Martin Luther. Orga barocă a fost 

construită în anul 1783 și dispune de două claviaturi, un pedalier, 28 de registre şi 2000 

de tuburi. 

➢ Muzeul Tradițiilor Codlene, este amenajat din anul 2016, într-o clădire monument 

istoric din 1829, fosta primărie veche și găzduiește parte din istoria locală, fiind expuse 

bunuri patrimoniale care aduc laolaltă tradiții și obiceiuri străvechi.  

➢ Biserica Ortodoxă Română Codlea, cu hramul „Înălțarea Domnului”, este prima 

biserică ortodoxă din Codlea și a fost construită în anul 1783. Până la zidirea acesteia, 

credincioșii se adunau într-o capelă. Ei aveau și cimitir, după cum atestă o cruce ce 

datează din anul 1726 și care acum se află așezată în curtea bisericii, în fața teiului, care 

a fost sădit în anul 1783.  

➢ Prima școală românească de stat (în prezent Liceul Teoretic „Ioan Pascu” Codlea), a 

fost ridicată în anul 1928 când s-a pus prima piatra de temelie și s-a turnat fundația, 

aceasta fiind recepționată în data de 9 ianuarie 1933. Proiectul a fost propus de către 

Ioan Pascu, ajuns director în anul 1921. Demersurile sale și girul ministrului Cultelor și 

Învățământului, dar și al codlenilor, au dus la îndeplinirea planului său. Astfel, că în 

anul 1934, școala a fost inaugurată în mod oficial. Noua și frumoasa construcție din 



 

 

parcul denumit atunci Parcul Regele Carol I (în prezent Parcul cu Soare), dăinuiește ca 

un simbol peste timp. 

TURISMUL ÎN NATURĂ ȘI DE AVENTURĂ, SPORTIV ȘI DE VÂNĂTOARE 

Acest tip de turism include și turismul de aventură, în contextul în care formele de relief permit 

practicarea unor activităţi cu grad de risc sporit şi eforturi fizice mai intense. Cicloturismul 

poate fi practicat în zonă. 

De asemenea, dezvoltarea turismului sportiv este favorizată de existența peisajelor naturale 

formate în zonele lacurilor. Existenţa unor importante areale împădurite ce deţin un fond 

cinegetic deosebit de valoros pentru practicarea vânătorii sportive completează potenţialul 

turistic natural al zonei, completat de bogăţia faunei piscicole.  Domeniul schiabil este dezvoltat 

doar în zona Brașovului, aflat la o distanță mică de municipiul Codlea.  

La Codlea există următoarele posibilități de practicare a turismului în natură: Drumeții pe 

traseele turistice de pe muntele Măgura Codlei. 

Administrația publică locală a amenajat 6 trasee turistice de pe Muntele Măgura Codlei, care 

sunt omologate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din anul 2021 și sunt 

următoarele: 

Traseul Nr. 1 -  Triunghi albastru (TA) 

Codlea (Zona Maial) - Poiana Mărul Dulce - Cetatea Neagră= 5,1 km ; 

Traseul Nr. 2 - Triunghi roșu (TR) 

Codlea (Zona Maial) – Poiana Mărul Dulce - Vf. Măgura Codlei= 4,8 km; 

Traseul Nr. 3 -Triunghi galben (TG) 

Codlea (Zona Maial) – Valea Trei Fântâni – Piatra Albă - Vf. Măgura Codlei= 3,4 km; 

Traseul Nr. 4 - Punct galben (PG) 

Codlea (Zona Maial) – Ștrandul Codlea – Zona Carieră= 4,6 km;  

Traseul Nr. 5 (de creastă) - Punct roșu (PR) 

Ștrandul Codlea / Lacul 1 - Vf. Măgura Codlei - Cetatea Neagră= 5,4 km;  

Traseul Nr. 6- Cruce albastră (CA)  

Zona Carieră- Poiana lui Rușeț - Vf. Măgura Codlei= 5,5 km;  



 

 

Acestea duc spre obiectivele de importanță turistică: Măgura Codlei (1292 m altitudine), ruinele 

Cetății Negre (sec XIII) și Ștrandul Codlei (1904) cu lacurile aferente și care atrag anual un 

număr mare de turiști. Dificultatea mică și medie a traseelor, te îmbie la drumeții relaxante în 

natură alături de familie și prieteni, într-un cadru natural deosebit. 

Vârful „Măgura Codlei”, cu altitudinea de 1292 m, face parte din Munții Perșanilor, din  

gruparea muntoasa a Carpaților de Curbură, reprezentând grupa sudică a Carpaților Orientali și 

reprezintă un punct principal de atracție al orașului mai ales pentru iubitorii de munte și trasee 

montane. Măgura Codlei are și rol de barometru al Țării Bârsei. În funcție de prezența sau lipsa 

caciulii de nori, vremea va fi inchisă sau senină. Zona Măgurei Codlei este sub influența unor 

curenți de aer ascendenți și descendenți foarte puternici, care pun în pericol aparatele de zbor. 

O parte din suprafaţa administrativă a U.A.T. Municipiul Codlea este inclusă în Reţeaua 

Ecologică Europeană Natura 2000 (Sit Natura 2000) 

Cetatea Neagră- Schwarzburg, a fost ridicată de către  Cavalerii Teutoni și coloniștii germani 

în perioada 1211-1225, pe  vârful unui deal (980 m), pe muntele Măgura Codlei. Cetatea a avut 

rol de refugiu și supraveghere a drumului comercial care lega Țara Bârsei de Provincia Sibiului, 

așa numitul „drum al Sașilor”.Cetatea  a rezistat până în anul 1345, când a fost distrusă probabil 

prin incendiere în timpul invaziei tătarilor și nu a mai fost reconstruită niciodată. Macheta 

Cetății Negre este expusă în Muzeul Tradițiilor Codlene. 

 

TURISM SPORTIV 

În fiecare an, în luna octombrie, pe raza municipiului Codlea, se organizează de către Fundația 

Rafael o competiție sportivă caritabilă, ce reunește oameni iubitori de natură, de mișcare și de 

semeni, denumită „Maratonul Montan Rafael”. Evenimentul aflat la cea de-a șaptea ediție, este 

deschis atât profesioniștilor, cât și amatorilor din întreaga țara și cuprinde următoarele curse: 

cursa copiilor,  cursa de 5 km, cursa de 10 km, semimaraton 21 km, maraton 42 km. 

Competiția sportivă adună în fiecare ediție un număr impresionant de competitori din toată țara 

(de ordinul sutelor) devenind astfel un eveniment renumit și îndrăgit la nivel național. 

 

 



 

 

TURISM DE VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT 

În localitate există următoarele asociații sportive de vânătoare și pescuit, care desfășoară 

periodic diverse competiții în domeniu:  

➢ Asociația de Vânătoare și Pescuit Sportiv Măgura Codlea 

➢ Asociația Sportivă și de Pescuit ASG Carp  

➢ Asociația Club Sportiv Pescuit Pitzi 

Suprafeţele întinse de păduri favorizează atragerea segmentelor de turişti către activităţi 

caracteristice silvoturismului. Pasionaţii pot accesa un fond de vânătoare ce include căprior,  

mistreț, vulpe, cerb, dar și iepure și pot alege dintr-o gamă variată de posibilităţi pentru 

practicarea pescuitului (lacuri).  

TURISM BALNEAR, MEDICAL ȘI DE WELLNESS 

Încă din vremuri antice, băile și izvoarele minerale erau recunoscute în Imperiul Roman pentru 

calitățile lor curative. Astăzi, turiştii care doresc relaxare şi îngrijire prin metode de întreţinere 

locale, tratamente unice, bazate pe produse naturale, cu un raport atractiv calitate - preţ, 

redescoperă aceste nestemate ale subsolului (băile și izvoarele minerale) ce aduc echilibrul atât 

de necesar vieții cotidiene. Turismul balnear poate fi practicat în localitate, având în vedere că 

există izvoare de apă minerală ce pot fi exploatate şi în interes turistic sau amenajate pentru 

recreere şi odihnă. 

La Codlea se află încă în curs de amenajare „Centrul de sănătate Codlea”, care este un proiect 

de utilitate publică, inițiat și finanțat prin intermediul Fundației umanitare „Apa Iordanului” și 

se află în zona de agrement Geamana. Centrul va dispune de o bază de investigații și tratament, 

oferind viitorilor pacienți programe de îmbunătățire a stilului de viață, dietoterapie și nutriție 

adecvată, seminare medicale și consiliere specifică". Punerea în funcțiune a acestui obiectiv 

este prevăzută pentru sfârșitul lunii iunie 2022, la o capacitate de 40 de locuri (cca. 2/3 din 

capacitatea totală proiectată). 

TURISM GASTRONOMIC ȘI OENOLOGIC 

Practicarea acestui tip de turism la nivelul municipiului Codlea este asigurată de existența 

locațiilor și punctelor de atracție turistică ce oferă vizitatorilor interesați posibilitatea de a 

degusta în locurile de servit masa din oraș, mâncăruri tradiționale și nu numai.  



 

 

Mâncăruri tradiționale pot fi oferite atât în restaurantele cu specific, dar și în cadrul unor 

evenimente dedicate gastronomiei (cum ar fi festivaluri). De asemenea la Codlea se prepară un 

desert local, vechi de mai bine de 100 de ani, denumit Prăjitura cu piper „Coca-n foi”, care este 

promovată din ce în ce mai mult la târguri de turism și turiștilor aflați în info trip-uri. 

TURISM DE TIP ”CITY-BREAK” 

Organizarea diverselor evenimente la nivelul localității creează premisele necesare dezvoltării 

acestui tip de turism. De asemenea, municipiul Codlea beneficiază de obiective turistice 

concentrate pe o suprafață ce asigură accesul și călătoria între acestea într-un timp relativ scurt, 

aspect ce favorizează dezvoltarea turismului de week-end de tip ”City-break”.  

Se dorește crearea unor pachete turistice de două-trei zile, care să determine turiștii să rămână 

în zonă pentru descoperirea atracțiilor cultural – istorice din oraș, dar și a celor naturale de pe 

Măgura Codlei. 

Turismul ecvestru este o formă de turism tot mai cautată de turiști, în special pentru trasee 

călare, trasee cu atelaje, precum și cursuri de călărie de agrement. În zonă există centre ecvestre 

și crescători de cai care ar putea contribui la dezvoltarea acestui tip de turism.  

Turismul educațional practicat cu scopul de a îmbunătăți procesul de educare, de îmbogățire a 

experiențelor educaționale include pachete turistice ce includ tabere, excursii, cursuri de limbă 

străină în natură, cursuri de orientare etc. Atracţiile turistice adresate în mod special elevilor şi 

tinerilor sunt centrele de agrement unde se pot organiza tabere de agrement sau tabere tematice 

(mixte – agrement şi elemente educaţionale, cum sunt învăţarea meşteşugurilor populare sau 

studierea limbilor străine), dar şi alte produse educaţionale speciale pentru acest segment 

(tabere tematice organizate de muzee sau de spaţii de cazare private, cursuri de turism montan 

ecologic).  

Periodic sunt organizate pe raza municipiului Codlea diverse tabere care atrag elevii din 

unitățile de învățământ și care oferă posibilitatea acestora de a învăța diverse meșteșuguri și 

îndeletniciri vechi, orientare turistică și tehnici de supraviețuire în natură, diverse activități 

recreative și educative (exp: Tabăra „Arta Sportului - Sportul Artei", organizat de 

Despărțământul Astra " Dr. Nicolae Căliman" Codlea la Casa Artelor Tradiționale "Neculai 

Diaconu", Tabara Medievală organizată de Asociația Cetatea Neagră Codlea, Tabere de corturi, 

etc). 



 

 

6. MEDIU ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

Problemele de mediu sunt din ce în ce mai importante pentru cetățenii orașelor din România. 

Poluarea aerului, traficul și infrastructura de sănătate sunt principalele trei probleme ale orașelor 

românești, identificate de cetățeni în cadrul Barometrului Urban 2020. În mod evident, aceste 

probleme de mediu sunt relevante și pentru un oraș mic cum este Codlea. De altfel Strategia de 

Dezvoltare Locala 2021-2027a Municipiului Codlea, tratează tema Mediului în detaliu. 

Hărțile de mai jos evidențiază faptul că municipul Codlea este străbătut de un drum național cu 

trafic intens, și un drum județean cu trafic intens. În mod evident, tot acest trafic afectează și 

mediul la nivelul municpiului Codlea, în condițiile în care DN1 străbate intravilanul localității 

pe o lungime de 4,3 Km. 

Figura Nr. 98 - Traficul rutier pe drumurile din România 

 

  



 

 

Figura Nr. 99 - Traficul rutier pe drumurile din zona Codlea100 

 

Clima afectează toate orașele, indiferent că sunt mici sau mari, și toate comunitățile trebuie să 

se implice în lupta împotriva schimbărilor climatice. Această este una din cele mai importante 

priorități globale și majoritatea statelor lumii s-au implicat în această luptă. Pentru Uniunea 

Europeană, aceasta este Prioritatea 0 în anii următori și resurse substanțiale au fost puse la 

dispoziția țărilor membre pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Aceasta este 

și una din prioritățile principale ale României, conform Strategiei Naționale de Dezvoltare 

Durabilă 2030, a Politicii Urbane 2035, sau a documentelor programatice pentru atragerea 

Fondurilor Europene în Perioada de Programare 2021-2027. 

 

 

 
100 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

6.1. CARACTERIZAREA CAPITALULUI NATURAL 

ARII NATURALE PROTEJATE 

Figura Nr. 100 - Arii naturale protejate în România 101 

 

Figura Nr. 101 - Arii naturale protejate județul Brașov102 

 

 
101 Sursa: Masterplan de Transport 
102 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

Figura Nr. 102 - Arii naturale protejate Codlea103 

 

Figura Nr. 103 - Categorii de folosință Codlea104 

 

 
103 Sursa: Politica Urbană a României 
104 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

SPAȚII VERZI URBANE 

Creșterea suprafețelor de spații verzi și înlesnirea accesului la acestea, este una din cele mai 

sigure metode de a crește calitatea vieții într-un oraș. În cartea “Orașul Fericit”, Charles 

Montgomery vorbește despre importanța spațiilor verzi nu numai pentru a ne îmbunătăți 

calitatea vieții, ci și pentru a ne asigura un nivel de sănătate mai bun. În afară de beneficii 

recreative și ecologice clare (reducerea poluării aerului, diminuarea efectului de insulă de 

căldură, controlarea scurgerii apelor), spațiile verzi au și un beneficiu psihologic bine 

documentat. Unul din studiile faimoase citate în “Orașul Fericit” s-a efectuat într-un spital din 

Statele Unite ale Americii, unde au fost analizați pacienți aflați în două grupuri – un grup ce 

avea vedere la o zonă verde în fața spitalului, și un alt grup cu vedere către peretele unei alte 

clădiri. Scopul studiului a fost de a identifica potențialul efect al “accesului” la spații verzi 

asupra stării psihologice a pacienților și a ritmului de însănătoșire al lor. Rezultatele studiului 

au arătat clar că pacienții cu vedere către zona verde au avut nu numai un ritm de însănătoșire 

mai rapid dar și o incidență mult mai scăzută a deceselor față de grupul cu vedere către un 

perete. 

Dezvoltarea, reabilitarea și mentenanța infrastructurii vezi urbane ar trebui, ca atare, să fie o 

prioritate absolută pentru fiecare primărie din țară. Infrastructura verde este, din păcate, slab 

dezvoltată în România. Dintre reședințele de județ din România, numai 5 au mai mult de 26 m2 

de spații verzi per capita – marja recomandată de Comisia Europeană pentru spațiile urbane.  

Ca importanță, parcurile urbane au un loc aparte, datorită suprafețelor mai ridicate, dotărilor 

complexe pe care le dețin și a gradului de multifuncționalitate ecologică și socială. Acestea 

oferă servicii culturale foarte diverse populației, cele mai importante fiind cele de recreere, 

practicarea activităților sportive, socializare și experiența în natură. Harta de jos arată 

suprafețele absolute ale parcurilor urbane din România. Codlea are o suprafață cu spații verzi 

de aproximativ 6060 ha(48,42%) – o suprafață  generoasă dintre care 2530ha(20.22%) 

reprezentata de arii naturale, raportat la o suprafata de 12.517,21 ha. 

 

 

 

 



 

 

Figura Nr. 104 - Suprafața parcurilor urbane, la nivel național105 

 

Un alt indicator important este suprafața spațiilor verzi urbane, unde sunt incluse parcuri, 

grădini publice sau scuaruri publice, cimitire, terenurile bazelor și amenajărilor sportive în 

cadrul perimetrelor construibile ale localităților. Aceste spațiile verzi reprezintă o componentă 

de echilibru pentru infrastructurile gri la nivel urban. Harta de mai jos arată distribuția spațiilor 

verzi urbane la nivel național.  

Figura Nr. 105 - Spații verzi urbane, la nivel național  

 
105 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

Hărțile de mai jos includ o mapare a spațiilor verzi de la nivelul municipiului Codlea și gradul 

de accesibilitate al acestor spații verzi. Chiar dacă locuitorii municipiului Codlea au acces la o 

zonă verde mare (Parcul cu Soare/Parcul cu Umbră), populație se află la mai putin de 10 minute 

distanță de zonele verzi din oraș – o performanță relativ buna pentru un oraș mic. Sunt orașe 

mult mai mari precum Târgu Mureș, Cluj-Napoca sau Iași, unde peste 85% din populație este 

la mai puțin de 5 minute de un spațiu verde. Dezvoltarea infrastructurii de spații verzi (parcuri 

urbane, scuaruri) ar trebui să fie o prioritate pentru administrația locală din Codlea, și ar trebui 

dublată de un program de genul “nici o stradă fără verdeață”, prin care se poate introduce 

infrastructură verde în fiecare colț din oraș. De remarcat faptul ca in Municipiul Codea exista 2 

parcuri (Parcul cu Soare și Parcul cu Umbră alături de un număr de al 4 stații verzi: Parcul 

Colorom/Parcul Muntișor, Parcul Carpați, Parcul Codlea Nord și Parcul 9 Mai. În Parcul 

Colorom se regăsește un loc de joaca special amenajat pentru copii și un mini teren de baschet. 

Figura Nr. 106 - Spații verzi în Codlea106 

 

 
106 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

Figura Nr. 107 - Accesibilitatea spațiilor verzi în Codlea107 

 

Per ansamblu, la nivel national, spațiile verzi disponibile sunt insuficiente, conform Barometrul 

Urban 2020 elaborat în cadrul Politicii Urbane a României, a estimat gradul de satisfacție cu 

infrastructura verde în 41 orașe din România. Codlea se numără printre orașele cu un grad 

ridicat de satisfacție, 26% dintre respondenții chestionarului aplicat în perioada octombrie-

noiembrie 2021, declarându-se ca fiind foarte mulțumiți și 49% mulțumiți, în timp ce 21% se 

declară nemultumiți și doar două procente din respondenți se declară foarte nemulțumiți. În 

mare, orașele ce au înregistrat un grad mai ridicat de satisfacție cu spațiile verzi, au fost cele cu 

un acces mai bun al populației la aceste spații verzi – chiar și în orașe cu o suprafață absolută 

mai mică de spații verzi, sau orașe cu o suprafață mai mică de spații verzi pe locuitor. 

  

 
107 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

Figura Nr. 108 - Barometru Urban. Răspuns la întrebarea: Cât de mulțumiți sunteți de spațiile 

verzi din oraș? 
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Figura Nr. 109 - Spații verzi Codlea: Cât de mulțumiți sunteți de spatiile verzi din oraș?  

 

Deoarece un procent total de 23% dintre respondenți au declarat că sunt nemulțumiti (21%) si 

foarte nemulțumiți (2%) de situația spațiilor verzi din Codlea, percepția lor subiectivă a fost 

investigată calitativ prin întrebarea: „Dacă la întrebarea anterioară ați selectat "Mai degrabă 

nemulțumit"/"Foarte nemulțumit", vă rog să indicați necesitatea”. Rezultul analizei calitative 

este prezentat în rețeaua semantică de mai jos.  

Astfel, respondenții nemultumiți percep spațiile verzi din Codlea ca fiind insuficiente și 

neîngrijite. Totodată, ei propun ca soluții reamenajarea, lărgirea spațiilor verzi deja existente și 

construirea de spații noi (mini-păduri urbane, transformarea terenurilor nefolosite în spatii 

verzi, parcuri tematice și locuri de recreere). Printre propuneri se evidențiază și creșterea 

gradului de implicare în rândul cetățenilor privind acest subiect: „Nu doar administrația locală 

este responsabilă, ci și fiecare cetățean în parte!”.  
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Figura Nr. 110 - Percepția respondeților nemulțumiți de situația spațiilor verzi în Codlea și 

soluții propuse de aceștia. 

 

CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU ȘI POLUAREA URBANĂ (APĂ, AER, SOL) 

Poluarea este o temă din ce în ce mai importantă în România și de o importanță vitală pentru 

orașele românești. În cadrul Barometrului Urban 2020, elaborat în cadrul Politicii Urbane a 

României, cetățenii orașelor din România au fost rugați să listeze care sunt intervențiile mai 

importante pentru comunitățile lor. Primele trei priorități urbane identificate sunt: 1) serviciile 

de sănătate (39% dintre respondenți); 2) poluarea aerului (32%); și, 3) infrastructura rutieră 

(29%). Ca atare, administrațiile locale din România nu pot ignora această temă în anii următori, 

iar Primăria Codlea a acordat atenție sporită acestui domeniu în trecut. Strategia de Dezvoltare 

Durabilă 2015-2020 a Municipiului Codlea tratează în detaliu problema de mediu și include 

multe date tehnice. Parte din aceste date vor fi actualizate în cadrul acestui document.    

Figura de mai jos prezintă principalele surse de poluare la nivelul UAT Codlea. Astfel, se poate 

observa faptul că principalele surse de poluare în Codlea le reprezintă activitățile de productie 

și cele de transport. 

 



 

 

Figura Nr. 111 - Principalele surse de poluare și stații de monitorizare, UAT Codlea108 

În secțiunile următoare vom trata în mai mare detaliu aspectele legate de poluare la nivelul 

Municipiului Codlea. Trebuie menționat de la început că sistemul de monitorizare al calității 

mediului în România este deficitar. De exemplu, numărul de stații de monitorizare a poluării 

aerului sunt insuficiente, de multe ori prost plasate (activitățile industriale s-au mutat în afara 

orașelor), și în unele cazuri nefuncționale. Alte limitări ale sistemului de monitorizare al calității 

mediului include: numărul redus de indicatori pe care îi pot monitoriza cu o frecvență adecvată; 

dificultatea menținerii unei metodologii de evaluare unitare la scară națională ; flexibilitatea 

redusă în extinderea rețelei, în cazul în care apar situații care impun acest lucru. La nivel urban, 

situația se complică și mai mult, având în vedere diversitatea mult mai mare a factorilor care 

influențează dinamica indicatorilor de calitate a mediului și a nivelului mult mai ridicat de 

expunere a populației. 

 
108 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

Principalele concluzii ale Politicii Urbane a României privind calitatea mediului în orașele din 

România, includ: 

✓ Tendința generală a calității mediului în orașele din România este una de degradare, în 

condițiile creșterii intensității și magnitudinii unor surse staționare și difuze (unități 

industriale, trafic rutier, spații rezidențiale cu conectare deficitară la serviciile publice), 

a scăderii calității unor servicii publice (salubrizarea spațiilor publice, inclusiv a 

spațiilor verzi și acvatice) și a reducerii suprafețelor libere de construcții din interiorul 

și exteriorul orașelor; 

✓ Traficul rutier reprezintă una dintre sursele principale ale degradării mediului în orașele 

din România; 

✓ Extinderea teritoriului localităților, inclusiv prin expansiune urbană de tip „urban 

sprawl” generează probleme semnificative legate de managementul deșeurilor, al apelor 

uzate și de igienă; 

✓ Tendința de extindere a suprafețelor impermeabile, în special prin extinderea 

construcțiilor rezidențiale, a platformelor comerciale și a căilor de comunicație, 

generează din ce în ce mai multe probleme de management al apei la nivelul orașelor; 

✓ Apariția unor zone cu probleme de calitate a aerului sunt determinate atât de 

modificările înregistrate la nivelul fondului regional (reducerea suprafețelor ocupate de 

păduri, care permite accentuarea problemelor de eroziune eoliană, creșterea intensității 

unor surse de poluare a aerului din exteriorul orașului), cât și de cele din orașe (creșterea 

semnificativă a parcului auto și implicit a traficului rutier, extinderea construcțiilor, 

activarea agenților economici mici și mijlocii); 

✓ Apariția, cu precădere în aval de orașe, a unor sectoare de râu cu probleme semnificative 

de calitatea apelor din cauza epurării insuficiente a apelor uzate se corelează cu 

extinderea suprafețelor construite care nu sunt racordate la canalizare; 

✓ Accentuarea problemelor de gestionarea deșeurilor se datorează creșterii cantităților și 

diversității deșeurilor, menținerii unei rate reduse de reciclare și a depozitării ca metodă 

dominantă de eliminare ; 

✓ Menținerea problemelor legate de siturile contaminate, în contextul investițiilor 

deficitare în reconstrucția ecologică a acestora, este o problemă a orașelor 

postindustriale; 



 

 

✓ Speciile invazive și cele oportuniste tind să devină o problemă din ce în ce mai 

costisitoare pentru orașele din România și cu implicații din ce în ce mai serioase la nivel 

social și economic. 

CALITATEA ȘI POLUAREA CORPURILOR DE APĂ 

Pentru a analiza starea ecologică a corpurilor de apă se analizează diferiți indicatori 

morfometrici, fizici, chimici, biologici și microbiologici. Apele Române este instituția a cărei 

responsabilitate este de a încadra corpurile de apă în diferite stări ecologice, în funcție de care 

se estimează potențialul ecosistemelor acvatice de a susține ecosistemele acvatice, dar și de a 

furniza resurse de apă de calitate, necesare folosințelor de apă.  

Banca Mondială a elaborat pentru Ministerul Dezvoltării Regional și Administrației Publice un 

“Ghid de Investiții în Infrastructura de Apă-Canal”, unde a fost mapată și calitatea tuturor 

corpurilor de apă din România, conform datelor de la Apele Române. Conform acestor date, 

Olt, principalul curs de apă din zonă, are o calitate a apei moderată pe traseul din proximitatea 

Municipiului Codlea. Apa de suprafaţă din Râul Olt se prelevează lunar în mai multe puncte 

de pe traseul acestuia prin judeţul Braşov. În luna septembrie s-au recoltat probe de la Feldioara, 

Măieruş şi Făgăraş. Valorile activităţii beta globale măsurate sunt mai mari decât valorile din 

luna precedentă şi comparabile cu cele din lunile anterioare. Râul Vulcănița, care trece prin 

Codlea, prezintă o stare ecologică bună. 

Figura Nr. 112 - Potențialul ecologic al corpurilor de apă din zona Codlea - Brașov109 

 

 
109 Sursa: Ghid de investiții pentru proiecte de apă și de apă uzată, Banca Mondială, 2015, disponibil la 
http://old.mlpda.ro/userfiles/smis48659/ghid3.pdf 



 

 

Figura Nr. 113 – Apa brută de suprafață Râul Olt110 

 

La nivel urban, un factor ce poate afecta calitatea apei, este ponderea suprafețelor impermeabile 

– adică suprafețele ce nu permit infiltrarea apei în sol la nivelul unui oraș. Un grad scăzut de 

permeabilitatea a solului poate afecta negativ serviciile ecosistemice de reglare. La nivel 

național, Codlea avea o suprafață de aproximativ 300 ha, conform datelor pe 2018 de la 

Institutul Național de Statistică. Pentru un oraș de dimensiunea municipiului Codlea, aceasta 

este o suprafață mica/medie. Reducerea spațiilor impermeabile poate avea un impact pozitiv nu 

numai asupra calității solului urban și al corpurilor de apă, ci poate contribui și la reducerea 

efectului de insulă de căldură urbană. 

CALITATEA ȘI POLUAREA AERULUI 

Poluarea aeriană are efectul cel mai direct și cel mai acut asupra calității vieții în orașe. Există 

mai multe surse de poluare aeriană, cu impact diferit asupra sănătății umane. În general, 

poluarea aeriană este un rezultat al activităților antropice (de ex. activități industriale, transport 

motorizat, încălzire, generare electricitate, etc.), cu impact atât la nivel local, cât și pe o arie 

mai largă. În cele ce urmează vom discuta câteva surse principale de poluare aeriană și modul 

în care ele afectează orașul Codlea. 

Trebuie menționat că la nivelul municipiului Codlea exista o statie există de monitorizare a 

aerului. În mod evident, având în vedere că în momentul de față exista un drum national (una 

din cele mai importante din România) s-a instalat, incepand  cu aprilie 2021, statia de 

monitorizare a calitatii aerului – BV-6 – statie de fond urban 

 
110 Sursa: Raport privind starea mediului în județul Brașov – luna Septembrie 2021 



 

 

Pe fondul cresterii activitatii industriale și  a transporturilor, calitatea aerului în județul Brasov 

a fost pe un trend pozitiv în ultimii ani. 

Codlea se numără printre orașele cu un grad de poluare mai scăzut. De asemenea, conform 

Chestionarului aplicat privind calitatea aerului, 51% dintre respondenti, locuitori ai 

municipiului Codlea, sunt mulțumiți de calitatea aerului la ei în oraș in timp ce 18% sunt foarte 

mulțumiți. Cu toate acestea, un procent de 23% se declara mai degrabă nemulțumiți, în timp ce 

7% dintre respndenți se declară foarte nemultumiți și ar dori o îmbunătățire în acest sector 

(vedeți figura de mai jos). 

Figura Nr. 114 - Barometru Urban. Răspuns la întrebarea: Cât de mulțumiți sunteți de 

calitatea aerului din oraș? 
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Figura Nr. 115 - Calitatea aerului în Codlea: Cat de mulțumiți sunteți de calitatea aerului in 

oraș? 

 

Aprofundarea calitativă s-a realizat pentru cei 30% dintre respondenți care s-au declarat 

nemultumiți și foarte nemultumiți: „Dacă la întrebarea anterioară ați selectat "Mai degrabă 

nemulțumit"/"Foarte nemulțumit", vă rog să indicați necesitatea”. Analiza calitativă a relevat 

urmatoarele aspecte surprinse în rețeaua semantică de mai jos. 

Figura Nr. 116 - Percepția asupra calității aerului în Codlea și soluții identificate. 
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Astfel, au fost identificate două surse majore de poluare a aerului, și anume: traficul rutier intens 

și activitățile industriale. Majoritatea respondentilor au semnalat „mirosuri puternice și urâte, 

aproape zilnic”, „miros neplăcut, în special seara”, „masini cu dejectii animale neacoperite”, 

acestea fiind asociate preponderent cu activități industriale. Un respondent consideră că 

“Autoritățile locale sunt prea permisive cu agenții economici care alterează calitatea aerului”. 

De asemenea, ca sursa majoră de poluare prin emisii de noxe a fost indicat traficul rutier de 

tranzit: „foarte multe masini pe DN1” , “poluare excesivă de la traficul auto”.  

Pentru reducerea poluării aerului au fost propuse câteva soluții, după cum urmează. Cu 

prioritate, s-a semnalat nevoia construii rutei ocolitoare pentru traficul auto în tranzit: “Să fie 

construită mai repede autostrada Transilvania. Traficul ar fi mai fluidizat”. 

O alta soluție pe termen mediu și lung este reprezentată de conceperea unui plan coerent și 

sistematic de abordare a problemei de către administrația locală, care să includă și măsuri de 

creștere a nivelului de conștientizare / sensibilizare a populației în legatură cu acest subiect. 

În cele ce urmează vom discuta modul în care o serie de poluanți afectează calitatea aerului în 

Municipiul Codlea. 

 

CONCENTRAȚIA DE PARTICULE ÎN SUSPENSIE DIN AER (PM10) 

Datele privind concentrația de particule în suspensie (PM10) sunt raportate pe platforma 

calitateaer.ro și se referă la concentrația de particule în suspensie din aer, cu diametrul sub 10 

microni, generate fie din surse naturale (fondul natural alcătuit din depozite de roci friabile), fie 

antropice (emisii industriale, din transporturi, activități din construcții).  

Particulele în suspensie pot avea efecte adverse asupra sănătății umane și pot fi responsabile 

pentru o serie de probleme respiratorii. Harta de mai jos arată zonele cu o concentrație mai mare 

a acestui poluant la nivel național.  

 

 

 

 



 

 

Figura Nr. 117 - Concentrația de particule în suspensie (PM10), la nivel național în 2015111 

Orașele situate în zona de câmpie și de podiș sunt cele mai afectate de acest gen de poluare, 

datorită maselor de aer ce răspândesc aceste particule. Singura zonă unde s-au înregistrat 

depășiri ale valorilor limită anuale este bazinul carbonifer Motru-Rovinari. Valori ridicate, 

apropiate de valoarea limită admisă se înregistrează în Câmpia Română, Câmpia Moldovei, în 

Depresiunea Brașovului și în unele medii urbane de importanță regională (București, Iași, 

Constanța, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov). Acceași situație nu se regăseste și în municipiul 

Codlea. 

Rezultatele monitorizării prin metoda de referinţă gravimetrică şi automată a pulberilor în 

suspensie fracţia PM10 în judeţul Braşov în luna septembrie sunt prezentate astfel: 

 

 
111 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

Tabelul Nr. 47 - Rezultatele monitorizării prin metoda de referinţă gravimetrică şi automată a 

pulberilor în suspensie fracţia PM10 în judeţul Braşov 

 

Figura Nr. 118 - Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracția PM10.112 

 

 
112 Sursa: Raport privind starea mediului în județul Brașov – luna septembrie 2021 



 

 

Figura Nr. 119 - Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracția PM10, în 

România113 

 

De menționat faptul că în perioada 1.04.2021 – 31.10.2021,  stația de monitorizare a aerului 

Stație de Fond Urban - BV-6 - din Codlea, a înregistrat valoarea limita zilnică pentru protecția 

sănătății umane ca valoare depașită în 4 zile, din care 3 consecutive: 

Tabelul Nr. 48 – Depasirea valoarii limită zilnice pentru protecția sănătății umane în Codlea 

 

Valoarea limită anuală ce trebuie atinsă începând cu 1 ianuarie 2020 este 20 ug/m3. Valoare 

limită anuală pentru protecția sănătății umane este 40 ug/m3, iar valoare limită zilnică este 50 

ug/m3. Ca atare, Codlea pare să aibă o performanță bună în ceea ce privește acest poluant. 

 

 
113 Sursa: PMCA 2018 - 2022 



 

 

Nivelul calitativ al aerului în municipiul Codlea pentru activitățile de tip industrial, este pus în 

evidență prin valori maxime:  

- situate sub limitele admise pentru indicatorii: SO2, NO2/NOx, PM10, PM2,5 , CO,  

- valori situate sub valorile țintă pentru metale (Pb, As, Cd, Ni). 

CONCENTRAȚIA DE OZON TROPOSFERIC (O3) 

Ozonul troposferic este un indicator al smogului fotochimic și este o problemă mai ales pe 

parcursul lunilor de vară. Acest poluant este un oxidant puternic cu potențiale efecte adverse 

asupra sănătăţii umane şi a ecosistemelor. Concentraţii mari de ozon la nivelul solului pot afecta 

sistemul respirator pentru oameni și animale și pot afecta procesul de fotosinteză pentru plante, 

reducându-le rezistența la boli. O concentrație mai mare a ozonului troposferic este întâlnită în 

orașele situate în Câmpia Română, Podișul Dobrogei și Podișul Moldovei, unde și cantitatea de 

radiație solară este mai ridicată. 

Figura Nr. 120 - Concentrația de ozon troposferic (O3), la nivel național în 2015114 

 

 
114 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

În ceea ce privește acest poluant, Codlea se situează undeva la coada distribuției valorilor 

înregistrate în România, iar valorile înregistrate sunt sub pragurile maxime admise. In luna 

septembrie 2021, valoarea maxima zilnica a mediei mobilile pe 8 ore a fost de 87ug/mc 

integistrata la Statia de Fond Urban BV6 – Codlea. O concentrație a ozonului troposferic sub 

120 ug/m3 este considerată a avea impact redus asupra sănătății umane, deci Codlea 

performează bine și pe acest indicator. 

Tabelul Nr. 49 - Concentrația de ozon troposferic (O3) 

 

Figura Nr. 121 - Evoluţia maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O3 în luna 

septembrie115 

 

 
115 Sursa: Raport privind starea mediului în județul Brașov – luna septembrie 2021 



 

 

CONCENTRAȚIA DE BENZEN ÎN ATMOSFERĂ (C6H6) 

Benzenul, primul termen în seria compuşilor aromatici, este un compus organic insolubil în 

apă, cu volatilitate mare, care provine în special din arderea incompletă a combustibililor 

(benzină) – provenieinta aprox. 90% din motoarele cu ardere interna, dar şi din evaporarea 

solvenţilor organici folosiţi în diferite activităţi industriale şi evaporarea în timpul proceselor 

de producere, transport şi depozitare a produselor care conţin benzene.  

Datorită stabilităţii chimice ridicate, benzenul are timp mare de remanenţă în straturile joase ale 

atmosferei, unde se poate acumula.  

Benzenul ajunge în organism prin inhalarea aerului ambiental şi a fumului de ţigară sau 

ingerarea unor alimente contaminate. Fumul de ţigară conţine benzen în concentraţii ridicate şi 

este o sursă de expunere importantă pentru fumătorii activi şi pasivi.  

Benzenul este îndepărtat din atmosferă prin dispersie, la apariţia condiţiilor mteorologice 

favorabile acestui fenomen sau prin reacţii fotochimice la care benzenul este reactant. În urma 

cercetărilor efectuate, benzenul a fost încadrat în clasa A1 a substanţelor cu efect cancerigen 

Conform Legii 104/2011, valoarea limita anuala pentru protectia sanatatii umane pentru benzen 

este de 5ug/mc si a fost respectata pentru tot intervalul analizat. La nivelul municipiului Codlea 

valorile rezultate din monitorizări sunt sub valorile admise respectiv pentru o captura de 

validare de 99,6% in luna septembrie a rezultat o valoare medie lunara de 0,5ug/mc. 

În baza datelor achiziţionate de la staţiile automate din reţeaua locală de monitorizare a calităţii 

aerului şi validate pentru luna septembriea fost stabilit indicele general zilnic de calitatea aerului 

ca fiind cel mai mare indice specific calculat pentru SO2, NO2, O3, CO şi PM10.  

Tabelul Nr. 50 – Monitorizare concentrației de benzen în atmosferă 

 



 

 

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului din reţeaua locală de monitorizare a 

calităţii aerului  

Evoluţia indicelelui general de calitatea aerului, exprimat prin indici de la 1 la 6, cu următoarea 

semnificaţie: 1 – bun, 2 – acceptabil, 3 – moderat, 4 – rău, 5 – foarte rău, 6 – extrem de rău, 

este prezentată în graficul următor: 

Figura Nr. 122Concentrația de benzen în atmosferă, la nivel național în 2015116 

 

CONCENTRAȚIA DE MONOXID DE CARBON (CO) 

Monoxidul de carbon este generat în principal de traficului rutier intens, cu un impact 

semnificativ asupra sănătății ecosistemelor urbane. Cele mai mari concentrații de monoxid de 

carbon sunt întâlnite în zona urbană București și într-un număr de centre urbane cu trafic rutier 

intens. 

Figura Nr. 123 - Concentrația de monoxid de carbon, la nivel național în 2015 

 

 
116 Sursa: Raport privind starea mediului în județul Brașov – luna septembrie 2021 



 

 

Concentrația acestui poluant în Codlea este relativ scăzută și mult sub valorile maxime admise. 

Cu toate aceste, o monitorizare mai atentă al acestui poluant ar fi necesară, având în vedere că 

traficul rutier este în continuă creștere în zona Codlea și în conditiile in care DN1 traverseaza 

Municipiul Codlea.  

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm 

atmosferic din timpul iernii şi primăverii (fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la 

temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un maxim.  

Efectele asupra sănătăţii populaţiei depind de concentraţia CO în aerul ambiental şi de perioada 

de expunere. În concentraţii mari (de aproximativ 100 mg/m3) este un gaz toxic, fiind letal prin 

reducerea capacităţii de transport a oxigenului în sânge, cu consecinţe asupra sistemului 

respirator şi a sistemului cardiovascular. La concentraţii relativ scăzute afecteză sistemul nervos 

central, slăbeşte pulsul inimii, reduce acuitatea vizuală şi capacitatea fizică. Expunerea pe o 

perioadă scurtă poate cauza oboseală acută, dificultăţi respiratorii şi dureri în piept persoanelor 

cu boli cardiovasculare şi determină iritabilitate, migrene, lipsă de coordonare, greaţă, ameţeală, 

confuzie, reduce capacitatea de concentrare. Grupele de populaţie cele mai afectate de 

expunerea la monoxid de carbon sunt: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii şi 

cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii.  

La concentraţiile monitorizate în mod obişnuit în atmosferă CO nu are efecte asupra plantelor, 

animalelor sau mediului. 

Tabelul Nr. 51 - Concentrația de monoxid de carbon în Județul Brașov 

 

 



 

 

Figura Nr. 124 - Evoluţia maximelor zilnice ale mediei mobile de CO în luna septembrie117 

 

Se observă că în luna septembrie au fost înregistrate valori mai mici decât obiectivul de calitate 

a aerului ambiental pentru CO. Concentrații de monoxid de carbon în aer sub valoarea de 7 

mg/m3 sunt considerate a avea impact redus asupra sănătății umane. 

CONCENTRAȚIA DE DIOXID DE SULF (SO2) 

Dioxidul de sulf este un gaz acidifiant, generat în procesele de ardere a combustibililor fosili și 

în activitățile industriale de procesare a acestora. Concentrațiile ridicate ale acestuia, corelate 

cu o umiditate ridicată favorizează apariția smogului umed și/sau a ploilor acide, ce au multiple 

implicații. Valorile mai ridicate decât valoarea limită anuală apar în bazinul Oltenia (bazinul 

Motru-Rovinari, municipiul Craiova), pe fondul utilizării cărbunilor inferiori în termocentralele 

de capacitate foarte ridicată, existente în zonă. În general, valoarea indicatorului înregistrează 

o tendință semnificativă de scădere la nivel național, pe fondul creșterii nivelului de utilizare a 

gazului metan și a combustibililor curați în industria energetică și în transporturi. De asemenea, 

limitarea sau închiderea activităților de industrie chimică, a contribuit la eliminarea unei surse 

importante de dioxid de sulf în atmosfera mediilor urbane. 
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Figura Nr. 125 - Concentrația de dioxid de sulf, la nivel național în 2015118 

 

În funcţie de concentraţie şi perioada de expunere dioxidul de sulf are diferite efecte asupra 

sănătăţii umane. Expunerea la o concentraţie mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de 

timp, poate provoca afecţiuni severe ale căilor respiratorii, în special persoanelor cu astm, 

copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o 

concentraţie redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecţii ale tractului 

respirator.  

Dioxidul de sulf contribuie la acidifierea precipitaţiilor, având efecte toxice asupra solului şi 

vegetaţiei, în special asupra pinului, legumelor, ghindei roşii şi negre, frasinului alb, lucernei şi 

murei. Creşterea concentraţiei de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor şi erodarea 

monumentelor. 
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Tabelul Nr. 52 - Concentrația de dioxid de sulf în Județul Brașov 

 

Figura Nr. 126 - Evoluţia mediilor zilnice de SO2 în luna septembrie119 

 

CONCENTRAȚIA DE DIOXID DE AZOT (NO2) 

Dioxidul de azot este un gaz acidifiant, generat în procesele de ardere a combustibililor fosili și 

de activitățile industriale de procesare a acestora, precum și de traficul rutier. Concentrațiile 

ridicate ale acestuia, corelate cu o umiditate ridicată favorizează apariția smogului umed și/sau 

a ploilor acide, ce au multiple implicații asupra sănătății populației, calității vegetației, 

productivității ecosistemelor și calității construcțiilor. Spre deosebire de dioxidul de sulf, 

dioxidul de azot este unul dintre compușii principali ce se relaționează cu traficul intens.  

Valorile ridicate pentru acest indicator se regăsesc ecosistemele urbane caracterizate prin trafic 

intens și/sau prin prezența unor activități industriale în care procesele de ardere sunt o 
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componentă caracteristică. Problematica valorilor pentru concentrațiile de dioxid de azot se 

leagă de depășirile din mediile urbane cu număr mare de locuitori, de aici și potențialul de 

afectare a sănătății populației la o magnitudine considerabilă. 

Figura Nr. 127 - Concentrația de dioxid de azot, la nivel național în 2015120  

 

Brașovul se numără printre orașele cu un grad scăzut de poluare în ceea ce privește concentrația 

de NO2. La staţiile de monitorizare amplasate în judeţul Braşov au fost respectate obiectivele 

de calitate pentru dioxidul de azot, valorile medii orare înregistrate fiind mai mici decât valoarea 

limită orară pentru protecţia sănătăţii umane de 200μg/m3 şi mai mici decât pragul de alertă de 

400 μg/m3. 

In ceea ce priveste BV6 – Codlea, nu exista monitorizare pt dioxid de azot (NO2) 

Tabelul Nr. 53 - Concentrația de dioxid de azot în Județul Brașov 
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Figura Nr. 128 - Ciclul zilnic al NO2 şi NO121 

 

Evoluţia concentraţiei de oxizi de azot în timpul zilei în funcţie de variaţia fluxului traficului 

rutier şi a condiţiilor de dispersie. Valorile concentraţiei de NO prezintă un maxim în timpul 

dimineţii, în intervalul orar în care traficul este mai intens şi scade pe parcursul restului zilei. 

Se observă un pic similar în timpul serii datorat emisiilor echivalente şi stabilităţii atmosferice 

care împiedică dispersia poluanţilor.  

În urma proceselor de ardere a combustibililor se formează un amestec de NO şi NO2, în care 

aproximativ 90% este NO. Deşi este emis direct de surse într-o proporţie mică, NO2 se 

formează în atmosferă prin oxidarea NO produs la arderea combustibililor fosili cu O3 

troposferic prezent în atmosferă. În aceste condiţii în zonele urbane cu trafic intens concentraţia 

oxizilor de azot este mai mare fiind favorizată prezenţa NO. În zona rurală, la Sânpetru şi 

Fundata valorile concentraţiei de NO şi NO2 sunt mai mici, staţiile fiind amplasate la distanţă 

de surse care emit oxizi de azot. 

INDICELE SPECIFIC DE CALITATE A AERULUI 

Cei șase indicatori ai poluării aerului discutați mai sus au fost aduși la un loc de către o echipă 

a Universității București. Concentrațiile medii anuale la nivel de oraș pentru acești șase 

indicatori au fost, într-un prim pas, împărțite în două categorii : 

categoria I: noxele a căror valoare nu depăşeşte concentrația maximă admisă (CMA), AQI, 

calculându-se după formula: AQI =100*(C/CMA) (C este concentraţia înregistrată a noxei, iar 

CMA este concentraţia maximă admisă pentru noxă). 
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categoria a II-a: noxele ce depăşesc CMA, AQI= 100*(C/CMA)n, unde n variază funcţie de 

gradul de periculozitate între 0,9-1,7. 

După gradul de periculozitate, în categoria I au fost considerate noxele foarte periculoase (ozon, 

n=1,7), în categoria a II-a cele periculoase (oxizi de azot, plumb n=1,3), în categoria a III-a 

moderat periculoase (dioxid de sulf, particule în suspensie, n=1) şi în categoria a IV-a cele puţin 

periculoase (monoxid de carbon, n=0,9). Indicele se calculează pentru fiecare noxă în parte, 

după care se poate afla valoarea AQI global ca medie aritmetică a tuturor noxelor monitorizate 

din toate punctele luate în evaluare. Indicele a fost determinat pe baza valorilor extrase pentru 

fiecare oras din hărțile interpolate pentru fiecare indicator de calitate a aerului. Harta de mai jos 

arată gradul de poluare al aerului în fiecare oraș din România. Codlea are o calitate a aerului 

relativ bună, în ceea ce privește nivelul general de poluare a aerului. 

Figura Nr. 129 - Indicatorul specific de calitate a aerului, la nivel național în 2015122 
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PONDEREA DEPĂȘIRII CONCENTRAȚIILOR MAXIME ADMISE 

Pentru toate cele șase surse de poluare a aerului discutate mai sus, există praguri limită impuse 

de autorități. Măsura în care aceste praguri sunt depășite impun introducerea unor măsuri, 

precum: eliminarea surselor, modernizarea instalațiilor sau dezvoltarea infrastructurilor verzi-

albastre. Valorile limită includ: 

➢ Valorile limită pentru dioxid de sulf în aerul înconjurător: o valoare limită zilnică de 

125 µg/m3 care nu trebuie depăşită de mai mult de trei ori într-un an calendaristic şi o 

valoare orară stabilită pentru protecţia sănătăţii umane de 350 µg/m3, ce nu trebuie 

depăşit de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic.  

➢ Valorile limită pentru dioxid de azot în aerul înconjurător: o valoare limită anuală de 40 

µg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane şi o valoare limită orară de 200 µg/m3 care nu 

trebuie depăşită de mai mult de 18 ori într-un an calendaristic. 

➢ Valorile limită pentru pulberi in suspensie (PM10) în aerul înconjurător: o valoare limită 

zilnică de 50 µg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane şi o valoarea limită anuală de 40 

µg/m3. 

➢ Valorile limită pentru ozon în aerul înconjurător: o valoare limită la 8 ore pentru 

protecţia sănătăţii umane de 120 µg/m3 care nu trebuie depăşită mai mult de 25 de zile 

pe an şi o valoare medie pe 8 ore de 120 µg/m3, care nu trebuie depăşită în nici o zi. 

Valoarea cea mai ridicată dintre cele patru dă valoarea finală a indicatorului. În cazul României, 

valorile cele mai ridicate s-au înregistrat în cazul particulelor în suspensie. Hărțile de mai jos 

indică orașele din România ce au înregistrat depășiri ale valorilor maximale pentru indicatori 

de măsurare ai calității aerului. Stațile de monitorizare din Brasov  nu a înregistrat depășiri ale 

valorilor maximale (anuale, orare și zilnice) pentru aproape indicatorii prezentati anterior, dar 

nu se exclude nevoia unei infrastructuri de monitorizare mai bine dezvoltată la nivelul Judetului 

Brasov si implicit a Municipiului Codlea. 

 

 

 



 

 

Figura Nr. 130 - Orașe din România ce au înregistrat depășiri ale valorilor maximale pentru 

diferiți indicatori de măsurare a calității aerului, în intervalul 2014-2018 
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Numărul mediu anual de depășire a valorilor 
limită ale indicatorului SO2 între 2014-2018 
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CALITATEA ȘI POLUAREA SOLULUI 

Principalul indicator de estimare al poluării solului este nivelul de contaminare cu diferite 

chimicale. Termenul „situri contaminate” se referă la un areal bine delimitat unde a fost 

confirmată contaminarea solului. Severitatea impactelor asupra ecosistemelor și populației 

poate avea o magnitudine suficient de mare pentru a fi necesare măsuri de remediere, mai ales 

în relație cu utilizarea actuală sau viitoare a zonei. Remedierea siturilor contaminate se 

concretizează în eliminarea totală sau în reducerea impactelor. Termenul de „sit potențial 

contaminat” se referă la orice zonă în care se suspectează prezența contaminării solului, dar nu 

există confirmare și trebuie realizate investigații detaliate pentru a verifica dacă există impacte 

semnificative. Tabelul de mai jos include o listare a diferitelor niveluri de impact ale 

contaminării solului. 

Tabelul Nr. 54 - Definirea nivelelor de impact ale contaminării solului 

Nivel Definiţie Elemente specifice 

Nivel 

0 

Situri care nu prezintă efecte negative asupra sănătăţii 

umane sau mediului 

Nu există impacte, nu 

există restricţii 

Nivel 

1 

Situri în care factorii de mediu sunt contaminaţi la nivele 

tolerabile şi care nu au efecte negative semnificative asupra 

sănătăţii umane si a ecosistemelor 

Impacte minore, nu 

există restricţii; 

monitorizare  

Nivel 

2 

Situri cu efecte negative semnificative asupra sănătăţii 

umane şi a ecosistemelor dacă utilizarea actuală este 

înlocuită de una mai sensibilă; poate fi necesara 

monitorizarea 

Nu există impacte 

semnificative pentru 

utilizarea prezentă; 

utilizare restricţionată 

Nivel 

3 

Situri cu efecte negative semnificative asupra stării de 

sanogeneză a populaţiei şi ecosistemelor în condiţiile 

utilizării actuale; sunt necesare activităţi de reabilitare şi 

reducere a riscului 

Impacte 

semnificative;  

intervenţie necesară 

 

 



 

 

Pentru a stabili cu rigurozitate nivelul de impact al contaminării solului, trebuie parcurse 4 etape 

principale: studiu preliminar; investigații preliminare; cercetarea detaliată pe teren a sitului; 

implementarea măsurilor de reducere a riscului. Emisiile de substanțe periculoase din surse 

locale pot avea impacte asupra calității solului si apelor. Managementul siturilor contaminate 

are ca scop evaluarea efectelor adverse și promovarea de măsuri pentru atingerea standardelor 

de mediu în conformitate cu cerințele legale în vigoare. La nivelul Uniunii Europene nu au fost 

stabilite standarde legale pentru calitatea solului, dar unele țări afiliate Agenției Europene de 

Mediu și-au stabilit propriile ținte. În general legislația se axează pe prevenirea noilor 

contaminări și stabilește ținte pentru ecologizarea siturilor în care standardele de mediu au fost 

depășite. 

Ce este important de menționat aici este faptul că dintre cele 219 situri contaminate identificate 

în România, 5 se situează pe teritoriul Județului Brasov, Municipiul Codlea neavand sit 

contaminat. 

CALITATEA ȘI POLUAREA FONICĂ  

Chiar dacă nu pare la prima vedere/auzire, nivelul zgomotului este un factor de stres urban 

semnificativ. În general, poluarea fonică este mai acut simțită în orașele mai mari. În cadrul 

Barometrului Urban 2020 implementat în cadrul proiectului de Politică Urbană, cetățenii 

orașelor din România au fost întrebați cât de mulțumiți sunt de nivelul zgomotului la ei în 

localitate. Aproximativ jumătate din populația urbană (57%) se declară mulțumită de nivelul 

zgomotului, cu un grad de satisfacție mai mare în localitățile mici (68% pentru localitățile cu 

mai puțin de 20.000 locuitori), și un grad de satisfacție mai scăzut în localitățile de peste 

100.000 locuitori (48%). În Codlea, 72% dintre respondenți se declară mulțumiți si foarte 

mulțumiti de nivelul zgomotului, în timp ce 21% se declară mai degrabă nemulțumiti și 5 

procente din respondenți susțin că sunt foarte nemultumiți, conform sondajului realizat. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura Nr. 131 - Barometru Urban. Răspuns la întrebarea: Cât de mulțumiți sunteți de nivelul 

zgomotului din oraș?123 
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Figura Nr. 132 - Nivelul de zgomot în Codlea: Cat de mulțumiți sunteți de nivelul zgomotului 

din oraș?  

 
Cei nemultumiti de nivelul zgomotului din oraș au fost investigați și calitativ: “Dacă la 

întrebarea anterioara ați selectat "Mai degrabă nemulțumit"/"Foarte nemulțumit", vă rog să 

indicați necesitatea”. Analiza calitativă a surprins percepțiile respondenților în rețeaua 

semantică de mai jos. 

Figura Nr. 133 - Percepția asupra nivelului de zgomot și soluții privind reducerea acestuia 
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Cei investigati au indicat ca principală sursă a poluarii fonice din Codlea traficul rutier intens, 

care determină atât un nivel ridicat de zgomot, cât și un nivel ridicat de poluare a aerului. În 

acest sens, răspunsurile lor privind nivelul de zgomot sunt corelate cu cele legate de calitatea 

aerului.  

Despre zgomotul din trafic, respondentii spun că : „Traficul mare de mașini grele prin oraș 

ridică mult nivelul de zgomot”, „zgomotul produs de mașini este foarte mare, în special seara 

și noaptea”, „Lângă DN - zgomot mare, noxe mari”. Astfel că printre soluțiile propuse de aceștia 

se remarcă cu prioritate construirea unei rute ocolitoare pentru traficul în tranzit, care ar diminua 

atât zgomotul cât și poluarea aerului: „Poluarea sonoră generată de tranzitul auto pe E68 e 

relevantă. O rută ocolitoare proiectată astfel încât să nu afecteze arealul habitabil al 

municipiului, având în vedere inclusiv prognoza dezvoltării PUZ pe termen cel putin mediu, e 

de dorit”, “devierea traficului greu pe autostradă va reduce și zgomotul și nivelul de poluare din 

oraș”. Alte soluții propuse sunt limitatoarele de viteză și perdelele antizgomot. 

Cele mai importante surse de poluare fonică în Codlea sunt traficul rutier și activitatea de 

productie. Hărțile de mai jos arată care sunt cele mai circulate artere din Codlea și locația 

zonelor industriale. De cele mai mult ori, zone cu poluare fonică sunt și zone ce generează și 

alte surse de poluare. 

Figura Nr. 134 - Accesibilitate centru Codlea în 2020124 

 

 
124 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

Figura Nr. 135 - Accesibilitate transport public Codlea125 

 

6.2. SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI RISCURI DE MEDIU 

SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Schimbările climatice au devenit o temă de importanță și pentru cetățenii români, și, conform 

Barometrului Urban 2020, elaborat în cadrul Politicii Urbane a României, 53% din populația 

urbană din România consideră că orașele în care trăiesc „sunt dedicate luptei împotriva 

schimbării climatice”. Comparat cu alte cetățenii altor orașe, locuitorii municipiului Codlea 

consideră că mult mai multe s-ar putea face la nivel local pentru a lupta împotriva schimbărilor 

climatice – numai 13% fiind complet mulțumiți cu ceea ce se face deja și 19% fiind oarecum 

mulțumiți. 

Datele culese în ultimii ani demonstrează clar faptul că temperatura este în creștere în România, 

iar unele zone sunt mai afectate de acest fenomen. În cele ce urmează vom discuta despre modul 

în care schimbările climatice afectează Codlea.   

 

 
125 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

Figura Nr. 136 - Barometru Urban. Răspuns la întrebarea: În ce măsură sunteți de acord cu 

afirmația că orașul dvs. este dedicat luptei împotriva schimbării climatice (eficiență 

energetică, transport ecologic)126 

 

 
126 Sursa: Politica Urbană a României 
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Figura Nr. 137 - În ce măsură sunteți de acord cu afirmația că orașul dvs. este dedicat luptei 

împotriva schimbării climatice (eficiență energetică, transport ecologic)? 

 

Un procent total de 39% dintre respondenți au selectat "Oarecum dezacord"/"În total dezacord", 

aceștia fiind rugați să semnaleze necesitatea în legatură cu acest subiect. În rețelele semantice 

4 și 5 sunt surprinse aspectele relevante din analiza calitativă a răspunsurilor. 

Figura Nr. 138 - Percepția angajării în lupta împotriva schimbărilor climatice la nivelul 

orașului Codlea. 
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Cei mai multi dintre respondenți au caracterizat lupta împotriva schimbărilor climatice la 

nivelul orasului Codlea prin implicarea redusă atât a autoritaților locale cât și a cetățenilor.  

Implicarea redusă a autorităților se traduce prin măsuri inexistente sau insuficiente în percepția 

celor investigați. Exemplificăm: „nu s-a luat nici o masură referitoare la eficiența energetică și 

transport ecologic”, “eficiența energetică? transport ecologic? există ''dar lipsesc cu 

desavârsire'', „Transport ecologic? Energie verde? Unde?” , “nu există stații de încărcare pentru 

auto electrice”.  

Pe de altă parte, și implicarea cetățenilor lasă de dorit: „Teoretic toti suntem dedicați acestei 

cauze, practic nu prea se întamplă multe lucruri favorabile în acest context”. Respondenții spun 

că atât autoritățile cât și cetățenii și agenții economici manifestă practici non-ecologice care 

daunează mediului: „Fabrici care poluează (mai ales spre Halchiu)”, „gunoaiele nu se strâng 

selectiv”, "fosta" groapă de gunoi a ars zile la rând degajând mult fum”, „toată lumea arde 

toamna diverse după bunul plac”. Pornind de la această percepție asupra situației, cetățenii 

identifică nevoile de schimbare surprinse în rețeaua semantică de mai jos. 

Figura Nr. 139 - Nevoi identificate privind eficiența energetică și transportul ecologic. 

 



 

 

Astfel, pentru a vorbi despre o reală angajare în lupta împotriva schimbărilor climatice, 

respondenții consideră ca e nevoie , mai întâi, de o schimbare de viziune atât la nivelul 

autoritaților locale cât și al cetățenilor: „conștientizarea asupra acestei chestiuni necesită la nivel 

administrativ efort planificat susținut, execuție asemenea. Conștiința civică este cea care trebuie 

activată. E de lucru pentru ambele părti!”. 

Direcțiile principale de acțiune identificate de respondenți vizează crearea  infrastructurii și 

educarea pentru transport eco ( tansport public eco, sistem automat de închiriere biciclete, 

trotinete în regim self-service, crearea de trasee adecvate pentru biciclete), și implementarea de 

practici pentru eficiență energetică (stații de încărcare electrică a masinilor, anvelopare clădiri 

publice, școli și locuinte, panouri solare pentru încalzire apă caldă menajeră). 

MEDIA ANUALĂ A TEMPERATURII AERULUI 

Profesorul Cristian Iojă de la Universitatea București, a făcut o analiză comprehensivă a 

diferenței dintre temperatura medie a anului 2015 şi temperatura medie multianuală pe 1960-

2000, pentru toate orașele din România. Principalele surse de date utilizate au fost 

http://www.worldclim.org/version1 pentru media multianuală 1960-2000 și 

http://en.tutiempo.net/climate/romania.html pentru valorile medii anuale ale temperaturii 

aerului în 2015. 

În mod evident, temperatura este direct legată de schimbările climatice şi este o variabila care 

se schimbă ca răspuns la presiunile încălzirii globale. Temperatura aerului oferă una dintre cele 

mai clare semnale ale schimbării climatice. Harta de mai jos arată zonele din România ce au 

înregistrat diferențele cele mai mari față de media pe 1960-2000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura Nr. 140 - Diferența temperaturii aerului în 2015 față de media pe 1960-2000127 

 

Codlea, a avut în 2015 o temperatură medie cu 0,7ºC mai mare decât media pe 1960-2000. 

Ultimele date, pe 2019, indică o temperatură medie cu 1,1ºC peste media pe 1960-2000. Pe de 

altă parte, dacă luăm media pe 2015-2019, aceasta este cu 0,6ºC peste media 1960-2000. Dacă 

ne uităm la evoluția temperaturii maxime medii anuale, vedem că aceasta este în continuă 

creștere, într-un ritm îngrijorător. 

Figura Nr. 141 - Temperatura medie anuală în Brașov 1895 - 2015128 

 

 
127 Sursa: Politica Urbană a României 
128 Sursa: Reprezentare autori pentru datele istorice pentru România disponibile la 
http://hikersbay.com/climate-conditions/romania/brasov/climate-conditions-in-brasov.html 



 

 

MEDIA ANUALĂ A CANTITĂȚII DE PRECIPITAȚII ATMOSFERICE 

Aceleași surse de date folosite pentru a identifica dinamica temperaturii au fost folosite și pentru 

a identifica schimbările în ceea ce privește cantitățile de precipitații în anul 2015, față de media 

pe 1960-2000. În mod evident, și cantitatea de precipitații atmosferice sunt influențate de 

schimbările climatice, la fel ca și temperatura aerului. Precipitațiile atmosferice reprezintă, de 

asemenea, și un factor de presiune asupra mediile urbane (apa pluvială trebuie corect gestionată 

pentru a nu afecta infrastructurile urbane), dar și un serviciu important, furnizând apa necesară 

funcționării optime a infrastructurilor verzi, curățarea atmosferei, aprovizionarea cu apă a unor 

structuri hidrogeologice, etc. Harta de mai jos arată ne arată că Codlea este parte a unei zone cu 

reduceri destul de substanțiale în ceea ce privește cantitatea precipitațiilor atmosferice, ceea ce 

poate avea un impact important nu numai asupra agriculturii, ci și asupra calității vieții în 

mediul urban. 

Figura Nr. 142 - Diferența față de media anuală a cantității de precipitații atmosferice în 

orașele din România129 

 

 
129 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

INSULELE DE CĂLDURĂ URBANĂ 

Schimbările de temperatură și riscul termic și climatic sunt amplificate la nivel urban de 

caracteristicile mediului construit, ce poate genera Insule de Căldură Urbană, unde temperatura 

este amplificată peste media din zonă. În termeni simpli, Insula de Căldură Urbană reprezintă 

creșterea temperaturii în orașe față de mediul rural înconjurător și se calculează ca diferența 

dintre temperatura urbană (TU) din interiorul orașului, și temperatura rurală (TR) din zona 

rurală și naturală din vecinătatea orașului. Tehnologia permite măsurarea acestor diferențe de 

temperatură cu ajutorul imaginilor satelitare. 

În cadrul Politicii Urbane a României au fost culese date privind insulele de căldură pentru 263 

de orașe. Aceste orașe au fost selectate în funcție de suprafața relevantă pentru producerea de 

insulă de căldură urbană și disponibilitatea imaginilor satelitare. Perioada analizată a fost 2000 

– 2019 și au fost prelucrate 27063 de imagini LST MODIS MxD11A1, din care s-au selectat  

imaginile cu valori LST care acoperă cel puțin 50% din suprafața fiecărui oraș analizat. 

O metodologie detaliată pentru estimare Insulelor de Căldură Urbană este inclusă într-un raport 

suport pentru Politica Urbană. Aici vom include câțiva pași ce relevă dinamici relevante la 

nivelul UAT Codlea. Hărțile de mai jos arată analiza distribuția spațială lunară a temperaturii 

suprafeței subiacente (LST) pentru Brasov, pe timp de zi și pe timp de noapte. Este evidențiat 

și bufferul utilizat pentru cuantificarea Insulei de Căldură Urbană (linie întreruptă) din jurul 

perimetrul construit al Brasovului (linie continuă). 

Figura Nr. 143 - Distribuția spațială lunară a temperaturii suprafeței subiacente în Brașov130 

 

 
130 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

Bineînțeles, intensitatea insulelor de căldură urbană variază de la un oraș la altul, iar orașele 

mai mari și cele cu spațiu construit mai amplu, tind să aibă insule de căldură mai intense. În 

acest sens hazardul termic (HT) este important de avut în vedere, iar acesta a fost calculat pe 

baza numărului de cazuri în care temperatura suprafeței subiacente a depășit 32°C ziua sau 

22°C noaptea pentru fiecare pixel din arealul construit al orașelor analizate. HT a fost analizat 

la nivel de țară, clasificarea ținând cont de cele mai mari și cele mai mici valori din toate orașele 

analizate. Figura de mai jos prezintă HT pentru orașele Brașov, București, Cluj-Napoca, 

Constanța și Timișoara. Se observă diferențieri geografice nete. Hazardul termic atinge cele 

mai mari valori în regiunile sudice (120-160 în arealul București, 80-140, la Craiova, 120-140 

la Constanța), iar cele mai mici valori se realizează în regiunile montane (60-80 la Brașov) și 

(80-100 la Cluj-Napoca). 

Figura Nr. 144 - Hazardul termic în diferite orașe din România131 

 

O altă dimensiune analizată este riscul termic (RT). Acesta este un produs dintre hazardul 

termic și vulnerabilitatea determinată de densitatea populației și caracteristicile perimetrului 

construit din oraș. Ca principiu, cu cât hazardul termic, densitatea populației și perimetrul 

construit au valori sau ponderi mai mari, cu atât riscul față de valuri de căldură și temperaturi 

extreme este mai accentuat. Figura de mai jos prezintă RT pentru orașele Brașov, București, 

Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara, Craiova și Codlea. 

 
131 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

Figura Nr. 145 - Riscul termic în diferite orașe din România132 

 

Riscul termic al orașului Codlea este unul redus si foarte redus. Mai exact, 63% din populația 

municipiului Codlea este expusă la risc termic foarte redus și numai 36 % din populație este 

expusă la un risc redus. Cu toate acestea, măsuri tradiționale de adresare a efectelor insulelor 

de căldură (de ex. crearea de noi spații verzi), ar trebui totuși să fie o prioritate pentru Primăria 

Codlea,  pentru că joacă un rol important în creșterea calității vieții la nivelul urbei. 

Figura Nr. 146 - Ponderea populației rezidente expusă unui risc termic moderat în orașele din 

România 

 

 
132 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

Ponderea completă a populației afectată de diferite categorii de risc este exemplificată pentru 

Codlea în comparație cu orașele Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța și Timișoara în 

figura de mai jos. 

Figura Nr. 147 - Ponderea populației rezidente expusă unui riscului termic în diferite orașe 

din România133 

 

Tabelul Nr. 55 - Caracteristici ale orașelor incluse în studiul privind Insula de căldură urbană 

și riscul termic în orașele din România 

Nr. 

crt. 
Oraș SIRUTA 

Suprafața 

(kmp) 

Populatie 

(2019) 

1 BUCURESTI 179132 20735 2110752 

2 TIMISOARA 155243 7600 333531 

3 CLUJ-NAPOCA 54975 17027 320547 

4 CONSTANTA 60419 5995 319678 

5 BRASOV 40198 4127 291490 

6 CODLEA 40241 1091 26192 

 
133  Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

CUM CONTRIBUIE CODLEA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

Gazele cu efect de seră sunt printre principalii contributori la schimbările climatice și includ o 

serie de gaze generate de transportul motorizat, în procese industriale, și ca urmare ale unor alte 

activități umane (încălzire, generare electricitate, etc.). Gazele cu efect de seră includ: dioxid 

de carbon (CO2), metan (CH4), protoxidul de azot (N2O), hexflurorură de sulf (SF6), 

hidrofluorocarburi (HFC) şi perfluorocarburi (PFC). 

Codlea generează cantități reduse de gaze cu efect de seră, dar în lupta cu schimbările climatice 

orice efort contează și e important ca și acest minicipiu să aibă o abordare pro-activă. 

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 

Figura Nr. 148 - Surse regenerabile de energie, tehnologii și aplicații134 

 

POTENȚIALUL EOLIAN 

Codlea are potențial pentru exploatarea vântului în scop energetic, dar acest potențial este 

scăzut, datorită vitezei vântului în zonă, ce se situează într-o bandă medie – 3-4 m/s. 

 

 
134 Sursa: Curtea de Conturi Europeană 



 

 

Figura Nr. 149 - Zonele cu potențial eolian în România135 

 

POTENȚIALUL SOLAR 

Codlea se situează într-o zonă cu potențial solar mediu/mare și merită considerată opțiunea 

dezvoltării de ferme solare. 

Figura Nr. 150 - Zonele cu potențial solar în România136 

 

 
135 Sursa: http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf  
136 Sursa: Comisia Europeană, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe.htm  

http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe.htm


 

 

POTENȚIALUL BIOMASĂ 

Prin biomasă se înțeleg toate formele de material vegetal și animalier, precum și substanțele 

produse prin dezvoltarea biologică, deci practic partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor 

și reziduurilor din agricultură, silvicultură și industriile conexe, precum și partea biodegradabilă 

a deșeurilor industriale și urbane. Harta de mai jos arată potențialul energetic al biomasei în 

România, iar județul Drasov are un potențial crescut pe biomasă forestieră, însă unul ridicat pe 

biomasă agricolă. Conform evalurii potentialului identificat prin proiectul European Stratego-

Atlasul Termis Pan-European – exista un potential pentru biomasa in regiunea Brasov(implicit 

Codlea) de 750 GWh, ceea ce ar putea acoperi 60% din cererea anuala de caldura. 

Figura Nr. 151 - Potențialul energetic al biomasei în România 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3. RISCURILE NATURALE ȘI ANTROPICE 

HIDROGRAFIA ȘI RISCUL LA INUNDAȚII 

Planul de Management al Riscului la Inundații arată că mai tot bazinul Oltului include zone 

inundabile, Codlea nefiind parte a unei zone cu potențial ridicat la inundații. 

Figura Nr. 152 - Zone indundabile din bazinul Râului Olt137 

 

O analiză mai detaliată pe riscul de inundații a fost efectuată pentru Codlea (vedeți harta de mai 

jos). Analiza a folosit benzi aferente riscului de inundabilitate medie (perioadă de revenire ≥ 

100 ani), defalcate în cele patru clase de risc (0, 1, 2, 3). Populația nu este afectată de inundații 

si sunt minimale zonele cu potențial inundabil, fara a restricționa insa potențialul de extindere 

urbană al municipiului Codlea. 

 
137 Sursa: Planul de Management al Riscului la Inundații 



 

 

Figura Nr. 153 - Zonele potențial afectate de indundații, UAT Codlea138 

 

RISCUL SEISMIC 

Institutul Național pentru Fizica Pământului a elaborat o hartă de zonare seismică pentru 

România, unde au fost identificate zonele cele mai susceptibile la un cutremur. Codlea este 

inclusă în zona de intensitate 6 - Puternic (vedeți clasificarea mai jos).  

Figura Nr. 154 - Zone cu risc seismic România139 

 

 
138 Sursa: Politica Urbană a României 
139 Sursa: Centrul de Cercetare pentru Evaluarea Riscului Seismic, Universitatea Tehnică de Construcții București 



 

 

Chiar dacă nu există o ciclicitate clară a cutremurelor de intensitate foarte mare în zona Codlea, 

este important totuși să fie  acordată o atenție aparte măsurilor menite să reducă impactul 

negativ al unui cutremur – de exemplu, respectare unor standarde și norme clare în construcție, 

identificarea și consolidarea clădirilor vulnerabile (o prioritate aparte ar trebui dată 

infrastructurii educaționale), diseminarea procedurilor de răspuns la cutremur și dezvoltarea 

unor sisteme de răspuns rapid. 

Tabelul Nr. 56 - Scara de risc sesimic MSK 

 



 

 

RISCUL SEVESO 

Riscul Seveso ține de potențialul unor accidente în industria chimică și a primit acest nume 

după Directiva UE 82/501/CEE (numită Directiva Seveso), adoptată în 1982 în urma unor 

accidente cu impact de mediu puternic. În 1996, Directiva Seveso a fost înlocuită de Directiva 

96/82/CE a Consiliului (Directiva Seveso II), care, la rândul ei, a fost extinsă cu Directiva 

2003/105/CE. Această directivă se aplică la câteva mii de unități industriale în care sunt 

prezente substanțe periculoase peste pragurile specificate în directivă. Scopul directivei este de 

a preveni accidente majore cu substanțe periculoase, iar, în cazul în care astfel de accidente se 

produc, sa limiteze impactul negativ asupra oamenilor și mediului. Riscul Seveso este estimat 

pe clase distincte (BLEVE – explozie datorată unui lichid în fierbere și dispersie; dispersie; 

explozie; incendiu; transport mărfuri periculoase). Instituțiile responsabile pentru a pune în 

aplicare Directiva Seveso II include: 

➢ la nivel național: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Garda Națională 

de Mediu; 

➢ la nivel regional: Agențiile Regionale pentru Protecția Mediului și Comisariatele 

Regionale ale Gărzii Naționale de Mediu; 

➢ la nivel local: Agențiile pentru Protecția Mediului, Inspectoratele Județene pentru 

Situații de Urgență și Comisariatele Județene ale Gărzii Naționale de Mediu 

Hărțile de mai jos includ populația potențial afectată de un accident cu impact de mediu 

puternic, și ariile naturale protejate potențial afectate de un astfel de eveniment. Riscul Seveso 

la nivelul municipiului Codlea este asociat transportului de mărfuri periculoase, cu un potențial 

impact negativ asupra întregii populații a UAT Codlea și asupra 100% din ariile protejate din 

Codlea.  

 

 

 

 

 



 

 

Figura Nr. 155 - Populația din Codlea sub risc Seveso140 

 

Figura Nr. 156 - Ariile protejate din Codlea sub risc Seveso141 

 

 
140 Sursa: Politica Urbană a României 
141 Sursa: Politica Urbană a României 



 

 

 

7. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ȘI MOBILITATE URBANĂ 

CONTEXT EUROPEAN, NAȚIONAL, REGIONAL ȘI JUDEȚEAN 

Rețeaua europeană de transport TEN-T se desfășoară pe teritoriul României prin intermediul a 

2 dintre cele 9 coridoare de transport, respectiv coridoarele Rin-Dunăre și Orient/Est-Med. Cele 

două coridoare asigură legăturile cu restul Europei, facilitând accesibilitatea către importante 

centre urbane precum Budapesta (Ungaria), Bratislava (Slovacia), Viena (Austria), Praga 

(Cehia), Strasbourg (Franța), Stuttgart, Frankfurt, München, Nürnberg, Dresden, Leipzig, 

Bremen sau Hamburg (Germania). 

Municipiul Codlea este conectat la rețeaua TEN-T prin intermediul drumului național DN1, ce 

face parte din rețeaua Globală142 (Comprehensive) TEN-T, acesta fiind și singurul element de 

infrastructură aparținând rețelei ce traversează municipiul. Cu toate acestea, proximitatea față 

de municipiul Brașov face ca municipiul Codlea să aibă acces facil la mai multe elemente de 

infrastructură aparținând rețelei, asigurând astfel o conectivitate mai ridicată față de centrele 

urbane din Europa. Astfel, municipiul Codlea are acces într-un interval de maxim 30 de minute 

la următoarele elemente de infrastructură: 

➢ DN73 (E574) Brașov – Pitești, aparținând rețelei Globale; 

➢ DN11 Brașov – Onești, aparținând rețelei Globale; 

➢ DN13 Brașov – Târgu Mureș, aparținând rețelei Globale; 

➢ CF 300 București – Sighișoara, aparținând rețelei Centrale.  

Comparativ cu alte municipii de la nivel național, municipiul Codlea este totuși slab deservit 

de rețeaua TEN-T, acesta având acces cu precădere la infrastructură aparținând rețelei Globale.  

 

 

 

 
142 Rețeaua TEN-T Centrală (Core) face referire la principalele coridoare de transport între statele membre UE 
ce urmează a fi finalizate până în anul 2030. Rețeaua TEN-T Globală (Comprehensive) face referire la rețeaua de 
transport secundară a statelor membre UE, finalizarea acesteia fiind estimată pentru anul 2050.  
 



 

 

Figura Nr. 157 - Rețeaua TEN-T pe teritoriul României 

 

Sursa: Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-

portal/map/maps.html) 

În ceea ce privește transportul aerian, municipiul Codlea nu dispune de un aeroport propriu, 

acesta fiind deservit de aeroporturile aflate în vecinătate, precum Aeroportul Internațional 

Sibiu, Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău sau Aeroportul Internațional „Henri 

Coandă” Otopeni. Conform Master Planului General de Transport (MPGT) al României, 

aeroporturile din Sibiu și Bacău sunt clasificate drept aeroporturi regionale, pe când Aeroportul 

Internațional „Henri Coandă” este clasificat drept aeroport hub internațional major, acesta fiind 

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html


 

 

și cel mai mare aeroport de la nivel național143. La nivelul anului 2018, Aeroportul Internațional 

„Henri Coandă” a deservit peste 13,8 mil. de pasageri, pe când aeroporturile din Sibiu și Bacău 

au deservit peste 650.000, respectiv peste 400.000 de pasageri. În contextul pandemiei de 

Covid-19 ce a impus restricții substanțiale în ceea ce privește transportul aerian, conducând 

inclusiv la oprirea completă a traficului aerian în anumite perioade, la nivelul anul 2020 

numărul pasagerilor transportați s-a redus semnificativ în cazul tuturor celor 3 aeroporturi 

analizate. Astfel, în cazul celor 3 aeroporturi, traficul de pasageri a scăzut cu peste 68% în anul 

2020 față de anul 2019144.  

Din punct de vedere al ofertei de servicii de transport aerian, se remarcă faptul că Aeroportul 

Internațional „Henri Coandă” asigură cea mai mare varietate și frecvență a curselor aeriene, 

acesta acoperind zboruri către 72 de destinații internaționale și 6 destinații naționale. Aeroportul 

Internațional Sibiu asigură curse către 21 de destinații internaționale, pe când Aeroportul 

Internațional „George Enescu” Bacău asigură curse numai către 10 destinații europene. 

Totodată, aeroporturile din Sibiu și Bacău nu dispun de curse la nivel național.  

În ceea ce privește accesibilitatea între municipiul Codlea și cele 3 aeroporturi, tabelul următor 

centralizează duratele de deplasare pe cale rutieră și feroviară către acestea. Se remarcă astfel 

că cel mai accesibil este Aeroportul Internațional Sibiu, acesta putând fi accesat în aproximativ 

2h pe cale rutieră, respectiv 3h pe cale feroviară, fiind și singurul către care există tren direct, 

fiind necesar doar transferul între gară și aeroport. Durate similare se regăsesc și în cazul 

Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, diferențele de timp dintre duratele către cele două 

aeroporturi fiind reduse (16 min. pe cale rutieră, respectiv 41 min. pe cale feroviară). În cazul 

aeroportului din Bacău duratele de deplasare sunt mai ridicate, pe cale feroviară durata fiind 

una nefezabilă, presupunând nu numai multiple schimbări, dar și o durată foarte ridicată 

(aproximativ 7h), în special în comparație cu durata pe cale rutieră (aproximativ 3h).  

 

 

 

 
143 Ministerul Transporturilor, Master Planul General de Transport al României, 2015.  
144 Conform datelor furnizate pe site-urile oficiale ale celor 3 aeroporturi, scăderile numărului total de pasageri 
au fost după cum urmează: Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău: -73%, Aeroportul Internațional 
„Henri Coandă” Otopeni: -69,6%, Aeroportul Internațional Sibiu: -68,8%.  



 

 

Tabelul Nr. 57 - Duratele de deplasare între municipiul Codlea și principalele aeroporturi 

învecinate 

AEROPORT 
DURATĂ PE CALE 

RUTIERĂ 

DURATĂ PE CALE 

FEROVIARĂ145 

Aeroportul Internațional 

Sibiu 
1h 55 min. (142 km) 3h 7 min. 

Aeroportul Internațional 

„George Enescu” Bacău 
2h 55 min. (195 km) 

6h 50 min. (nu este tren 

direct, sunt necesare 1/2 

schimbări ale trenurilor) 

Aeroportul Internațional 

„Henri Coandă” Otopeni 
2h 11 min. (162 km) 

3h 48 min. (nu este tren 

direct, sunt necesare 1/2 

schimbări ale trenurilor) 

Sursa: Google Maps, mersultrenurilor.infofer.ro 

Luând în considerare aspectele prezentate anterior, se remarcă faptul că Aeroportul 

Internațional „Henri Coandă” este opțiunea favorabilă pentru locuitorii municipiului Codlea, 

acesta oferind cea mai mare varietate de curse și servicii, fiind totodată și ușor accesibil. Cu 

toate acestea, situația municipiului în ceea ce privește serviciile aeriene este de așteptat să se 

schimbe în următorii ani, ca urmare a finalizării proiectului de construire a Aeroportului 

Internațional Brașov. Acesta este situat la 12 km de municipiul Codlea, putând fi accesat pe 

cale rutieră în aproximativ 15 minute. Aeroportul urmează să fie pus în funcțiune în anul 

2022146. În funcție de modul de funcționare și oferta de transport a aeroportului, acesta se poate 

evidenția ca principală opțiune pentru locuitorii municipiului Codlea, celelalte aeroporturi 

devenind astfel opțiuni secundare, orientate către suplimentarea rutelor neacoperite de viitorul 

aeroport din Brașov.  

Municipiul este localizat în Regiunea Centru, județul Brașov, fiind totodată parte din Zona 

Metropolitană Brașov. Legăturile facile cu municipiul reședință de județ, atât pe cale rutieră, 

cât și feroviară, îi conferă municipiului Codlea o bună accesibilitate atât către marile centre 

 
145 Durata pe cale feroviară include și timpul necesar transferului între gară și aeroport fie tot cu trenul (cum 
este cazul Aeroportul Internațional „Henri Coandă”), fie cu transportul public local sau cu autoturismul.  
146 Aeroportul Internațional Brașov - https://brasovairport.ro/  

https://brasovairport.ro/


 

 

urbane din regiune, cât și către centre urbane importante de la nivel național. Astfel, municipiul 

Codlea este conectat la rețeaua de drumuri naționale prin intermediul DN1 (E68), ce asigură 

legătura cu centre urbane importante de la nivel național precum Brașov, Ploiești sau București. 

Pe cale feroviară acestea este deservit de magistrala 200, ce asigură legăturile cu municipiile 

Brașov și Sibiu și, ulterior, cu alte centre urbane majore din România. Cu toate acestea, duratele 

de deplasare pe cale feroviară sunt mult mai ridicate în comparație cu cele rutiere, nefiind astfel 

o opțiune viabilă pentru locuitori. Singura excepție este în cazul municipiul Brașov, 

proximitatea față de acesta făcând ca duratele de deplasare rutiere și feroviare să fie comparabile 

(diferență de numai 5 min.). Tabelul următor centralizează duratele de deplasare între 

municipiul Codlea și municipiile reședință de județ din regiune.  

Tabelul Nr. 58 - Durata de deplasare între municipiul Codlea și municipiile reședință de județ 

din Regiunea Centru 

MUNICIPIU 
DURATĂ PE CALE 

RUTIERĂ 

DURATĂ PE CALE 

FEROVIARĂ 

Brașov 19 min. (14,5 km) 24 min. 

Sibiu 1h 49 min. (129 km) 3h 36 min. 

Sfântu Gheorghe 47 min. (162 km) 
1h 25 min. (1 schimbare în 

Brașov) 

Miercurea Ciuc 1h 37 min. (115 km) 
2h 34 min. (1 schimbare în 

Brașov) 

Târgu Mureș 2h 23 min. (172 km) 

Între 8 și 11h 30 min. (1/2 

schimbări în localități 

precum Brașov, Sibiu, 

Războieni, Vințu de Jos, 

Deda sau Miercurea Ciuc) 

Alba Iulia 2h 25 min. (208 km) 

5h 31 min. (1 schimbare în 

Brașov, Sibiu sau Vințu de 

Jos) 



 

 

Totodată, Codlea este deservit și de transportul public județean, municipiul fiind traversat de 4 

dintre cursele județene de transport. Acestea asigură legătura municipiului cu localitățile 

Holbav, Vulcan, Colonia 1 Mai, Brașov, Ghimbav, Dumbrăvița, Vlădeni, Homorod, Perșani, 

Șercaia, Mândra și Făgăraș. Transportul public județean este gestionat de Consiliul Județean 

Brașov, serviciile fiind asigurate de o serie de operatori privați. Mai multe detalii cu privire la 

funcționarea serviciilor de transport public județean pe teritoriul municipiul Codlea se pot 

consulta în cadrul secțiunii 0. 7.3. TRANSPORT PUBLIC LOCAL.  

O parte importantă a accesibilității municipiului o reprezintă investițiile în infrastructura 

majoră, ce permit optimizarea legăturilor în teritoriu. În cazul municipiului Codlea, Master 

Planul General de Transport (MPGT) al României prevede o serie de investiții, ce vor avea un 

impact direct asupra îmbunătățirii accesibilității spre și dinspre municipiu.147: 

➢ Autostrada Transilvaniei (A3), sector Sibiu – Brașov, finanțat prin FEDR, cu o valoare 

totală de 737,22 mil. euro; 

➢ Autostrada Transilvaniei (A3), sector Râșnov – Cristian, finanțat prin FEDR, cu o 

valoare totală de 997,75 mil. euro; 

➢ Autostrada Moldova (A5), sector Brașov – Bacău, finanțat prin FEDR, cu o valoare 

totală de 1.845,46 mil. euro; 

➢ Drum TransRegio DN73, sector Pitești – Brașov, finanțat prin FEDR, cu o valoare totală 

de 38,17 mil. euro; 

➢ Drum TransRegio Ardeal (TR31), sector Brașov – Sighișoara, finanțat prin FEDR, cu o 

valoare totală de 71,5 mil. euro; 

➢ Modernizare CF sector Predeal – Brașov, finanțat prin FC, cu o valoare totală de 418 

mil. euro; 

➢ Modernizare CF sector Brașov – Sighișoara, finanțat prin CEF, cu o valoare totală de 

1.158 mil. euro. 

Se poate observa faptul că o parte dintre investiții nu vizează în mod direct teritoriul 

municipiului, ci sunt concentrate în municipiul Brașov. Optimizarea legăturilor între cele două 

municipii, va permite locuitorilor din Codlea să aibă acces facil la elemente de infrastructură 

majoră importante (căi ferate modernizate, drumuri trans regio etc.), ce vor permite ulterior o 

accesibilitate mai ridicată către restul teritoriului național. Conform CESTRIN, lucrările la 

 
147 Ministerul Transporturilor, Master Planul General de Transport al României, 2015. 



 

 

sectorul Sibiu – Brașov al autostrăzii A3, precum și la autostrada Brașov – Bacău se află în 

pregătire fază de proiectare (SF, PT), urmând ca documentațiile tehnice să fie finalizate până în 

anul 2023148. De asemenea, conform CNAIR, în prezent se află în derulare finalizarea analizei 

multicriteriale de traseu pentru autostrada Brașov-Bacău în urma căreia va fi stabilit traseul 

optim al autostrăzii. Proiectul este unul extrem de important pentru municipiul Codlea, întrucât 

unul dintre traseele posibile pentru amenajarea autostrăzii are punct de pornire în municipiu, la 

intersecția cu autostrada A3 Sibiu-Brașov. Astfel, municipiul ar deveni un nod important pentru 

mai multe autostrăzi de la nivel național, devenind un punct de interes pentru atragerea 

investitorilor și dezvoltarea economică a zonei.  

7.1. TRANSPORT RUTIER 

7.1.1. REȚEAUA RUTIERĂ 

Municipiul Codlea dispune de o rețea rutieră alcătuită din drumul național DN1, drumul 

județean DJ112A și de rețeaua de drumuri locale. O dată cu amenajarea autostrăzii A3 Sibiu-

Brașov, municipiul Codlea va beneficia de acces și la infrastructura majoră de transport la nivel 

național, sporind astfel accesibilitatea populației locale către restul teritoriului național.  

Figura Nr. 158 - Traseu autostrada A3 pe teritoriul municipiului Codlea 

 

 
148 CESTRIN, Transparență – situația proiectelor de infrastructură. Disponibil la:  
https://cestrin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=210f9dcdbeaf48349e3ed19e92ee2f19  

https://cestrin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=210f9dcdbeaf48349e3ed19e92ee2f19


 

 

Figura Nr. 159 - Infrastructura rutieră în municipiul Codlea 

 

La nivel local, în anul 2020, municipiul dispunea de 43 de km de străzi orașenești, acestea 

rămânând constante în perioada 2010-2020. Calitatea străzilor este una bună, cu peste 90% 



 

 

dintre ele fiind modernizate. Numărul de km de străzi modernizate a crescut cu 33,3% în 

perioada 2010-2020. Acest lucru se datorează multiplelor intervenții de modernizare și 

reabilitare a infrastructurii rutiere locale realizate la nivelul municipiului. Aceste demersuri sunt 

continuate și în prezent, cu o serie de proiecte similare ce vizează elaborarea documentațiilor 

tehnice pentru îmbunătățirea calității infrastructurii rutiere, printre care se numără și proiectul 

de elaborare a DALI pentru modernizare străzi în zona Halchiului149.  

Figura Nr. 160 - Lungimea străzilor din municipiul Codlea, 2010-2020 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo Online 

O altă problemă cu care se confruntă municipiul Codlea, este cea a fluxurilor ridicate de trafic, 

inclusiv a celor de trafic greu care tranzitează în mod direct zona urbanizată, inclusiv zona 

centrală și zonele de locuințe, conducând la probleme de congestie și poluare. Acest lucru este 

cauzat de inexistența unor variante de ocolire care să asigure redirecționarea traficului greu. 

Astfel, în prezent, strada Nouă preia tot traficul greu care intră în municipiu (via DN1 în zona 

de sud a municipiului), asigurând astfel legătura cu str. Hălchiului, respectiv cu zona industrială 

din partea de nord-est a municipiului. În același context, DN1 rămâne principala arteră pentru 

traficul de tranzit, la nivelul anului 2015, acesta înregistrând fluxuri de trafic de peste 7.500 de 

 
149 Primăria Municipiului Codlea, HCL nr. 77/2021 privind aprobarea bugetului pentru anul 2021, 2021.  
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vehicule/zi150. Luând în considerare faptul că DN1 asigură legătura între mai multe centre 

urbane importante de la nivel național, asigurând fluxurile de transport și către capitală, precum 

și către zonele de nord și de vest ale teritoriului național, este puțin probabil ca fluxurile să fie 

reduse pe viitor. 

La nivelul municipiului Codlea se remarcă și demersuri pentru ameliorarea acestei situații, 

marcate de amenajarea unor noi variante ocolitoare în municipiul Codlea. Astfel, în prezent au 

fost semnate contractele pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru 2 variante ocolitoare. 

Una dintre cele două variante ocolitoare este prevăzută și în cadrul PUG Codlea151, aceasta fiind 

propusă în zona de est a municipiului, asigurând redirecționarea traficului de pe DN1 în afara 

intravilanului. Această variantă ocolitoare va permite un acces ridicat către zona industrială din 

partea de nord-est a municipiului, urmând ca împreună cu str. Hălchiului să devină cele mai 

importante căi de acces către zona industrială. Cea de a doua variantă ocolitoare vizează zona 

de sud a municipiului, urmărind legătura DN1 – str. Vulcanului – str. Câmpul Alb. Aceasta va 

facilita accesul către zona industrială din sudul municipiului și va permite o mai bună legătură 

cu zonele de sud și sud-vest ale acestuia.  

În acest context, amenajarea variantelor ocolitoare, dar și modernizarea străzii Hălchiului, vor 

permite o mai bună organizare a traficului greu pe teritoriul municipiului, acesta fiind astfel 

redirecționat în afara zonelor urbanizate, reducând congestia și poluarea la nivelul municipiului, 

în special în lungul drumului național DN1 (în special pe segmentele din sud și nord care asigură 

intrarea pe teritoriul municipiului) și a străzii Nouă. Acest lucru va rezulta într-o calitate mai 

ridicată a locuirii pentru populația locală, dar și în posibilitatea de amenajare a străzilor vizate 

într-o manieră care să favorizeze mijloacele de transport mai prietenoase cu mediul, precum 

mersul pe jos sau bicicleta.   

  

 
150 Recensământul de trafic, 2015. 
151 Primăria Municipiului Codlea, PUG Codlea, 2007.  



 

 

Figura Nr. 161 - Fluxuri de trafic în municipiul Codlea, 2015 

 

Sursa: Recensământul de trafic 2015 

Nu în ultimul rând, la nivelul municipiului Codlea se remarcă măsuri foarte limitate de 

încurajare a utilizării vehiculelor electrice. Astfel, în prezent, pe teritoriul municipiului există o 



 

 

singură stație de încărcare a vehiculelor electrice, aceasta regăsindu-se în parcarea centrului 

comercial Lidl. Luând în considerare tendințele din ultimii ani, precum și prioritățile evidențiate 

la nivelul domeniului de transport cu privire la reducerea emisiilor, vehiculele electrice devin 

din ce în ce mai răspândite. Acestea reprezintă o altenartivă viabilă la autovehiculele cu 

combustibil, asigurând emisii reduse și, în general, un impact mai redus asupra mediului. 

Totuși, buna utilizare a vehiculelor electrice este dependentă de infrastructura de stații de 

încărcare, fiind necesară o rețea bine conturată și echilibrat distribuită în teritoriu. În acest 

context, se remarcă necesitatea extinderii rețelei si pe teritoriul municipiului, urmărindu-se 

amplasarea unor stații de încărcare pe întreg teritoriul municipiului, în special în vecinătatea 

principalelor obiective de interes (ex. zona centrală, gară, zona Maial etc.).   

7.1.2. CEREREA DE TRANSPORT 

La nivel local, traficul se concentrează către principalii generatori de trafic, evidențiați la nivelul 

următoarelor zone din municipiu: 

➢ Zona industrială din sudul municipiului, ce concentrează mai multe companii și zone de 

logistică (ex. Inter Cars, depozit Altex, DTR Dräxlmaier Sisteme Tehnice România 

etc.), fiind situată în lungul drumului județean DJ112A; 

➢ Zona industrială din nord-estul municipiului, marcată de străzile Târgului, 

Mecanizatorilor și Hălchiului; 

➢ Zona centrală a municipiului Codlea; 

➢ Zonele de locuințe colective din municipiul Codlea (cartierele Măgurii, 9 Mai, Codlea 

Nord, Muntișor și Colorom). 

Acești generatori de trafic atrag populație prin dotările sau facilitățile pe care le pun la 

dispoziție, în general fiind vorba despre deplasări cotidiene orientate între locul de muncă și 

domiciliu sau către realizarea activităților uzuale precum cumpărături, educație, petrecerea 

timpului liber etc. Totodată, zona centrală concentrează și o serie de instituții și obiective 

turistice (ex. Biserica Fortificată), ce atrag un număr ridicat de utilizatori.  

În ceea ce privește indicele de motorizare, acesta a crescut cu 38,3% în perioada 2013-2018, 

ajungând în anul 2018 la o valoare de 227,19 autoturisme / 1.000 de locuitori152. Acesta este 

semnificativ mai redus decât media județeană de la nivelul aceluiași an de 306,17 autoturisme 

 
152 INS, Baza de date online e-Demos.  



 

 

/ 1.000 de locuitori153, indicând astfel un grad mai scăzut de motorizare. Prin comparație cu alte 

așezări urbane de dimensiuni similare (municipii cu circa 20.000 de locuitori), municipiul 

Codlea înregistrează una dintre cele mai scăzute valori ale indicelui de motorizare, aflându-se 

astfel într-o situație mai favorabilă decât alte zone similare de la nivelul teritoriului național. 

Cu toate acestea, tendințele rămân unele similare, de creștere a numărului de autovehicule atât 

la nivel național, cât și la nivel local, aspect ce va face ca indicele de motorizare din municipiul 

Codlea să continuă să crească în lipsa unor măsuri coerente și integrate de promovare a utilizării 

mijloacelor de transport mai prietenoase cu mediul în defavoarea autoturismului personal.  

Figura Nr. 162 - Indicele de motorizare în municipii din România, 2018 

 

Sursa: Baza de date online e-Demos 

7.1.3. PARCĂRI 

În ceea ce privește parcarea, la nivelul municipiului Codlea se remarcă măsuri limitate de 

gestiune a acesteia, rezultând în multiple probleme ce afectează atât sistemul rutier, cât și 

sistemul de deplasare nemotorizat și calitatea locuirii. La nivelul municipiului, se remarcă o 

serie de parcări publice, la stradă, amenajate cu precădere în lungul drumului național DN1 și 

pe strada Laterală, precum și parcări de reședință amenajate în cartierele de locuințe colective.  

Cu toate acestea, locurile existente și măsurile curente de gestiune a parcării nu satisfac cererea 

într-un mod sustenabil, aspect evidențiat prin multiplele parcări neregulamentare identificate la 

nivelul municipiului. Astfel, se remarcă parcarea neregulamentare a autovehiculelor fie pe 

prima bandă a carosabilului, fie pe trotuar, în special în zona centrală și în cartierele de locuințe 

colective. Acest lucru îngreunează semnificativ deplasarea diferiților participanți la trafic, 

 
153 INS, Baza de date Tempo Online.  
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reprezentând obstacole majore în special pentru pietoni și bicicliști. Totodată, locurile de 

parcare publice nu sunt tarifate în prezent, acestea putând fi utilizate gratuit atât de populația 

locală, cât și de vizitatori. Locurile de parcare de reședință sunt, în schimb, tarifate, acestea 

fiind atribuite în baza unor licitații publice, în funcție de disponibilitate.  

Figura Nr. 163 - Parcări neregulamentare str. Grădinarilor, municipiul Codlea, 2021 

 

Sursa: Arhiva Consultantului 

În cazul zonelor de locuințe colective se remarcă și prezența mai redusă a unor zone de garaje 

( 

 

), acestea fiind de cele mai multe ori utilizate în scopuri de depozitare, autovehiculele personale 

fiind parcate tot pe spațiul public sau pe cel verde. În acest context, se poate avea în vedere 

demolarea garajelor și reamenajarea spațiului public, fie prin crearea unor locuri de parcare la 

sol și eliberarea spațiului public ocupat în prezent de vehicule, fie prin asigurarea locurilor de 

parcare pentru persoanele vizate în alte parcări din vecinătate și utilizarea integrală a spațiului 

pentru activități de petrecere a timpului liber și relaxare (ex. loc de joacă, spațiu verde, zonă de 

odihnă etc.).  



 

 

 

 

Figura Nr. 164 - Zonă garaje în cartierul Codlea Nord, municipiul Codlea 

 

Totodată, problema parcărilor neregulamentare este prezentă și la nivelul cartierelor de locuințe 

individuale. Astfel, mașinile ajung să fie parcate fie pe trotuar (în fața porții), fie pe partea 

carosabilă și nu pe parcela proprietarului. În multe dintre cazuri, acest lucru este cauzat de 

modul de amplasare a construcțiilor pe parcelă. Astfel, în ciuda existenței unor parcele de 

dimensiuni generoase, construcțiile aferente găzduiesc mai multe familii, astfel că se 

evidențiază un număr mai ridicat de autovehicule / curte. Totodată, modul de amplasare al 

construcțiilor pe parcelă (ex. case de tip vagon), precum și organizarea unui singur acces pe 

parcela, îngreunează posibilitățile de parcare pe parcelă a mai multor autovehicule.  



 

 

Figura Nr. 165 - Parcări neregulamentare în cartierele de locuințe individuale, municipiul 

Codlea 

 

O altă problemă identificată din punct de vedere al parcării la nivelul municipiului Codlea este 

reprezentată de accesul precar la informații cu privire la plata parcării, orarul permis de 

staționare sau numărul de locuri de parcare disponibile. Accesul la informații este necesar pe 

de o parte pentru informarea corectă a cetățenilor și asigurarea bunei funcționări a sistemului 

local de parcare, iar pe de altă parte pentru informarea potențialilor turiști și vizitatori. Astfel, 

se evidențiază necesitatea dezvoltării măsurilor de informare a populației, putând fi luate în 

considerare inclusiv metode digitale (ex. platforme online, aplicații mobile etc.) care să permită 

transmiterea integrată a informațiilor cu privire la parcările din municipiu. Un astfel de sistem 

poate fi extins inclusiv pentru a asigura plata parcărilor (ex. prin SMS), precum și pentru 

colectarea de date relevante cu privire la parcare, care să poată fi ulterior utilizate de autoritățile 

competente în vederea îmbunătățirii gestiunii parcării.  

7.1.4. SIGURANȚA ÎN TRAFIC 

Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2016 – 2020 identifică faptul că în ciuda progreselor 

făcute comparativ cu anul 2007 (reducere a fatalităților în trafic cu 38%154), la mijlocul 

deceniului trecut siguranța în trafic era în continuare o problemă semnificativă pentru România. 

Astfel, la nivel național, rata de fatalitate era aproximativ de 2 ori mai mare decât media Uniunii 

 
154 Statista, Numărul fatalităților din traficul rutier în România 2006-2020 (Number of road traffic fatalities in 
Romania from 2006 to 2020), 2021 - https://www.statista.com/statistics/437975/number-of-road-deaths-in-
romania/  

https://www.statista.com/statistics/437975/number-of-road-deaths-in-romania/
https://www.statista.com/statistics/437975/number-of-road-deaths-in-romania/


 

 

Europene, România clasându-se în topul celor 4 țări cu cel mai ridicat grad de fatalitate pe 

drumuri și străzi155.  

Problemele accentuate de siguranță în trafic sunt regăsite astfel la nivelul tuturor localităților 

din România, fiind concentrate cu precădere în lungul principalelor artere de circulație, precum 

și în mediul urban. În cazul municipiului Codlea, la nivelul anului 2018 au fost înregistrate 31 

de accidente, dintre care circa 16% (5 accidente) au fost soldate cu decese. Pentru acestea din 

urmă, au fost identificate următoarele cauze principale: viteză neadaptată la condițiile de drum 

(în cazul a 2 accidente), neacordare prioritate pietoni (în cazul unui accident), circulație pe sens 

opus (în cazul unui accident) și alte preocupări de natură a distrage atenția (în cazul unui 

accident). 

Din punct de vedere al localizării, se remarcă faptul că pe teritoriul municipiului cele mai multe 

accidente au avut loc pe DN1, aici producându-se circa 80% (25 de accidente) din numărul total 

de accidente înregistrate la nivelul anului 2018. Acest lucru este cauzat și de faptul că DN1 este 

principala arteră de circulație din municipiu, fiind totodată și una dintre artere ce susține traficul 

de tranzit către zona de nord-vest.  

 
155 MT, Strategia Națională de Siguranță Rutieră pentru perioada 2016-2020, 2016.  



 

 

Figura Nr. 166 - Accidente rutiere în municipiul Codlea, 2018156 

 

Probleme ale siguranței în trafic sunt evidențiate și la nivelul sistemului nemotorizat de 

deplasare (deplasările nemotorizate sunt detaliate în cadrul secțiunii 0. 7.4. MOBILITATE 

 
156 Sursa: IPJ 



 

 

ACTIVĂ). Astfel, amplasarea pistelor de biciclete a dus la creșterea gradului de complexitate 

a structurii fluxurilor de trafic, rezultând în impărțirea spațiului carosabil de către șoferi și 

bicicliști. Proiectarea nefavorabilă a pistelor de biciclete și lipsa unor amenajări de separare 

clară a celor două benzi conduce la o scădere a siguranței în trafic a bicicliștilor. Figura 

următoare ilustrează o astfel de situație regăsită la nivelul municipiului Codlea. Cu toate 

acestea, este de evidențiat faptul că trecerile de pietoni din municipiu sunt marcate 

corespunzător, astfel că permit traversarea în siguranță, contribuind la creșterea siguranței în 

trafic pentru utilizatorii mijloacelor de transport nemotorizate.  

Figura Nr. 167 - Pistă de biciclete amenajată pe DN1 (strada Lungă), municipiul Codlea157 

 

O problema principală a rețelei stradale din municipiu este faptul că intersecțiile, chiar și cele 

majore sau care preiau traficul greu, nu sunt semaforizate. Această problemă este palpabilă din 

punctul de vedere al traficului, acolo unde infrastructura existentă este utilizată la capacitate, și 

acolo unde geometria tramei stradale prezintă intersecții dificile. Strada Horia cu Şcheilor, 

Strada Lungă cu Hălchiului, Strada Nouă cu DN1 sunt astfel de intersecții. De asemenea, 

sensurile giratorii de la Muntișor / DN1 / Strada Nouă și mai ales de la Lidl / Kaufland creează 

un mediu extrem de ostil pietonilor, aceștia din urma fiind forțați fie să străbată carosabilul 

dedicat traficului de mare viteză, fie sa facă un ocol considerabil până la cea mai apropiată 

trecere pietonală.  

Pentru ameliorarea problemelor de siguranță în trafic, este necesară implementarea unui sistem 

de management al traficului, care să fie orientat, pe de o parte, către semaforizarea intersecțiilor 

periculoase (ex. DN1 cu str. Nouă, str. Horia cu str. Șcheilor și și fluidizarea traficului din 

municipiu (se poate lua în considerare inclusiv amenajarea unei „unde verzi” pe DN1), iar pe 

de altă parte către supravegherea corespunzătoare a traficului și asigurarea deplasării în  în 

 
157 Sursa: Arhiva Consultantului 



 

 

siguranță a tuturor participanților la trafic, în special a celor vulnerabili în prezent, precum 

bicicliștii și pietoni, pentru a evita producerea unor accidente. Astfel, pe lângă intervențiile de 

semaforizare, se poate avea în vedere și amplasarea unor camere de supraveghere video, care 

să monitorizeze atât conduita șoferilor auto, cât și cea a pietonilor și a bicicliștilor în raport cu 

regulile de circulație. Printre posibilele locații identificate ca fiind relevante pentru monitorizare 

video se numără străzile Rampei, Grădinarilor, Nouă, Laterală, Horia, Măgurii, Crinului și 

Hălchiului, precum și sensul giratoriu din intersecția str. Muntișor, DN1 și DJ112A. 

Figura Nr. 168 - Intersecții periculoase în municipiul Codlea 

 



 

 

 

7.2. TRANSPORT FEROVIAR 

În ceea ce privește transportul feroviar, municipiul Codlea este deservit de magistrala de cale 

ferată 200, care se desfășoară în centrul țării de la vest la est și asigură conexiunea dintre 

municipiile Sibiu și Brașov. Astfel, distanța între municipiul Codlea și municipiul Sibiu este de 

135 km (aprox. 2h 30 min.), iar distanța până la Brașov este de 14 km (aprox. 25 min.). Aflându-

se în vecinătatea imediată a municipiului Brașov, prin intermediul gării localizate pe teritoriul 

acestuia, municipiul Codlea are acces și la magistrala 300, care este dublă, electrificată și care 

oferă o legătură cu municipiile Ploiești și București în sud și Sighișoara și Cluj-Napoca în nord 

și nord-vest.   

Magistrala 200 este simplă și neelectrificată aproape în totalitate (până la Avrig) ceea ce duce 

la timpi de călătorie lungi și o viteză comercială scăzută. Acestea înseamnă o deservire sub-

optimă a călătorilor pe aceste trasee. Astfel, cea mai rapidă cursă parcurge cei 135 de km până 

la Sibiu în 2 ore și 33 minute, cu o viteză comercială de 53 km/oră. Cei 14 km între Codlea și 

Brașov sunt parcurși de cea mai rapidă cursă în 20 de minute, trenurile având o viteză 

comercială de 42 km/oră, în contextul în care nu sunt opriri intermediare între cele două 

municipalități. Deși legătura este directă, viteza comercială este încă mult prea scăzută. 

  



 

 

Figura Nr. 169 - Rețeaua feroviară din municipiul Codlea158 

 

 
158 Sursa: OSM, CFR 



 

 

Infrastructura de transport feroviar este completată și de Gara Codlea, localizată în extrema de 

est a orașului. Gara nu este facil accesibilă pentru toți rezidenții, în special în contextul în care 

municipiul Codlea nu beneficiază de transport public local, fiind situată la 2,7 km de zona de 

vest a municipiului (str. Salciei) și la 2,6 km de zona de nord (str. Eduard Morres). Clădirea 

care găzduiește gara, precum și infrastructura aferentă (peroane, zone de așteptare etc.) se află 

într-o stare avansată de degradare, fiind totodată evidențiată și inexistența unor dotări și servicii 

conexe (ex. alimentație publică, servicii bancare etc.) care să susțină buna funcționare a gării și 

care să ofere servicii calitative utilizatorilor.  

Figura Nr. 170 - Gara Codlea159 

 

În vecinătatea gării se află o stație pentru transportul public de persoane, acesta concentrând cu 

precădere vehicule aparținând marilor companii/întreprinderi private din municipiu (ex. 

Dräxlmaier Group), ce asigură transportul angajaților între municipiul Codlea și alte localități 

 
159 Sursa: Arhiva Consultantului 



 

 

din județ. Cu toate acestea, stația este una mai degrabă informală, fiind neamenajată 

corespunzător. Realizarea unor intervenții de amenajare a zonei gării de nord, care să implice 

inclusiv zona adiacentă și corelarea cu transportul public de persoane atât județean, cât și cel 

interurban privat, va conduce la existența unui terminal de transport bine dezvoltat, care să ofere 

acces facil la serviciile de transport pentru locuitorii municipiului și vizitatori.  

Acest lucru este relevant în special în contextul navetismului potențial local. Astfel, la nivelul 

anului 2011, 22% (1.891) din salariații cu domiciliul în municipiul Codlea aveau locul de muncă 

în municipiul Brașov, respectiv 10% (898) dintre salariații din Codlea lucrau în orașul 

Ghimbav160. Astfel, aceștia ar beneficia de pe urma unor măsuri de optimizare a legăturilor 

către teritoriul învecinat, precum și facilitarea transferului între diferite mijloace de transport.  

În ceea ce privește frecvența trenurilor cu plecare din municipiul Codlea, se remarcă faptul că 

aceasta este una în general redusă, cele mai ridicate frecvențe fiind înregistrate către municipiile 

Brașov și Făgăraș, înregistrându-se câte 7 curse zilnice. Celelalte legături directe ale 

municipiului Codlea pe cale feroviară sunt concentrate către centre urbane de la nivel național 

precum Sibiu, Arad, Ploiești sau București, frecvența către acestea fiind una scăzută de numai 

1-5 trenuri / zi. În cazul relației cu municipiul Brașov, frecvența ridicată este dată de distanța 

redusă între cele două municipii, precum și de relațiile de dependență dintre cele două, în special 

în ceea ce privește navetismul, aspect susținut și prin apartenența municipiului Codlea la Zona 

Metropolitană Brașov. Cu toate acestea, comparând numărul de curse între cele două municipii 

în prezent și valorile identificate la nivelul Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a 

Municipiului Codlea 2011-2020, este evidențiată o scădere semnificativă de 33%161 a 

numărului de curse zilnice. 

 

 

 

 

 

 
160 Recensământul Populației și al Locuințelor, 2011.  
161 La nivelul anului 2012 au fost identificate 21 de curse zilnice  



 

 

Figura Nr. 171 - Frecvența curselor directe cu plecare din municipiul Codlea 

 

Sursa: mersultrenurilor.infofer.ro  

Totodată, în ciuda proximității celor două municipii, programul trenurilor nu este foarte bine 

calibrat pentru a deservi potențialii navetiști pe traseul Codlea – Brașov. Trenurile pleacă 

dimineața din Codlea la orele 5:08 și 6:53 și ajung în Brașov la orele 5:37 și 7:18, pe când după 

amiaza trenurile pleacă din Brașov la orele 16:27, 19:33 și 20:21 și ajung în Codlea la orele 

16:52, 19:58 și 20:41. Între acestea, mai există curse pe parcursul zilei la orele 13:13 și 15:36 

din Codlea spre Brașov, respectiv la 14:34 dinspre Brașov spre Codlea. Acest program de 

circulație este adecvat pentru cei care lucrează un program 8-16, dar nu și pentru cei care 

lucrează în regim de 9-17 sau în 3 schimburi (7-15-23).  

Luând în considerare faptul că trenul poate deveni un mijloc principal de transport pentru 

deplasările pe distanțe scurte și medii, în special în contextul navetismului pe ruta Codlea-

Brașov, se remarcă necesitatea suplimentării curselor existente, care să optimizeze orarul în așa 

fel încât să asigure o bună deservire pentru potențialii utilizatori. În acest context, se poate lua 

în considerare inclusiv implementarea unui sistem de tren metropolitan, care să asigure 

legăturile între municipiul Brașov și localitățile învecinate, în cadrul căruia să fie inclus și 

municipiul Codlea. Se remarcă faptul că au fost realizați și primii pași în implementarea unui 

astfel de sistem, Primăria Municipiului Brașov realizând un studiu de oportunitate în acest sens 



 

 

la nivelul anului 2021162. Conform informațiilor disponibile în acest moment, sistemul de tren 

metropolitan aferent municipiului Brașov ar urma să aibă 6 linii, dintre care linia T3 ar deservi 

municipiul Codlea pe direcția Întorsătura Buzăului – Brașov – Ghimbav – Codlea, urmând ca 

aceasta să fie desevită de 6 trenuri163.  

Nu în ultimul rând, creșterea vitezei comerciale este un element central pentru îmbunătățirea 

atractivității transportului feroviar în comprație cu alte mijloace de transport. Acest lucru este 

marcat și de identificarea încă din anul 2012 a necesității de dublare și electrificare a magistralei 

200 în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a Municipiului Codlea 2011-2020. 

Totodată, magistrala 200 (tronsonul Brașov – Podul Olt, care cuprinde și municipiul Codlea) 

este cuprinsă în Strategia de Dezvoltare a Infrastructurii Feroviare 2021-2025 ca fiind una din 

cele 15 relații prioritare vizate pentru „Creșterea vitezei proiectate a infrastructurii feroviare”. 

Proiectul se va desfășura într-un orizont de timp de 10 ani, fiind urmărită o creștere a vitezei 

comerciale cu 40% față de situația actuală, care să asigure conexiuni mai rapide și respectarea 

mai fidelă a orarelor de circulație164.   

7.3. TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

Municipiul Codlea nu dispune de un sistem propriu de transport public local, transportul public 

de persoane pe teritoriul municipiul realizându-se prin intermediul serviciilor de transport 

public metropolitan asigurate la nivelul Zonei Metropolitane Brașov de către RATB SA. Astfel, 

Codlea este deservită de linia 220, ce face legătura între Stadionul Municipal Brașov și Codlea, 

dispunând de 5 stații de autobuz aferente rețelei de transport public metropolitan, respectiv 

Codlea Nord, Codlea La Electrica, Codlea Centru (Centrul Istoric), Codlea Primărie (Stadion) 

și Codlea Colorom.  

 

 

 

 

 
162 Primăria Municipiului Brașov, Raport după primul an de mandat – Primarul Municipiului Brașov, 2021 - 
https://www.brasovcity.ro/ro/primarul_municipiului_brasov/raport_dupa_primul_an_de_mandat?fbclid=IwAR
2o0ZDkPBBootKgoE1BHkUXlL1T_vya-hzgKogr7WuIWq6mWqv15N4zdiA  
163 Forumul Orașelor Verzi (pagina de Faceebok) - https://fb.watch/9kSi5xp0dS/  
164 CFR SA, Strategia de Dezvoltare a Infrastructurii Feroviare 2021-2025, 2020. 

https://www.brasovcity.ro/ro/primarul_municipiului_brasov/raport_dupa_primul_an_de_mandat?fbclid=IwAR2o0ZDkPBBootKgoE1BHkUXlL1T_vya-hzgKogr7WuIWq6mWqv15N4zdiA
https://www.brasovcity.ro/ro/primarul_municipiului_brasov/raport_dupa_primul_an_de_mandat?fbclid=IwAR2o0ZDkPBBootKgoE1BHkUXlL1T_vya-hzgKogr7WuIWq6mWqv15N4zdiA
https://fb.watch/9kSi5xp0dS/


 

 

Figura Nr. 172 - Transportul public metropolitan în municipiul Codlea 

 

Sursa: https://www.ratbv.ro/  

Din punct de vedere al echipării, stațiile dispun de protecție împotriva intemperiilor, zonă de 

odihnă și acces la informații cu privire la orarul de circulație al autobuzelor, principalele reguli 

de utilizare a serviciului de transport metropolitan, precum și la informații privind tarifarea. Cu 

toate acestea, calitatea infrastructurii de așteptare este una redusă, aceasta aflându-se într-o stare 

de degradare (vezi Error! Reference source not found.). Totodată, deși există o serie de i

nformații disponibile pentru utilizatori, acestea nu sunt complete, evidențiindu-se lipsa 

informațiilor actualizate în timp real, precum și a unei hărți de transport public. În acest context, 

se poate avea în vedere modernizarea stațiilor de transport public din municipiul Codlea, 

inclusiv prin utilizarea unor soluții de tip smart, care să permită oferirea unor informații în timp 

real.  

https://www.ratbv.ro/


 

 

Figura Nr. 173 - Stație de autobuz, municipiul Codlea 

 

Sursa: Arhiva Consultantului 

În ceea ce privește frecvența, linia 220 prezintă o situație relativ bună, frecvența curselor fiind 

cuprinsă între 23 și 35 de minute în cursul săptămânii, respectiv de 50 de minute pe perioada 

zilelor de weekend, pe ambele sensuri de deplasare (Brașov – Codlea și retur). Totodată, 

majoritatea populației locuiește la 15 sau mai puțin de 15 minute de mers pe jos de o stație de 

autobuz, aspect ce oferă o accesibilitate ridicată către serviciile de transport public metropolitan 

pentru populația locală. Luând în considerare faptul că autobuzele care circulă pe linia 220 

opresc în fiecare din cele 5 stații, deservind populația municipiului în lungul axei principale a 

acestuia (strada Lungă), se poate remarca faptul că transportul public metropolitan poate fi 

utilizat și pentru deplasarea între zona de nord și cea sudică a municipiului.  

 

 

 

 

 



 

 

Figura Nr. 174 - Accesibilitate pietonală către stațiile de transport public metropolitan din 

municipiul Codlea 

 

Sursa: Google Maps 



 

 

Deși servicii de transport public metropolitan deservesc municipiul pe axa nord-sud, putând fi 

utilizat și pentru deplasarea în interiorul municipiului, se remarcă inexistența unei legături de 

transport public orientată pe direcția est-vest. O astfel de legătură este importantă în special în 

contextul prezenței unor obiective de interes major, precum Gara Codlea sau zona turistică și 

de agrement Maial, ce nu sunt deservite de niciun fel de serviciu de transport public. Totodată, 

se evidențiază și faptul că o parte din populația locală este obligată să se deplaseze pietonal 

pentru 15 minute până la cea mai apropiată stație până la cea mai apropiata stație de urcare și 

încă 15 minute de la stația de coborâre la destinație, în cazul unei deplasări către zonele estice 

sau vestice ale municipiului. Totodată, distanța între obiectivele majore anterior menționate 

sunt încă prea mari pentru a fi parcurse exclusiv pe jos, gara, spre exemplu, situând-se la 

aproximativ 35 de minute de mers de zona Maial. În acest conext, se poate lua în considerare 

planificarea unui traseu de transport public local, care să asigure legătura între Gara Codlea și 

zona Maial, care ar deservi totodată și cartierul Măgurii.  

Pe lângă serviciile de transport public metropolitan, municipiul Codlea este deservit și de 

serviciile de transport public județean prin intermediul liniilor 37 (Brașov – Codlea – Făgăraș), 

39 (Brașov – Codlea – Dumbrăvița), 40 (Brașov – Ghimbav – Codlea) și 43 (Codlea – Holbav). 

Figura următoare ilustrează rețeaua de transport public județean din Zona Metropolitană 

Brașov, inclusiv liniile ce deservesc municipiul Codlea.  

Figura Nr. 175 - Transportul public județean în zona metropolitană Brașov165 

 

 
165 Sursa: PMUD Brașov, 2017 



 

 

Liniile 39 și 40 care asigură legăturile cu Ghimbav și Brașov, pleacă din Codlea la un interval 

mediu de 15 minute, circulând pe tot parcursul zilei. Astfel, se evidențiază o frecvență bună a 

curselor realizate către Brașov, acestea fiind optimizate și pentru navetiști, asigurând o bună 

deservire pentru această categorie de populație. În cazul liniilor 37 și 43, frecvența este una 

mult mai redusă, înregistrându-se în medie un autobuz pe oră.  

În mare parte, cursele de transport public județean opresc fie în stațiile existente ale 

transportului public metropolitan, fie într-o serie de stații informale. Astfel, sunt evidențiate 

următoarele stații de așteptare pentru cursele de transport public județean, după cum urmează: 

Stație Codlea Centru, amplasată în vecinătatea Bisericii Fortificate, ce se remarcă ca una dintre 

principalele stații de transport de pe teritoriul municipiului, fiind utilizată pentru cursele către 

Ghimbav, Brașov, Dumbrăvița și Făgăraș, operate de San Internațional SRL, Super Univers 

Trans sau Transbus Codreanu; 

Stație Codlea Primărie, deservind curse către Ghimbav și Brașov, precum și o serie de curse 

interjudețene către Iași și Aeroportul Internațional Henri Coandă. 

Stație informală parcare Penny Market, deservind curse către Holbav, precum și o serie de curse 

interjudețene către Aeroportul Internațional Henri Coandă.  

Cu toate acestea, stațiile de transport public județean nu sunt marcate corespunzător, fiind 

totodată evidențiat și un acces precar la informații cu privire la funcționarea sistemului de 

transport public județean. Astfel, stațiile nu dispun de informații cu privire la cursele deservite, 

orar de funcționare sau hartă de transport. În acest context, este necesară atât amenajarea 

stațiilor informale și amplasarea marcajelor corespunzătoare, cât și asigurarea unui acces mai 

bun la informații pentru utilizatori. Astfel de intervenții pot fi corelate cu cele de modernizare 

a stațiilor existente pe teritoriul municipiului, urmărindu-se o bună integrare a celor două 

servicii de transport public disponibile, astfel încât să fie oferite servicii de calitate pentru 

populația locală.  

Totodată, se remarcă faptul că municipiul nu dispune de o autogară amenajată care să asigure 

preluarea transportului public județean și interjudețean și care, să asigure ulterior transferul 

către alte mijloace de transport disponibile pe teritoriul municipal. Acest lucru reduce 

semnificativ intermodalitatea la nivelul municipiului și scade calitatea serviciilor de transport 

disponibile. În acest sens, se poate urmări amenajarea unei autogări, care să asigure accesul 



 

 

către multiple mijloace de transport (transport feroviar, transport public, servicii de taximetrie, 

transport velo etc.).  

Nu în ultimul rând, pe teritoriul municipiului sunt prezenți și o serie de operatori privați aferenți 

marilor companii/întreprinderi de pe teritoriul municipiului, care asigură în regim propriu o 

parte din necesarul de deplasare între municipiul Codlea și alte localități din județ (ex. către 

Făgăraș), preluând astfel o parte din navetismul local. În prezent, autobuzele și microbuzele 

private staționează în vecinătatea gării, în cadrul unei stații informale, neamenajate. Totuși, se 

poate avea în vedere o posibilă cooperare cu marile întreprinderi din municipiu pentru 

dezvoltarea acestor servicii pe întreg teritoriul, precum și corelarea lor cu restul serviciilor de 

transport din municipiu. Acest lucru ar realiza o mai bună gestiune a fluxurilor de persoane din 

teritoriu, în special din punct de vedere al navetismului.  

7.4. MOBILITATE ACTIVĂ 

Mobilitatea activă face referire la mijloacele de deplasare nemotorizată, fiind marcată de mersul 

pe jos și deplasările cu bicicleta. Aceasta stă la baza mobilității urbane durabile, fiind unul dintre 

principalele elemente ce asigură tipare de deplasare mai prietenoase cu mediul și care, totodată, 

prezintă beneficii considerabile și pentru alte aspecte ale vieții urbane, precum calitatea locuirii 

sau sănătatea populației. Modul de organizare și de utilizare a mijloacelor de transport 

nemotorizate sunt direct dependente de configurația urbanistică a orașelor, fiind necesară o 

rețea coerentă de infrastructură specifică (ex. circulații pietonale, piste de biciclete etc.) care să 

asigure o utilizare sigură și eficientă, precum și creșterea cotei modale aferente celor două 

mijloace de transport. Totodată, mobilitatea activă este și una dintre prioritățile evidențiate în 

ultimii ani la nivel european, acest aspect concretizându-se în sursele de finanțare existente 

pentru proiecte orientate către dezvoltarea mersului pe jos și cu bicicleta.  

La nivelul municipiului Codlea, sistemul de deplasări nemotorizate este marcat pe de o parte 

de circulațiile și spațiile pietonale, iar pe de altă parte de pistele de biciclete amenajate pe o 

parte din străzile municipiului. Astfel, în ceea ce priveștere deplasarea pietonală, Codlea 

beneficiază de trotuare amenajate pe majoritatea străzilor din municipiu, precum și de o serie 

de spații verzi și publice orientate către facilitarea deplasării pietonilor, printre care se numără 

Parcul cu Umbră, Parcul cu Soare sau Promenada Codlea (piața Bisericii Fortificate, aflată în 

zona centrală a municipiului). Acestora li se mai adaugă și străzi precum str. Secerii, ce sunt 

exclusiv pietonale.  



 

 

Se remarcă totuși și o serie de probleme la nivelul sistemului de deplasări pietonale, marcate de 

trotuare subdimensionate (ex. str. Nicolae Bălcescu), trotuare inexistente (ex. str. Hălchiului, 

str. Octavian Goga), în special în zonele periferice ale municipiului, trotuare/alei pietonale 

deteriorate (ex. legătură pietonală DN1 – str. Primăverii) sau de parcări neregulamentare. 

Acestea din urmă se evidențiază ca una din principalele probleme cu impact direct asupra 

deplasării pietonilor, fiind concentrate cu precădere în cartierele de locuințe individuale. Astfel, 

multe dintre mașinile regăsite aici sunt parcate direct pe trotuar și nu pe parcela proprie, aspect 

ce conduce la fragmentarea trotuarelor și, în unele cazuri, chiar la necesitatea utilizării zonelor 

carosabile de către pietoni, diminuând astfel siguranța acestora în trafic. Problema parcărilor 

neregulamentare este detaliată în cadrul secțiunii 0. 7.1.3. PARCĂR. 

Figura Nr. 176 - Trotuar subdimensionat/inexistent, municipiul Codlea166 

 

 
166 Sursa: Arhiva Consultantului 



 

 

Totodată, o problema evidențiată la nivelul municipiului Codlea sunt măsurile reduse de 

accesibilizare a infrastructurii pentru persoanele cu mobilitate redusă. Astfel, deși sunt prezente 

o serie de amenajări specifice (ex. pante de acces la trecerile pentru pietoni), acestea nu sunt 

orientate către toate tipurile de persoane cu mobilitate redusă. Pentru asigurarea deplasării în 

siguranță a utilizatorilor ce aparțin acestei categorii de populație, sunt necesare implementarea 

unor intervenții precum ridicarea trecerilor de pietoni la nivel cu trotuarul, amplasarea 

semnalelor tactile și auditive la trecerile pentru pietoni, amenajarea rampelor de acces către 

toate instituțiile publice din municipiu etc.  

Din punct de vedere al transportului velo, la nivelul municipiului sunt amenajate 5 piste pentru 

biciclete, acestea fiind amplasate în lungul străzilor Laterală (918 m), Gării (700 m), Nouă 

(1.400 m), Vulcanului (1.718 m), precum și în lungul DN1 pe porțiunea situată în intravilanul 

municipiului Codlea, aceasta din urmă fiind amenajată la nivelul anului 2019. Cu toate acestea, 

pistele de bicicletă existente nu sunt conectate într-o rețea unitară, care să deservească întreg 

municipiul și, totodată, nu sunt amenajate corespunzător, în conformitate cu standardele aflate 

în vigoare în prezent. Astfel, că acestea sunt fie mult subdimensionate (ex. pistă de biciclete str. 

Gării), fie amenajate pe trotuar (ex. pistă de biciclete str. Vulcanului), îngreunând deplasarea 

pietonilor. De asemenea, în cazul  Totodată, se remarcă și situația în care acestea sunt amplasate 

precar între spațiul dedicat fluxului de trafic greu și rigolele de pe marginea drumului, cum este 

cazul pistei de biciclete de pe str. Laterală, reprezentând astfel un pericol major pentru bicicliști. 

Tot la nivelul străzii Laterale, se evidențiază și situația în care pubelele de gunoi sunt amplasate 

pe pista de biciclete, fragmentând astfel traseul bicicliștilor (vezi Error! Reference source not f

ound.).  

O altă problemă marcată la nivelul pistelor de biciclete este faptul că nu există niciun spațiu de 

delimitare între pista de biciclete și partea carosabilă, aspect evidențiat în reducerea siguranței 

în trafic. De asemenea, ca și în cazul deplasărilor pietonale, parcările neregulamentare au un 

impact negativ și asupra deplasării cu bicicleta, acestea reprezentând un impediment pentru 

deplasarea facilă a bicicletelor.  

 

 

 



 

 

 

Figura Nr. 177 - Piste de biciclete existente în municipiul Codlea 

 



 

 

Sursa: Analiza Consultantului 

Un exercițiu de cuantificare al calității pistelor de biciclete ilustrează faptul că marea majoritate 

sunt de calitate medie, având un scor între 40 și 50 în conformitate cu grila utilizată167. Pista de 

biciclete de pe strada Nouă are cel mai mare scor (46), aceasta fiind și cel mai bine dezvoltată 

din municipiu, pe când cea de pe strada Vulcanului înregistrează cel mai mic scor (24). În 

general, pistele de bicicletă au o lungime adecvată, suficiente conexiuni cu alte piste și obțin 

scoruri mari pentru direcţionalitate și lungime de traseu fără oprire. Totuși, pistele existente 

pierd puncte la capitolul siguranță, fiind expuse la traficul greu (DN1, strada Nouă), parcări pe 

pista de biciclete și pericolul prezentat de rigolele de pe marginea drumului (strada Laterală), 

și potențiale conflicte cu pietoni (strada Vulcanului).  

O altă problemă identificată la nivelul municipiului este inexistența parcărilor pentru biciclete, 

în special în zonele cheie din municipiu precum zona centrală, zona gării sau în cartierele de 

locuințe colective. Există totuși câteva rasteluri amplasate la nivelul municipiului, acestea 

putând fi utilizate de populația locală, nefiind însă suficiente pentru a susține o eventuală rețea 

de piste de biciclete și o creștere a numărului de utilizatori. Totuși, acestea sunt de obicei rastele 

care permit numai securizarea roții bicicletei (de tip spirală), fiind astfel vulnerabile la furt, deci 

nesigure pentru utilizare.  

 
167 Calcul și metodologie proprie bazată pe o analiză multicriterială care are la bază cei 5 piloni privind calitatea 
infrastructurii velo din manualul CROW.  



 

 

Figura Nr. 178 - Pistă de bicilete strada Laterală, municipiul Codlea 

 

 



 

 

Figura Nr. 179 - Pistă de biciclete DN1, municipiul Codlea168 

 

Nu în ultimul rând, municipiul Codlea beneficiază de trasee de drumeție amplasate pe munții 

Măgura Codlei, acestea fiind accesibile atât pentru pietoni, cât și pentru bicicliști. Printre 

traseele existente se numără Codlea – Vârf Măgura, Codlea – Cetatea Neagra și Codlea – 

Complex Turistic „Ștrand”, acestea aflându-se la aproximativ 30 de minute de mers pe jos de 

majoritatea zonelor din municipiu. Acestea completează oferta de transport nemotorizat din 

municipiu, fiind orientate cu precădere către petrecerea timpului liber și sport și, totodată, 

contribuie la atragerea turiștilor. Valorificarea corespunzătoare a acestora și optimizarea 

legăturilor între municipiu și traseele de drumeție vor conduce la creșterea atractivității utilizării 

mijloacelor de transport nemotorizate pe teritoriul municipiului, atât pentru populația locală, 

cât și pentru vizitatori.  

 

 

 
168 Sursa: Arhiva Consultantului 



 

 

Figura Nr. 180 - Trasee de drumeție în munții Măgura Codlei169 

 

Plecând de la configurația și dimensiunile reduse ale municipiului Codlea, de la profilele 

generoase regăsite la majoritatea străzilor din municipiu, corelate cu infrastructura existentă și 

demersurile realizate până în prezent la nivelul municipiului pentru dezvoltarea infrastructurii 

nemotorizate, se remarcă necesitatea de extindere a sistemului nemotorizat pe teritoriul 

municipiului. Astfel, intervenții precum modernizarea trotuarelor, amenajarea unei rețele de 

piste de biciclete coerente, amplasarea parcărilor de biciclete în puncte cheie sau accesibilizarea 

teritoriului pentru persoanele cu mobilitate redusă vor conduce la creșterea atractivității acestor 

mijloace pentru populația locală, existând potențial ca acestea să devină principalul mijloc de 

deplasare la nivelul municipiului. Totodată, luând în considerare profilurile stradale regăsite la 

nivelul străzilor din zonele de locuințe individuale (ex. cartier , se remarcă posibilitatea 

amenajării unor străzi de tip rezidențial, cu acces pentru riverani, care să permită deplasarea în 

siguranță a pietonilor și bicicliștilor pe toată lățimea străzii. Pentru realizarea unor astfel de 

străzi sunt necesare măsuri de calmare a traficului, care să permită deplasarea cu viteză redusă 

a autovehiculelor, oferind prioritate categoriilor mai vulnerabile.  

Nu în ultimul rând, este important ca intervențiile în infrastructura nemotorizată să fie grupate 

și cu alte intervenții, precum cele în transportul public sau cel feroviar, astfel încât să fie 

încurajată utilizarea mijloacelor de transport mai prietenoase cu mediul și pentru deplasările pe 

distanțe medii (ex. Codlea – Brașov), prin transferul facil între acestea.  

 
169 Sursa: https://www.trailforks.com/region/codlea/map/ 



 

 

CONCLUZII 

Municipiul Codlea beneficiază de o localizare favorabilă, acesta aflându-se în imediata 

vecinătate a municipiului Brașov și, totodată, fiind parte a Zonei Metropolitane Brașov, acest 

lucru oferindu-i acces la multiple elemente de infrastructură majoră, inclusiv către rețeaua TEN-

T Centrală pe cale feroviară. Totodată, situarea în lungul drumului național DN1 și a liniei de 

cale ferată 200, face ca municipiul Codlea să aibă acces facil la centre urbane importante de la 

nivel național (ex. Brașov, Sibiu, Ploiești, București), oferind astfel populației locale acces către 

o plajă mai largă de dotări și servicii, acestea completând oferta locală.  

La nivel local, sunt prezente multiple probleme și disfuncționalități care scad atractivitatea 

sistemului de mobilitate și transport, fiind în continuare centrat în jurul autovehiculului 

personal. Acest lucru este în detrimentul populației locale, remarcându-se presiuni atât asupra 

infrastructurii existente, cât și asupra calității locuirii în anumite zone din municipiu. Astfel, 

probleme precum calitatea scăzută a infrastructurii rutiere, parcările neregulamentare sau 

traversarea zonelor puternic urbanizate de către principalele fluxuri de trafic greu reprezintă 

unele dintre cele mai pregnante probleme cu care se confruntă municipiului. Totodată, mijloace 

de transport precum mersul pe jos sau bicicleta nu dispun de o rețea coerentă de infrastructură, 

fiind astfel greu utilizabile, în special pin prisma obstacolelor regăsite la nivelul infrastructurii 

existente în prezent, precum parcările neregulamentare sau starea precară a acesteia.  

În contextul în care municipiul are dimensiuni reduse, ce permit utilizarea cu ușurință a 

mijloacelor de transport nemotorizate, este necesară implementarea unor măsuri și acțiuni care 

să permită dezvoltarea rețelelor pietonale și velo în municipiul Codlea și care să încurajeze 

utilizarea acestor mijloace, în defavoarea autovehiculului personal. De asemenea, optimizarea 

transportului de persoane disponibil pe teritoriul municipiului Codlea, precum cel feroviar sau 

cel public (local/metropolitan/județean) va permite o mai bună gestiune a navetismului și, 

implicit, a deplasărilor cotidiene, permițând reducerea dependenței de autovehicului personal, 

inclusiv pe distanțe medii. 

În ultimii ani, autoritățile publice locale au demarat mai multe demersuri de ameliorare a 

situației actuale, orientate atât către infrastructura rutieră, cât și către cea pietonală și velo. Cu 

toate acestea, este necesară extinderea acestor tipuri de intervenții și orientarea către o abordare 

integrată a sistemului de mobilitate local, care să permită dezvoltarea acestuia într-un mod 

sustenabil. Astfel, abordarea unor intervenții mai ambițioase și mai cuprinzătoare, orientate în 

jurul principiilor dezvoltării durabile, vor permite asigurarea unor servicii de transport și 

mobilitate de calitate pentru populația municipiului Codlea și vor contribui, în mod direct, la 

creșterea calității locuirii la nivelul municipiului.  



 

 

8. PROFIL ȘI CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

Responsabilităţile şi sarcinile statului, care sunt foarte complexe, nu pot fi susţinute doar de 

către autorităţile administraţiei publice centrale având în vedere faptul că nevoile cetăţenilor nu 

coincid întru totul pe întreg teritoriul României, fiecare regiune având probleme şi cerinţe 

specifice. Astfel, la nivel local se regăseşte administraţia publică locală care are competente 

doar în limitele unităţii administrativ teritoriale în care funcţionează, iar la baza funcţionarii 

acesteia se afla principiul constituţional al autonomiei locale. 

Administraţia publică locală din Municipiul Codlea se organizează şi funcţionează în temeiul 

principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor 

generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii 

specifice170: 

Tabelul Nr. 59 - Principiile administrației publice171 

PRINCIPIUL DESCENTRALIZĂRII 

PRINCIPIUL AUTONOMIEI LOCALE 

PRINCIPIUL CONSULTĂRII CETĂȚENILOR ÎN SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR DE 

INTERES LOCAL DEOSEBIT 

PRINCIPIUL ELIGIBILITĂȚII AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE  

PRINCIPIUL COOPERĂRII 

PRINCIPIUL RESPONSABILITĂȚII 

PRINCIPIUL CONSTRÂNGERII BUGETARE 

Codul Administrativ definește instituția primăriei ca o „structură funcțională fără personalitate 

juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire 

hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând problemele 

curente ale colectivității locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, 

 
170 Codul-administrativ-2019-cu-modificarile-si-completarile-ulterioare  
171 Sursa: Codului Administrativ aprobat prin OUG 57/2019 



 

 

consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului și aparatul de specialitate 

al primarului”. Aparatul de specialitate al primarului, unitate cheie în interiorul proceselor de 

guvernare la nivel local, este definit ca „totalitatea compartimentelor funcționale, fără 

personalitate juridică, de la nivelul unității/subdiviziunii administrativteritoriale, precum și 

secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale”. Din punct de vedere 

operațional, consiliul local al municipiului are funcția de inițiativă și hotărăște, în condițiile 

enunțate de cadrul legal în vigoare, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care 

sunt date prin lege în competența altor autorități. 

Principiile pe baza cărora se desfășoară procesul de descentralizare sunt următoarele: 

Tabelul Nr. 60 - Principiile procesului de descentralizare172 

PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂȚII 

care constă în exercitarea competențelor de 

către autoritatea administrației publice 

locale situată la nivelul administrativ cel 

mai apropiat de cetățean și care dispune de 

capacitate administrativă necesară; 

 

 

 

PRINCIPIUL ASIGURĂRII RESURSELOR 

corespunzătoare competențelor transferate 

 

PRINCIPIUL RESPONSABILITĂȚII 

autorităților administrației publice locale în 

raport cu competențele ce le revin, care 

impune obligativitatea respectării aplicării 

standardelor de calitate și a standardelor de 

cost în furnizarea serviciilor publice și de 

utilitate publică; 

 

PRINCIPIUL ASIGURĂRII UNUI PROCES DE 

DESCENTRALIZARE STABIL 

predictibil, bazat pe criterii și reguli 

obiective, care să nu constrângă activitatea 

autorităților administrației publice locale sau 

să limiteze autonomia locală financiară; 

 

PRINCIPIUL ECHITĂȚII 

care implică asigurarea accesului tuturor cetățenilor la serviciile publice și de utilitate 

publică. 

 
172 Sursa: Codului Administrativ aprobat prin OUG 57/2019 



 

 

Conform Codului Administrativ aprobat prin OUG 57/2019, administraţia publică locală 

reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate, în regim de putere publică, de organizare a 

executării și de executare în concret a legii și de prestare de servicii publice, în scopul 

satisfacerii interesului public local.   

Administraţia publică locală este singurul actor activ în evoluţia locală a spaţiului urban. 

 

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI 

FUNCTIONAREA PRIMARIEI SI A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

CODLEA  

Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al municipiului 

Codlea:  

➢ Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355  

➢ ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009  

➢ Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173  

➢ Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915  

➢ Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55664  

➢ OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificările şi completările 

ulterioare:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410 

➢ Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/9583  

➢ Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210  

➢ Legea nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru 

publicarea actelor normative, modificată și completată: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55664
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/9583
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116


 

 

➢ Codul civil al României aprobat prin Legeanr.287/2009: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332  

➢ Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794  

➢ Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731  

➢ Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667  

➢ Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432  

➢ Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185  

➢ Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupției: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA51  

➢ Legea fondului funciar nr.18/1991 rerepublicată, modificată și completată: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359  

➢ OG nr.28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993  

➢ Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor 

din sectorul agricol: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616  

➢ Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică 

şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290 

➢ Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA51
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290


 

 

protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 

si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE:  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151 

 

Acte normative cu impact asupra activității: 

➢ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413 

➢ Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a 

etiţiilor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817 

➢ Ordonanța Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale 

preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precumşi ale primarilor şi 

viceprimarilor, cu modificările și completările ulterioare: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770 

➢ Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale 

salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din 

unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2566 

➢ Ordinul nr.289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/2018 din 17 august 2017 

privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 

2015 – 2019: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196888 
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8.1. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI STRUCTURILE ASOCIATIVE 

8.1.1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CODLEA 

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare173, Primăria Municipiului Codlea este 

organizată şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor 

publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării 

cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.  

Autorităţile administraţiei publice din Municipiul Codlea sunt Consiliul local, ca autoritate 

deliberativă şi Primarul ca autoritate executivă. Consiliul local şi Primarul sunt aleşi în 

condiţiile legii privind alegerile locale. Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului şi 

aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanenta, 

numită Primăria Municipiului Codlea, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi 

dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. În relaţiile 

dintre Consiliul Local şi Primar nu există relaţii de subordonare.  

Sediul Primăriei este situat în Municipiul Codlea, pe strada Lungă, nr.33, municipiul 

Codlea,jud. Braşov. 

Autonomia locală conferă Primăriei Municipiului Codlea dreptul ca, în limitele legii, să aibă 

iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor 

autorităţi publice. 

Subsistemul decizional care are în general în compunere deciziile şi mecanismele de 

fundamentare, adoptare şi aplicare a acestora, este caracterizat în Primăria Municipiului Codlea, 

de următoarele documente normative cu caracter individual său general: 

Tabelul Nr. 61 - Documente normative ale Primăriei 

Hotararile Consiliului 

Local 

prin care se asigura 

comunicarea aprobarii I 

neaprobarii solicitarilor in 

toate problemele de 

interes local, cu exceptia 

Dispozitiile 

prin care se asigura 

comunicarea unor date 

(functionarilor publici I 

cetatenilor) sau 

comunicarea necesitatii 

realizarii unor atributii 

 
173 Regulamentul de organizare si functionare Municipiul Codlea 



 

 

celor care sunt date prin 

lege in competenta altor 

autoritati publice, locale 

sau centrale, venite din 

partea unor directii si 

servicii publice, institute, 

societati comerciale si 

regii aflate sub 

autoritatea sa / a 

aparatului propriu I al 

cetatenilor Muncipiului 

Codlea. “Hotararile” sunt 

expresia autoritatii 

deliberative a Consiliului 

Local si sunt emise in 

temeiul Legii nr. 215 / 

2001 privind 

administratiei publice 

locale, republicata. 

suplimentare de catre 

directiile I serviciile / 

birourile organizate la 

nivelul Primaries 

Muncipiului Codlea. 

“Dispozitiile” sunt 

expresia autoritatii 

executive a Primarului si 

sunt emise in temeiul art. 

68 art. 115 si art.117 din 

Legea nr. 215 I 2001 

privind administratiei 

publice locale, 

republicata. 

Sursa: Regulamentul de organizare si functionare Municipiul Codlea 

8.1.2. ORGANIZARE 

SERVICII SUBORDONATE 

Serviciul Public de Asistență Socială 

Obiectul de activitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială constă în: 

a. asigurarea aplicării actelor normative privind activitatea de asistenţă socială; 

b. elaborarea de programe de protecţie şi asistenta socială pe care le supune spre 

aprobare Consiliului Local al municipiului Codlea; 

c. implementarea programelor de protecţie şi asistenta socială aprobate de consiliul 

local. 

Structura organizatorică a Serviciului Public de Asistenţă socială este următoarea: 

a. Compartimentul Asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav 

b. Compartimentul ajutor social  

c. Compartimentul autoritate tutelară 



 

 

d. Compartimentul alocaţii pentru susţinerea familiei 

e. Compartimentul asistenta medicală comunitară 

f. Compartimentul relaţii cu romii 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

Structura organizatorică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor este 

următoarea 

a. Compartimentul stare civilă; 

b. Compartimentul evidenta informatizată a persoanelor 

ORGANISME COLECTIVE 

În cadrul Primăriei Municipiului Codlea sunt organizate următoarele organisme colective: 

a. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

b. Comisia de circulaţie 

c. Comisia de ordine publică  

d. Comisia de selecţionare şi evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor pentru acordarea 

subvenţiilor; 

e. Grupul de consilieri obşteşti ai municipiului Codlea; 

PRIMARUL 

a. Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică 

b. Primarul Municipiului Codlea asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare 

a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, 

a hotărârilor Consiliului Local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi 

conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a 

hotărârilor Consiliului Judeţean Codlea, în condiţiile legii. 



 

 

c. Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa, primarul beneficiază de 

un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al primarului este 

structurat în compartimente funcţionale, care sunt încadrate cu funcţionari publici şi 

personal contractual 

d. Primarul reprezintă Municipiul Codlea în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu 

persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Semnul distinctiv 

al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României. Eşarfa va fi 

purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea 

căsătoriilor 

e. Primarul conduce serviciile publice locale 

f. Primarul participa la şedinţele Consiliului Local şi are dreptul să îşi exprime punctul de 

vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii 

g. În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite Dispoziţii cu caracter normativ sau 

individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau 

după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz 

h. În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce 

îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin 

lege, primarul acţionează şi că reprezentat al statului în Municipiul Codlea. 

i. Primarul verifica îndeplinirea obligaţiilor Municipiului Codlea, care rezultă din legi 

speciale a căror realizare constituie un interes naţional şi propune Consiliului Local, 

adoptarea măsurilor corespunzătoare. 

Atribuţiile primarului: 

a. Îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară; 

b. Asigura funcţionarea serviciilor publice locale de profil; 

c. Organizează desfăşurarea alegerilor şu recensământului; 

d. Prezintă Consiliului Local în primul trimestru un raport anual privind starea economică, 

socială şi de mediu a UAT; 

e. Prezintă, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte şi informări;  



 

 

f. Elaborează proiecte strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale le supune aprobării Consiliului Local. 

g. Exercita funcţia de ordonator principal de credite; 

h. Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 

supune spre aprobare Consiliului Local; 

i. Iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de 

titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale; 

j. Verifică, prin compartimentele de specialitate, corectă înregistrare fiscală a 

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a 

sediului secundar. 

k. Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii 

publice şi de utilitate publică de interes local; 

l. Ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

m. Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei şi controlului 

efectuării serviciilor publice de interes local  

n. Asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării 

Consiliului Local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; 

o. Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte 

normative; 

p. Asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei 

mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor 

VICEPRIMARUL ȘI SECRETARUL 

Municipiul Codlea are 1 Viceprimar ales în condiţiile legii. Viceprimarul este subordonat 

primarului şi exercită atribuţiile ce le sunt delegate de către acesta. În caz de vacanţă a funcţiei 

de primar, atribuţiile sunt delegate de către primar viceprimarului. Viceprimarul este ales cu 

votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia. Schimbarea din 

funcţie a viceprimarului se poate face de Consiliul Local al Municipiului Codlea, prin hotărâre 



 

 

adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi 

din numărul consilierilor locali în funcţie. 

Secretarul municipiului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau 

administrative şi se bucura de stabilitate în funcţie. Secretarul nu este membru al unui partid 

politic şi nu este rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarii. Funcţia de secretar se 

ocupă pe bază de concurs sau de examen, după caz, iar numirea se face de către prefect. 

Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul 

disciplinar ale secretarului se fac în conformitate cu prevederile legislate! Privind funcţia 

publică şi funcţionarii publici. 

COMPARTIMENTE ȘI SERVICII SUBORDONATE PRIMARULUI  

Compartimentul resurse umane  

Compartimentul este subordonat direct primarului şi este compus dintr-un post de execuţie 

(funcţionar public). Din punctul de vedere al relaţiilor organizatorice, compartimentul 

coordonează toate activităţile referitoare la evidenta angajaţilor şi are din această cauză, 

autoritate funcţională asupra celorlalte compartimente, în sensul că le transmite indicaţii 

metodologice referitoare la elaborarea documentelor legate de managementul resurselor umane. 

Compartimentul audit public intern  

Compartimentul este subordonat direct primarului şi este compus dintr-un post de execuţie 

(funcţionar public). În cadrul compartimentului se realizează misiuni de audit public intern, 

pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt 

transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă şi 

eficacitate. 

Serviciul voluntar pentru situații de urgență  

Serviciul este subordonat direct primarului şi este compus din posturi de management şi posturi 

de execuţie (funcţionari publici şi personal contractual). Din punctul de vedere al relaţiilor 

organizatorice, serviciul are autoritatea de efectua controale la agenţii economici de pe teritoriul 

municipiului, în scopul prevenirii producerii unor situaţii de urgenţă. Serviciul asigură activităţi 

de îndrumare şi control. În procesul de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor 

culturale împotriva efectelor armelor de nimicire în masă şi convenţionale sau dezastrelor. 



 

 

Serviciul Contabilitate  

Serviciul este compus din posturi de management şi posturi de execuţie (funcţionari publici). 

Din punctul de vedere al relaţiilor organizatorice, serviciul coordonează resursele bugetare ale 

aparatului propriu al primarului şi al direcţiilor şi serviciilor aflate sub autoritatea Consiliului 

Local Codlea. Principalele procese care se desfăşoară în cadrul serviciului sunt: centralizarea 

datelor privind bugetul local, urmărirea întocmirii bugetului pe programe şi verificarea 

concordantei acestuia cu bugetul în formă clasică, supunerea aprobării Consiliului Local, a 

contului de execuţie anual al bugetului local, şi urmărirea zilnică a derulării contului de execuţie 

a bugetului local. 

Directia Arhitect Sef  

Direcţia Arhitect şef a fost creată pentru coordonarea dezvoltării urbanistice a municipiului, 

astfel că lucrările de construcţii realizate de către persoane fizice sau juridice, pe terenuri 

proprietate privată său domeniu public, să se facă cu respectarea legilor urbanismului şi a 

tuturor procedurilor legale. Principalele procese care se desfăşoară în cadrul direcţiei sunt cele 

de autorizare a construcţiilor şi de asigurare a disciplinei în realizarea acestora, conform 

reglementărilor legale. 

Serviciul informatica-administrativ  

Serviciul este subordonat primarului şi este compus din posturi de management şi posturi de 

execuţie (atât funcţionari publici cât şi personal contractual). Din punctul de vedere al relaţiilor 

organizatorice, serviciul colaborează cu celelalte compartimente şi coordonează activităţile de 

gestionare a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi IT. Serviciul se ocupă se ocupă de 

procesul de gestionare a resurselor IT din Primărie şi din serviciile Consiliului Local precum şi 

de desfăşurarea procesului de administrare al Primăriei. 

Serviciul Administrare Patrimoniu  

Serviciul este compus din posturi de management posturi de execuţie (funcţional publici). Din 

punctul de vedere al relaţiilor organizatorice, serviciul colaborează cu celelalte compartimente 

şi are atribuţii de coordonare în realizarea atribuţiilor. Principalul proces care se desfăşoară în 

cadrul serviciului este de a elabora documentaţia pentru concesionarea terenurilor pentru 

realizarea de construcţii conform documentaţiilor de urbanism aprobate şi de a asigura 



 

 

atribuirea gratuită a locurilor de veci sau de înhumare, după caz, persoanelor care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute de lege. 

Serviciul Public Politia Locala  

Serviciul este subordonat direct primarului şi este compus din posturi de conducere şi de 

execuţie (funcţionari publici). Asigură ordinea şi liniştea publică, aplicarea legislaţiei specifice 

şi a actelor administrative emise de către autorităţile publice locale.  

COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI 

Compartiment Aparat permanent al Consiliului Local Codlea  

Compartimentul este subordonat secretarului municipiului şi este compus dintr-un post de 

execuţie (personal contractual). Din punct de vedere al relaţiilor organizatorice, compartimentul 

colaborează cu celelalte compartimente pentru a asigura desfăşurarea activităţii Consiliului 

Local. Compartimentul se ocupă de bună desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local prin 

asigurarea documentelor şi materialelor necesare. 

Compartimentul Registrul Agricol  

Serviciul este subordonat Directorului executiv si este compus din posturi de management si 

posturi de executie (functionari publici). Din punctul de vedere al relatiilor organizatorice, 

serviciul colaboreaza cu regiile si societatile comerciale specializate in intabulari si 

dezmembrari, Tn vederea elaborarii documentatiilor necesare conform legii. Principalul proces 

care se desfasoara in cadrul seviciului este gestionarea terenurilor intravilane extravilane din 

municipiu. 

Compartiment juridic 

Compartimentul este compus din posturi de execuţie (funcţional publici). Din punctul de vedere 

al relaţiilor organizatorice, compartimentul colaborează cu celelalte compartimente şi are 

autoritate funcţională asupra acestora în oferirea de consultanţă juridică compartimentelor din 

cadrul primăriei. Principalele procese care se desfăşoară în cadrul serviciului sunt: 

reprezentarea primăriei şi interesele municipiului în instanţă, consultanta juridică pentru 

compartimentele primăriei, verificarea legalităţii contractelor şi soluţionarea corespondentei pe 

probleme juridice. 

 



 

 

UNITATI AFLATE IN SUBORDINEA PRIMARIEI 

Pe lângă acestea, Primăria Municipiului Codlea are în subordine şi următoarele instituţii de 

cultură: 

➢ Muzeu 

➢ Bibliotecă 

8.1.3. CONSILIUL LOCAL 

Conform Codului administrativ174, Consiliul local se compune din consilieri locali aleşi în 

condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Numărul 

membrilor Consiliului local a fost stabilit prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul 

locuitorilor oraşului, conform populaţiei raportate, în funcție de domiciliu, de Institutul 

Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile.  

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare175, Consiliul Local funcţionează ca 

autoritate deliberativă a administraţiei publice locale şi rezolva treburile publice ale 

municipiului, în condiţiile legii. Consiliul Local al Municipiului Codlea este compus din 19 

consilieri. În cadrul Consiliului Local funcţionând 5 comisii de specialitate, după cum urmează:  

➢ Comisia pentru activităţi economico-financiare; 

➢ Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism 

➢ Comisia pentru agricultură, protecţia mediului şi turism; 

➢ Comisia juridică şi de disciplină 

➢ Comisia pentru probleme socio-culturale, sportive, învăţământ, sănătate, culte, locuinţe, 

protecţia copiilor şi tineretului, de muncă şi protecţie socială. 

Potrivit legislatiei176 Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale: 

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; 

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care 

le prezintă consiliului local; 

 
174 Codul administrativ aprobat prin Ordonantei de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 
175 Regulamentul de organizare si functionare al Municipiului Codlea 
176 Codul administrativ aprobat prin Ordonantei de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 
 
 



 

 

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a 

consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au 

legătură cu activitatea lor. 

Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 

Potrivit Ordonantei de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Art. 129, atribuţiile consiliului local al Municipiului 

Codlea sunt urmatoarele:  

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes loca 

din Municipiul Codlea, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi 

ale administraţiei publice locale sau centrale. 

Consiliul local al Municipiului Codlea exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor 

publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului; 

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 

municipiului; 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

Potrivit atributiilor mentionate Consiliul local al Municipiului Codlea: 

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă 

un model orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model 

orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului 

sau a consilierilor locali; 



 

 

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de 

funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes 

local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi 

înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii 

al acestora; 

d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 

corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile 

legii; 

e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii 

autonome, în condiţiile legii. 

f) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de 

credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

g) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, 

precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în 

numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii; 

h) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 

i) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii; 

j) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale; 

k) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin 

valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să 

contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală; 

l) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu 

prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii 

Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile 

furnizate cetăţenilor 



 

 

m) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită 

a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum 

şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii 

n) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau 

închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, 

în condiţiile legii; 

o) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi 

urbanism ale localităţilor; 

p) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte 

obiective de interes public local. 

q) În exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor de interes local consiliul local 

asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind: 

o educaţia; 

o serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

o sănătatea; 

o cultura; 

o tineretul; 

o sportul; 

o ordinea publică; 

o situaţiile de urgenţă; 

o protecţia şi refacerea mediului; 

o conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

o dezvoltarea urbană; 

o evidenţa persoanelor; 



 

 

o podurile şi drumurile publice; 

o serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 

o serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 

o activităţile de administraţie social-comunitară; 

o locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; 

o punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale; 

o alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. 

r) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

s) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale 

şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa. 

t) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 

străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public local; 

u) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi 

administrativ-teritoriale din alte ţări; 

v) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-

teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor 

interese comune.\ 

w) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al 

celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi 

funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a 

căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în 

proprietatea unităţii administrativ-teritoriale; 

x) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a 

dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere 



 

 

a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul 

creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia 

ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile 

astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări 

rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. 

Pentru realizarea atribuţiilor Consiliul Local al Municipiului Codlea poate solicita informări şi 

rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii 

publice şi de utilitate publică de interes local. Consiliul Local hotărăşte acordarea unor sporuri 

şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului şi serviciilor publice de interes local. Consiliul Local poate conferi persoanelor fizice 

române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau 

municipiului, în baza unui regulament propriu. Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, 

în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor 

autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

8.2. RESURSE UMANE 

Demnitarii, funcționarii publici, personalul contractual și alte categorii de personal stabilite în 

condițiile legii de la nivelul autorităților și instituțiilor administrației publice locale formează 

personalul din Primăria Municipiului Codlea. Prin modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile de 

serviciu, aceştia dovedesc respectarea interesului public, a drepturilor cetăţenilor Municipiului 

Codlea, neafectând sub nicio formă demnitatea şi integritatea acestora.  

Toate atribuţiile de serviciu care revin personalului sunt îndeplinite cu maximum de eficienţă 

şi eficacitate, în acord cu competenţele deţinute şi conform reglementarilor legale. Personalul 

din primărie promovează guvernarea deschisă către cetăţeni, asigurând accesul la informaţii de 

interes public şi protejând informaţiile care nu sunt publice de care se fac responsabili. 

Conform Ordonanţei de urgenţă 57/2019 funcţiile publice, se împart în 3 clase, definite în raport 

cu nivelul studiilor necesare ocupării funcției publice, după cum urmează: 

 

 

 



 

 

Tabelul Nr. 62 – Funcțiile publice177 
CLASA I  

cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 

 
CLASA A II-A 

 cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de scurtă durată, 
absolvite cu diplomă, în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna; 

 
CLASA A III-A  

cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat. 

 

După nivelul atribuțiilor titularului funcției publice, funcțiile publice din cadrul Primariei 

Municipiului Codlea se împart în 3 categorii, după cum urmează 

a) funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici 

b) funcții publice corespunzătoare categoriei funcționarilor publici de conducere; 

c) funcții publice corespunzătoare categoriei funcționarilor publici de execuție. 

Funcționarii publici din cadrul primariei sunt debutanți sau definitivi. Functionarii publici 

debutanți sunt persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcții publice de 

grad profesional debutant. 

Sunt numiți funcționari publici definitivi: 

a) funcționarii publici debutanți care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege și au 

obținut rezultat corespunzător la evaluare; 

b) persoanele care intră în corpul funcționarilor publici prin modalitățile prevăzute de 

prezenta parte și care au vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției 

publice de minimum un an. 

Categoria funcționarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre 

următoarele funcții publice: 

a) director general din cadrul autorităților și instituțiilor publice 

b) director general adjunct din cadrul autorităților și instituțiilor publice 

 
177 Sursa: Codul administrativ 



 

 

c) director din cadrul autorităților și instituțiilor publice 

d) director adjunct din cadrul autorităților și instituțiilor publice 

e) director executiv din cadrul autorităților și instituțiilor publice 

f) director executiv adjunct din cadrul autorităților și instituțiilor publice 

g) șef serviciu din cadrul autorităților și instituțiilor publice 

h) șef birou din cadrul autorităților și instituțiilor publice  

Funcția publică de secretar general al Primariei Municipiului Codlea, respectiv cea de secretar 

general al subdiviziunii administrativ-teritoriale sunt funcții publice de conducere specifice.  

Sunt funcționari publici de execuție din clasa I ai Primariei Municipiului Codlea persoanele 

numite în următoarele funcții publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, 

inspector, consilier achiziții publice, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acestora.   

Sunt funcționari publici de execuție din clasa a II-a ai Primariei Municipiului Codlea persoanele 

numite în funcția publică generală de referent de specialitate, precum și în funcțiile publice 

specifice asimilate acesteia.  

Sunt funcționari publici de execuție din clasa a III-a  ai Primariei Municipiului Codlea 

persoanele numite în funcția publică generală de referent, precum și în funcțiile publice 

specifice asimilate acesteia. Funcțiile publice de execuție sunt structurate pe grade profesionale. 

DISTRIBUTIA ANGAJATILOR  

Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Codlea este reglementată prin 

Regulamentul de organizare şi funcţionare.  În cadrul Primăriei Municipiului Codlea există 

conform organigramei un număr de 151 de posturi, personal contractual si funcţionari publici. 

Posturile ocupate sunt în număr de 129, iar posturile vacanţe sunt in numar de 22 de posturi. 

Distribuţia acestora este neuniforma. In urma analizei se constata ca sunt un numar de 112 de 

posturi de functionari publici si 38 de posturi pentru personalul contractual. In cadrul primariei 

sunt in prezent 13 posturi vacante de functionari publici  si un numar de 7 posturi vacante pentru 

personalul contractual.  

 

 



 

 

Tabelul Nr. 63 - Posturi ocupate și posturi vacante – Primăria Municipiului Codlea 

 

Compartiment 
  

Functionari 
publici 

  

Personal  
contractual 

  

 
 
 

Posturi 
Ocupate 

 
  

Posturi 
vacante - 

Functionari 
publici  

Posturi 
vacante - 
Personal  

contractual 
  

SECRETAR 1 persoana   
1 

persoana     

ADMINISTRATOR PUBLIC  1 persoana 
1 

persoana     
COMPARTIMENT AUDIT 

INTERN 1 persoana   
1 

persoana     

COMPARTIMENT JURIDIC 3 persoane   
3 

persoane     
COMPARTIMENT 

PROGRAME PROIECTE 3 persoane   
3 

persoane     
COMPARTIMENT RELATII 

CU PUBLICUL - 
REGISTRATURA 3 persoane   

2 
persoane 1 persoana   

COMPARTIMENT 
CABINETUL PRIMARULUI  2 persoane 

2 
persoane     

DIRECTIA ARHITECT SEF          

ARHITECT SEF 1 persoana   
1 

persoana     
DEZVOLTARE URBANA SI 

PROIECTARE 1 persoana   
1 

persoana     
COMPARTIMENT 

URBANISM SI 
AUTORIZARE 1 persoana         

COMPARTIMENT 
URBANISM SI 
AUTORIZARE 4 persoane   

4 
persoane     

COMPARTIMENT 
PROTECTIA MEDIULUI 1 persoana   

1 
persoană     

COMPARTIMENT TEHNIC 1 persoana   
1 

persoană     
COMPARTIMENT 

CONDUCATORI AUTO  2 persoane 
2 

persoane     
COMPARTIMENT 

INVESTITII 2 persoane   
2 

persoane     
SERV.     ACHIZITII 

PATRIMONIU          

SEF SERVICIU 1 persoana   
1 

persoana     
COMPARTIMENT 

ACHIZITII 3 persoane   
2 

persoane 1 persoana   



 

 

COMPARTIMENT 
UMSCUP 2 persoane   

2 
persoane     

COMPARTIMENT 
PATRIMONIU 4 persoane   

4 
persoane     

COMPARTIMENT FOND 
LOCATIV 1 persoana   

1 
persoana     

COMPARTIMENT 
REGISTRU AGRICOL 2 persoane   

2 
persoane     

SERV.  IMPLEMENTARE 
STRATEGIE URBANA          

SEF SERVICIU  1 persoana   
1 

persoana     
COMPARTIMENT 
ADMINISTRATIV  4 persoane 

3 
persoane   1 persoana 

COMPARTIMENT 
DISPECERAT PAZA  1  persoana     1 persoana 
COMPARTIMENT 

STRATEGIE URBANA 6 persoane   
5 

persoane 1 persoana   

SERV. CONTABILITATE          

SEF SERVICIU 1  persoana   
1 

persoana     
COMPARTIMENT 
CONTABILITATE 2 persoane   

2 
persoane     

COMPARTIMENT BUGET 4 persoane   
4 

persoane     
COMPARTIMENT 

INFORMATICA 2 persoane   
1  

persoana 1  persoana   
COMPARTIMENT 

SALARIZARE  1 persoana   
1 

persoana     
COMPARTIMENT 
RESURSE UMANE 1 persoana   

1 
persoana     

SERV.   IMPOZITE SI TAXE 
LOCALE          

SEF SERVICIU 1 persoana   
1 

persoana     
STABILIRE-EVIDENTA-

CONTROL TAXE SI 
IMPOZITE 5 persoane   

5 
persoane     

COMPARTIMENT 
EXECUTARI SILITE 8 persoane   

7 
persoane 1 persoana   

SERV.       PUBLIC 
COMUNITAR LOCAL DE 

EVIDENTA A 
PERSOANELOR          

SEF SERVICIU 1 persoana   
1 

persoana     
COMPARTIMENT 

EVIDENTA PERSOANELOR 2 persoane   
2 

persoane     



 

 

COMPARTIMENT STARE 
CIVILA 3 persoane   

2 
persoane 1 persoana   

SERV. VOLUNTAR  
PENTRU SITUATII DE 

URGENTA          

SEF SERVICIU 1 persoana   
1 

persoana     
COMPARTIMENT 

PREVENIRE  1 persoana   
1 

persoana     
COMPARTIMENT 

INTERVENTIE  7 persoane 
6 

persoane   1 persoana 
SERV.       POLITIA 

LOCALA           

SEF SERVICIU 1 persoana   
1 

persoana     

COMPARTIMENT ORDINE 
SI LINISTE PUBLICA 

17 
persoane   

16 
persoane 1 persoana   

COMPARTIMENT 
DISCIPLINA IN 

CONSTRUCTII SI AFISAJ 
STRADAL 1  persoana    1 persoana   

COMPARTIMENT 
PROTECTIA MEDIULUI 2 persoane   

1 
persoana 1 persoana   

COMPARTIMENT 
ACTIVITATE 

COMERCIALA 1 persoana   0 1 persoana   
COMPARTIMENT 

EVIDENTA  
PERSOANELOR POLITIE 

LOCALA 1 persoana   
1 

persoana     
COMPARTIMENT 

CIRCULATIE PE 
DRUMURILE PUBLICE 3 persoane   

3 
persoane     

DIRECTIA  ASISTENTA 
SOCIALA          

DIRECTOR EXECUTIV 1 persoana   
1 

persoana     
COMPARTIMENT 

GESTIUNE DOCUMENTE  1 persoana 
1 

persoana     
COMPARTIMENT 

PERSOANE CU HANDICAP 1 persoana 1 persoana 
2 

persoane     
COMPARTIMENT 

AJUTOARE INCALZIRE 2 persoane   
2 

persoane     
COMPARTIMENT AJUTOR 

SOCIAL 2 persoane   
1 

persoana 1 persoana   

COMPARTIMENT 2 persoane 2 persoane 
3 

persoane   1 persoana 



 

 

PROTECTIA 
DREPTURILOR COPILULUI 

SI AUTORITATE 
TUTELARA          

COMPARTIMENT 
ALOCATII 3 persoane   

1 
persoana 2 persoane   

COMPARTIMENT 
PROGRAME PROCEDURI 

STATISTICA 1 persoana   
1 

persoana     
COMPARTIMENT 

ASISTENTA MEDICALA 
COMUNITARA  6  persoane 

6 
persoane     

COMPARTIMENT 
RELATIA CU RROMI  1 persoana 

1 
persoana     

SERVICIU PROMOVARE 
CENTRU ISTORIC           

SEF SERVICIU  1 persoana 
1 

persoana     

COMPARTIMENT MUZEU  6 persoane 
4 

persoane   2 persoane 
COMPARTIMENT 

BIBLIOTECA  3 persoane 
2 

persoane   1 persoana 

Organigrama instituției, conținând componentele structurii organizatorice și numărul de posturi 

alocate este revizuită, documentată și aprobată ori de câte ori este nevoie prin Hotărâre a 

Consiliului Local al Municipiului Codlea. Personalul este gestionat de către Serviciul Resurse 

Umane. Responsabilităţile individuale sunt stabilite prin fişele de post existente. 

Rolurile îndeplinite de funcţionarii publici nu sunt distribuite în mod egal existând din păcate o 

lipsă a capacităţilor în anumite domenii. Angajaţii pe funcţii de execuţie deţin o diplomă 

universitară.  Autoritatea publică locală s-a confruntat în ultimii ani cu pensionări și plecări din 

sistemul publicul.  Mai mult, în mai 2020, conform Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, concursurile pentru ocuparea 

posturilor sau funcțiilor vacante de la nivelul administrației publice au fost suspendate, cu 

excepția celor din domeniul sanitar. Acest lucru a afectat capacitatea autorității publice de a 

ocupa pozițiile vacante.  

In  cadrul primăriei, fișele de post au fost elaborate în conformitate cu atribuțiile și compețentele 

descrise de normele legale majore cu incidența asupra autorităților publice locale  și denotă 

existența unei strategii coerente la nivelul managementului Primăriei. 



 

 

Legislația din România prevede ca funcțiile publice de execuție cu grad profesional superior 

necesită minim 7 ani, iar pentru funcțiile publice de conducere este nevoie de o vechime de 

minim 5 ani pentru funcția de șef birou sau șef serviciu, respectiv peste 7 ani pentru celelalte 

funcții de conducere. 

FORMAREA PROFESIONALA A ANGAJATILOR 

Cariera funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Codlea este guvernată de un 

cadru normativ general aplicabil funcției publice, politicile de perfecționare profesională 

reprezentând o secțiune importantă a acesteia. Legislatia instituie atât dreptul, cât și obligația 

funcționarilor publici și a autorităților publice în care aceștia își desfășoară activitatea de a își 

îmbunătăți continuu pregătirea profesională și de a dobândi noi abilități și competențe.  

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu 

abilitățile și pregătirea profesională. Secțiunea a 4-a privind Formarea și perfecționarea 

profesională a funcționarilor publici (Articolele 458 și 459) din Codul Administrativ stabilește 

cadrul general pentru formarea funcționarilor publici și o serie de drepturi și obligații ale 

acestora: (1) dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea 

profesională, (2) participarea fiecărui funcționar public cel puțin o dată la doi ani la un program 

de formare și pregătire profesională sau (3) elaborarea anuală a planul de perfecționare 

profesională a funcționărilor publici de către autoritatea publică. Formarea personalului 

contractual este prevăzută la Articolul 551- Alte drepturi și obligații specifice personalului 

contractual. Aceștia au „dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și 

pregătirea profesională”, iar responsabilitățile autorităților și instituțiilor publice includ 

“elaborarea planului de perfecționare profesională a personalului contractual, anual, precum și 

obligația să prevadă în buget sumele necesare pentru plată programelor de pregătire, formare și 

perfecționare profesională”.  

Principalele prevederi legale privind politica de formare a personalului autorității publice 

includ:  

• Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;  

• Hotărârea nr. 650/2016 pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională 

pentru administrația publică 2016-2020;  

• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;  



 

 

• Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici;  

• Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesională a funcționarilor publici. Instruirea este un element important al activităţii 

profesionale a fiecărui angajat şi efectele instruirii se văd pe termen mediu şi lung. 

Conform Regulamentului intern178 care se găseşte pe site-ul primăriei, funcţionarii publici 

care ocupa funcţii de conducere elaborează un raport privind necesarul de formare profesională 

a personalului din subordine, cu evidenţierea domeniilor considerate prioritare, precum şi a 

criteriilor ce stau la baza identificării priorităţilor. 

Persoană responsabilă cu organizarea şi realizarea gestiunii curente a resurselor umane şi a 

funcţiilor publice, centralizează rapoartele de evaluare, elaborează proiectul/planului de măsuri 

privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului 

Codlea şi o înaintează conducerii acesteia, împreună cu proiectul planului anual de 

perfecţionare profesională a funcţionarilor publici pentru perioada următoare şi fondurile 

necesar a fi alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Codlea în acest scop. În funcţie de 

resursele disponibile a fi alocate în scopul formării profesionale a funcţionarilor publici, în urma 

consultărilor efectuate în baza prevederilor din Legea nr. 188/1999, republicata, conducerea 

Primăriei municipiului Codlea aproba măsurile privind pregătirea profesională a funcţionarilor 

publici, Planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate de la bugetul autorităţii 

în scopul instruirii funcţionarilor publici. 

Raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici face parte integrantă din 

raportul de activitate al Primăriei Municipiului Codlea. Conform legislaţiei aleşii locali au 

dreptul la pregătire, formare și perfecționare profesională. Funcționarii publici au dreptul și 

obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională. Autoritățile 

și instituțiile publice au obligația de a asigura participarea pentru fiecare funcționar public la 

cel puțin un program de formare și perfecționare profesională o dată la doi ani, organizat de 

Institutul Național de Administrație sau de alți furnizori de formare profesională, în condițiile 

legii. Programele de formare specializată destinate dezvoltării competențelor necesare 

 
178 https://municipiulcodlea.ro/index.php/ro/ 



 

 

exercitării unei funcții publice de conducere sunt organizate de Institutul Național de 

Administrație, în condițiile legii. 

Formarea profesională a angajaţilor publici reprezintă procesul de instruire de tip formare 

continuă, destinat dezvoltării de competenţe şi abilităţi determinate, în vederea îmbunatăţirii 

calităţii activităţilor profesionale individuale desfăşurate în exercitarea prerogativelor de putere 

publică. Formarea specializată reprezintă formarea profesională a funcţionarilor publici 

destinată dezvoltării acelor competenţe şi aptitudini necesare exercitării unei funcţii cu un nivel 

ridicat de complexitate şi care necesită abilităţi şi aptitudini specifice, desfăşurată într-un cadru 

organizat, pe o durată de timo relativ extinsă, cu grupuri-ţintă definite şi constituite limitativ, 

de regulă pe bază de selecţie şi tratând o tematică multiplă, corelata într-o succesiune logică şi 

axată pe atingerea scopului principal. Formarea profesională a funcţionarilor publici destinată 

perfecţionării este realizată pentru dezvoltarea acelor competenţe şi aptitudini necesare creşterii 

calităţii rezultatelor obţinute în exercitarea unor atribuţii determinate, desfăşurată într-un cadru 

organizat, pe o durată relativ restrânsă, cu grupuri tinta definite în sens larg, de regulă pe bază 

de autoevaluare, evaluare şi recunoaşterea necesităţii de formare şi tratând o tematică unitară, 

subsecventa unui domeniu de activitate specific. 

Conform aceluiaşi regulament formarea profesională a funcţionarilor publici/angajaţilor se 

poate realiza prin următoarele forme: 

(1) Participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de 

formare profesională din ţara sau din străinătate; 

(2) Stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă; 

(3) Stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate; 

(4) Ucenicie organizată la locul de muncă 

(5) Formare individualizată 

(6) Alte forme de pregătire convenite intre angajator şi salariat.  

Primăria asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi angajaţii, stabilind 

necesarul de formare profesională prin Planul anual de formare profesională, întocmit conform 

prevederilor legale. Cheltuielile cu participarea la Programele de formare profesională se 

suportă de către Primărie. 



 

 

Principiile aplicabile sistemului de formare profesională a funcţionarilor publici sunt: 

a. eficienta - principiul potrivit căruia autorităţile și instituţiile publice au obligaţia 

de a asigura atingerea obiectivelor formării cu un consum raţional de resurse; 

b. eficacitatea - principiul potrivit căruia beneficiarii de formare au dreptul de a 

obţine rezultate superioare resurselor alocate; 

c. coerenta - principiul potrivit căruia regulile instituite prin prezenta hotărâre sunt 

general aplicabile în cadrul procesului de asigurare a respectării dreptului şi 

Îndeplinirii obligaţiei de formare si perfecţionare profesională a funcţionarilor 

publici; 

d. egalitatea de tratament - principiul potrivit căruia, în contractarea serviciilor de 

formare, partite contractante au obligaţia de a nu face discriminări între 

categoriile de beneficiari, respectiv intre categoriile de furnizori de formare; 

e. gestiunea descentralizată a procesului de formare - principiul potrivit căruia 

autorităţile si instituţiile publice au deplină competente în planificarea formării, 

achiziţionarea serviciilor de formare, monitorizarea si evaluarea formării 

funcţionarilor publici; 

f. liberul acces la servicii de formare - principiul potrivit căruia furnizorii de 

formare au acces liber m procedura de achiziţie a serviciilor de formare, în 

condiţii de concurente şi egalitate de tratament în relaţia cu beneficiarii de 

formare; 

g. planificarea - principiul potrivit căruia autorităţile si instituţiile publice au 

obligaţia de a iniţia anual procesul de identificare a nevoilor de formare a 

funcţionarilor publici şi de a stabili priorităţile in achiziţionarea serviciilor de 

formare, pe baza nevoilor de formare identificate şi a resurselor disponibile; 

h. transparenta - principiul potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au 

obligaţia de a pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi informaţiile de interes 

public referitoare la formarea profesională a funcţionarilor publici. 



 

 

Participarea la programele de formare profesională a funcţionarilor publici se finanţează, după 

caz, din bugetul Primăriei municipiului Codlea, din sumele special prevăzute în acest scop, sau 

din alte surse, de regulă după cum urmează: 

➢ pentru programele de formare urmate la iniţiative ori în interesul Primăriei municipiului 

Codlea în domeniile care se regăsesc în fişa postului, care au fost identificate ca necesare 

la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi se regăsesc în planul anual de 

perfecţionare elaborat și aprobat în condiţiile legii, precum şi pentru cele rezultate din 

nevoia de instruire ca urmare a intrării în vigoare a unor modificări ale cadrului normativ 

sau instituţional, finanţarea se asigura integral din bugetul autorităţii sau al instituţiei 

publice; 

➢ pentru fiecare dintre programe de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu 

acordul conducătorului autorităţii sau al instituţiei publice, în domenii care se regăsesc 

în fişa postului, dar care nu au fost identificate ca necesare la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale și nici nu se regăsesc în planul anual de perfecţionare elaborat 

şi aprobat în condiţiile legii, finanţarea se asigura din bugetul instituţiei, în limita 

fondurilor disponibile. În funcţie de resursele financiare disponibile şi de gradul în care 

programul de formare este în interesul autorităţii sau al instituţiei publice, funcţionarului 

public i se poate solicita suportarea unei părţi de până la 50% din taxa de participare; 

➢ pentru programele de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul 

conducătorului Primăriei municipiului Codlea, în alte domenii decât cele care se 

regăsesc în fișa postului si cele identificate ca necesare la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale si care nici nu se regăsesc în planul anual de perfecţionare 

elaborat și aprobat în condiţiile legii, finanţarea se asigura integral de către funcţionari 

public participant. 

Participarea la programele de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul 

conducătorului Primăriei municipiului Codlea, se aprobă pe baza cererii justificate a 

funcţionarului public, cu evidenţierea modului m care acesta considera că dezvoltarea de 

abilităţi si competenţe m domeniul în care doreste să se formeze îi va îmbunătăţi activitatea 

profesională. 

Funcţionarii publici beneficiază pe perioada în care urmează forme de perfecţionare 

profesională de toate drepturile salariale cuvenite, în condiţiile legii. 



 

 

Tabelul Nr. 64 - Formarea profesionala a angajatilor din Primaria Municipiului Codlea  in 

perioada 2016 – 2020 179 

Domenii vizate (nume curs) 
Numar 

persoane 

ANUL 2016 

Curs de formare initiala din cadrul MAI la Sc. De Agenti de Politie 

Vasile Lascar , Campina 
3 persoane 

Curs Manager Transport 1 persoana 

Scoala de Achizitii Publice – Modif. In managementul Achizitiilor 

Publice 
1 persoana 

Curs de formare initiala din cadrul MAI la Sc. De Agenti de Politie 

Vasile Lascar , Campina 
3 persoane 

Curs de formare initiala din cadrul MAI la Sc. De Agenti de Politie 

Vasile Lascar , Campina 
3 persoane 

Conferinta Achizitii Publice 3 persoane 

Managementul calitatii in Asist. Sociala 1 persoana 

Managementul Proiectelor 1 persoana 

Contabilitate publica si situatii 1 persoana 

Auditul in entitatile publice 1 persoana 

Leadership, comunicare si motivare in administratia publica 1 persoana 

Fonduri Europene 2017 1 persoana 

Curs Bazele Muzeologiei – modulul I 1 persoana 

Managementul achizitiilor publice 1 persoana 

Curs de perfectionare in ocupatia de Bibliotecar 1 persoana 

ANUL 2017 

Curs perfectionare cf invitatie AP1506 1 persoana 

Curs perfectionare – Impozite si Taxe 2 persoane 

Elaborarea si Executia bugetului – Transpunerea acestuia in sist de 

raportare FOREXEBUG 
2 persoane 
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Curs Expert Achizitii 1 persoana 

Consilierea copiilor si familiilor cu probleme psiho-sociale 2 persoane 

Atributi si responsabilitati privind starea civila si evidenta persoanelor 1 persoana 

Curs perfectionarea Forumul National AAPRo 1 persoana 

Curs Bibliotecomie – partea a II a 1 persoana 

ANUL 2018 

Serviciul de instruire : Implementare a regulamentului general 

privind protectia datelor 
1 persoana 

Curs de formare initiala din cadrul MAI la Centrul Chinologic Dr 

Aurel Greblea, Sibiu 
2 persoane 

ANUL 2019 

Conferinta regionala internationala ICMA organizata de Asoc Admin 

Publici din Romania 
1 persoana 

Formare profesionala pentru ocupatia de Muzeograf 1 persoana 

Formare profesionala pentru ocupatia de Muzeograf 1 persoana 

Achizitii publice – Cadrul normativ si procedural 1 persoana 

Comunicarea ca instrument de imbunatatire a performantelor 

individuale si organizationale in sectorul public 
1 persoana 

Comunicarea in sectorul public. Abordari practice, tehnici de 

documentare si redactarea documentelor 
2 persoane 

Program perfectionare : Comunicarea intre functionarii publici si 

cetateni 
1 persoana 

Achizitii publice : modificare si noutati legislative 7 persoane 

Curs de prim ajutor de baza 12 persoane 

Curs de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca 3 persoane 

2020 

Servant pompier 9 persoane 

Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta 1 persoana 

Ispector protectie civila 1  persoana 



 

 

Se poate observa faptul că numărul persoanelor care participa la cursuri de perfecţionare a fost 

relativ mic şi nu a existat o constantă în perioada 2016-2020, interesul pentru participare fiind 

redus. In anul 2018 angajatii Primariei au participat la programe de instruire în domeniul ISO 

9001:2015 și la programe de formare de Specialiști în managementul calității, inclusiv prin 

abordarea temelor de devoltare durabilă, egalitate de şanse, nediscriminare şi egalitate de gen. 

Au fost instruite 55 de persoane dintre care - 32 persoane/personal din unitatea administrativ 

teritorială la nivel local al Municipiului Codlea care sunt persoane/personal de conducere de 

execuţie; 23 aleşi locali din unitatea administrativ teritoriala la nivel local al Municipiului 

Codlea, din care: 2 demnitari (1 primar, 1 viceprimar), 1 secretar, 1 administrator public, 19 

consilieri. 

Analizele derulate în cazul Primăriei Municipiul Codlea au aratat faptul că aplicarea 

prevederilor legale este îndeplinită într-o oarecare măsură la nivel formal. În acest sens, se 

elaborează anual un plan de formare profesională pe baza analizelor de nevoi realizate de 

compartimente. Acesta nu este, totuși, implementat integral din rațiuni de aglomerare cu sarcini 

a personalului si din lipsa fondurilor. 

Deşi au existat fonduri externe care ar fi putut să fie accesate de către primărie şi care ofereau 

posibilitatea de completare semnificativă a ofertei de formare, capacitatea de acoperire a nevoii 

de formare rămâne relativ redusă raportată la numărul de angajaţi ai primăriei din cauza lipsei 

unui buget corespunzător. 

CRITERII  DE  PERFORMANȚĂ 

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face anual în 

cadrul Primăriei Municipiului Codlea. În urma evaluării performanțelor profesionale 

individuale, funcționarului public din cadrul Primăriei Municipiului Codlea i se acordă unul 

dintre următoarele calificative: „foarte bine “, „bine “, „satisfăcător “, „nesatisfăcător “.  În 

cadrul procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici se 

stabilesc cerințele de formare ale acestora. 

Potrivit Legii  procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică 

fiecărui salariat, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor corespunzătoare postului 

ocupat de angajat. Pentru personalul contractual angajat în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului evaluarea performanţelor profesionale individuale se face conform prevederilor 



 

 

Regulamentului aprobat prin Dispoziţia de Primar, pe baza criteriilor de performanţă şi de 

nivelul de realizare a obiectivelor individuale. Activitatea profesională se apreciază în intervalul 

1-31 ianuarie pentru anul anterior, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual, pe 

baza criteriilor de performanţă stabilite de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi 

aprobate prin HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluarea 

performanţelor profesionale individuale aţe funcţionarilor publici se realizează prin raportarea 

criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru 

perioada evaluate. Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite, evaluatorul va stabili indicatori de 

performanţă, măsurabili. Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie se 

realizează de către conducătorul compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de conducere se 

realizează de către funcţionarul public ierarhic superior şi/sau după caz, de către primar, 

respectiv viceprimar. 

În vederea asigurării respectării dreptului şi îndeplinirii obligaţiei de îmbunătăţire continuă a 

abilitaţilor şi pregătirii profesionale, anual, la evaluarea performanţelor profesionale 

individuale, sunt identificate în raportul de evaluare domeniile în care funcţionarul public 

evaluat necesita formare profesională suplimentară în perioada următoare. Necesarul de 

formare profesională identificat se completează, dacă este cazul, cu necesarul de formare 

profesională rezultat din modificările legislative în domeniile de competenta ale funcţionarului 

public, precum şi din eventualele modificări relevante ale fisei postului. 

  



 

 

COMUNICAREA  LA  NIVELUL  PRIMĂRIEI 

Comunicarea internă se derulează prin intermediul platformei ConectX, telefonic sau prin 

email.  Comunicările interne se derulează de asemenea pe scara ierarhică de sus în jos, nefiind 

organizate sesiuni de comunicare integrate cu număr mare de angajați pe teme specifice (gen 

conferințe).  

Pentru buna desfasurare a activitatilor digitale a fost configurat un sistem, ConnectX care va 

putea fi extins oricand pe parcursul digitalizarii. Sistemul permite autentificarea utilizatorilor 

in platforma cu un set de credentiale. Autentificarea prin acest sistem va putea să fie inclusă în 

orice punct de lucru, pentru a simplifica sarcinile utilizatorilor. Platforma asigura:  

o Acces securizat pentru administratori și cetățeni prin intermediul unui cont unic, 

securizat cu o parolă creată conform unor reguli stricte;  

o zonă de depunere și generare a documentelor standard (cereri, rapoarte, sesizări etc.) ce 

pot ajunge direct în format digital (email, pdf) către instituție; 

o Semnarea digitală a documentelor și descărcarea de documente standard de către 

cetățeni fără a fi nevoie de intervenție umană; 

o Fluxuri automatizate pentru raspunsuri simple la intrebarile cetatenilor;  

o Semnarea digitală a documentelor și descărcarea de documente standard de către 

cetățeni fără a fi nevoie de intervenție umană; 

o Elaborarea de formulare online ce pot fi completate de către cetățean urmând pașii 

predefiniți, permițând upload-ul de documente (cereri, act de identitate etc.); 

o Depunerea de declarații fără a fi nevoie de prezența fizică a cetățeanului la ghișeu; • 

Verificarea declarațiilor sau documentelor depuse pe tot parcursul rezolvării/procesării 

acestora, public, în starea în care se află; 

 

 

 



 

 

Crearea de documente și trimiterea lor spre semnare este parte a activității funcționarilor publici 

în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Prin intermediul platformei Conectx acest proces se face 

integral digital. Pentru a putea realiza aceasta activitate:  

- Documentele se încarcă sub formă de lucrare (un document principal și anexe);  

- Traseul de semnături se configurează de emitent, în funcție de necesarul de 

semnături și este nominal (nu se poate transmite generic la un departament, trebuie 

să fie selectată o persoană);  

- Documentul trece imediat la următorul semnatar după ce a fost semnat și parcurge 

tot traseul până la destinatar în mod automat (destinatarul poate fi emitentul);  

- Toate acțiunile asupra documentului sunt notificate emitentului (de ex. a fost semnat 

de semnatarul 3 și este în așteptare la semnatarul 4);  

Documentele pot fi:  

- din oficiu: referate, rapoarte, note, puncte de vedere, alte documente interne;  

- ca răspuns la adrese / solicitari ale persoanelor fizice / juridice din exterior  

Panoul de semnături in interiorul sistemului permite identificarea semnatarilor (indiferent dacă 

semnătura a fost aplicată în sistem sau local in calculatorul utilizatorului), a fuxului de semnare, 

motivul și data și ora fiecărei semnării, precum si validitatea semnăturii electronice. La acestea 

se adaugă sigiliul electronic (instituțional).   

Arhiva este structurată pe 3 niveluri care reflectă și drepturile de acces ale utilizatorilor, astfel: 

- Arhiva personala include toate documentele ale căror autor este funcționarul 

autentificat in sistem – în consecință utilizatorul are acces direct la informații fără 

ca sistemul sa îi solicite motivul pentru care accesează documentul  

- Arhiva departament include toate documentele departamentului din care face parte 

funcționarul accesul la documente fiind condiționat de menționarea expresă a 

motivului pentru care documentul este accesat   

- Arhiva instituție include toate documentele instituției din care face parte 

funcționarul accesul la documente fiind condiționat de menționarea expresă a 

motivului pentru care documentul este accesat.  



 

 

Digitalizarea administrației publice locale ușurează munca funcționarilor publici și crește 

responsabilitatea acestora. Eficiența activităților desfășurate crește, la fel ca transparența și 

comunicarea intra și inter-instituțională. Datele sunt mai ușor accesibile pentru gestionare și 

prelucrare, iar deciziile se pot adopta mai rapid. Organigrama devine mai flexibilă, capabilă să 

facă necesităților în creștere de servicii publice din partea populației. Totodată, prin digitalizare 

se creează premisele pentru modernizarea infrastructurii informatice și pentru îmbunătățirea 

competențelor digitale ale angajaților primăriei și ai instituțiilor subordonate. Autoritatea locală 

devine mai apropiată de cetățeni, care simt că iau parte la actul administrativ. Cetățenii pot fi 

astfel consultați și își pot spune părerea mai ușor și în număr mai mare cu privire la proiectele 

primăriei. Digitalizarea permite armonizarea priorităților și direcțiilor de dezvoltare ale 

municipalității cu nevoile colective ale populație 

Prin implementarea ConnectX cetatenii municipiului Codlea beneficiaza de  urmatoarele:  

• Servicii de calitate superioara;   

• Evitarea deplasarilor fizice la sediul Primariei, a pierderilor de timp cu asteptarea la 

cozi; 

• Posibilitatea efectuarii mai rapide a sesizarilor;  

• Reducerea timpilor de primire a raspunsului; 

• Angajatii din Primarie beneficiaza de urmatoarele avantaje:  

• Reducerea birocratiei si a volumului de documente intocmite pe hartie; 

• Evitarea pierderii documentelor; 

• Reducerea timpului pentru rezolvarea unei spete; 

• Cresterea productivitatii muncii angajatilor; 

• Un circuit informational trasnsparent al documentelor/ deciziilor;  

• Acces la distanta si in timp real la documente; 

• Cresterea transparentei procesului decisional prin accesibilitatea informatiei pentru 

cetateni;  

 



 

 

Platforma ConectX 

- permite gestionarea eficientă a datelor;  

- protecție cibernetică ridicată;  

- furnizarea de asistență online; 

- ușurința în navigare și utilizare, prin coerența meniului, simplitatea textului și a 

limbajului, numărul redus de termeni tehnici. 

Procesul de avizare a documentelor din cadrul Primariei precum si circuitul acestora intra-

institutional au devenit mai eficiente. Fluxurile informationale din cadrul Primariei se 

desfasoara in baza unor documente/formulare specific care pot fi selectate in cadrul platformei, 

completate online si semnate cu semnatura electronica.  

Toate serviciile/compartimentele din cadrul primariei dispun de un serviciu informatic la 

nivelul acestora. Exista un sistem integrat al circuitelor interne si externe ale documentelor care 

cuprind toate structurile organizatorice din Primarie si toate serviciile cu eventualii 

contribuabili. Sistemul pune la dispozitia cetatenilor 24 de ore din 24 posibilitatea ca cetatenii 

sa interactioneze cu administratia publica locala.  

Este important ca in orice moment se poate verifica stadiul solicitarilor, monitorizarea acestora 

fiind esentiala. Sistemul cuprinde toate activitatile desfasurate, in special circuitul 

documentelor, stocarea si prelucrarea electronica a acestora in format digitizat, facilitand astfel 

optiunile de arhivare, cautare, generare de adrese, etc.  

STANDARDUL INTERNAŢIONAL ISO 9001:2015 

Municipiul Codlea a fost certificat în conformitate cu standardul internaţional ISO 9001:2015 

- Sistemul de management al calității, printr-un proiect finantat din fonduri europene.  

Respectarea prevederilor Manualului sistemului de management al calitatii a devenit 

obligatorie pentru tot personalul si in toate activitatile desfasurate in cadrul institutiei. Manualul 

calității conține prevederi referitoare la funcțiile sistemului de management, rezultate din 

aplicarea și adoptarea standardului internațional SR ENISO 9001 :2015 — Sisteme de 

management al calității. Manualul descrie exclusiv sistemul de management propriu instituției 

și are ca scop - demonstrarea capabilității instituției de a furniza consecvent servicii care să 

satisfacă cerințele beneficiarilor și cerințele legale reglementate aplicabile; Managementul 



 

 

calității reprezintă ansamblul activităților coordonate pentru a orienta și controla organizația în 

ceea ce privește calitatea și stabilește politica în domeniul calității - obiectivele și 

responsabilitățile pe care le implementează în cadrul SMC, prin mijloace cum ar fi: planificarea 

calității, controlul calității, asigurarea calității și îmbunătățirea calității și performanței. 

Managementul calității este în responsabilitatea tuturor nivelurilor de management și este 

condus de managementul de la nivelul cel mai înalt. 

La toate nivelurile, procesele de management fincționează după principiul P.D.C.A.  

✓ Plan — planifică — definește obiectivele; 

✓ Do — execută ce s-a definit, prin: 

o comunicarea obiectivelor părților interesate; 

o funizarearesurselor necesare pentru atingerea obiectivelor; 

o punerea în practică a procedurilor pentru atingerea obiectivelor. 

✓ Check — verifică — punerea în practică a indicatorilor și utilizarea lor pentru 

verificarea regulată a îndeplinirii obiectivelor definite 

✓ Act — acționează — punerea în practică a măsurilor de îmbunătățire și/ sau de eliminare 

a neconformităților: 

o stabilește planul/urile de acțiune pentru corectarea eventualelor abateri față de obiective; 

o punerea în practică a planului/rilor de acțiune, pentru corectarea abaterilor față de 

obiectivele propuse 

Au fost elaborate proceduri de sistem care descriu procese sau activități care se desfășoară la 

nivelul instituției publice aplicabile majorității sau tuturor compartimentelor din cadrul acesteia 

si proceduri operaționale care descriu procese sau activități care se desmșoară la nivelul unuia 

sau mai multor compartimente din cadrul instituției, fără aplicabilitate la nivelul întregii 

instituții.  

 

 

 

 



 

 

Conform standardului ISO 9001:2015, acesta:  

- furnizează un set de cerințe principale,  

- ramâne generic și relevant pentru toate mărimile și tipurile de organizații din diferite 

sectoare,  

- menține accentul asupra eficacității proceselor de management,  

- sporește compatibilitatea și alinierea cu alte sisteme de management,  

- folosește un limbaj și stil de scriere simplificat 

Punctele esențiale ale schimbărilor fata de editiile anterioare sunt:  

- o îmbunătățire a adaptabilității pentru organizațiile prestatoare de servicii,  

- o descriere mai puțin detaliată a cerințelor,  

- limitele de aplicare ale sistemului trebuie definite,  

- flexibilitatea utilizării documentelor a fost crescută, documentele și înregistrările, 

au fost înlocuite cu “informații documentate”,  

- au crescut cerințele referitoare la conducere,  

- modificările în organizație trebuie planificate,  

- nu mai apare cerința referitoare la un reprezentant al managementului,  

- obiectivele trebuie să fie formulate precis și cu termene,  

- managementul cunoașterii crește ca importanță,  

- nu mai este cerut în mod explicit un manual al calității,  

- trebuie luate în considerare riscurile,  

- a crescut importanța proceselor de realizare a produsului și a satisfacției clientului – 

orientarea spre proces este mai clar și mai puternic formulată,  

- sunt ceruți indicatori pentru procese,  

- cerința referitoare la “îmbunătățirea continuă” a sistemului de management este 

menținută dar cu o mai mare flexibilitate pentru organizație,  

- trebuie asigurată competența personalului de la toate nivelele,  



 

 

- s-a dezvoltat modul de gândire pe bază de risc, riscul este definit ca efectul unei 

incertitudini, 

- cerința referitoare la “acțiune preventivă” lipsește ca urmare a luării în considerare 

a riscurilor,  

- termenul “produs” se referă la produse și servicii.  

 

Figura Nr. 181 – Schema standardului internaţional ISO 9001:2015 

 

 

 



 

 

8.3. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

PAGINA DE INTERNET A PRIMĂRIEI 

Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

reglementează modul în care autorităţile administraţiei publice locale trebuie să se raporteze la 

comunitate în procesul legislativ şi mai ales să implice părţile interesate, fie că sunt membri ai 

comunităţii, asociaţii sau alte părţi interesate (stakeholders). Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor 

şi pentru a arăta transparenta în relaţia cu aceştia, Primăria Municipiul Codlea a dezvoltat, 

potrivit legislaţiei, site-ul Primăriei180 

Pentru construirea site-ului web al Primăriei s-a avut în vedere legislaţia în vigoare care asigura 

atât confidenţialitatea datelor cu caracter personal, cât şi dreptul cetăţeanului de a fi informat. 

Astfel, site-ul dezvoltat se doreşte a fi o platformă de transmitere a informaţiilor şi o modalitate 

de colectare a informaţiilor/opiniilor cetăţenilor în legătură cu problemele de interes local.  

Realizarea paginii de internet a primăriei Municipiului Codlea, s-a făcut având în vedere 

următoarele criterii: 

✓ Viteza de regăsire a informaţiilor; 

✓ Accesibilitatea şi disponibilitatea informaţiilor şi serviciilor publice oferite; 

✓ Relevanta informaţiei prezentate; 

✓ Structura informaţiilor; 

✓ Existenţa unor măsuri pentru protecţia datelor cu caracter personal; 

✓ Existenţa unor măsuri de securitate pentru protejarea informaţiei; 

Pe site-ul Primăriei, informaţiile sunt structurate astfel: 

Informaţii despre Codlea 

❖ Obiective Turistice Codlea 

❖ Trasee Turistice pe muntele Măgura Codlei 

❖ Cazare Codlea  

❖ Restaurante Codlea  

 
180 https://municipiulcodlea.ro/index.php/ro/ 



 

 

Informaţii despre administraţie 

❖ Primărie  

❖ Consiliu Local  

❖ Alegeri Parlamentare 2020 

❖ Alegeri Locale 2020  

❖ Declaraţii de avere şi interese 

❖ Principii ce derivă din jurisprudenţa CEDO  

❖ Regulament intern 

❖ Proiecte 

❖ Măsuri împotriva COVID  

❖ Referendumul Local 2021  

Informaţii despre Servicii Publice 

❖ Achiziţii publice 

❖ Asistenta socială Biblioteca Municipală Codlea 

❖ Documente Publice 

❖ Mediu 

❖ Domeniul Public 

❖ Evidenţa Populaţiei 

❖ Informaţii de interes public 

❖ Muzeul Codlei  

❖ Registrul agricol  

❖ Urbanism 

❖ Impozite şi taxe locale  

 

 



 

 

Informaţii Utile 

✓ Harta digitală Codlea 

✓ Transport călători 

✓ Adrese Utile/Instituţii 

✓ Noutăţi/Modificări legislative 

Informaţii din Monitorul Oficial Local 

❖ Statutul unităţii administrativ-teritoriale 

❖ Regulamente privind procedurile administrative 

❖ Hotărârile autorităţii deliberative 

❖ Dispoziţiile autorităţii executive 

❖ Documente şi informaţii financiare 

INFRASTRUCTURA PRIMĂRIEI 

Pentru a măsura progresele în implementarea guvernării electronice la nivel local, 

Universitatea de Stiinte politice, Administrative si ale Comunicarii din Cluj a creat un index 

al serviciilor online181 ((în principal servicii front-office) oferite cetățenilor și companiilor. Cu 

instrumentul nou creat au fost evaluate  paginile de web oficiale ale orașelor și municipiilor din 

România. Indexul are 47 de indicatori, împărțiți în cinci categorii, fiecare cu o anumită pondere 

în nota finală: Ergonomie (15%), Conținut (25%), Servicii online (25%), Participare și 

implicarea cetățenilor (20%), Securitatea și protecția datelor personale (15%). 

Elementul cheie al conceptului de „guvernare electronică” il reprezinta îmbunătăţirea relaţiei şi 

fluidizarea schimbului de informaţii dintre sectorul public – pe de o parte şi cetăţeni şi mediul 

de afaceri, pe de altă parte. Guvernarea electronică aplicată administrației publice locale 

înseamnă oferirea de servicii publice în format electronic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, 

o alternativă mai eficientă şi mai ieftină, care ar permite autoritații să fie mai aproape de cetăţeni 

şi să-şi adapteze serviciile conform cerinţelor acestora. 

Cu ajutorul site-ului, administrația Municipiului Codlea asigură accesul la informații, 

centralizarea datelor si aplicațiilor pe care le poate utiliza cetațeanul, eficientizarea procedului 

decizionale în activitatea publică.  Pe parcursul ultimilor zece ani, serviciile electronice oferite 

 
181 https://fspac.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evaluarea-guvernarii-electronice-orasele-din-romania 
  

https://fspac.ubbcluj.ro/ro/evenimente/evaluarea-guvernarii-electronice-orasele-din-romania


 

 

de catre primarie au progresat si s-au consolidat atat datorita implicarii administratiei locale cat 

si datorita varietatii de aplicatii care furnizeaza sau faciliteaza serviciile pubice in general. 

Principalele servicii electronice oferite sunt in general cele integrate in sistemul electronic 

national dar primaria si-a manifestat deschiderea pentru dezvoltarea serviciilor electronice 

independente.  

Figura Nr. 182 - Evaluarea stadiului guvernarii electronice in orasele din Romania – Front 

Office182 

 

 
182 Sursa: FSPAC 



 

 

Potrivit cercetarii realizate, stadiul guvernarii electronice in Municipiul Codlea este evaluat la 

un scor final de 57,75 puncte. 

Figura Nr. 183 - Evaluarea stadiului guvernarii electronice in Municipiul Codlea183 

 

Potrivit acestui clasament, Municipiul Codlea se situeaza la jumatatea clasamentului, avand 

inca multe probleme in legatura cu e-guvernarea. Trebuie insa sa luam in calcul si faptul ca 

interoperabilitatea reprezinta inca o problema la nivel de tara nu doar pe plan local, iar corelarea 

intre sisteme este inca deficitara.   

Primăria Municipiului Codlea este conectată la România Digitală oferind servicii online pentru 

cetăţeni, după o înregistrare prealabilă, şi anume: 

✓ Declaraţie impozit auto 

✓ Certificat atestare fiscală 

✓ Declaraţie impozit clădiri 

✓ Declaraţie parcare 

✓ Declaraţie impozit terenuri 

✓ Declaraţie taxa clădire 

 
183 Sursa: FSPAC 



 

 

✓ Declaraţie taxa teren 

✓ Declaraţie pentru scoaterea din evidentă a mijloacelor de transport 

✓ Cerere scoatere imobile 

✓ Cerere de transfer auto 

✓ Cerere de scutire  

✓ Alte solicitări  

 

Figura Nr. 184 - Evaluarea stadiului guvernarii electronice in Municipiul Codlea184 

 

 

 

 

 
184 Sursa: FSPAC 



 

 

Analiza datelor de pe site-ul Municipiului Codlea indica urmatoarele:  

Securitate si protectia datelor (15% potrivit FSPAC) 

✓ Politică/anunț pentru 

folosirea datelor 

personale 

✓ Politică/anunț pentru 

folosirea datelor 

personale 

✓ Pagina de login este 

securizată 

✓ Site-ul este securizat 

și are certificate valid 

(https) 

Site-ul adopta toate măsurile de securitate pentru a proteja 

informaţiile personale ale utilizatorilor. În momentul 

completării datelor personale pe site,  informaţiile vor fi 

protejate atât offline cât şi online. Datele trimise prin 

formularele de abonare la newsletter, cele de înregistrare sau 

de contact vor fi codate şi protejate prin intermediul celui mai 

bun sistem software de criptare – SSL. Se foloseste sistemul 

de criptare SSL pentru a proteja informaţiile sensibile on-line, 

dar eforturile vizează protejarea acestui tip de informaţii şi 

offline. Toate informaţiile despre utilizatori, nu doar cele 

sensibile menţionate mai sus, nu vor fi obiectul niciunei alte 

activităţi. Serverele pe care sunt stocate informaţiile 

personale de identificare sunt localizate într-un loc securizat. 

Primăria Codlea este unicul deţinător al informaţiilor 

colectate de pe site-ul propriu. Nu vor vinde, împarţi sau 

închiria informaţiile unor terţe părţi în alte moduri. Primăria 

Codlea colectează informaţii de la utilizatori  din diferite 

surse care se regăsesc pe site: înregistrare pe site, formulare 

de contact, alerte prin email, asistenta online. 

Dacă un utilizator doreşte să se aboneze la alertele şi noutăţile 

Primăriei Codlea se solicita informaţii de contact cum ar fi, 

nume şi adresa de email. Toate alertele oferă posibilitatea de 

dezabonare online pentru fiecare email primit. 

Nu există mesaje de avertizare cu privire la folosirea cookie-

urilor;  

 



 

 

Ergonomie (13,70% potrivit FSPAC) 

✓ Designul paginii 

✓ Schema de navigare 

✓ Fonturi si culori 

✓ Actualizari recente si vizibile 

✓ Search/ Cautare 

✓ Sitemap 

✓ Categorii in meniu dedicate 

serviciilor publice 

✓ Adaptat pentru mobil  

Site-ul este relativ usor de citit, informatiile 

fiind regasite foarte usor. Butoanele de 

navigare sunt in partea de sus a paginii dar 

gruparea nu este foarte clara. Pentru unele 

sectiuni site-ul este actualizat recent dar 

pentru altele nu. Exista un buton de cautare si 

un meniu dedicat serviciilor publice. Site-ul 

respecta in general regulile de ergonometrie.  

 

Continut (10,34% potrivit FSPAC) 

✓ Informatii despre localizare si orar de 

lucru cu publicul 

✓ Informatii de contact privind 

principalele departament 

✓ Minute sau PV uri ale intalnirilor de 

Consiliu Local 

✓ Organigrama 

✓ Informatii despre personal si sefii de 

departamente 

✓ Informatii despre consilierii locali 

(cine sunt, CV,informatii de contact, 

activitate) 

✓ Autorizatii de constuctie 

Se regasesc minutele unor dezbateri publice. 

Site-ul ofera informatii despre localizare si 

orar de lucru cu publicul; Conține informații 

de contact pentru principalele departamente. 

Comunică informații despre personal și șefii 

departamentelor, cu un minim necesar cum ar 

fi detalii despre cine conduce 

departamentele. Există informații despre 

buget, despre organigrama. Informațiile 

despre consilierii locali conțin numele 

acestora, CV ul și informații de contact, însă 

lipsesc informațiile despre  activitatea 

fiecăruia.  Strategia sau capitol legat de 

digitalizare (e-gov, smart city) lipsește. Este 

necesară includerea acestora Există 



 

 

✓ Strategii sau planul de dezvoltare a 

orasului 

✓ Strategii sau capitol legat de 

digitalizare (e-gov, smartCity) 

✓ Site in mai multe limbi  

✓ Formulare descarcabile  

✓ Formulare online 

✓ Seturi de date deschise  

✓ Declaratii de avere  

✓ Informatii despre achizitii publice 

✓ Prezentarea online a proiectelor de 

hotarari de consiliu local  

formulare descărcabile.  Declarații de avere 

din 2020 există pe site, la fel ca proiectele de 

hotărâri de consiliul local. Site-ul este in 

limba romana si in limba engleza. Nu exista 

aplicatii pentru smartphone ale primariei.  

 

 

Servicii online (14,71% potrivit FSPAC) 

• Plata taxelor si impozitelor  

• Plata amenzilor 

• Sesizari si reclamatii 

• Registratura online 

• Alte servicii oferite online  

• Alte plati oferite online 

• Informatii de interes public online 

• Aplicatii mobile 

Se pot plati taxe si impozite online prin 

accesarea site-ului Ghiseul.ro.  Cetatenii pot 

utiliza Catalogul Online de Biblioteca. De 

asemenea pot solicita asistenta online/ 

Solicitari dupa o inregistrare/ autentificare 

prealabila. Conect X asigura servicii online 

destinate cetatenilor.   

 

 



 

 

Participarea si implicarea cetatenilor (4% potrivit FSPAC) 

• Comentarii sau mesaje 

• Newsletter 

• Bugetare participativa 

• Chat 

• Sondaje si chestionare 

• Conturi active pe retele de socializare 

• Inregistrari audio sau video  

• Dezbateri sau comentarii online pe 

proiecte de hotarari  

Exista la pagina de contact posibilitatea 

de a transmite mesaje si comentarii catre 

primarie. Cetatenii pot transmite insa 

notificari si prin platforma ConectX. 

Prima pagina a site-ului este actualizata 

cu informatii la zi. Nu exista un sistem 

pentru realizarea bugetarii participative, 

pentru chat, sau pentru realizarea 

sondajelor. Primaria are o pagina de 

Facebook care este actualizata zilnic. 

Sunt facute publice inregistrarile audio 

sau video ale Consiliului local, nu exista 

o pagina dedicata pentru dezbterei sau 

comentarii online pe proiecte de 

hotarari. Primăria deține un newsletter 

local, prin intermediul căruia comunica 

cu locuitorii. 

SOCIETATEA DIGITALĂ LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 

În data de 11 iunie 2020, Comisia Europeană a publicat Indicele economiei și societății digitale 

(DESI) pentru 2020, care monitorizează performanța digitală din Europa și urmărește 

progresele înregistrate de țările UE în ceea ce privește competitivitatea digitală. În cadrul 

raportului, România se situează pe locul 26 din cele 28 de state membre ale UE. Raportul a fost 

realizat în 2019, când UK încă făcea parte din blocul comunitar, așadar, este inclusă în cadrul 

raportului, alături de celelalte state membre europene (EU27). 

 

 

 



 

 

Figura Nr. 185 - Clasamentul pentru 2020 al indicelui economiei si societatii digitale 

(DESI)185 

 

România se situează pe locul 26 din cele 28 de state membre ale UE în cadrul Indicelui 

economiei şi societăţii digitale (DESI) pentru 2020, publicat joi de Comisia Europeană, indice 

care monitorizează performanţele digitale globale din Europa şi urmăreşte progresele 

înregistrate de ţările UE în ceea ce priveşte competitivitatea digitală, informează Executivul 

comunitar. 

Potrivit Comisiei, pe baza datelor anterioare pandemiei, performanţa României a fost identică 

în patru din cele cinci dimensiuni DESI măsurate. "Această situaţie este cauzată de progresele 

lente înregistrate în general, dar şi de evoluţiile politice, întrucât în România au existat patru 

guverne diferite în ultimii trei ani", apreciază Executivul comunitar. 

Conform raportului Comisiei, România înregistrează cele mai bune rezultate în dimensiunea 

Conectivitate, datorită utilizării ridicate a benzii largi de foarte mare viteză şi disponibilităţii 

ample a reţelelor de foarte mare capacitate fixe, în special în zonele urbane. 49% dintre 

locuinţele din România sunt abonate la servicii de bandă largă de foarte mare viteză (cel puţin 

100 Mbps), România situându-se astfel pe locul 5 în UE. Cu toate acestea, digitalizarea 

economiei a rămas în urmă, în condiţiile în care aproape o cincime dintre români nu au utilizat 

niciodată internetul şi mai puţin de o treime au competenţe digitale cel puţin elementare. 

România este bine poziţionată în ceea ce priveşte absolvenţii TIC, plasându-se pe locul al 

cincilea, cu 5,6% dintre toţi absolvenţii (media UE: 3,6%); cu toate acestea, în ceea ce priveşte 

 
185 Sursa: DESI 



 

 

serviciile publice digitale şi utilizarea serviciilor de internet, performanţa României este cea 

mai scăzută în rândul statelor membre ale UE. 

 

Puncte cheie extrase din indicele DESI 2020186:  

● 49% dintre locuințele din România sunt abonate la servicii de bandă largă de foarte mare 

viteză. Astfel, România se situează pe locul 5 în UE, din perspectiva indicatorului de 

Conectivitate. Acest lucru se datorează utilizării ridicate a benzii largi de foarte mare 

viteză și disponibilității ample a rețelelor de foarte mare capacitate fixe, în special în 

zonele urbane.                                                                                                       

● O cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul.  

● Mai puțin de o treime dintre români au competențe digitale cel puțin de bază.  

● 5,6% dintre absolvenții din România sunt absolvenți TIC, media europeană este de 

3,6%.   

● În ceea ce privește serviciile publice digitale și utilizarea serviciilor de internet, 

performanța României este cea mai scăzută în rândul statelor membre ale UE.  

● 82% dintre utilizatorii de internet din România (media EU: 67%) utilizează serviciile de 

e-guvernare, România ocupând locul 8 din 28 la această categorie. Însă, nivelul atins de 

interacțiune online între autoritățile publice și populație cuprinde doar depunerea 

formularelor online.  

 
186

  Sursă Comisia Europeană: https://ec.europa.eu/romania/news/20200611_raport_rezilienta_digitala_ro 



 

 

● Formularele precompletate și serviciile publice realizate integral online poziționează 

România pe locul 28, ceea ce denotă o problemă referitoare la calitatea și capacitatea de 

utilizare a serviciilor oferite. 

● Nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire a serviciilor publice digitale pentru întreprinderi, 

România situându-se pe ultimul loc și în această privință 

Tabelul Nr. 65 - Clasamentul pentru 2018-2020 DESI187 

 

Indicele DESI 2020 a concluzionat că principalele provocări în procesul de furnizare a 

serviciilor publice digitale în România sunt: „(i) lipsa de coordonare dintre instituțiile 

publice în ceea ce privește instituirea unor astfel de servicii; (ii) migrarea specialiștilor în 

TI din sectorul public înspre sectorul privat sau în alte țări; și (iii) lipsa generală de 

competențe digitale”.   

Recomandarea Comisiei Europene, cu privire la îmbunătățirea interacțiunii dintre întreprinderi 

și autoritățile publice, a fost necesitatea implementării unei soluții de e-guvernare corecte și 

bine dezvoltată care să ofere servicii mai rapide și la costuri mai reduse.  Totodată, o altă 

sugestie pentru ca România să facă un prim pas către o administrație publică digitală mai bună 

este adoptarea Legii privind interoperabilitatea și punerea sa în aplicare de către toate 

organismele publice implicate.  

 
187 Sursă: DESI 



 

 

În concluzie, indicatorii analizați în cadrul indicelui DESI2020 poziționează România în 

scenariul eGov neexploatat, ceea ce înseamnă, potrivit raportului, că este o țară care încă se află 

într-un proces de digitalizare, dar cu cetățeni care folosesc serviciile de e-guvernare.  Problema 

cea mai mare se observă în cadrul digitalizării de tip back-office și front-office, unde are cel 

mai scăzut nivel (43%), cu toate acestea, serviciile de e-guvernare oferite ating o valoare peste 

medie. Deși, nivelurile de performanță au crescut, urmând tendințele europene, mediul din 

România pare că ar putea reduce forța acțiunilor de e-guvernare. Raportul argumentează că 

examinarea indicatorilor relativi, deschiderea datelor și informațiilor și desfășurarea benzii largi 

și calitatea acesteia sunt aproape în concordanță cu media europeană, dar toate celelalte 

caracteristici (competențe digitale , Utilizarea TIC, Calitatea digitală în sectorul privat) ating 

niveluri reduse.  Mai mult decât atât, datele sugerează că utilizatorii din România ar trebui să 

își îmbunătățească atât abilitățile digitale, cât și creșterea utilizării regulate a internetului. 

ACȚIUNI DE DIGITALIZARE LA NIVEL NAȚIONAL 

Se observă o creștere a interesului cu privire la guvernarea electronică, atât la nivel central, cât 

și local. Nivelul ridicat de interes influențează dezvoltarea cadrului instituțional și non-

instituțional de dialog social și consultare publică, precum și infrastructura serviciilor publice 

pentru cetățeni. Ca urmare, au fost demarate diferite inițiative și proiecte punctuale, cu scopul 

de a implementa uniform și la standarde înalte e-guvernarea în toate localitățile din țară.În ceea 

ce privește măsurile centrale, în 2015, România a adoptat Strategia națională privind Agenda 

Digitală pentru România 2020, în care sunt definite patru domenii de acțiune, iar recent au fost 

adoptate două hotărâri ale guvernului care au impactat sectorul comunicațiilor electronice și 

digitalizarea: Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 din 28 ianuarie 2020, care prevede organizarea 

și funcționarea unui nou organism, Autoritatea pentru Digitalizarea României și Hotărârea 

Guvernului nr. 90/2020 din 28 ianuarie 2020, care desființează̆ Ministerul Transporturilor și 

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și creează̆ o nouă entitate, Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.Pentru creșterea gradului de transparență a 

actului de guvernare la nivel central și local,  Secretariatul General al Guvernului, în calitate de 

beneficiar, și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, au implementat proiectul: 



 

 

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog 

îmbunătățit” – cod SIPOCA 35, cu aplicare națională188.   

Figura Nr. 186 - Model de structura a informatiilor publicate din oficiu pe pagina web a unei 

institutii publice 

 

  

 
188

 Secretariatul General: https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-

armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/ 



 

 

Tabelul Nr. 66 - Guvernanta participativa si responsabilizare: masuri concrete propuse de 

catre Secretariatul General 

 

Îmbunătățirea practicilor 

decizionale în Consiliul 

Local (Ghidul publicat de 

MCPDS)189 

Consultarea proactivă a 

societății civile pe temele de 

interes ale acestora înainte 

de dezbaterile din Consiliul 

Local. 

Organizarea unor întâlniri 

periodice între consilieri și 

cetățeni. 

 

Implementarea unui sistem 

digital care să adune în timp 

real feedback din partea 

cetățenilor privind calitatea 

serviciilor. 

Crearea unui sistem prin 

care să fie preluate 

sugestiile/votul cetățenilor 

legat de teme prioritare 

pentru oraș/municipiu 

Realizarea unei aplicații de 

tip City Report, prin care 

cetățenii pot să anunțe în 

timp real probleme legate de 

servicii și utilități publice. 

Organizarea de maratoane de 

programare, unde datele 

deschise publicate să fie 

reutilizate în aplicații utile 

pentru cetățeni. 

Informatizarea administrației 

publice locale și oferirea de 

servicii electronice 

cetățenilor (inclusiv 

înrolarea în programe 

naționale de acest tip). 

Comunicarea anuală, 

împreună cu bugetul 

localității, a unui forme 

narative ușor de înțeles  a 

bugetului public - Un buget 

al cetățenilor. 

Organizarea a minimum 1 

dezbatere publică, în care 

este prezentat draftul de 

buget, împreună cu Bugetul 

Cetățenilor. 

Implementarea conceptului 

de Bugetare Participativă. 

Redactarea de rapoarte ușor 

de înțeles de către cetățeni și 

prezentarea acestora în 

cadrul unor întâlniri publice. 

 

 

 
189

 Sursă http://dialogsocial.gov.ro/wp-content/uploads/2016/07/Ghid-52-final_cu-link-uri.pdf 

 



 

 

Autoritatea care standardizează și uniformizează digitalizarea administrației publice în 

România 

În 2020, Guvernul României a creat Autoritatea de Digitalizare a României (ADR), cu scopul 

de a realiza obiectivele din sfera transformării digitale a societății românești. Ca urmare, ADR 

încurajează instituțiile publice, dar și pe cele din mediul privat, să asigurare servicii rapide, 

sigure și eficiente, prin intermediul tehnologiilor.   

Platformele dezvoltate până acum de către ADR:  

● Ghișeul.ro: achitarea taxelor locale și amenzilor online, înregistrarea documentelor 

adresate instituțiilor publice, care nu au un sistem propriu de registratură online.  

● Sistemul Informatic de Atribuire Electronică în Transporturi: alocarea electronică 

a autorizațiilor pentru transportul internațional de marfă și atribuirii electronice a 

curselor și traseelor pentru transport intern de persoane.  

● Sistemul Electronic Național: depunerea online a „Declarației privind obligațiile de 

plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor 

asigurate”  

● Punctul de Contact Unic electronic:  trimiterea declarațiilor, notificările sau cererile 

necesare pentru obținerea autorizării, inclusiv cererile de înscriere într-un registru și 

orice cereri de autorizare necesare pentru exercitarea activităților de servicii către 

administrația publică centrală și alte autorități competente. 

O parte dintre proiectele în curs de dezvoltare 

● Cloud-ul guvernamental; 

● Constituirea Registrului Electronic Național de Identități Electronice; 

● Digitalizarea procesului de adopție a unui copil;  

● Informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea 

efectivă a documentelor de stare civilă; 

● Dezvoltarea unei platforme naționale centralizate pentru colectarea, stocarea și 

distribuirea informațiilor referitoare la persoanele cu dizabilități (adulți și copii) către 

părțile interesate; 



 

 

8.4. INSTRUMENTE ELECTRONICE UTILIZATE  

La nivel local, au fost dezvoltate platforme si sisteme IT prin intermediul carora cetatenii 

beneficiaza de interactiunea cu Primaria Municipiului Codlea.  

Conform studiului realizat de catre EY pentry Autoritatea pentru digitalizarea Romaniei modul 

actual de prestare a serviciilor publice impune in continuare prezenta solicitantului de ghiseul 

primariilor deoarece sistemele autoritatilor publice nu sunt , cu putine exceptii, interoperabile 

și deseori, cetățenii sunt nevoiți să se deplaseze între diverse localitați pentru depunerea unor 

cereri, ridicarea documentelor justificative.  

In cadrul Primariei Municipiului Codlea sunt utilizate urmatoarele instrumente electronice: 

Tabelul Nr. 67 - Instrumente electronice in cadrul Primariei Municipiului Codlea 

 

Nr. 
crt 

Aplicatie/Modul 
Exista o platforma destinata aplicatiei? 

DA/NU/DOAR pentru…. 

Descriere aplicatie 
(la ce este 
utilizata) 

1. IMPOTAX Aplicatie evidenta impozite si taxe (servr intern) 
Evidenta taxe si 

impozite 

2. RESUM Aplicatie evidenta resurse umane (server intern) 
Evidenta resurse 

umane 

3. CID Circulatia interna a documentelor (server intern) 
Circulatia interna 
a documentelor 

4. AGROREGIS 
Sincronizare cu portalul RAN (Registrul Agricol 

National) - 
https://ran.ancpi.ro/portal/web/public/info-uat 

Evidenta Registrul 
agricol 

5. GLOBALPAY 
Platforma GlobalPay  - plata electronică a 

impozitelor, taxelor și amenzilor 
(https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/) 

Plati online 

6. GHISEUL.RO 
Platforma plăti online impozite şi taxe 

(https://www.globalpay.ro/) 
Plati online 

7. IDREPT.RO Portal legislatie https://idrept.ro/ 
Consulatare 

legislatie 

8. SINTACT Aplicatie consultare legislatie (server intern) 
Consulatare 

legislatie 

9. 
BUGET 

 
Aplicatie gestiune venituri si cheltuieli (server 

intern) 

Modulul pemite 
gestiunea 

veniturilor si a 
cheltuielilor pe 
baza de buget 

https://ran.ancpi.ro/portal/web/public/info-uat
https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/
https://www.globalpay.ro/
https://idrept.ro/


 

 

10. GESTOC 
Aplicatia este utilizata pentru gestionarea 

stocurilor de materiale si evidenta obiectelor de 
inventar (server intern) 

Modul getiune 
stocuri / obiecte 

inventar 

11. MIFIX 
Aplicatia ofera suportul necesar gestiunii 
elementelor patrimoniale, a imobilizarilor 

corporale si necorporale (server intern) 

Aplicatie gestiune 
patrimoniu 

12. LISTOP 

Modulul asigura un control unitar si centralizat al 
documentelor fiscale de tip ordin de plata pentru 
trezoreria statului respectiv foaie de varsamânt 

(server intern) 

Aplicatie 
getionare OP 

13. CASSA 
Modulul permite înregistrarea si urmarirea 

operatiilor de încasari sau plati efectuate prin casa, 
eliberarea chitantei si listarea Registrului de Casa 

Apliactie Registrul 
de Casa 

 

14. DARS 

Modulul este un instrument software util pentru 
întocmirea documentelor necesare darii de seama 

trimestriale prin centralizarea datelor din 
contabilitate si executia bugetara si prezentarea 
acestora în conformitate cu normele în vigoare 

(server intern) 

Aplicatie 
intocmire situatii 

contabile 
trimesriale si 

executie bugetara 

15. ASISOC 

Sistemul informatic integrat AsiSoc asistă procesul 
de acordare a diferitelor tipuri de beneficii sociale 

facilitând gestionarea dosarelor de asistență 
socială și generarea sumelor acordate şi plata 

acestor sume beneficiarilor de asistenţă socială 

Aplicactie servicii 
de asistenta 

sociala 

16. CONECT X Platforma informatica https://login.conectx.net/ 

Intranet, 
Circulatia 

documentelor, 
Comunicare 

online cu 
cetatenii, Modul 

semnatura 
electronica, 

Modul arhivare 
electronica, 

Registre 
electronice 

17. 
ELO 

PROFESSIONAL 
Server inetrn servicii Konica Minolta pentru 

printare / scanare / arhivare 

Aplicatie de 
scanare / prinate  

/ arhivare 

18. AGORA FAMILY Accesibila prin platforma 
Instrument utilizat 

la efectuarea 
anchetelor sociale 

Sursa: Primăria Municipiului Codlea 

 

 

 

https://login.conectx.net/


 

 

BUGETUL INSTITUTIEI (EXECUTIA BUGETARA/ CHELTUIELI/VENITURI/SURSE 

DE VENIT/GRADUL DE INDATORARE/IERARHIA CAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI) 

Legea bugetului de stat din România prevede sumele de bani colectate la dispoziția statului, 

proveniența și utilizările acestora. Există însă derogări recurente de la lege la adoptarea 

bugetului public anual, care generează un impact considerabil asupra bugetelor locale. 

Tabelele care urmează reflectă volatilitatea alocărilor și a derogărilor adoptate de administrația 

centrală cu impact asupra bugetelor locale, în special din cauza modificărilor suferite de alocări 

și de impozitarea venitului persoanelor fizice (IVPF) și a valorii adăugate (TVA) În România, 

potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată190.  

 

Tabelul Nr. 68 - Evoluția cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice distribuite la nivel 

local 

Anul Suma distribuită din impozitul pe venit  

2021191 

Prin derogare de la Legea privind finanțele publice, impozitul pe venit se 

repartizează astfel: 

a) 15% la bugetul local al judeţului;  

b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror 

teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;  

c) 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a 

finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, ce se 

repartizează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin 

hotărâre a consiliului judeţean;  

d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a 

finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor;  

e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale 

finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru 

finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor 

administraţiei publice locale ale unităţilor administrativeteritoriale din 

judeţe, respectiv teatre şi opere 

 

 
190 http://www.dpfbl.mdrap.ro/legislatie/Legea_273_din_2006.pdf 
191 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_15_2021.pdf  

http://www.dpfbl.mdrap.ro/legislatie/Legea_273_din_2006.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_15_2021.pdf


 

 

Anul Suma distribuită din impozitul pe venit  

2020192 

Prin derogare de la Legea privind finanțele publice, impozitul pe venit se 

repartizează astfel: 

a) 14% la bugetul local al judeţului;  

b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror 

teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;  

c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean;  

d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a 

finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor;  

e) 3% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale 

finanţelor publice/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru 

finanţarea instituţiilor publice de spectacole şi concerte din subordinea 

autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor 

administrativteritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere, filarmonici. 

2019193 

Prin derogare de la Legea privind finanțele publice, impozitul pe venit se 

repartizează astfel: 

1. 15% la bugetul local al județului 

1. 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor 

2. 17,5% într-un cont distinct pentru echilibrarea bugetelor locale 

2018194 

Prin derogare de la Legea privind finanțele publice, impozitul pe venit se 

repartizează astfel: 

• 11,25% la bugetul local al județului 

• 43% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor 

• 17,25% într-un cont distinct pentru echilibrarea bugetelor locale 

2017195 

• Prin derogare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate 

prin legea bugetului de stat și din cota de 18,5% din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează astfel: 27% pentru 

bugetul județului și 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 

orașelor și municipiilor. 

2016196 

• Prin derogare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate 

prin legea bugetului de stat și din cota de 18,5% din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează astfel: 27% pentru 

bugetul județului și 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 

orașelor și municipiilor.   

 

 
192 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_5_2020.pdf 
193 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_50_2019.pdf 
194 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_2_2018.pdf 
195 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_6_2017.pdf 
196 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_339_2015.pdf 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_50_2019.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_2_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_6_2017.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_339_2015.pdf


 

 

Conform Codului Administrativ197 in cadrul politicii economice naționale, unitățile 

administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritățile 

administrației publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru exercitarea 

competenței și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii. Resursele financiare de care dispun 

autoritățile administrației publice locale trebuie să fie corelate cu competența și atribuțiile 

prevăzute de lege.  

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației face anual public execuțiile 

bugetare ale tuturor unităților administrativ-teritoriale din România. Aceste date permit o 

analiză detaliată a peformanței adminsitrative ale fiecărei primării din țară și permit 

identificarea zonelor unde pot fi aduse imbunatatiri.  

Tabelul Nr. 69 - Situaţia Veniturilor Municipiului Codlea198 

 

 

 

 
197 https://isc.gov.ro/files/2021/Legislatie/codul-administrativ-din-03072019.pdf  
198 Sursa: Ministerul  Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratie 

Anul 

VENITURI

VENITURI 

PROPRII

TOTALE

(col.2+5+..

.+14)

TOTAL

Cote 

defalcate 

din 

impozitul 

pe venit

Sume 

alocate 

din cotele 

defalcate 

din 

impozitul 

pe venit 

pentru 

echilibrar

ea 

bugetelor 

locale

2020 CODLEA 45,088,299 33,422,633 19,043,348 0 4,988,000 1,783,000 1,019,484 0 3,460,948 402,234

2019 CODLEA 44,084,493 32,979,523 17,252,922 1,985,000 3,820,000 1,838,339 0 3,461,631 0

2018 CODLEA 41,409,399 30,512,697 14,586,399 1,299,989 4,942,709 2,846,000 152,966 0 2,579,301 375,726

2017 CODLEA 50,988,576 32,068,496 14,868,229 3,480,213 17,842,735 934,000 56,048 0 80,297 7,000

2016 CODLEA 48,141,604 28,898,054 12,012,775 3,548,199 14,450,011 1,163,000 668,074 2,809,742 0 152,723

2015 CODLEA 51,329,512 28,158,016 11,751,990 4,138,036 13,669,993 1,469,280 1,658,647 5,364,576 1,009,000

2014 CODLEA 39,765,281 21,412,087 9,494,298 1,546,687 12,974,736 518,000 1,259,591 3,237,267 0 363,600

2013 CODLEA 34,627,882 21,130,102 9,092,853 2,213,688 11,368,390 510,000 63,127 1,542,063 14,200

2012 CODLEA 34,437,407 22,412,893 9,270,955 2,796,703 9,831,924 883,000 592,738 181,478 180,356 180,356

2011 CODLEA 27,675,020 18,096,054 6,325,383 1,986,999 8,522,452 717,000 191,277 59,829 0 71,500

din care:

Subvenţii

Sume 

primite de 

la UE/alti 

donatori 

in contul 

platilor 

efectuate 

si 

prefinanta

ri

Sume 

primite de 

la UE/alţi 

donatori 

în contul 

plăţilor 

efectuate 

şi 

prefinanţă

rii 

aferente 

cadrului 

financiar 

2014-2020

Alte 

venituri

Sume 

defalcate 

din TVA 

pentru 

finanţarea 

cheltuielil

or 

descentral

izate la 

nivelul 

comunelor

, oraşelor, 

municipiil

or,  

sectoarelo

r şi 

municipiul

ui 

Sume 

defalcate 

din TVA 

pentru 

echilibrar

ea 

bugetelor 

locale

https://isc.gov.ro/files/2021/Legislatie/codul-administrativ-din-03072019.pdf


 

 

Tabelul Nr. 70 - Situaţia Cheltuielilor Municipiului Codlea199 

 

Tabelul Nr. 71 - Cheltuielilor Municipiului Codlea200 

 

 
199 Sursa: Ministerul  Dezvoltarii, Lucrarilor Publice Si Administratie 
200 Sursa: Ministerul  Dezvoltarii, Lucrarilor Publice Si Administratie 

Anul 

CHELTUIELI

TOTALE

(col.16+17+...

+28)

Cheltuieli 

de 

personal

Bunuri şi 

servicii
Subvenţii

Transferu

ri între 

unităţi ale 

administra

ţiei 

publice

Alte

transferuri

Proiecte 

cu 

finanţare 

din 

fonduri 

externe 

nerambur

sabile

Asistenţă

socială

Proiecte 

cu 

finanţare 

din 

fonduri 

externe 

nerambur

sabile 

aferente 

cadrului 

financiar 

2014-2020

Alte 

cheltuieli

Cheltuieli 

de capital

2020 CODLEA 46,348,290 15,477,869 9,648,232 935,826 1,823,498 105,966 0 2,505,549 6,868,474 1,116,568 8,057,089

2019 CODLEA 50,567,184 15,859,478 19,608,157 0 3,228,412 117,130 0 2,456,008 3,495,687 1,361,445 4,550,624

2018 CODLEA 37,907,962 12,938,040 15,199,312 0 1,643,703 71,266 0 2,217,510 2,497,772 1,214,999 2,185,654

2017 CODLEA 53,671,778 24,179,846 17,346,545 0 1,938,344 64,065 0 1,940,403 298,445 2,278,155 5,671,551

2016 CODLEA 46,729,655 18,487,543 19,062,695 0 1,965,548 56,281 0 1,707,439 0 871,313 4,578,836

2015 CODLEA 47,440,641 17,151,515 14,802,929 0 1,173,360 91,237 8,701,286 833,521 694,147 4,082,821

2014 CODLEA 41,278,974 15,931,744 13,301,374 0 1,337,335 86,761 7,424,945 672,143 520,521 2,018,734

2013 CODLEA 35,481,217 13,947,045 15,940,933 0 1,520,452 113,557 369,469 673,027 504,977 2,467,869

2012 CODLEA 34,579,729 12,430,607 13,779,367 0 1,851,018 94,416 116,015 825,108 306,710 5,183,723

2011 CODLEA 26,214,648 12,053,477 10,174,289 0 840,007 133,431 299,574 701,121 296,851 1,715,938

d i n   c a r e:  pe titluri de cheltuieli

A nul 

CHELTUIELI

TOTALE

(col.16+17+...

+28)

Servicii

publice

generale

Apărare, 

ordine 

publică şi 

siguranţă 

naţională

Învăţământ Sănătate

Cultură, 

recreere şi 

religie

Asigurări şi 

asistenţă 

socială

Locuinte, 

servicii şi 

dezvoltare 

publică

Protectia 

mediului
Transporturi

Alte 

cheltuieli

2020 CODLEA 46,348,290 12,847,924 2,984,262 8,068,725 1,572,215 2,460,070 7,691,186 1,937,723 3,719,342 5,066,843 0

2019 CODLEA 50,567,184 11,308,380 3,848,293 6,550,519 2,689,615 3,739,629 7,379,301 1,033,132 2,722,055 11,284,503 11,757

2018 CODLEA 37,907,962 9,091,237 2,972,789 3,879,276 1,234,255 2,132,781 6,197,876 538,158 2,173,881 9,663,766 23,943

2017 CODLEA 53,671,778 8,117,212 2,655,668 19,893,962 1,318,154 2,950,037 3,998,343 2,702,025 1,545,680 10,483,697 7,000

2016 CODLEA 46,729,655 6,288,749 1,946,917 13,225,168 1,432,596 4,082,451 3,105,582 4,499,683 1,215,014 10,933,495 0

2015 CODLEA 47,440,641 6,378,997 1,553,461 12,880,069 992,443 11,197,807 2,060,011 3,797,533 1,033,767 7,546,553 0

2014 CODLEA 41,278,974 5,488,997 1,275,284 12,808,131 1,128,107 5,755,553 1,697,956 1,391,933 1,121,518 10,611,495 0

2013 CODLEA 35,481,217 4,601,407 1,218,334 12,030,869 1,482,490 3,084,243 1,515,300 2,206,284 1,479,589 7,862,701 0

2012 CODLEA 34,579,729 4,464,855 1,096,702 12,059,949 2,042,600 2,594,194 1,319,391 1,959,494 850,566 8,191,978 0

2011 CODLEA 26,214,648 4,285,489 1,022,341 10,465,674 493,350 1,482,798 1,374,120 2,012,673 584,510 4,400,526 93,167

d i n   c a r e:  pe parti si capitole de cheltuieli



 

 

În scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale administrației publice locale 

au dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, să aprobe bugetele locale ale 

unităților administrativ-teritoriale, în condițiile legii. Stabilirea, constatarea, impunerea, 

inspecția fiscală, încasarea, urmărirea și executarea silită, precum și procedurile de administrare 

a creanțelor bugetare locale se realizează în condițiile legii. Autoritățile administrației publice 

locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum și de bunurile 

proprietate publică sau privată ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu 

principiul autonomiei locale. 

Bugetul local al Municipiului Codlea este elaborat, aprobat, executat si raportat în condițiile 

legii care reglementează finanțele publice locale. Bugetul Municipiului Codlea este documentul 

care asigura gestionarea si organizarea activitatii financiare locale.  

Conform literaturii de specialitate, functiile bugetului sunt: 

✓ Controlul cheltuielilor deoarece executia bugetara este supravegheata de catre autoritati; 

✓ Gestionarea eficienta a activitatilor publice data de utilizarea eficienta a resurselor 

financiare.  

✓ Planificarea actiunilor unitatii administrativ-teritoriale; 

Structural, Bugetului Municipiului Codlea se compune din trei sectiuni; 

✓ Bugetul total  

✓ Bugetul de functionare  

✓ Bugetul de dezvoltare 

Cheltuielile inscrise in bugetul Municipiului Codlea au o destinatie precisa si limitata fiind 

determinate de autorizarile continute in legi speciale si in legile bugetare anuale. Cheltuielile 

inscrise in buget pot fi angajate doar pe baza legala. Altfel spus, nicio cheltuialǎ din bugetul 

local nu poate fi angajatǎ, ordonanţatǎ şi plǎtitǎ dacǎ nu este aprobatǎ, potrivit legii, şi dacǎ nu 

are prevederi bugetare şi surse de finanţare. 

In cele ce urmeaza vom prezenta structura veniturilor si cheltuielilor si vom analiza contributia 

lor la formarea bugetului pe categorii de venituri si destinatii de cheltuieli prevazute in bugetul 

local al Municipiului Codlea pentru anii 2011-2021.  

 



 

 

Execuție bugetară - venituri 

Codul Administrativ prevede capacitatea legală a municipalităților de a obține venituri dintr-un 

număr mare de impozite și taxe. Acestea includ impozite pe proprietate (pe terenuri și clădiri) 

de la persoane juridice și persoane fizice, autovehicule, taxe hoteliere, sau impozite pe activități 

culturale (teatre, concerte etc.). Există, de asemenea, o serie de taxe asociate cu furnizarea de 

diverse servicii, cum ar fi grădinițe, notari, eliberarea certificatelor și a diferitelor licențe, 

autorizații de planificare, autorizații de construire, dobânzi și amenzi de întârziere a plății, taxe 

de timbru și taxe extra-judiciare de timbru. Tabelul de mai jos include o listă cu sursele tipice 

de venit găsite în municipalitățile din România. 

Tabelul Nr. 72 - Categorii de surse de venit în municipalitățile din România 

Defalcarea bugetelor locale - secțiunea Venituri 

Cote și sume din impozitul pe venit 

Cote defalcate din impozitul pe venit 

Sume alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

Impozite și taxe pe proprietăți 

Impozit pe clădiri 

Impozit pe terenuri 

Impozitul pe cartea funciară 

Taxe judiciare de timbru, taxe notariale de 

timbru și alte taxe de timbru 

Alte taxe pentru activități speciale 

* atât persoane fizice, cât și persoane 

juridice 

Cote și sume din TVA și egalizarea 

transferurilor 

Sume defalcate din TVA201 

Transferuri de egalizare 

 

Impozite pe vehicule 

Impozit anual pe vehicule 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de 

înmatriculare 

Alte impozite 

 
201 Ponderea TVA-ului a inclus transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea salariilor profesorilor (până în 
2017). 



 

 

Defalcarea bugetelor locale - secțiunea Venituri 

Sancțiuni, amenzi și confiscări 

Venituri din amenzi și alte sancțiuni 

Alte sancțiuni, amenzi și confiscări 

Taxe pentru servicii specifice  

Taxe hoteliere 

Impozit pe spectacole culturale (concerte, 

teatru etc.) 

Taxe specifice de administrare locală 

Subvenții de la bugetul de stat  

Subvenții pentru reabilitarea termică a 

clădirilor 

Subvenții pentru asistență socială 

Subvenții specifice decise de administrația 

centrală 

Alte tipuri de subvenții  

Venituri pentru proiecte finanțate din 

surse externe  

Programe europene (Fondul regional, 

Fondul social european, Fondul european 

agricol) 

Programe de finanțare națională 

Alte finanțări  

 

Execuție bugetară - cheltuieli 

În ultimii ani, România a asistat la schimbări importante în relația dintre autoritățile centrale și 

autoritățile locale, cea mai recentă fiind decizia de a transfera plata cadrelor didactice din 

bugetele locale la bugetul central, diminuând în consecință cota de TVA care a fost utilizată în 

trecut pentru această alocare. 

De asemenea, orașele mai au responsabilități cheie în domenii precum transportul (inclusiv 

infrastructura rutieră locală), asistența socială, mediul (canalizarea și gestionarea deșeurilor), 

educația și parțial în sectorul sănătății. Administrația trebuie să sprijine, printre altele, 

transportul public local și întreținerea drumurilor, investițiile în clădiri publice, alimentarea cu 

apă și tratarea apelor uzate, facilitățile de recreere, parcurile și grădinile publice. În orașele din 

România, nivelurile de cheltuieli sunt dominate de costurile cu personalul și bunurile și 

serviciile, care au avut o pondere națională de peste 50% în ultimul deceniu. 

 



 

 

Tabelul Nr. 73 - Categorii de cheltuieli bugetare locale 

Defalcarea bugetelor locale - Cheltuieli 

SECȚIUNEA I - Cheltuieli de funcționare 

Cheltuieli cu personalul202 

Salarii de bază pentru angajați 

Bonusuri pentru condiții de muncă  

Alte tipuri de bonusuri 

Alocații pentru delegații 

Contribuții de stat (asigurări sociale, de 

sănătate și șomaj, de accidente, contribuții 

de stat pentru indemnizații) 

 

 

Bunuri si servicii  

Apă, gestionarea deșeurilor și canalizare 

Iluminatul public și încălzirea 

Costuri cu combustibil, piesele de schimb, etc. 

Alte bunuri și servicii pentru întreținerea și 

operațiunile zilnice 

Consumabile  

Alocații alimentare, medicamente și 

salubrizare 

Costuri de delegare (transport, diurnă) 

Studii și cercetări 

Cheltuieli judiciare 

Alte tipuri de cheltuieli cu bunuri și servicii 

Dobânzi 

Rata dobânzii aferentă datoriei publice 

locale interne curente 

Rata dobânzii aferentă datoriei publice 

locale externe curente 

Subvenții 

Subvenții pentru acoperirea diferenței dintre 

costurile reale și costurile determinate (de 

obicei pentru subvenționarea serviciilor 

publice, cum ar fi transportul local, energia 

termică, salubritatea etc.) 

Fondul de rezervă 

Fond discreționar la dispoziția autorității 

publice locale 

Transferuri interne între entități ale 

administrației publice locale 

 
202 Cheltuielile cu personalul includ cheltuielile de personal efectuate la nivelul fiecărei unități administrativ-
teritoriale, atât pentru personalul propriu, cât și pentru cele ale instituțiilor și serviciilor publice subordonate, 
finanțate integral din bugetul local. 



 

 

Defalcarea bugetelor locale - Cheltuieli 

Asistență socială 

Prestații sociale (în numerar sau în natură) 

Alte costuri 

Burse 

Sprijin pentru asociații și fundații (inclusiv 

recreative, religioase etc.) 

Excedent sau deficit  

SECȚIUNEA II - Cheltuieli de dezvoltare 

Transferuri interne între entități ale 

administrației publice locale 

Costurile suportate cu proiecte finanțate 

din surse externe / granturi 

Programe europene (Fondul regional, Fondul 

social european, Fondul european agricol) 

Programe naționale de finanțare (de exemplu, 

PNDL) 

Alte finanțări 

Cheltuieli de capital 

Investiții din venituri proprii (de exemplu, 

proiecte de infrastructură, construcții, 

reabilitări etc.) 

Active financiare 

Participarea la capitalul social al societăților 

comerciale 

Excedent sau deficit  

Bugetul Primariei Municipiului Codlea este defalcat dupa cum urmeaza: 

Tabelul Nr. 74 - Buget – Sectiunea Functionare – Municipiul Codlea203 

 

Sectiunea de functionare– Bugetul Primariei Municipiului Codlea 

Veniturile totale Cheltuielile totale 

➢ venituri proprii cu excepția 

veniturilor din valorificarea unor 

➢ cheltuieli de personal; 

➢ bunuri și servicii; 

 
203 Sursa: Primaria Municipiului Codlea 



 

 

bunuri, sumelor reprezentând 

amortizarea mijloacelor fixe și  

➢ a sumelor aferente depozitelor 

speciale pentru construcția de 

locuințe 

➢ venituri proprii ale instituțiilor 

publice locale finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii; 

➢ subvenții pentru finanțarea 

cheltuielilor curente; 

➢ sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pentru finanțarea 

cheltuielilor curente; 

➢ venituri din împrumuturi acordate 

instituțiilor și serviciilor publice 

locale sau activităților finanțate 

integral din venituri proprii; 

➢ vărsăminte din secțiunea de 

funcționare pentru finanțarea 

secțiunii de dezvoltare, care se 

reflectă cu valoare negative 

➢ dobânzi; 

➢ subvenții; 

➢ transferuri curente între unitățile 

administrației publice; 

➢ alte transferuri pentru cheltuieli 

curente; 

➢ asistență socială 

➢ rambursări de credite; 

➢ alte cheltuieli; 

➢ împrumuturi pentru instituții și 

servicii publice locale sau activități 

finanțate integral din venituri 

propria.  

 

 

Tabelul Nr. 75 - Buget – Sectiunea Dezvoltare– Municipiul Codlea 

Sectiunea de dezvoltare – Bugetul Primariei Municipiului Codlea 

Cheltuielile totale Cheltuielile totale 

➢ vărsăminte din secțiunea de 

funcționare; 

➢ sume rezultate din valorificarea unor 

bunuri,  

➢ sume reprezentând amortizarea 

mijloacelor fixe și sume aferente 

➢ cheltuieli de capital; 

➢ proiecte cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile de 

postaderare; 

➢ transferuri pentru cheltuieli de 

capital; 



 

 

depozitelor speciale pentru 

construcția de locuințe ; 

➢ subvenții pentru cheltuieli de capital; 

➢ sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pentru finanțarea 

cheltuielilor de capital; 

➢ sume primite de la Uniunea 

Europeană și/sau alți donatori în 

contul plăților efectuate și 

prefinanțăre  

➢ alte transferuri interne pentru 

cheltuieli de capital 

➢ rambursarea împrumuturilor 

contractate pentru implementarea 

proiectelor cu finanțare externă 

nerambursabilă de postaderare, 

prevăzută a fi realizată din sumele 

rambursate. 

 

Conform analizei putem vedea ca veniturile totale au crescut substantial in cei 10 ani, de la 

26.164 mii. Lei in 2011 la 70.097,98 mii. Lei in anul 2021.  

Tabelul Nr. 76 - Bugetul Municipiului Codlea – perioada 2011-2021204 

 

 

 

 

 
204 Sursa: site Municipiul Codlea 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BUGET GENERAL 

Total venituri 26,164.00   28,823.59   34,178.51   32,516.69   47,683.96   41,712.14   48,716.45   40,658.27   48,712.28   63,119.52   70,097.98   

Venituri curente 25,656.71   28,523.00   34,121.05   32,450.69   35,730.71   40,219.65   48,661.45   32,051.01   39,847.51   41,468.41   41,086.00   

Impozit pe venit, profit, castiguri din capital 9,061.71     9,306.00     13,656.00   12,109.00   14,383.43   15,649.00   18,468.00   11,780.90   23,039.00   22,851.00   21,301.00   

Impozite si taxe pe proprietate 4,365.00     4,775.00     5,110.00     4,905.00     5,185.00     6,830.00     7,450.00     6,579.00     9,240.00     8,748.07     8,265.00     

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 10,832.00   12,730.00   13,036.05   13,443.20   13,921.28   15,262.70   19,292.00   9,452.50     3,906.00     6,022.00     8,448.00     

Sume defalcate din TVA 9,860.00     11,636.00   11,907.00   12,229.00   12,674.28   14,017.00   18,069.00   8,060.00     2,269.00     4,355.00     6,834.00     

Subventii de la bugetul de stat 183.29        119.11        57.46           66.00           2,681.87     46.00           55.00           1,957.26     2,692.88     3,891.73     8,982.43     

 Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 

efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 324.00        181.48        9,271.38     1,446.49     6,321.60     5,566.45     8,142.70     10,836.88   

 Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDER) 8,081.38     1,446.49     1,895.00     

 Fondul Social European (FSE) 324.00        181.48        2,350.00     4,301.85     5,129.70     6,060.28     

 Fondul European de Dezvoltare Rurala(FEADR) 1,190.00     3,971.60     1,264.60     3,013.00     2,881.60     

 Venituri proprii 5,350.50     16,887.00   22,214.05   20,221.69   23,056.43   26,202.65   30,592.45   23,983.01   37,648.55   37,113.41   34,252.00   

 Total Cheltuieli  29,643.00   34,135.05   39,257.65   36,742.50   50,396.08   48,313.13   56,729.39   45,988.00   57,543.45   65,467.50   71,186.47   

 Cheltuieli curente 25,610.08   27,705.91   33,220.88   32,793.47   42,700.20   39,979.38   46,890.43   38,771.01   46,655.51   44,665.37   49,666.57   

 Titlul I Cheltuieli de personal  

 Titlul II Bunuri si servicii 11,129.68   12,402.03   16,795.62   12,985.56   15,120.00   18,977.63   18,256.78   14,451.20   17,858.62   9,192.67     16,618.04   

 Ordine publica si siguranta nationala  779.15        930.00        1,114.13     1,186.05     1,347.29     1,973.58     2,343.87     2,870.83     3,882.49     3,072.11     2,818.25     

 Invatamant 11,811.50   13,167.22   12,373.40   11,569.38   11,754.86   12,567.10   21,215.11   6,113.35     8,259.17     9,155.10     11,566.71   

 Sanatate 1,015.39     2,008.23     1,267.11     830.62        925.30        1,117.47     1,303.94     895.19        1,526.44     1,394.67     4,618.44     

 Cultura recreere si religie  2,021.50     1,815.70     3,819.99     4,322.67     12,452.13   3,847.58     2,967.95     2,025.41     3,988.73     3,402.26     2,968.55     

 Asigurari si asistenta sociala 1,153.00     1,083.59     1,222.86     1,561.91     2,128.55     2,552.60     4,156.60     8,143.84     9,466.62     11,942.53   12,290.00   

 Servicii de dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 4,089.15     3,738.22     4,951.67     2,854.94     7,912.85     8,913.06     4,461.39     2,725.94     5,617.98     13,156.87   14,822.39   

 Protectia mediului 429.00        853.72        1,799.85     1,176.00     1,116.23     1,159.30     2,218.76     1,545.09     4,125.19     10,922.25   9,757.27     

 Salubritate si gestionarea deseurilor  374.00        413.70        980.33        686.82        926.23        896.36        1,994.24     1,153.31     1,817.92     9,034.60     8,723.71     

 Transporturi  5,301.00     7,922.89     8,810.18     7,787.30     7,907.16     10,862.80   10,523.67   13,880.50   11,776.49   10,201.99   10,045.14   

 Turism  7.00             24.00           12.00           46.20           



 

 

Tabelul Nr. 77 - Bugetul Municipiului Codlea – perioada 2011-2021 - Sectiunea de 

functionare  

 

Sursa: site Municipiul Codlea 

Tabelul Nr. 78 - Bugetul Municipiului Codlea – perioada 2011-2021 - Sectiunea de dezvoltare 

 

Sursa: site Municipiul Codlea 

Asadar, capacitatea Primariei Municipiului Codlea de a se autofinanta este de natura sa ne 

ingrijoreze, cu atat mai mult cu cat cheltuielile pentru sanatate s-au marit foarte mult pe fondul 

crizei generate de epidemia de COVID-19. .  

Sursele principale ale veniturilor sunt detaliate in graficul de mai sus.cLa stabilirea cheltuielilor 

bugetare s-a avut in vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea 

lucrarilor de investitie incepute precum si pentru cofinantarea proiectelor de investitii din 

fonduri externe nerambursabile. In aceste conditii s-a avut in vedere alocarea la un nivel strict 

necesar a cheltuielilor de functyionare pentru toti ordonatorii de credite ai bugetului local, in 

vederea asigurarii functionarii institutiilor de invatamat, spitalelor, institutii de cultura, asistenta 

sociala, cheltuieli pentru intretinerea irasului, subventionarea energiei termice si a transportului 

in comun, etc.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

Total venituri 24,415.08   26,204.61   29,341.64   32,617.02   39,807.29   46,786.67   32,051.00   39,304.50   30,781.04   35,655.95   

Venituri curente 24,231.79   26,155.11   29,275.64   32,572.15   39,761.29   46,731.67   31,981.00   39,257.50   22,974.86   24,915.81   

Subventii 183.29        49.50           66.00           44.87           46.00           55.00           70.00           47.00           7,806.18     10,740.14   

Subventii de la bugetul de stat 183.29        49.50           66.00           44.87           46.00           55.00           70.00           47.00           7,806.18     3,184.17     

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 9.29             12.00           26.00           29.87           31.00           45.00           60.00           37.00           37.00           3,174.17     

Total Cheltuieli 24,415.08   26,204.61   29,341.64   32,617.02   39,807.29   46,786.67   32,051.00   39,304.50   30,781.04   35,655.95   

Cheltuieli curente 24,231.79   26,204.61   29,341.64   32,617.02   39,807.29   46,786.67   32,051.00   39,304.50   30,781.04   35,870.32   

Partea III a Cheltuieli socio-culturale 13,387.39   14,249.40   15,638.60   17,179.30   18,667.15   25,057.23   10,443.62   14,364.04   13,289.77   17,676.83   

Invatamant 10,541.50   11,585.61   11,455.48   11,594.10   12,227.10   16,775.64   3,244.80     4,447.73     3,880.60     5,019.76     

Sanatate 587.39        495.10        782.00        879.30        1,017.47     1,303.94     895.19        1,376.44     1,203.67     4,368.44     

Cultura recreere si religie 1,105.50     1,085.10     1,839.21     2,577.35     2,869.98     2,861.05     1,922.05     3,015.18     2,330.27     2,581.53     

Asigurari si asistenta sociala 1,153.00     1,083.59     1,561.91     2,128.55     2,552.60     4,116.60     4,371.58     5,524.69     5,875.23     5,707.10     

Servicii de dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 2,968.23     1,868.00     2,153.65     2,859.64     3,355.94     2,672.17     1,257.02     2,056.83     1,906.02     3,035.96     

Protectia mediului 429.00        483.72        834.49        1,110.00     1,148.44     1,663.67     748.32        1,255.03     1,101.00     1,453.74     

Transporturi 4,301.00     5,515.00     6,204.00     6,981.00     10,060.00   9,598.67     8,612.50     9,199.78     2,220.26     3,764.42     

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SECTIUNEA DEZVOLTARE 

Total venituri 1,748.92     2,618.98     3,175.05     15,066.94   1,904.85     1,929.78     8,607.27     9,407.78     32,337.98   34,442.03   

 Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 

efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 324.00        181.48        9,271.38     1,446.49     6,321.60     5,566.45     8,142.70     10,836.88   

Total Cheltuieli 5,227.92     7,930.44     7,400.86     17,779.06   8,505.84     9,942.72     13,937.00   18,238.95   34,686.46   35,530.52   

Invatamant 1,270.00     1,581.61     113.90        160.76        340.00        4,439.47     2,868.55     3,811.44     5,274.50     6,546.95     

Sanatate 428.00        1,513.13     48.62           46.00           100.00        150.00        191.00        250.00        

Cultura recreere si religie 916.00        730.60        2,483.46     9,874.78     977.60        106.90        103.36        973.55        1,071.99     387.02        

Asigurari si asistenta sociala 40.00           3,772.26     3,941.93     6,067.30     6,582.90     

Servicii de dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 1,120.92     1,386.50     701.29        5,053.21     5,557.12     4,007.98     1,468.92     3,561.15     11,250.85   11,786.43   

Protectia mediului 370.00        341.51        6.23             10.86           555.09        796.77        2,870.16     9,821.25     8,303.53     

Transporturi 1,000.00     2,407.89     1,583.30     926.16        802.20        925.00        5,268.00     2,576.71     7,981.73     6,280.72     



 

 

Veniturile curente sunt cele la care autoritatea locala apeleaza in mod repetitiv, dupa criterii 

stabilite prin lege. Avestea detin pondrea cea mai mare in formarea bugetului, fiind încasate pe 

baza unor prevederi legale care au o mare valabilitate în timp; ele se repetă de la un an bugetar 

la altul. În funcţie de natura lor, veniturile curente se subdivid în: venituri fiscale şi nefiscale. 

Veniturile fiscale se concretizează în impozitele, taxele şi contribuţiile percepute la buget, 

având caracter obligatoriu şi nerestituibil. 

CAPACITATE INVESTITIONALA – FONDURI PROPRII/ FONDURI 

NERAMBURSABILE/ FONDURI ATRASE 

Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se înscriu în programul de 

investiții, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de 

fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, au fost 

elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. 

În programul de investiții205 se nominalizează obiectivele de investiții în continuare, precum și 

obiectivele de investiții noi. În programele de investiții se cuprind într-o poziție globală, sub 

denumirea alte cheltuieli de investiții: achizițiile de imobile; dotările independente; cheltuielile 

de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, aferente 

obiectivelor de investiții noi; cheltuielile de proiectare și de execuție privind consolidările și 

intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și 

calamități naturale: cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, 

accidente tehnice, precum și alte cheltuieli legate de realizarea investițiilor - lucrări de foraj, 

cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și 

alte cheltuieli asimilate investițiilor -, potrivit legii. Poziția globală se detaliază prin liste 

separate de către ordonatorul principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor 

cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea și alți indicatori caracteristici unor 

asemenea investiții, și se aprobă de către consiliul local, județean și Consiliul General al 

Municipiului București, după caz, o dată cu bugetul local. 

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură 

integral sau în completare din bugetele locale, precum și cele din împrumuturi interne și externe, 

 
205 https://lege5.ro/Gratuit/ge4tombv/veniturile-si-cheltuielile-bugetelor-locale-lege-189-
1998?dp=geydombvgyytk 
 
 

https://lege5.ro/Gratuit/ge4tombv/veniturile-si-cheltuielile-bugetelor-locale-lege-189-1998?dp=geydombvgyytk
https://lege5.ro/Gratuit/ge4tombv/veniturile-si-cheltuielile-bugetelor-locale-lege-189-1998?dp=geydombvgyytk


 

 

contractate direct de autoritățile administrației publice locale, se aprobă, după caz, de către 

consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București. 

Sursele de finanțare pentru susținerea investițiilor în dezvoltarea Municipiului Codlea includ:  

✓ Bugetul propriu prin intermediul cheltuielilor de capital aprobate anual de Consiliul 

Local Municipiului Codlea  

✓ Fondurile europene nerambursabile sau alte surse de fonduri nerambursabile; 

✓ Împrumuturile contractate de la bănci comerciale, instituții de stat sau instituții 

financiare internaționale. 

Așa cum arată datele analizate, fondurile alocate proiectelor de investiții prin bugetul local dețin 

o pondere extrem de mică în perioada 2011-2021. Cu toate acestea, majoritatea acestor 

innvestitii au fost realizate cu fonduri de la bugetul local si nu cu fonduri externe.  

In ceea ce priveste investitiile realizate din finantari nerambursabile, la nivelul Municipiului 

Codlea ponderea acestora este destul de scazuta, fluctuant in functie de disponibilitatea acestor 

fonduri.  

In functie de programele de finantare, municipiul Codlea a ccesat fonduri pe urmatoarele 

programe: 

• Fondul European de Dezvoltare Regionala  

• Fondul Social European 

• Fondul European de Dezvoltare Rurala 

PROIECTE DE INVESTITII REALIZATE DIN FONDURI EUROPENE SAU FONDURI 

PROPRII ALE PRIMARIEI 

Municipiul Codlea are patru surse principale de finanțare a investițiilor de capital:  

✓ Utilizarea resurselor financiare proprii;  

✓ Utilizarea fondurilor europene nerambursabile sau alte surse externe de finanțare 

nerambursabile; 

✓ Utilizarea subvențiilor de la nivel central pentru finanțarea investițiilor de capital (ex: 

Programul Național de Dezvoltare Locală);  



 

 

✓ Contractarea de împrumuturi pentru investiții de la instituțiile de stat, instituții 

internaționale sau bănci comerciale 

Tabelul Nr. 79 - Proiecte de investitii realizate din fonduri europene sau fonduri proprii ale 

primariei 

Titlu proiect/măsură conform 

SDL Codlea 2011-2020 

Orizont de 

timp 

conform 

SDL Codlea 

2011-2020 

Sursa finanțării 
Stadiu de 

implementare 

Master plan de transport în Zona 

Metropolitană Braşov 
2012 - 2014  Realizat 

Refacere infrastructură tronson 

Centru istoric – Zona Maial 
2012 - 2015 Buget local Realizat 

Concesiune servicii de reparaţii şi 

întreţinere străzi 
2014 - 2020 Buget local Realizat 

Lucrări edilitare cartier de 

locuinţe Zona Garoafelor – 

amenajare străzi 

2012 - 2013 Buget local Realizat 

Reabilitare drum acces – Ştrand 

Codlea 
2014 - 2015 Buget local Realizat 

Extinderea si reabilitarea 

sistemelor de apă şi apa uzata in 

Judeţul Brasov 

2009 - 2015  Realizat 

Extindere reţea canalizare Str. 

Cărării 
2012 - 2013 Buget local Realizat 

Execuţie instalaţie electrică 

iluminat public cartier Colorom 
2013 - 2014 Buget local Realizat 

Reabilitarea sistemului de 

iluminat public şi introducerea 

echipamentelor performante 

energetic în municipiul Codlea 

2012 - 2013 Buget local Realizat 



 

 

Dezvoltare – întreţinere reţele 

electrice în mun. Codlea 
2012 - 2020 Buget local Realizat 

Reabilitare Centrul istoric în 

municipiul Codlea 
2011 - 2013 

Fonduri externe 

nerambursabile 
Realizat 

Reabilitare faţade clădiri istorice 2012 - 2015  Realizat, 

Extindere sistem de spaţii verzi în 

Parc Nord, municipiul Codlea 
2012 - 2014 Buget local Realizat 

Dezvoltarea transportului în 

comun la nivelul Polului de 

Creştere Braşov 

2012 - 2014 Buget local Realizat 

Construire săli de sport 2012 - 2016 Buget local Realizat 

Reamenajare Corp A str. Lungă 

nr. 112-114 în creşă, clubul 

elevilor şi alte activităţi 

ocupaţionale 

2012-2014 Buget local Realizat 

Amenajare cabinete medici de 

familie, cabinete de stomatologie 

şi tehnică dentară – parţial subsol 

şi parter Spitalul Municipal 

Codlea 

2012 Buget local Realizat 

Prevenirea şi corectarea părăsirii 

timpurii a şcolii 
2012-2013  Realizat 

Dezvoltarea de programe 

integrate de orientare şi consiliere 

în carieră pentru facilitarea 

tranziţiei de la şcoală la viața 

activă 

2013 - 2015  Realizat 

Dezvoltarea de programe 

integrate pentru prevenirea 

abandonului şcolar 

2013 - 2015  Realizat 



 

 

Creşterea eficacităţii 

organizaţionale a structurilor de 

poliţie comunitară din Regiunea 7 

Centru 

2011 - 2013  Realizat 

Ocolitoarea Municipiului Codlea 2012 - 2015 Buget local 
în curs de 

implementare 

Drum de acces în zona industrială 

strada Venus, municipiul Codlea 

(inclusiv pod peste Vulcăniţa) 

2012 - 2013  
în curs de 

implementare 

Bloc locuinţe sociale 2012-2015  

În curs de 

implementare în 

cadrul SDL a GAL 

Bloc locuinţe pentru tineri 2012-2015 Buget local 

În curs de 

implementare - în 

licitație 

Achiziţia şi instalarea 

echipamentelor specifice pentru 

creşterea siguranţei şi prevenirea 

criminalităţii în unităţile de 

învăţământ şi pe domeniul public 

din localităţile Codlea, Săcele, 

Râşnov, Predeal şi Ghimbav 

2011 - 2013  

Parțial implementat; 

în curs de 

implementare 

pentru spațiul 

public (licitat) 

Sistem de supraveghere video - 

parcuri 
2012-2015 Buget local În implementare 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL   II 



 

 

 

9. CONTEXTUL STRATEGIC 

Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au loc 

în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior şi 

fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare 

teritorială.  

Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi micro-regională reprezintă unul din paşii cei mai 

importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală şi micro-regională. În esenţă, acest tip de 

strategie clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se 

orientează efortul de dezvoltare al comunităţii. Pentru a schița Strategia de Dezvoltare Locală 

a Municipiului Codlea pentru perioada 2021 – 2027 este necesară înțelegerea contextului 

strategic actual la nivel mondial, european, național, astfel încât obiectivele acestui document 

să fie armonizate cu cele aplicabile la nivel regional și macro-regional. 

Strategia de Dezvoltare Locală este un document strategic care stă la baza dezvoltării unei 

comunități locale, care ar trebui să ofere un diagnostic al principalelor provocări și oportunități 

în raport cu teritoriul studiat și, de asemenea, să predefinească investițiile esențiale pentru 

comunitate, indiferent de sursa de finanțare vizată. 

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Codlea pentru perioada 2021 

– 2027 s-au avut în vedere următoarele elemente esențiale ce se regăsesc în conținutul 

prezentului document: 

a) zona geografică vizată de strategie; 

b) o analiză a nevoilor de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv a interconexiunilor 

economice, sociale și de mediu; 

c) o descriere a unei abordări integrate care răspunde nevoilor de dezvoltare identificate și 

potențialului zonei; 

d) o descriere a implicării partenerilor în pregătirea și implementarea strategiei. 

Parteneriatul respectiv include cel puțin următorii parteneri: 

✓ autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice; 

✓ partenerii economici și sociali; 



 

 

✓ organismele relevante care reprezintă societatea civilă, cum ar fi partenerii din 

domeniul protecției mediului, organizațiile neguvernamentale și organismele 

responsabile cu promovare a incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a 

drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscriminării. 

Strategia este însoțită de o listă de proiecte strategice prioritare care să acopere bugetul alocat 

la nivelul municipiului. În cadrul Capitolului 13. Direcțiile și obiectivele de dezvoltare 

strategică este descris modul cum s-a realizat prioritizarea proiectelor și implicarea partenerilor 

în acest proces. 

Un aspect important pe care ar îl abordează strategia este acela al apartenenței Municipiului 

Codlea la Zona Metropolitană Brașov. Prin urmare, există o integrare și o complementaritate a 

priorităților de investiție propuse prin prezenta strategie cu intervențiile propuse prin SIDU 

Zona Metropolitană Brașov atunci când acestea au legătură cu Municipiul Codlea. 

9.1. CONTEXT STRATEGIC GLOBAL ȘI EUROPEAN 

La nivel global politicile de dezvoltare urbană durabilă s-au concretizat într-un demers strategic 

mai larg al Națiunilor Unite, respectiv Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite 2030 (UNSDG2030). Acestea au fost definite în cadrul Summit-ului privind 

dezvoltarea din septembrie 2015, în urma căruia a rezultat AGENDA 2030 PENTRU 

DEZVOLTARE DURABILĂ, un program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un 

caracter universal și care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării 

durabile: economic, social și de mediu. În cadrul acestui demers au fost identificate o serie de 

17 obiective de dezvoltare în toate domeniile esențiale ale societății umane.  

Prin intermediul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, se stabilește o agendă de acțiune 

ambițioasă pentru orizontul de timp 2030 în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii 

inegalităților și a injustiției și protejării planetei. Așa cum era de așteptat, subiectele de mediu 

și cele privind reducerea disparităților prin îmbunătățirea infrastructurii și a accesului la servicii 

mai bune pentru toți cetățenii au primit un caracter strategic.  



 

 

 
Figura Nr. 187 – Obiectivele de dezvoltare urbană 

Sursa: Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 

 

Obiectivul de dezvoltare durabilă care integrează în cea mai mare măsură intervențiile de 

dezvoltare urbană, cu grad mare de interes pentru documentul strategic aferent Municipiului 

Codlea, este Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11, ce include obiective specifice precum: 

11.2 – asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, accesibile, accesibile și 
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11.6 – reducerea impactului negativ asupra locuitorilor orașelor, inclusiv acordând o atenție 
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11.B – creșterea substanțială a numărului de orașe și așezări umane care adoptă și 

implementează politici și planuri integrate în vederea incluziunii, eficienței resurselor, 

atenuării și adaptării la schimbările climatice, reziliența la dezastre și dezvoltarea și 

punerea în aplicare, în conformitate cu Cadrul Sendai pentru Reducerea Riscului de 

Dezastre 2015-2030, a politicilor de gestionare holistică a riscului de dezastre la toate 

nivelurile. 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de ONU la nivel mondial, destinate politicilor de 

dezvoltare urbană durabilă au fost adoptate în cadrul Conferinței Habitat III a ONU sub 

denumirea de NOUA AGENDĂ URBANĂ. Aceasta conține orientările necesare pentru ca 

orașele din toată lumea să fie mai favorabile incluziunii, mai ecologice, mai sigure și mai 

prospere. Ele au fost adoptate de Comisia Europeană prin intermediul a trei angajamente: 

• Punerea în aplicare a noii Agende urbane prin intermediul Agendei urbane a 

UE – Agenda urbană a UE a fost concepută astfel încât orașele să aibă un cuvânt de 

spus în procesul de elaborare a politicilor. Cu cele 12 teme prioritare, guvernanță pe 

mai multe niveluri și accentul pus asupra învățării reciproce, Agenda urbană a UE 

contribuie la punerea în aplicare a noii Agende urbane în cadrul Uniunii Europene și 

în parteneriat cu părțile interesate din mediul urban – nu doar orașele, ci și 

întreprinderile, ONG-urile și reprezentanții statelor membre și ai instituțiilor UE. 

• Planurile de acțiune pentru cele 12 teme prioritare – Acestea includ recomandări 

în materie de politici, bune practici și proiecte care urmează să fie partajate și aplicate 

pe scară mai largă în UE. 

• Elaborarea unei definiții armonizate la nivel mondial a noțiunii de oraș – 

Aceasta ar facilita cadrul pe baza căruia orașele din toată lumea ar putea compara 

datele, stabili criterii de referință și asigura o mai bună monitorizare. Instrumentul 

utilizat este o bază de date online, precum și o listă mondială a orașelor care să 

includă principalele lor caracteristici.  Promovarea cooperării între orașe în domeniul 

dezvoltării urbane durabile, în spiritul rețelei URBACT finanțate de UE și din 

metodologia programului de cooperare urbană internațională (IUC) al UE, aplicat la 

nivel mondial. De asemenea, o platformă de relaționare online va oferi orientări și va 

permite cooperarea la nivel trans regional. 



 

 

DECLARAȚIA MINISTERIALĂ DE LA GENEVA PE LOCUIRE ȘI DEZVOLTARE 

URBANĂ DURABILĂ susține prioritățile Agendei Urbane – Habitat III și  Agenda 2030 

pentru Dezvoltare Durabilă. În cadrul declarației sunt evidențiate provocări precum: 

accesibilitatea locuințelor (din punct de vedere financiar, schimbările climatice, întărirea 

legăturilor urban rural și planificarea orientată către cetățean. Pentru a preîntâmpina aceste 

provocări, prin Declarația de la Geneva sunt promovate: 

➢ Locuirea accesibilă; 

➢ Inovarea, incluziunea și ameliorarea perspectivelor de viitor pentru tineri; 

➢ Ameliorarea și eficientizare serviciilor publice pentru a susține dezvoltarea durabilă 

și echilibru de gen; 

➢ Locuirea incluzivă care ține cont de persoane cu dizabilități și vârstnici; 

➢ Integrarea provocărilor de mobilitate și sănătate publică în procesul de planificare; 

➢ Orașe verzi, compacte și reziliente; 

➢ Revitalizarea fondului construit, eficientizare termică și transferul către surse 

regenerabile de energie; 

➢ Integrarea soluțiilor TIC în gestiunea orașelor ținând cont de confidențialitate și 

securitate; 

➢ Întărirea guvernanței, mai ales la nivel de comunitate (asociații de proprietari etc.). 

La nivel european se remarcă o serie de documente strategice importante care ghidează 

dezvoltarea urbană, fiind astfel relevante pentru prezenta strategie. Printre acestea se numără și 

STRATEGIA EUROPA 2020, ce promovează „o economie inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate și 

coeziune socială“206, acestea fiind și principalele priorități care susțin strategia. Prin intermediul 

acestei strategii, Comisia Europeană a propus următoarele 5 obiective principale, având drept 

orizont de timp anul 2020: 

• 75% din populația cu vârstă cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de 

muncă; 

• 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare; 

 
206 Comisia Europeană, Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, 2010.  



 

 

• Obiectivele „20/20/20“ în materie de climă / energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o 

reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens); 

• Rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 40% 

din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare; 

• Numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.  

Pentru implementarea acestor 5 obiective strategice stabilite prin Strategia Europa 2020,  

Comisia Europeană a elaborat și prezentat 7 inițiative emblematice care trebuie puse în aplicare 

la nivel european în țările UE, respectiv207: 

• „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;  

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

a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii;  

• „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;  

• „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;  

• „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; 

• „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 

 
207 Comisia Europeană, Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, 2010. 



 

 

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

mobilitatea profesională;  

• „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. 

Toate aceste inițiative trebuie combinate în mod eficient pentru obținerea unor rezultate 

sustenabil și în acord cu țintele stabilite în cadrul Strategiei.  

Relevant în contextul elaborării SDL Codlea pentru perioada 2021-2027 este și AGENDA 

TERITORIALĂ a Uniunii Europene, lansată în anul 2011 și revizuită ulterior în 2020. 

Documentul strategic revizuit vizează orizontul de timp 2030 și se bazează pe două obiective 

generale, respectiv „O Europă justă” și „O Europă verde”. Cele două sunt susținute de 6 

priorități orientate către dezvoltarea teritoriului european, după cum urmează208: 

• Europa echilibrată – Dezvoltare teritorială mai bine echilibrată, utilizând diversitatea 

Europei; 

• Regiuni funcționale – Dezvoltare locală și regională convergentă, mai puțină inegalitate 

între locuri; 

• Integrare peste granițe – Locuire și muncă mai ușoare peste granițele naționale; 

• Mediu sănătos – Mediu ecologic mai bun, orașe și regiuni neutre din punct de vedere 

climatic și reziliente; 

• Economie circulară – Economii locale puternice și sustenabile într-o lume globalizată; 

• Conexiuni sustenabile – Conectivitate fizică și digitală sustenabilă a locurilor.  

AGENDA URBANĂ PENTRU UE, lansată în mai 2016 prin Pactul de la Amsterdam, este un 

alt document strategic sectorial important care promovează cooperarea dintre statele membre, 

orașe, Comisia Europeană și alți actori interesați pentru a stimula creșterea, calitatea locuirii și 

inovarea în orașele Europei și îmbunătățirea calității vieții în zonele urbane. Modalitățile de 

 
208 Agenda Teritorială 2030. Disponibilă online la: https://www.territorialagenda.eu/home.html  



 

 

implementare a politicilor se referă, printre altele, la îmbunătățirea reglementării, a finanțării și 

a cunoștințelor, dar se pot extinde și la politici, guvernare și practici. 

 

Un alt document relevant este PACTUL VERDE EUROPEAN, ce reprezintă noua strategie 

a Uniunii Europene pentru asigurarea unei dezvoltări bazate pe tehnologii verzi și soluții 

durabile, pentru îndeplinirea obiectivului privind neutralitatea climatică până în anul 2050. 

Astfel, blocul european își propune să susțină cetățenii și companiile deopotrivă pentru a 

dezvolta și utiliza soluții ce susțin tranziția către o economie verde. Astfel, printre principalele 

provocări ale următoarei decade, transpuse în seturi de măsuri de politică în cadrul Pactului 

Verde European, se regăsesc o serie de elemente direct relevante pentru prezenta strategie: 

 

ENERGIE CURATĂ | Eliminarea utilizării cărbunelui ca sursă de energie reprezintă un pas 

crucial în atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Astfel, eficiența energetică devine o 

prioritate la nivel comunitar, însă bazată pe surse regenerabile, concomitent cu reducerea 

contribuției cărbunelui și gazului natural. Pentru asigurarea unei alimentări cu energie sigură și 

la un preț acceptabil pentru toate tipurile de consumatori, piața europeană trebuie să devină mai 

integrată, interconectată și digitalizată. 

 

INDUSTRIE DURABILĂ | Economia circulară joacă un rol central în transformarea 

industrială la nivel european, viitorul fiind construit în jurul modernizării și creșterii eficienței, 

în special în industriile mari consumatoare de energie.  

 

CONSTRUIREA ȘI RENOVAREA | Creșterea eficienței energetice a clădirilor reprezintă o 

oportunitate atât prin prisma consumului de energie, cât și prin cea a susținerii economiilor 

locale, antrenând sectorul imobiliar sustenabil. Comisia Europeană va lansa o platformă 

dedicată acestui sector, reunind toți actorii relevanți susținerii acestui demers, pentru 

identificarea unor idei creative, mecanisme de finanțare și abordări inovatoare care să valorifice 

la maximum resursele existente.     



 

 

MOBILITATEA DURABILĂ | Reducerea emisiilor de carbon ca urmare a transportului 

trebuie să fie de cel puțin 90% pentru a contribui semnificativ la atingerea obiectivelor privind 

neutralitatea climatică. Comisia Europeană are în plan să adopte o strategie pentru susținerea 

mobilității inteligente și durabile în 2020, având în centru nevoile utilizatorilor și încurajarea 

mijloacelor alternative de transport, nepoluante, mai sigure și accesibile. 

În ceea ce privește noul ciclu de programare 2021-2027, pe plan european, cel mai important 

document strategic pentru următorul exercițiu financiar este PROPUNEREA DE 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DE 

STABILIRE A UNOR DISPOZIȚII COMUNE PRIVIND FONDUL EUROPEAN DE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ, FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS, FONDUL DE 

COEZIUNE ȘI FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME, 

ȘI DE INSTITUIRE A UNOR NORME FINANCIARE APLICABILE ACESTOR 

FONDURI, PRECUM ȘI FONDULUI PENTRU AZIL ȘI MIGRAȚIE, FONDULUI 

PENTRU SECURITATE INTERNĂ ȘI INSTRUMENTULUI PENTRU 

MANAGEMENTUL FRONTIERELOR ȘI VIZE, din mai 2018, prin care Comisia 

Europeană propune o nouă abordare strategică pentru Politica de Coeziune. În cadrul 

regulamentului sunt evidențiate noile obiective de politică, acestea fiind rezultatul corelării și 

simplificării celor 11 obiective tematice utilizate în perioada 2014-2020. Astfel, aceasta va fi 

ghidată de următoarele cinci obiective principale: 

• O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă; 

• O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon; 

• O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională; 

• O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale; 

• O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor 

urbane, rurale și de coastă. 

În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România are alocate 27 miliarde 

de euro prin Politica de Coeziune, cu 8% mai mult față de perioada de programare 2014-2020.  



 

 

Tabelul Nr. 80 – Obiectivele politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 

OBIECTIVE DE 

POLITICĂ 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

REALIZĂRI REZULTATE 

1. O Europă mai 

inteligentă 

(i) Dezvoltarea 

capacităților de cercetare 

și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate 

CCO 01 – Întreprinderi 

care beneficiază de 

sprijin pentru inovare 

CCO 02 – Cercetători 

care lucrează în centre de 

cercetare care beneficiază 

de sprijin 

CCR 01 – IMM-uri care 

introduc inovații în materie 

de produse, procese, 

comercializare sau 

organizare 

(ii) Fructificarea 

avantajelor digitalizării, 

în beneficiul cetățenilor, 

al companiilor și al 

guvernelor  

CCO 03 – Întreprinderi și 

instituții publice care 

beneficiază de sprijin 

pentru a dezvolta 

produse, servicii și 

aplicații digitale 

CCR 02 – Utilizatori 

suplimentari de noi 

produse, servicii și 

aplicații digitale dezvoltate 

de întreprinderi și instituții 

publice 

(iii) Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității IMM-

urilor 

CCO 04 – IMM-uri care 

beneficiază de sprijin 

pentru a crea locuri de 

muncă și creștere 

economică 

CCR 03 – Locuri de 

muncă create în IMM-urile 

care beneficiază de sprijin 

(iv) Dezvoltarea 

competențelor pentru 

specializare inteligentă, 

tranziție industrială și 

antreprenoriat  

CCO 05 – IMM-uri care 

investesc în dezvoltarea 

competențelor 

CCR 04 – Angajați ai 

IMM-urilor care 

beneficiază de formare în 

vederea dezvoltării 

competențelor 

2. O Europă mai 

ecologică 

(i) Promovarea măsurilor 

de eficiență energetică 

CCO 06 – Investiții în 

măsuri de îmbunătățire a 

eficienței energetice 

CCR 05 – Beneficiari cu o 

clasificare energetică 

îmbunătățită 

(ii) Promovarea energiei 

din surse regenerabile 

CCO 07 – Capacitate 

suplimentară de 

producție a energiei din 

surse regenerabile 

CCR 06 – Volum de 

energie din surse 

regenerabile suplimentar 

produsă 

(iii) Dezvoltarea la nivel 

local a unor sisteme 

energetice, rețele și 

sisteme de stocare 

inteligente 

CCO 08 – Sisteme 

digitale de gestionare 

dezvoltate pentru rețele 

inteligente 

CCR 07 – Utilizatori 

suplimentari conectați la 

rețele inteligente 

(iv) Promovarea adaptării 

la schimbările climatice, 

a prevenirii riscurilor și a 

rezilienței în urma 

dezastrelor 

CCO 09 – Sisteme noi 

sau modernizate de 

monitorizare, de alertă și 

de reacție în caz de 

dezastre 

CCR 08 – Populația 

suplimentară care 

beneficiază de măsuri de 

protecție împotriva 

inundațiilor, incendiilor 

forestiere și a altor 

dezastre naturale legate de 

climă  



 

 

OBIECTIVE DE 

POLITICĂ 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

REALIZĂRI REZULTATE 

(v) Promovarea 

gestionării durabile a 

apelor 

CCO 10 – Capacități noi 

sau modernizate pentru 

tratarea apelor uzate 

CCO 09 – Sisteme noi sau 

modernizate de 

monitorizare, de alertă și 

de reacție în caz de 

dezastre 

(vi) Promovarea tranziției 

la o economie circulară 

CCO 11 – Capacități noi 

sau modernizate pentru 

reciclarea deșeurilor 

CCR 10 – Deșeuri 

suplimentare reciclate 

(vii) Dezvoltarea 

biodiversității, a 

infrastructurii ecologice 

în mediul urban și 

reducerea poluării 

CCO 12 – Suprafața 

infrastructurii verzi în 

zonele urbane 

CCR 11 – Populația care 

beneficiază de măsuri 

privind calitatea aerului 

3. O Europă mai 

conectată 

(i) Îmbunătățirea 

conectivității digitale 

CCO 13 – Gospodării și 

întreprinderi 

suplimentare care 

beneficiază de acoperire 

prin rețele în bandă largă 

de foarte mare capacitate 

CCR 12 – Gospodării și 

întreprinderi suplimentare 

cu abonamente la servicii 

de bandă largă prin rețele 

de foarte mare capacitate 

(ii) Dezvoltarea unei 

rețele TEN-T durabilă, 

rezilientă în fața 

schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și 

intermodală 

CCO 14 – Rețeaua TEN-

T rutieră: Drumuri noi și 

modernizate 

CCR 13 – Timp câștigat 

datorită îmbunătățirii 

infrastructurii rutiere 

(iii) Dezvoltarea unei 

mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, 

inteligente și 

intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului 

la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere 

CCO 15 – Rețeaua TEN-

T feroviară: Căi ferate 

noi și modernizate 

CCR 14 – Numărul anual 

de pasageri deserviți de 

transporturi feroviare 

îmbunătățite 

(iv) Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale durabile 

CCO 16 – Extinderea și 

modernizarea liniilor de 

tramvai și de metrou 

CCR 15 – Numărul anual 

de utilizatorii deserviți de 

linii de tramvai și de 

metrou noi și modernizate 

4. O Europă mai 

socială 

(i) Sporirea eficienței 

piețelor forței de muncă 

și facilitarea accesului la 

locuri de muncă de 

calitate prin dezvoltarea 

inovării și a 

infrastructurii sociale 

CCO 17 – Numărul anual 

de șomeri care 

beneficiază de servicii 

îmbunătățite de ocupare a 

forței de muncă 

CCR 16 – Persoane aflate 

în căutarea unui loc de 

muncă care utilizează 

anual servicii îmbunătățite 

de ocupare a forței de 

muncă 



 

 

OBIECTIVE DE 

POLITICĂ 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

REALIZĂRI REZULTATE 

(ii) Îmbunătățirea 

accesului la servicii de 

calitate și favorabile 

incluziunii în educație, 

formare și învățarea pe 

tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii 

CCO 18 – Capacități noi 

sau modernizate pentru 

infrastructurile de 

îngrijire a copiilor și din 

domeniul învățământului 

CCR 17 – Numărul anual 

de utilizatorii care 

beneficiază de 

infrastructuri noi sau 

modernizate de îngrijire a 

copiilor și din domeniul 

învățământului 

(iii) Îmbunătățirea 

integrării socio-

economice a 

comunităților 

marginalizate, a 

migraților și a grupurilor 

CCO 19 – Capacități 

suplimentare ale 

infrastructurilor de 

primire înființate sau 

modernizate 

CCR 18 – Numărul anual 

de utilizatori care 

beneficiază de 

infrastructuri de primire 

noi și îmbunătățite și de 

locuințe 

dezavantajate prin măsuri 

integrate care să includă 

asigurarea de locuințe și 

servicii sociale 

  

(iv) Asigurarea egalității 

de acces la asistență 

medicală prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv la 

asistență primară  

CCO 20 – Capacități noi 

sau modernizate pentru 

infrastructurile din 

domeniul sănătății 

CCR 19 – Populația cu 

acces la servicii de 

sănătate îmbunătățite 

5. O Europă mai 

aproape de cetățeni 

(i) Promovarea 

dezvoltării integrate în 

domeniul social, 

economic și al mediului, 

a dezvoltării 

patrimoniului cultural și a 

securității în zonele 

urbane 

CCO 21 – Populația care 

beneficiază de strategii 

de dezvoltare urbană 

integrată 

 

 

Perioada post-2020 marchează o creștere substanțială a resurselor alocate pentru domeniile 

cercetare-inovare și tehnologii digitale (+160%), dar și pentru domeniul dedicat atenuării 

schimbărilor climatice și mediu înconjurător.  

La nivel național, creșterea va fi de aproximativ 65% pentru primele 2 obiective de politică, cu 

o creștere de 35% alocată Obiectivului Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă și 30% pentru 

realizarea intervențiilor aferente Obiectivului Prioritar 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

reduse de carbon. Complementar, se vor mai susține intervenții prin Obiectivul Prioritar 5 – O 

Europă mai aproape de cetățeni, cu o alocare minimă din Fondul European de Dezvoltare 



 

 

Regională (FEDR) de minim 8%. Toate aceste dezvoltări strategice la nivelul UE avantajează 

și stimulează demersul de elaborare a Strategiei de Dezvoltarea Locală a Municipiului Codlea.  

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a trei categorii: mai puțin 

dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate. Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare 

măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii – șomajul în rândul tinerilor, nivel 

scăzut de educație, schimbări climatice, primirea și integrarea migraților – toate acestea pentru 

a ilustra mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultra periferice vor beneficia în continuare de 

sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare 

inițiate și coordonate la nivel local. Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin 

alocarea a 8% din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în 

rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane. Cooperarea interregională și 

transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca o regiune să utilizeze părți din propria 

alocare pentru a finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte regiuni. Noua 

generație a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră („Interreg”) va ajuta 

statele membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să dezvolte servicii comune. 

Implementarea politicii de coeziune 2021-2027 la nivel național se va realiza prin intermediul 

a 9 programe operaționale, respectiv: 

➢ Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD); 

➢ Programul Operațional Transport (POT); 

➢ Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

(POCIDIF); 

➢ Programul Operațional Sănătate (POS); 

➢ Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO); 

➢ Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS); 

➢ Programele Operaționale Regionale (POR); 

➢ Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT); 

➢ Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ). 

 

 



 

 

Dintre acestea, PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL CENTRU reprezintă 

principalul document de orientare a investițiilor din Regiunea de Dezvoltare Centru și, implicit, 

a celor din județul Brașov și a municipiului Codlea, în perioada 2021-2027. Prioritățile POR 

Centru pentru perioada de programare 2021-2027 sunt următoarele: 

➢ Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru 

o economie inteligentă; 

➢ Prioritatea 2 – O regiune digitală; 

➢ Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul; 

➢ Prioritatea 4 – O regiune accesibilă; 

➢ Prioritatea 5 – O regiune educată; 

➢ Prioritatea 6 – O regiune atractivă.  

Dezvoltarea în perioada post 2020 va fi susținută și de instrumentul temporar de redresare 

NEXTGENERATIONEU, menit să ajute statele membre în procesul de redresare după 

pandemia de COVID-19. Elementul central al acestui instrument este Mecanismul de redresare 

și reziliență, având un buget de 672,5 miliarde EUR pentru împrumuturi și granturi disponibile 

pentru sprijinirea reformelor și investițiilor realizate de către statele membre. Pentru accesarea 

împrumuturilor și granturilor, fiecare state membru trebuie să elaboreze un plan național de 

redresare și de reziliență care să prezinte principalele reforme și intervenții prevăzute pentru 

perioada post-pandemie. 

Scopul principal al mecanismului este de a atenua impactul socio-economic al pandemiei și de 

a orienta eforturile post-pandemie către o dezvoltare durabilă, rezilientă, pregătită pentru 

oportunitățile oferite de tranzițiile către o economie verde și către digitalizare. Astfel, 

mecanismul se bazează pe 6 piloni principali, respectiv: 

➢ Tranziția verde; 

➢ Transformarea digitală; 

➢ Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii; 

➢ Coeziune socială și teritorială; 

➢ Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională; 

➢ Politici pentru generația următoare, copii și tineret.  

Mecanismul este bazat, totodată, pe direcțiile și prioritățile promovate prin Pactul verde 

european ca strategie de dezvoltare sustenabilă a teritoriului european. Astfel, mecanismul este 



 

 

menit să contribuie semnificativ la integrarea acțiunilor climatice și a sustenabilității mediului, 

statele membre trebuind să asigure cel puțin 37% din alocarea totală a planului de redresare și 

reziliență către acțiuni care să contribuie la tranziția verde. Totodată, mecanismul vizează 

digitalizarea la nivel european, cu cel puțin 20% din alocarea planurilor de redresare și reziliență 

fiind destinate cheltuielilor digitale. PLANUL NAȚIONAL DE RELANSARE ȘI 

REZILIENȚĂ (PNRR) AL ROMÂNIEI, un document strategic extrem de important pentru 

perioada de programare 2021-2027, acesta stabilind domeniile și prioritățile de investiții de la 

nivel național, precum și a direcțiilor de reformă în contextul crizei pandemice existente. 

Documentul se bazează pe cei 6 piloni principali ai Mecanismului de redresare și reziliență 

european și propune alocarea a 41.1 miliarde EUR (141% din alocarea României din granturi 

și împrumuturi) pentru reformele naționale. Tabelul următor centralizează propunerile PNRR 

pentru fiecare pilot în parte, precum și bugetul inițial de negociere pentru fiecare componentă 

în parte.  

Tabelul Nr. 81 – Alocare PNRR pentru fiecare din cei 6 piloni 

PILOT COMPONENTĂ BUGET INIȚIAL DE 

NEGOCIERE (MIL. EUR) 

Pilonul I – Tranziție Verde I.1. Sistemul național de gestionare 

a apei: acces la apă și canalizare, 

irigații, dezmlăștiniri, lucrări de 

combatere a eroziunii solului și 

intervenții active în atmosferă 

4,000 

I.2 Împădurim România și protejăm 

biodiversitatea 

1,500 

I.3 Managementul deșeurilor, 

colectare selectivă și economie 

circulară 

1,300 

I.4 Transport feroviar și mobilitate 

urbană 

5,000 

I.5 Valul renovării – Fondul pentru 

reabilitarea verde și seismică 

2,200 

I.6 Energie regenerabilă și eficiență 

energetică 

1,300 

Total Pilon I 15,300 mil. EUR (aprox. 37.2% din total) 

II.1 Cloud guvernamental și sisteme 

digitale interconectate în 
2,590 



 

 

PILOT COMPONENTĂ BUGET INIȚIAL DE 

NEGOCIERE (MIL. EUR) 

Pilonul II – Transformare 

digitală 

administrația publică, semnătură și 

identitate electronică, promovarea 

investițiilor cu valoare adăugată 

mare în TIC 

II.2 România Educată – 

Digitalizarea educației 

780 

II.3 Broadband și 5G 650 

Total Pilon II 4,020 mil. EUR (aprox. 9.7% din total) 

Pilonul III – Creștere 

inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii  

III.1 Reforma sistemului de pensii 

și reforme fiscale 

110 

III.2 Investiții și instrumente 

financiare pentru sectorul privat și 

reforma companiilor de stat 

2,405 

III.3 România Educată – 

Învățământ dual, tehnic și 

profesional 

630 

III.4 Cercetare, Dezvoltare și 

Inovare 

510 

III.5 Dezvoltarea infrastructurii de 

gaz natural în amestec cu hidrogen 

și alte gaze verzi 

600 

III.6 România Creativă (industrii 

creative) 

77 

III.7 Transport rutier și autostrăzi 4,500 

Total Pilon III 8,832 mil. EUR (aprox. 21.5% din total) 

Pilonul IV – Coeziune socială 

și teritorială 

IV.1 Fondul de reziliență pentru 

localități 

4,000 

IV.2 Fondul pentru dezvoltare 

comunitară în rural și zone urbane 

sărace 

400 

IV.3 Infrastructură socială si 

cămine de bătrâni 

250 

IV.4 România Velo – Încurajarea 

transportului și turismului pe 

bicicletă, pedestru și alte forme 

nemotorizate 

120 



 

 

PILOT COMPONENTĂ BUGET INIȚIAL DE 

NEGOCIERE (MIL. EUR) 

IV.5 România Atractivă 400 

Total Pilon IV 5,170 mil. EUR (aprox. 12.6% din total) 

Pilonul V – Sănătate și 

reziliență economică, socială 

și instituțională 

V.1 Fondul pentru Spitale. 

Creșterea accesului la Sănătate 

3,000 

V.2. Reziliență în situații de criză 700 

V.3 România Educată – 

infrastructură școlară și universitară 

2,000 

V.4 Încurajarea formalizării muncii 

și introducerea Venitului Minim de 

Incluziune 

567 

V.5 Reforma administrației publice, 

salarizarea unitară, dialog social și 

creșterea eficienței justiției 

148 

V.6 Fondul de reziliență a societății 

civile 

100 

Total Pilon V 6,515 mil. EUR (aprox. 15.8% din total) 

Pilonul VI – Politici pentru 

generația următoare, copii și 

tineri 

VI.1 România Educată - Programul 

național de reducere a abandonului 

școlar 

636 

VI.2 Granturi pentru tineret și sport 300 

VI.3 România Educată - Programul 

Național pentru Creșe 

370 

Total Pilon VI 1,306 mil. EUR (aprox. 3.2% din total) 

Total  41,143 mil. EUR 

Sursa: PNRR 2021 

 



 

 

Cea mai ridicată alocare se regăsește în cazul Pilonului I, acesta vizând tranziția verde. În cadrul 

acestui pilon sunt propuse proiecte pentru utilitățile publice, fondul forestier și spațiile verzi, 

transportul feroviar, mobilitatea urbană, energia regenerabilă și eficiența energetică. Acesta este 

urmat de Pilonul III și Pilonul V, cele două fiind orientate către dezvoltarea socio-economică a 

teritoriului național.  

 

9.2. CONTEXT STRATEGIC NAȚIONAL 

În ceea ce privește documentele relevante de la nivel național, se remarcă următoarele: 

• Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR); 

• PATN (Planul de Amenajare a Teritoriului Național); 

• Master Planul General de Transport (MPGT); 

• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2014-2020; 

• Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 

romilor 2012-2020 (SGRICRMR); 

• Strategia Națională de Sănătate (SNS) 2014-2020; 

• Strategia Națională. privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități (SNISPD) 

2014- 2020; 

• Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului (SNPPDC) 

2014 — 2020; 

• Strategia Națională privind Îmbătrânirea Activă (SNIA); 

• Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (SNRPTS); 

• Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar (SNIT); 

• Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022. 

 



 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI (SDTR)209 este 

documentul strategic care vizează dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul de timp 

2035, prezentând viziunea și obiectivele de dezvoltare la nivel național, regional și 

interregional, precum și aspecte ce privesc dezvoltarea la nivel transfrontalier și transnațional.  

Conform viziunii SDTR, „România în 2035 este o țară cu un teritoriu funcțional, administrat 

eficient, care asigură condiții de viață și locuire pentru cetățenii săi și are un rol important în 

dezvoltarea zonei de sud-est a Europei”. Aceasta se bazează pe 5 obiective generale, după cum 

urmează: 

1. Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin 

sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband; 

2. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor 

publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și 

incluzive; 

3. Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării 

teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane; 

4. Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate 

teritorială; 

5. Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.  

Pentru concretizarea viziunii, Strategia propune un scenariu de dezvoltare pentru anul 2035, 

concentrat pe dezvoltarea unei Românii policentrice. Scenariul urmărește dezvoltarea unor 

nuclee de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice și de capitaluri, fiind vizate 

orașele mari și medii. Scopul unei astfel de dezvoltări este de a conecta eficient zonele de 

dezvoltare de la nivel național cu teritoriile europene, în vederea integrării mai bune a României 

în cadrul Uniunii Europene atât din punct de vedere economic, cât și regional.  

Se remarcă o serie de măsuri propuse în cadrul SDTR, ce vizează în mod direct dezvoltarea 

municipiului Codlea, respectiv: 

• Renovarea patrimoniului urban construit și punerea în valoare a identității arhitecturale, 

conținând acțiuni de realizare de PUZ de zone protejate pentru centrele istorice din 

 
209 MDRAP, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, 2016.  



 

 

mediul urban, precum și de operațiuni de restaurare și reabilitare a patrimoniului urban 

construit, în special la nivelul orașelor care dețin o concentrare mare a patrimoniului 

construit cu valoare culturală de interes național; 

• Asigurarea accesului populației urbane la servicii de interes general. Dintre acțiunile 

acestei măsuri, relevantă este reabilitarea, modernizarea și dotarea spitalelor public din 

mediul urban, inclusiv a unităților de primire a urgențelor. Unul dinte exemplele de 

proiecte propuse prin SDTR ce se poate aplica la nivelul Municipiului Codlea este 

reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Municipal Codlea; 

• Realizarea unei politici în domeniul locuirii, incluzând construcția, reabilitarea și 

modernizarea locuințelor sociale, inclusiv în parteneriat public-privat, cu precădere în 

orașele cu o pondere de peste 5% a populației în zone cu locuire precară; 

• Protejarea orașelor împotriva vulnerabilităților naturale și diminuarea riscurilor 

generate de schimbările climatice. Astfel, pentru Codlea pot fi prevăzute acțiuni de 

reabilitare, modernizare și dotare a spațiilor verzi și de agrement din mediul; 

MASTERPLANUL GENERAL DE TRANSPORT (MPGT) este un document strategic 

care vizează dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel național, urmărind nevoile de 

dezvoltare ale României, precum și direcțiile și obiectivele trasate de Uniunea Europeană în 

ceea ce privește transportul. MPGT se încadrează în orizontul de timp 2014-2030, conturând 

intervenții cu orizont 2020, cât și baza pentru intervențiile post 2020 și se concentrează pe 

următoarele teme generale și obiective strategice: 

• „Eficiență economică – sistemul de transport trebuie să fie eficient în ce privește 

operațiunile de transport și utilizatorii acestuia. În mod specific, beneficiile 

sistemului de transport ar trebui să depășească costurile; 

• Sustenabilitate – acest concept include sustenabilitatea financiară, economică și de 

mediu. Modurile de transport așa numite durabile – feroviar, transport cu autobuzul 

și transport naval – care sunt mai eficiente energetic și cu un grad mai scăzut de 

emisii trebuie dezvoltate în mod prioritar; 

• Siguranța – investițiile în transporturi ar trebui să producă un sistem de transport 

mai sigur; 



 

 

• Impactul asupra mediului – sistemul de transport nu trebuie să aibă un impact 

negativ asupra mediului; 

• Dezvoltarea economică – sistemul de transport trebuie configurat astfel încât să 

permită dezvoltarea economică atât la nivel național, cât și la nivel regional. 

Investițiile în transporturi trebuie, de asemenea, să favorizeze echitatea față de 

cetățenii României; 

• Finanțarea - există un deficit substanțial de finanțare a transporturilor în România. 

La nivelul proiectelor disponibilitatea fondurilor europene prin intermediul 

Fondurilor Structurale (FC, FEDR, Connecting Europe Facility (CEF) și PPP) vor 

afecta oportunitatea implementării acestora dar și prioritizarea lor. Programul 

general va trebui să se încadreze în limita unor estimări realiste a fondurilor 

naționale și internaționale disponibile pe perioada planificată.“210 

Municipiul Codlea este inclus în Intercoridorul Moldova – Transilvania care asigură legătura 

între coridoarele OR3 (Coridorul 3 conectează sudul țării cu regiunea NE, regiunile istorice 

Moldova și Bucovina, dar și cu Ucraina și Republica Moldova), OR1 (Autostrada Ploiești-

Brașov) și OR2 (Autostrada Pitești – Sibiu) și conectează Moldova de centrul țării și de Europa. 

Se desfășoară în lungul unor axe urbane importante din punct de vedere economic local și 

național precum axa Bacău – Onești – Târgu Secuiesc – Sfântu Gheroghe – Brașov și axa est – 

vest Brașov – Codlea – Făgăraș – Avrig – Sibiu. Intercoridorul traversează compartimentul 

sudic al Grupei Centrale a Carpaților Orientali între Bacău și Covasna, Depresiunea Brașov de 

la Covasna la Codlea, Depresiunile Făgăraș și Sibiu între Șercaia și Sibiu. Costul estimat pentru 

implementarea unor proiecte de autostradă în lungul acestui intercoridor este de aproximativ 

2662 milioane Euro, fără TVA. În același timp, prin prisma proximității față de Municipiul 

Brașov, Codlea poate beneficia de rețeaua TEN-T Core feroviar: București – Brașov – 

Sighișoara – Teiuș – Simeria – Arad – Curtici – Lokoshaza (HU), tronson de cale ferată care 

necesită lucrări de reabilitare, și prevăzut a se realiza în MGPT. 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ (SNOFM) 

2014-2020 prezintă o viziune generală pentru anul 2020, urmărindu-se ca la nivelul acestui an 

„piața muncii din România va fi o piață performantă, dinamică și flexibilă, în care minim 70% 

 
210 Ministerul Transporturilor, Master Plan General de Tranport al României, 2015.  



 

 

din persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani vor avea acces la un loc de muncă de 

calitate, conform cu capacitate și competența lor și venituri care să le asigure un trai decent”211. 

Obiectivul general al strategiei este de a atinge un nivel sustenabil de ocupare a forței de muncă 

susținut de competitivitate economică, coeziune socială și dezvoltare durabilă, fiind susținut de 

următoarele obiective specifice: 

• Creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții active a persoanelor în 

vârstă; 

• Îmbunătățirea structurii operaționale și participării pe piața muncii în rândul 

femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile; 

• Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare și competențe 

adaptate la cerințele pieței muncii; 

• Îmbunătățirea mecanismului de fundamentare, implementare, monitorizare și 

evaluare a politicilor cu impact pe piața muncii.  

STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI DE INCLUZIUNE A CETĂȚENILOR 

ROMÂNI APARȚINÂND MINORITĂȚII ROMILOR (SGRICRMR) 2012-2020 

urmărește incluziunea socio-economică a cetățenilor români aparținând minorității rome la un 

nivel similar cu cel al restului populației. În acest context, sunt urmărite asigurarea de șanse 

prin implementarea politicilor și programelor publice în domenii precum educația, formarea 

profesională, ocuparea forței de muncă, sănătatea, locuire și infrastructură, cultură, 

infrastructură socială, prevenirea și combaterea discriminării. Pentru asigurarea atingerii 

scopului strategiei se pune accentul pe implicare autorităților publice de la nivel central și local, 

precum și a grupului țintă și a societății civile.  

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE (SNS) 2014-2020 promovează „o națiune cu 

oameni sănătoși și productivi prin accesul la servicii preventive de urgență, curative și 

reabilitare de calitate, în condițiile utilizării eficace și eficiente a resurselor disponibile și a 

promovării unor standarde cât mai înalte și a bunelor practici”212. Strategia trasează astfel 

principalele arii strategice aferente sectorului de sănătate, obiectivele, direcțiile de acțiune și 

 
211 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020. 

212 Ministerul Sănătății, Strategia Națională de Sănătate 2014-2020.
 



 

 

măsurile ce trebuie urmate atât la nivel național, cât și pe plan local, în vederea atingerii viziunii 

propuse și îmbunătățirii stării de sănătate a populației.  

STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR 

CU DIZABILITĂȚI (SNISPD) 2014- 2020 vizează creșterea calității vieții persoanelor cu 

dizabilități, urmărind obiectivele și direcțiile trasate la nivel european. Astfel, sunt considerate 

domenii precum accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și 

formare, protecție socială și sănătate.  

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA 

DREPTURILOR COPILULUI (SNPPDC) 2014 — 2020 urmărește implicarea tuturor 

instituțiilor și autorităților relevante ale statului într-un proces de îmbunătățire a bunăstării 

copiilor din România, fiind vizate respectarea drepturilor copilului, respectarea nevoilor 

acestuia și accesul universal la servicii. Strategia se bazează pe 4 obiective generale, susținute 

de obiective specifice și măsuri, în vederea îmbunătățirii situației actuale, după cum urmează: 

• Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate; 

• Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații 

vulnerabile; 

• Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență; 

• Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc.  

STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ (SNIA) vizează 

reducerea îmbătrânirii fizice premature și încurajarea populației vârstnice de a participa activ 

în societate până la o vârsta cât mai înaintată. Astfel, Strategia promovează principiile acceptate 

de ONU și de Comisia Europeană, respectiv autoîmplinirea, participarea, independența, 

îngrijirea și demnitatea.  

 

 

Totodată, această se bazează pe 3 obiective strategice, după cum urmează: 

• Prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice; 

• Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice; 



 

 

• Obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu 

nevoi de îngrijire de lungă durată. 

Strategia Națională privind Îmbătrânirea Activă se află în strânsă legătură cu Strategia 

Națională de Sănătate, fiind necesare pregătirea sistemului medical pentru deservirea populației 

vârstnice, cât și întârzierea îmbătrânirii fizice și a apariției bolilor cronice.    

STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND REDUCEREA PĂRĂSIRII TIMPURII A 

ȘCOLII (SNRPTS) contribuie la atingerea obiectivelor majore ale Strategiei Europa 2020, 

urmărind îmbunătățirea nivelului de educație și de instruire, cât și soluționarea principalilor 

factori de risc în ceea ce privește șomajul, sărăcia și excluziunea socială. Astfel, strategia se 

bazează pe măsuri de prevenire, de intervenție și de compensare pentru a asigura o acoperire 

cât mai largă a provocărilor și elementelor de potențial la nivel național din punct de vedere al 

reducerii părăsirii timpurii a școlii.  

Programele și măsurile propuse prin intermediul strategiei sunt concentrate în cadrul a 4 piloni 

strategici, respectiv: 

• Asigurarea accesului la educație și la o educație de calitate pentru toți copiii; 

• Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii; 

• Reintegrarea în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala; 

• Dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat.  

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR (SNIT) contribuie la 

eforturile României de a se alătura până în anul 2030 statelor europene cu economii avansate, 

acesta reprezentând obiectivul principal al viziunii de dezvoltare al învățământului terțiar din 

România. Astfel, viziunea strategiei este ca „în anul 2020, învățământul terțiar foarte 

performant va constitui motorul creșterii economice, va contribui la creșterea productivității și 

 va promova coeziunea socială, punând astfel fundamentele unei economii bazate pe 

cunoaștere. Învățământul superior va pregăti specialiști care pot să dezvolte o societate 

competitivă într-o economie globală. Instituțiile de învățământ superior vor putea să catalizeze 



 

 

creativitatea și inovarea în întreaga societate din România și, în special, să susțină economia în 

dezvoltarea de produse și servicii“213. 

 

9.3. CONTEXT STRATEGIC REGIONAL ȘI JUDEȚEAN 

La nivel regional, este necesar de menționat PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

(PDR) CENTRU 2021-2027, principalul document de planificare și programare al Regiunii 

Centru pentru următoarea perioadă de programare. Strategia de dezvoltare aferentă PDR 

urmărește o viziune pe termen mediu și lung, dorindu-se ca214: 

”Regiunea Centru să devină o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi și turism, cu o 

economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și 

utilizarea durabilă a resurselor să se afle în atenția fiecărui cetățean”. 

Aceasta este conturată de obiectivul general de atingere un nivel de convergență economică la 

nivel regional de 70% față de media Uniunii Europene, precum și de principalele domenii 

strategice de dezvoltare: 

• Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă;  

• Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare;  

• Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate; 

• Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice; 

• Turism și patrimoniu cultural; 

• Dezvoltarea rurală, agricultură și silvicultură. 

 

 

 

 
213 Ministerul Educației și Cercetării, Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015-2020. 

214 ADR Centru, PDR Centru 2021-2027, 2020.  



 

 

În cazul Municipiului Codlea, trebuie evidențiate următoarele domenii și obiective strategice 

care vizează dezvoltarea acestuia: 

✓ Susținerea funcționării zonelor urbane funcționale/ zonelor metropolitane, inclusiv prin 

sprijinirea creării/ completării cadrului instituțional necesar bunei funcționări a zonelor 

metropolitane și ZUF-urilor și sprijinirea implementării strategiilor de dezvoltare la 

nivel de ZUF/zonă metropolitană; 

✓ Întărirea capacității administrative a autorităților publice locale în vederea 

implementării principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea cooperării la nivel 

microregional; 

✓ Sprijinirea mobilității urbane durabile; 

✓ Extinderea digitalizării serviciilor administrației publice locale și implementarea de 

soluții SMART City; 

✓ Creșterea calității mediului în zonele urbane și peri urbane precum și în zone afectate 

de poluare istorică. 

La nivel județean, relevantă pentru dezvoltarea municipiului Codlea, în perioada 2013-2020, a 

fost și este în continuare STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI BRAȘOV 

ORIZONTURI 2013 – 2020 – 2030. Obiectivul strategic general pentru judeţul Braşov în 

perioada previzionată este utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane existente, cu 

respectarea principiilor dezvoltării durabile, în vederea relizării unei dezvoltări economice şi 

sociale care să ducă pe termen lung la creşterea calităţii vieţii populaţiei judeţului Braşov. 

Orientarea de bază o constituie valorificarea punctelor tari (cadru natural, vast patrimoniu  

cultural, capital uman pregătit, centru universitar de tradiție) folosind oportunităţile de creştere 

identificate (existenţa fondurilor nerambursabile) şi reducerea punctelor slabe (lipsa 

infrastructurii majore de transport, lipsa utilităţilor de bază, rata mare a şomajului, migraţia 

populaţiei tinere intern şi extern) minimizând astfel pe termen lung efectele negative ce pot 

bloca dezvoltarea (populație îmbătrânită, număr mare al ajutoarelor sociale, lipsa investiţiilor 

noi, plecarea investitorilor).  

 

Pentru a duce la îndeplinirea obiectivului strategic au fost propuse 7 direcții principale de 

dezvoltare: 



 

 

1. Dezvoltarea infrastructurii judeţului şi a localităților. Brașovul - principal nod de 

transport și comunicații.  

2. Dezvoltarea turismului. Braşovul – capitala turismului românesc.  

3. Consolidarea și dezvoltarea economiei judeţene. Dublarea PIB-ului braşovean până 

în 2020.  

4. Dezvoltarea urbană policentrică. Zona metropolitană Brașov - capitala regiunii de 

Dezvoltare Centru.  

5. Îmbunătăţirea sistemelor de management sectorial de mediu. Braşov – capitala 

verde a României. 

6. Creşterea calităţii capitalului social uman. Redefinirea statutului/ valorilor de a fi 

“Braşovean”.  

7. Dezvoltarea rurală – agricultura, sursă alternativă de venituri. 

Strategia propune o serie de măsuri și activități prioritare în vederea atingerii obiectivelor, dintre 

care următoarele au vizat/vizează în mod direct dezvoltarea municipiului Codlea: 

✓ Fluidizarea circulaţiei pe drumurile naţionale şi europene - realizarea traseelor 

ocolitoare pentru localităţi (finalizarea unora, lărgirea şi consolidarea părţilor 

carosabile pentru cele existente). Un traseu ocolitor pentru Municipiul Codlea 

reprezintă o prioritate în cadrul Strategiei fiind una din localitățile puternic afectate 

de traficul de pe DN1; 

✓ Modernizarea şi reabilitarea căilor de circulaţie locale (judeţene şi comunale) astfel 

ca ele să corespundă cerinţelor actuale de trafic; 

✓ Îmbunătăţirea generală a calităţii transportului public de persoane – la nivel judeţean 

cu respectarea condiţiilor de protecţia mediului; Crearea unui sistem de transport în 

comun funcţional şi accesibil tuturor locuitorilor zonei care să se deruleze în baza 

unor orare prestabilite şi respectate. 

✓ Dezvoltarea de incubatoare de afaceri, parcuri industriale, parcuri tehnologice, centre 

de transfer tehnologic atât în mediul rural cât și în urban – în special în zona 

metropolitană Braşov; 



 

 

✓ Extinderea infrastructurii existente de cazare şi conferinţe pentru mediul de afaceri 

şi dezvoltarea unor centre de conferinţe, expoziţii şi târguri de mari suprafeţe în zona 

metropolitană a municipiului Brașov; 

✓ Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural şi cultural 

al comunităţilor locale - reabilitarea monumentelor, a ansamblurilor istorice şi de 

arhitectură; 

✓ Îmbunătăţirea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii bazelor sportive şi de 

agrement; 

✓ Dezvoltarea durabilă a turismului – Polul de Crestere Brasov capitala turismului 

românesc. 

De asemenea, la nivelul județului Brașov mai există un document strategic important ce a trasat 

direcțiile de dezvoltare pentru municipiul reședință de județ, Brașov, dar și pentru toate 

localitățile din proximitatea acestuia. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

ZONEI METROPOLITANE BRAŞOV 2012 – 2020 are la bază utilizarea unei abordări 

intercomunitare pentru dezvoltarea unui teritoriu ce include mai multe comunităţi locale, 

comunităţi care împart caracteristici comune definitorii şi se confruntă cu provocări similare. 

Zona Metropolitană Braşov reprezintă un spaţiu geografic compact, ce include localităţile aflate 

în imediata vecinătate a Braşovului astfel: 

• la nord localităţile: Bod, Hălchiu, Sânpetru, Crizbav; 

• la vest localităţile: Cristian, Ghimbav, Codlea şi Vulcan; 

• la sud localităţile: Râşnov, Predeal; 

• la est localităţile: Săcele, Hărman, Prejmer, Tărlungeni. 

Viziunea de dezvoltare pentru Zona Metropolitană Braşov abordează dezvoltarea zonei pe 

principiile dezvoltării durabile. În acest sens, obiectivele strategice au fost astfel formulate 

pentru a permite respectarea acestor principii. Obiectivele strategice au fost stabilite pentru a 

putea oferi teritoriului metropolitan Braşov toate condiţiile necesare pentru atingerea unui nivel 

ridicat de competitivitate economică, dar şi pentru realizarea dezideratelor legate de calitatea 

vieţii. Cele 4 obiective strategice stabilite sunt: 



 

 

1. Dezvoltarea durabilă şi competitivă a economiei braşovene – Zona 

Metropolitană Braşov - Centru de excelenţă în cercetare-inovare şi transfer 

tehnologic; 

2. Dezvoltarea durabila a turismului – Zona Metropolitană Braşov - Capitala 

turismului românesc; 

3. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii şi comunicaţiilor - Zona Metropolitană 

Braşov - Nod european de transport şi comunicaţii; 

4. Dezvoltarea durabilă a comunităţii metropolitane standard de viaţă european în 

Zona Metropolitană Brașov. 

În ceea ce privește Municipiul Codlea, portofoliul de proiecte ce au fost prevăzute a se realiza 

în perioada 2012 – 2020, în Strategia De Dezvoltare Durabilă A Zonei Metropolitane Braşov, 

este următorul: 

❖ Amenajare zonă turistică şi de agrement în municipiul Codlea; 

❖ Sistem de semnalizare trafic in municipiul Codlea; 

❖ Ocolitoarea municipiului Codlea; 

❖ Realizare piste de biciclete in municipiul Codlea; 

❖ Reabilitarea sistemului de iluminat public şi introducerea echipamentelor 

performante energetic în municipiul Codlea; 

❖ Reabilitare ambulatorii Spitalul Municipal Codlea; 

❖ Montarea de celule fotovoltaice pentru acoperire parţială consum intern de 

energie electrică Primăria Codlea. 

Dintre aceste proiecte, doar o parte au fost implementate în intervalul de timp indicat, aducând 

beneficiile indicate în documentul strategic, iar cele care nu au putut fi realizate reprezintă în 

continuare o necesitate reală pentru comunitatea locală. 

 



 

 

10. ANALIZA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI CODLEA 

2011-2020 

Evaluarea impactului și gradului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a 

Municipiului Codlea 2011-2020 urmărește identificarea nivelului de îndeplinire a obiectivelor 

stabilite prin acest document strategic, luând în considerare indicatorii propuși pentru fiecare 

direcție strategică și obiectiv specific, cât și gradul de implementarea a listei de proiecte propuse 

până la nivelul anului 2020. 

Scopul realizării acestei analize este de a contura o imagine de ansamblu asupra intervențiilor 

de dezvoltare implementate asupra municipiului în perioada 2011-2020 și identificarea 

priorităților ce pot fi preluate în următoarea perioada de programare, respectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a Municipiului Codlea pentru perioada 2021 - 2027. 

10.1. METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI 

Metodologia de evaluare a impactului și gradului de implementare a Strategiei de Dezvoltare 

Locală Durabilă a Municipiului Codlea 2011-2020 se face prin compararea proiectelor din lista 

enumerată în cadrul documentului strategic cu proiectele implementate în realitate de către 

autoritatea publică locală în perioada 2011-2020. Studiul vizează următoarele aspecte în ceea 

ce privește fiecare dintre cele 68 de proiecte incluse în strategie: stadiul implementării, perioada 

de implementare (estimată – reală), valoarea proiectului, sursa finanțării și alte informații 

specifice. Informațiile și datele relevante au fost colectate în mod direct de la reprezentanți 

abilitați din departamentele Primăriei Municipiului Codlea. Așadar, se consideră că analiza 

efectuată se bazează pe date reale, concrete și sintetizează în mod corespunzător fiecare 

intervenție realizată în unitatea administrativ-teritorială pe durata perioadei supuse analizei. 

Metodologia de realizare a „Analizei diagnostic de evaluare a impactului și gradului de 

implementare a documentelor de planificare strategică anterioare” constă în utilizarea a două 

tipologii de analiză: Analiza calitativă și Analiza cantitativă. 

Analiza calitativă este utilizată atunci când se dorește să se analizeze date care sunt subiective 

și nu numerice. În acest caz, analiză calitativă se va realiza asupra motivelor care au determinat 

întârzierea implementării unui proiect sau chiar neimplementarea sa ori asupra motivelor care 

au determinat autoritatea publică locală să utilizeze alte surse de finanțare față de cele prevăzute 



 

 

în documentul strategic. Cercetarea calitativă implică adesea studiul comportamentului și 

motivele care stau în spatele acestuia. Acest tip de analiză este mai preocupat de modul în care 

se întâmplă diferite lucruri și cauza ascestora. 

Analiza cantitativă este adesea asociată cu analiza numerică, unde datele sunt colectate, 

clasificate și apoi calculate pentru anumite constatări folosind un set de metode statistice. 

Analiza cantitativă va fi utilizată pentru a determina numeric și procentual gradul de îndeplinire 

a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare anterioară. Acest tip de analiză este mai 

obiectiv. Se caută să înțeleagă apariția evenimentelor și apoi să le descrie folosind metode 

statistice. Cu toate acestea, mai multă claritate poate fi obținută prin utilizarea simultană a 

metodelor calitative și cantitative, de aceea în cazul de față se utilizează ambele metode de 

analiză. 

 

10.2. ANALIZA IMPLEMENTĂRII LISTEI DE PROIECTE 

Lista de proiecte aferentă SDL Codlea 2011-2020 propune o serie de direcții strategice, 

distribuite pe obiectivele specifice propuse prin intermediul Strategiei. Tabelul 3 – CORELARE 

DIRECȚII STRATEGICE – OBIECTIVE – MĂSURI/PROIECTE LA NIVELUL STRATEGIEI 

DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI CODLEA 2011-2020 prezintă 

centralizarea acestor proiecte pe obiective. În continuare se va detalia stadiul de implementare 

oferindu-se asftel o imagine de ansamblu asupra situației existente în prezent. Lista integrală a 

tuturor proiectelor propuse prin SDL Codlea 2011-2020 împreună cu stadiul de implementare, 

bugetul și orizontul de timp aferent, conform datelor furnizate de Primăria Municipiului Codlea 

se pot consulta și în Anexa 1 la prezentul document.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabelul Nr. 82 - CENTRALIZARE PROIECTE PROPUSE PRIN SDL 2011-2020 PE 

OBIECTIVE, BUGETE ȘI STADIU DE IMPLEMENTARE 

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE/ 

OBIECTIV SPECIFIC 

PROIECTE 

REALIZATE 

(TOTAL 

ȘI/SAU 

PARȚIAL) 

PROIECTE ÎN 

CURS DE 

IMPLEMENT

ARE 

PROIECTE 

NEREALIZ

ATE215 

1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare şi protecţia mediului 

înconjurător 

14 2 9 

Obiectiv 1.1 – Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere 
3 2 2 

Obiectiv 1.2 – Integrarea municipiului 

Codlea în sistemul metropolitan de 

transport 

2 0 0 

Obiectiv 1.3 – Extinderea şi 

modernizarea infrastructurii tehnico-

edilitare 

7 0 2 

Obiectiv 1.4 – Furnizarea de servicii 

publice diverse şi de calitate 
0 0 2 

Obiectiv 1.5 – Managementul eficient al 

mediului 
1 0 2 

Obiectiv 1.6 – Creşterea eficienţei 

energetice şi a gradului de utilizare a 

resurselor regenerabile 

1 0 1 

Buget total aferent proiectelor (lei) 91.429.643,00 - 1.159.064,68 

2. Dezvoltarea unui mediu economic 

competitiv şi prosper 
0 0 4 

Obiectiv 2.1 - Stimularea iniţiativelor de 

afaceri şi a antreprenoriatului 
0 0 2 

Obiectiv 2.2 – Dezvoltarea sectorului 

serviciilor şi a activităţilor non agricole 

în localitate 

0 0 1 

Obiectiv 2.3 – Creşterea competitivităţii 

sectorului agricol 
0 0 1 

Buget total aferent proiectelor (lei) - - - 

 
215 Proiectele al căror stadiu de implementare nu este menționat în niciuna dintre sursele de informații au fost 
incluse în cadrul proiectelor nerealizate.  



 

 

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE/ 

OBIECTIV SPECIFIC 

PROIECTE 

REALIZATE 

(TOTAL 

ȘI/SAU 

PARȚIAL) 

PROIECTE ÎN 

CURS DE 

IMPLEMENT

ARE 

PROIECTE 

NEREALIZ

ATE215 

3. Dezvoltarea turismului şi a sectorului 

de agrement 
2 0 9 

Obiectiv 3.1 – Dezvoltarea 

infrastructurii turistice, de agrement şi 

petrecere a timpului liber 

1 0 5 

Obiectiv 3.2. – Promovarea identităţii 

cultural - istorice a municipiului Codlea 
1  0 2 

Obiectiv 3.3. – Diversificarea şi 

creşterea calităţii serviciilor turistice 
0 0 2 

Buget total aferent proiectelor (lei) 5.073.273,69 - - 

4. Atingerea unui nivel ridicat al 

calităţii vieţii 
14 3 11 

Obiectiv 4.1 - Creşterea calităţii 

procesului educaţional 
2 0 2 

Obiectiv 4.2 – Facilitarea integrării 

persoanelor aflate în situaţii de risc 
2 0 0 

Obiectiv 4.3 – Susţinerea programelor 

de formare profesională continuă 
4 0 1 

Obiectiv 4.4 - Dezvoltarea 

infrastructurii sociale şi de sănătate şi a 

serviciilor specializate furnizate la nivel 

local 

4 3 5 

Obiectiv 4.5 – Promovarea unei agende 

culturale diverse şi atractive 
2 0 3 

Buget total aferent proiectelor (lei) 4.328.295,48 11.192.129,82 - 

Se remarcă faptul că direcțiile prioritare pentru perioada 2011 - 2020 au fost direcțiile strategice 

„1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi protecţia mediului înconjurător” și „4. 

Atingerea unui nivel ridicat al calităţii vieţii”, urmate de DS „3. Dezvoltarea turismului şi a 

sectorului de agrement”. Atât pentru DS 1, cât și pentru DS 4, au fost implementate câte 14 

proiecte însumând 91.429.643,00 lei, respectiv 4.328.295,48 lei. Îm ceea ce privește DS3 au 



 

 

fost implementate 2 proiecte totalizând o valoare de 5.073.273,69 lei. Cea mai slab urmată 

direcție de dezvoltare a fost DS „2. Dezvoltarea unui mediu economic competitiv şi prosper”, 

pentru care nu a fost realizat și nu se află în implementare niciun proiect.  

În cadrul DS 1, intervențiile s-au concentrat pe reabilitarea și extinderea infrastructurii rutiere, 

pe modernizarea și extinderea infrastructurii de transport public și integrarea municipiului 

Codlea în sistemul metropolitan de transport, dar și pe extinderea şi modernizarea infrastructurii 

tehnico-edilitare. Pe lângă proiectele deja implementate, marea prioritate în ceea ce privește 

infrastructura rutieră a Municipiului Codlea rămâne realizarea „Ocolitoarei Municipiului 

Codlea”, o șosea de centură a localității care să devieze traficul rutier de pe DN1, drum ce 

străbate municipiul de la Sud-Est la Nord, deblocând în acest fel circulația intra-urbană. Pe 

lângă rolul de decongestionare a traficului din municipiu, realizarea Ocolitoarei va aduce și 

multiple beneficii de mediu, prin reducerea substanțială a nivelului de poluare a aerului. La 

momentul actual, acest proiect se află în etapa de proiectare. De asemenea, există și alte proiecte 

de infrastructură rutieră ce urmează a fi implementate în următoarea perioadă vizând facilitarea 

accesului în zona industrială a municipiului, dar și fluidizarea traficului în locurile unde se 

creează cu regularitate ambuteiaje.  

În ceea ce privește DS2, nu s-a realizat niciunul dintre proiectele propuse. Se constată așadar 

un sector unde intervenția autorității publice este deficitară. Cu toate acestea, unul dintre 

proiectele incluse în SDL Codlea 2011-2020 se dorește a fi inclus în noua strategie și este vizat 

a se realiza în viitor, fiind vorba despre „Construcţie/ reabilitare pieţe agroalimentare (en – gros 

şi en-detail)”. Prin acest proiect se urmărește oferirea unui piețe de deschidere pentru 

producătorii locali, prin intermediul căreia aceștia să ajungă mai ușor la consumator. Pe lângă 

acesta, vor fi incluse și alte proiecte bine fundamentate în realitatea cotidiană menite să creeze 

un mediu economic competitiv şi prosper la nivel de municipiu. 

Pentru DS3 s-au realizat doar 2 dintre cele 11 proiecte propuse prin vechea strategie de 

dezvoltare locală a Municipiului Codlea, unul având un buget de 812.535,00 lei ce a vizat 

promovarea potenţialului turistic al Țării Bârsei, iar al doilea, cu un buget de 4.260.738,69 lei, 

a constat în construirea a două săli de sport. Crearea de facilități în ceea ce privește 

infrastructura turistică, de agrement şi petrecere a timpului liber rămâne una din priorități pentru 

administrația locală, fiind urmărită în continuare realizarea de investiții în acest domeniu. 



 

 

DS4 este una dintre cele 2 direcții strategice asupra cărora s-au demarat cele mai multe proiecte 

de investiții, fiind implementare proiecte de construire și reabilitare a spațiilor din învățământ, 

amenajarea și crearea de facilități medicale, dar și organizarea de programe pentru calificare 

profesională, prevenirea abandonului şcolar și programe integrate de orientare/consiliere în 

carieră. De asemenea, în implementare se regăsesc la momentul actual 3 proiecte, 2 dintre 

acestea vizând construirea de blocuri cu locuințe sociale și blocuri cu locuințe pentru tineri. 

Municipiul Codlea se confruntă cu o scădere a populației, conform recensământului efectuat în 

2011 populaţia municipiului se ridica la 21.708 locuitori, în scădere faţă de recensământul 

anterior din 2002, când se înregistraseră 24.286 de locuitori. Așadar, este evidentă nevoia de 

promovare în continuare a politicilor care să mențină sau să atragă populația activă în Codlea. 

Cu toate acestea, este necesar a se menționa faptul că proiectele propuse în cadrul SDL 2011-

2020 reprezentau lista proiectelor posibile pentru implementare în perioada respectivă. Pe lângă 

acestea, admnistrația locală are în vedere și alte proiecte de investiții. De exemplu, analizând 

Anexa 2 la prezentul document, se poate observa faptul că pentru anul 2021 se regăsesc în 

diferite stadii de implementare și alte proiecte exceptându-le pe cele indicate în vechea strategie. 

Toate proiectele implementate sau în curs de implementare sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul Nr. 83 - PROIECTE IMPLEMENTATE ȘI ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 

TITLU PROIECT O.S. 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 

ORIZON

T DE 

TIMP 

PROPUS 

SDL 

STADIU DE 

IMPLEMENTARE 

Master plan de transport în 

Zona Metropolitană Braşov 
1.2 - 

2012 - 

2014 

Realizat în cadrul 

PMUD Z.M. Brașov 

Ocolitoarea Municipiului 

Codlea 
1.1 - 

2012 - 

2015 

În curs de 

implementare, aflat în 

etapa de proiectare 

Drum de acces în zona 

industrială strada Venus, 

municipiul Codlea (inclusiv 

pod peste Vulcăniţa) 

1.1 - 
2012 - 

2013 

În curs de 

implementare, aflat în 

etapa studiului de 

fezabilitate 

Refacere infrastructură 

tronson Centru istoric – Zona 

Maial 

1.1 5.161.651,54 
2012 - 

2015 
Implementat 

Concesiune servicii de 

reparaţii şi întreţinere străzi 
1.1 65.464.195,91 

2014 - 

2020 
Implementat 



 

 

TITLU PROIECT O.S. 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 

ORIZON

T DE 

TIMP 

PROPUS 

SDL 

STADIU DE 

IMPLEMENTARE 

Lucrări edilitare cartier de 

locuinţe Zona Garoafelor – 

amenajare străzi 

1.3 2.047.482,67 
2012 - 

2013 
Implementat 

Reabilitare drum acces – 

Ştrand Codlea 
1.1 207.080,00 

2014 - 

2015 
Implementat 

Extinderea si reabilitarea 

sistemelor de apă şi apa uzata 

in Judeţul Brasov 

1.3 - 
2009 - 

2015 

Realizat în cadrul 

Masterplan 1 

Extindere reţea canalizare Str. 

Cărării 
1.3 654.623,46 

2012 - 

2013 
Implementat 

Execuţie instalaţie electrică 

iluminat public cartier 

Colorom 

1.3 617.976,52 
2013 - 

2014 
Implementat 

Reabilitarea sistemului de 

iluminat public şi 

introducerea echipamentelor 

performante energetic în 

municipiul Codlea 

1.6 1.249.372,68 
2012 - 

2013 
Implementat 

Dezvoltare – întreţinere reţele 

electrice în mun. Codlea 
1.3 3.095.663,14 

2012 - 

2020 
Implementat 

Reabilitare Centrul istoric în 

municipiul Codlea 
1.3 11.891.495,49 

2011 - 

2013 
Implementat 

Reabilitare faţade clădiri 

istorice 
1.3 - 

2011 - 

2013 

Implementat, corelat cu 

reabilitarea Centrului 

Istoric 

Extindere sistem de spaţii 

verzi în Parc Nord, 

municipiul Codlea 

1.5 104.275,98 
2012 - 

2014 
Implementat 

Dezvoltarea transportului în 

comun la nivelul Polului de 

Creştere Braşov 

1.2 935.825,92 
2012 - 

2014 
Implementat 

Legendele Ţării Bârsei. 

Promovarea potenţialului 

turistic al Ţării Bârsei 

3.2 812.535,00 
2010 - 

2012 
Implementat 

Construire săli de sport 3.1 4.260.738,69 
2012 - 

2016 
Implementat 

Reamenajare Corp A str. 

Lungă nr. 112-114 în creşă, 
4.1 1.249.274,71 

2012-

2014 
Implementat 



 

 

TITLU PROIECT O.S. 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 

ORIZON

T DE 

TIMP 

PROPUS 

SDL 

STADIU DE 

IMPLEMENTARE 

clubul elevilor şi alte 

activităţi ocupaţionale 

Construire grădiniţă program 

normal 
4.1 618.740,77 

2013-

2016 
Implementat 

Amenajare cabinete medici 

de familie, cabinete de 

stomatologie şi tehnică 

dentară – parţial subsol şi 

parter Spitalul Municipal 

Codlea 

4.4 673.134,00 2012 Implementat 

Bloc locuinţe sociale 4.4 - 
2012-

2015 
În curs de implementare 

Bloc locuinţe pentru tineri 4.4 8.515.024,19 
2014-

2016 
În curs de implementare 

Achiziţionare echipament 

(sonorizare, lumini) exterior - 

interior, Casa de Cultură 

Municipală Codlea 

4.5 - 
2012-

2015 

Implementat parțial, 

corelat cu reabilitarea 

Centrului Istoric 

Achiziţionare instrumente 

muzicale pentru orchestră 

populară (25 piese) şi fanfară 

(10 piese), Casa de Cultură 

Municipală Codlea 

4.5 - 
2014-

2016 
Implementat 

Achiziţia şi instalarea 

echipamentelor specifice 

pentru creşterea siguranţei şi 

prevenirea criminalităţii în 

unităţile de învăţământ şi pe 

domeniul public din 

localităţile Codlea, Săcele, 

Râşnov, Predeal şi Ghimbav 

4.4 - 
2011 - 

2013 
Implementat parțial 

Sistem de supraveghere video 

- parcuri 
4.4 2.677.105,63 

2012 - 

2015 
În curs de implementare 

Prevenirea şi corectarea 

părăsirii timpurii a şcolii 
4.2 - 

2012 - 

2013 
Implementat 

Dezvoltarea de programe 

integrate de orientare şi 

consiliere în carieră pentru 

4.3 - 
2013 - 

2015 
Implementat 



 

 

TITLU PROIECT O.S. 
VALOARE 

ESTIMATĂ (LEI) 

ORIZON

T DE 

TIMP 

PROPUS 

SDL 

STADIU DE 

IMPLEMENTARE 

facilitarea tranziţiei de la 

şcoală la viața activă 

Dezvoltarea de programe 

integrate pentru prevenirea 

abandonului şcolar 

4.2 - 
2013 - 

2015 
Implementat 

Consiliere, formare 

profesională şi asistenţă 

pentru afaceri, municipiul 

Codlea 

4.3 - 
2013 - 

2015 

Implementat parțial, 

prin Asociația Grupul 

de Acțiune Locală 

Codlea 

Dezvoltarea spiritului 

antreprenorial şi creşterea 

competitivităţii în afaceri 

4.3 557.787,50 
2012 - 

2016 

Implementat parțial, 

prin Asociația Grupul 

de Acțiune Locală 

Codlea 

Formarea profesionala şi 

creşterea adaptabilităţii 

angajaţilor 

4.3 608.400,00 
2013 - 

2015 

Implementat parțial, 

prin Asociația Grupul 

de Acțiune Locală 

Codlea 

Creşterea eficacităţii 

organizaţionale a structurilor 

de poliţie comunitară din 

Regiunea 7 Centru 

4.4 - 
2011 - 

2013 

Realizat la nivelul Z.M. 

Brașov 

Adăpost pentru câinii 

comunitari ai mun. Codlea și 

ai localităților din Zona 

Metropolitană 

4.4 620.958,50 
2012 - 

2013 
Implementat 

TOTAL 
 

112.023.342,30 
  

 

Dintre proiectele implementate sau aflate în curs de implementare, următoarele au primit 

finanțare din Bugetul Local: 

✓ Ocolitoarea Municipiului Codlea; 

✓ Refacere infrastructură tronson Centru istoric – Zona Maial; 

✓ Concesiune servicii de reparaţii şi întreţinere străzi; 

✓ Lucrări edilitare cartier de locuinţe Zona Garoafelor – amenajare străzi; 

✓ Reabilitare drum acces – Ştrand Codlea; 



 

 

✓ Extindere reţea canalizare Str. Cărării; 

✓ Execuţie instalaţie electrică iluminat public cartier Colorom; 

✓ Reabilitarea sistemului de iluminat public şi introducerea echipamentelor performante 

energetic în municipiul Codlea; 

✓ Dezvoltare – întreţinere reţele electrice în mun. Codlea; 

✓ Extindere sistem de spaţii verzi în Parc Nord, municipiul Codlea; 

✓ Dezvoltarea transportului în comun la nivelul Polului de Creştere Braşov; 

✓ Legendele Ţării Bârsei. Promovarea potenţialului turistic al Ţării Bârsei; 

✓ Construire săli de sport; 

✓ Reamenajare Corp A str. Lungă nr. 112-114 în creşă, clubul elevilor şi alte activităţi 

ocupaţionale; 

✓ Construire grădiniţă program normal; 

✓ Amenajare cabinete medici de familie, cabinete de stomatologie şi tehnică dentară – 

parţial subsol şi parter Spitalul Municipal Codlea; 

✓ Bloc locuinţe pentru tineri; 

✓ Sistem de supraveghere video - parcuri; 

✓ Adăpost pentru câinii comunitari ai mun. Codlea și ai localităților din Zona 

Metropolitană. 

Valoarea totală a acestor proiecte este de 98.965.659,31 lei. În ceea ce privește următoarea 

perioada de programare ce vizează perioada 2021 – 2027, Primăria Municipiului Codlea 

vizează creșterea gradului de accesare a fondurilor nerambursabile. Singurul proiect de mare 

anvergură realizat până în prezent prin intermediul unei finanțări europene fiind „Reabilitare 

Centrul istoric în municipiul Codlea”. 

Nu în ultimul rând, se evidențiază o serie de proiecte pentru care nu se cunoaște stadiul de 

implementare, fiind considerate nerealizate, respectiv: 



 

 

TITLU PROIECT O.S. 

VALOARE 

ESTIMATĂ 

(LEI) 

ORIZONT 

DE TIMP 

PROPUS 

SDL 

STADIU DE 

IMPLEMENTARE 

Întocmire documentaţii 

cadastrale – înscrierea în 

Cărţile funciare ale 

municipiului Codlea a 

domeniului public şi privat al 

localităţii 

1.3 726.603,80 2012 - 2017 

O parte din străzile 

din municipiu nu 

sunt intabulate. Este 

în curs de elaborare 

un Registru al 

Spațiilor Verzi. 

Finanțarea provine 

din Bugetul Local. 

Trasee mountain- bike, pârtii 

de săniuţe – Zona 

Metropolitană 

3.3 - 2013 - 2020 

S-au făcut investiții 

care vizează acest 

proiect în zona 

Maial. 

Tabelul Nr. 84 – Proiecte al căror stadiu de implementare nu este cunoscut 

 

10.3. CONCLUZII 

În concluzie, direcțiile prioritare pentru perioada 2011 - 2020 au fost direcțiile strategice „1. 

Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi protecţia mediului înconjurător” și „4. Atingerea 

unui nivel ridicat al calităţii vieţii”, urmate de DS „3. Dezvoltarea turismului şi a sectorului de 

agrement”. Atât pentru DS 1, cât și pentru DS 4, au fost implementate câte 14 proiecte însumând 

91.429.643,00 lei, respectiv 4.328.295,48 lei. Îm ceea ce privește DS3 au fost implementate 2 

proiecte totalizând o valoare de 5.073.273,69 lei. Cea mai slab urmată direcție de dezvoltare a 

fost DS „2. Dezvoltarea unui mediu economic competitiv şi prosper”, pentru care nu a fost 

realizat și nu se află în implementare niciun proiect. 

Așadar, în ceea ce privește Direcția Strategică „1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

şi protecţia mediului înconjurător” se remarcă o bună mobilizare a eforturilor în ceea ce privește 

investițiile în infrastructură, fiind implementate sau în curs de implementare un procent de 64% 

din proiectele propuse în vechea Strategie de Dezvoltare Locală. Cu toate acestea, la momentul 

actual, nu este realizat niciunul dintre cele două mari proiecte de infrastructură rutieră, care ar 

putea avea un impact semnificativ asupra calității vieții la nivel de municipiu, și anume: 

„Ocolitoarei Municipiului Codlea” și „Drum de acces în zona industrială strada Venus, 

municipiul Codlea (inclusiv pod peste Vulcăniţa)”. Se recomandă ca aceste două proiecte să 



 

 

rămână puncte centrale de interes pentru administrația publică și în orizontul de timp 2021 – 

2027. De asemenea, se recomandă întocmirea documentaţiilor cadastrale, intabularea străzilor 

și delimitarea clară a domeniului public, repectiv privat. De asemenea, în ceea ce privește 

protecția mediului înconjurător este necesară elaborarea unui Registru al Spațiilor Verzi și 

promovarea politicilor de reciclare și colectare selectivă a deșeurilor. 

În ceea ce privește Direcția Strategică „2. Dezvoltarea unui mediu economic competitiv şi 

prosper”, rezultatele analizei efectuate relevă o intervenție slabă a administrației locale în cadrul 

acestui sector de dezvoltare. Informațiile prezentate arată faptul că nu a fost efectuată nicio 

investiție dintre cele prevăzute în vechea strategie. Pentru perioada 2021-2027, se recomandă o 

concentrare a eforturilor Primăriei Municipiului Codlea pentru atragerea investitorilor privați 

printr-un set de politici locale care să încurajeze mediul antreprenorial, prin crearea și 

promovarea de facilități pentru investiții.    

Direcția Strategică „3. Dezvoltarea turismului şi a sectorului de agrement” nu a avut parte de 

succesul scontat, fiind implementate un număr nesemnificativ dintre proiectele propuse și 

considerate relevante la momentul elaborării vechii strategii de dezvoltare. Municipiul Codlea 

se află poziționat într-o zonă puternic dezvoltată din punct de vedere turistic, aflându-se la 15 

km de Centrul Istoric al Municipiului Brașov, 18 km de Cetatea Râșnov, 27 km de Castelul 

Bran și 52 km de Cetatea Făgărașului. Ca poziționare geografică, Codlea se află în centrul 

tuturor acestor obiective turistice recunoscute la nivel internațional. Astfel, cu suport oferit 

investitorilor privați pentru crearea de facilități de cazare în municipiu, se pot dezvolta circuite 

turistice care să includă pe lângă obiectivele turistice enumerate anterior și punctele de interes 

local, cum sunt Biserica Evanghelică-Luterană, monument de factură romanică (secolul al XIII-

lea), refăcută în stil gotic în secolul al XV-lea sau Muzeul Tradițiilor Codlene.  

Direcția Strategică „4. Atingerea unui nivel ridicat al calităţii vieţii” a fost în bună măsură 

urmărită de autoritatea publică locală, fiind efectuate investiții în 17 dintre cele 28 de proiecte 

propuse prin vechea strategie de dezvoltare a Municipiul Codlea. Cu toate acestea, calitatea 

vieții rămâne în continuare un aspect deficitar, populația fiind într-o continuă scădere, oamenii 

migrând nu doar către exteriorul României, ci și către alte localități din împrejurimi. 

Administația locală trebuie să facă în continuare eforturi susținute pentru menținerea și chiar 

atragerea forței de muncă în municipiu prin măsuri și proiecte care să contribuie la reducerea 

șomajului și calificarea profesională a populației. De asemenea, nu trebuie să fie neglijate 



 

 

crearea de facilități din domeniul public de sănătate, creșterea accesului la educație pentru toate 

categoriile de vârstă și implementarea unui sistem de beneficii care să aibă ca scop integrarea 

populației tinere în câmpul muncii. 

Concluzia generală a acestei analize este următoarea: Administrația publică locală a 

Municipiului Codlea a reușit în condițiile unui buget restrâns implementarea unui număr 

important de proiecte de dezvoltare. Cu toate acestea, finanțările din fonduri europene 

nerambursabile au fost foarte puține ca număr, sursa principală de finanțare a proiectelor fiind 

reprezentată de bugetul local. Acest aspect ar trebui corectat pe parcursul orizontului de timp 

2021 – 2027, deoarece atragerea granturilor nermabursabile oferă administrației locale 

posibilitatea derulării mai multor investiții simultan, fără constrângerile ce intervin atunci când 

se utilizează doar fonduri ce provin din bugetul local 

  



 

 

11. ANALIZA LA NIVELUL COMUNITĂȚII DIN MUNICIPIUL 

CODLEA 

INTRODUCERE 

În prezent, nevoia de date statistice de înaltă calitate, cu un grad ridicat de detaliere și produse 

întrun interval scurt de timp este în creştere, iar cererea de date cuprinde un spectru tot mai 

divers de domenii ale activităţii sociale şi economice. Analiza de față abordează o temă de 

actualitate, intens dezbatută la nivelul Comisiei Europene, și anume importanța dezvoltării 

localităților defavorizate. A face dezvoltare economică locală înseamnă a ridica 

competitivitatea economică a unei arii locale în scopul îmbunătăţirii viitorului economic al 

acesteia. Dezvoltarea economiei locale şi îmbunătăţirea competitivităţii sunt cruciale, deoarece 

succesul comunităţilor depinde de adaptarea lor la schimbările care au loc în mediul extern. 

Deși sintagma ”dezvoltare locală și regională” este ușor de înțeles – pentru cei mai mulți dintre 

noi nu este clar la ce se referă această sintagmă – la o analiză mai atentă ies în evidență o serie 

de dificultăți în ceea ce privește toți cei trei termeni ai acestei sintagme. România are nevoie de 

o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru a face față provocărilor secolului XXI. 

Trăim o perioadă marcată de procesul de globalizare, de accentuare a inegalităților și de 

agravare a problemelor de mediu. Dezvoltarea locală este soluția.  

Analiza prezentată mai jos, adaptată la specificul local,  dorește să identifice probleme cu scopul 

de a demara acțiuni, specifice şi punctuale pe care administraţia locală să le ia in considerare 

pentru o dezvoltare durabilă. Desigur că aceste propuneri nu sunt singurele care pot aduce un 

beneficiu comunităţii locale şi că acestea pot să suporte îmbunătăţiri şi modificări în momentul 

aplicării lor. Important este asigurarea unui cadru strategic pe baza căruia administraţia locală 

să construiască viitoarele proiecte care vor asigura dezvoltarea durabilă a comunităţii. De 

asemenea aceste acţiuni propuse în prezentul document trebuie să fie în deplină concordanţă cu 

contextul general, economic, administrativ şi legislativ. Ele trebuie să fie realiste, sustenabile, 

realizable într-o perioadă de timp bine definită şi să poată fi susţinute de administraţia locală 

atât din punct de vedere financiar cât şi al resurselor umane necesare. 

Capitolele anterioare evidențiază partea teoretică de dezvoltare a comunei, dar pentru o mai 

bună abordare am decis să aflăm câteva informații despre nevoile comunității din municipiul 

Codlea. 



 

 

Am proiectat un tip de cercetare exploratoriu, apelând la un instrument sociologic care să 

faciliteze obținerea și structurarea informației – chestionarul. Acesta a avut ca scop identificarea 

existenței nevoilor de formare la nivelul Regiunii Centru a României. Punctele de interes pe 

care s-a structurat chestionarul aplicat s-au bazat pe obtinererea unor unormații referitoare la 

nevoile comunitatii pe toate planurile. 

In urma prelucrării datelor din teren, se confirmă faptul că la nivelul Regiunii Centru este 

necesară o strategie de dezvoltare locală.216 

TIPUL CERCETĂRII 

Sondajul de opinie este o anchetă sociologică pe bază de chestionar. Chestionarul se dovedeşte 

una dintre cele mai frecvent utilizate tehnici, populaţia începând să fie din ce în ce mai 

familiarizată cu acest tip de metodă de cercetare. Astfel, chestionarul reprezintă o tehnică şi, 

corespunzător, un instrument de investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise 

ordonate logic şi psihologic, care, prin administrarea de către operatorii de anchetă sau prin 

autoadministrare, determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi 

înregistrate în scris. Prin intermediul chestionarului pot fi obţinute informaţii referitoare la 

atitudinile, cunoştinţele, motivaţia şi interesele, dispoziţiile şi înclinaţiile persoanelor care fac 

parte din populaţia cercetării. 

Din dorința de a obține informații cât mai realiste am aplicat 203 chestionare mai multor 

persoane, din mai multe cartiere ale municipiului Codlea.  

Chelcea, S., (1975), defineste chestionarul ca fiind ,,o tehnica si, corespunzator, un instrument 

de investigare constand dintr-un ansamblu de intrebari scrise si, eventual, imagini grafice, 

ordonate logic si psihologic, care, prin administrarea de catre operatorii de ancheta sau prin 

autoadministrare, determina din partea persoanelor anchetate raspunsuri ce urmeaza a fi 

inregistrate in scris.” 

Printre avantajele chestionarului enumerăm: 

• prețul scăzut 

• nu au nevoie de la fel de mult efort din partea celui ce chestionează 

• au adesea răspunsuri standardizate care îl face simplu pentru a compila datele 

 
216 *Pentru a fi mai bine centralizată informația și mai ușor de parcurs, datele din analiză au fost sistematizate 

folosind instrumente precum figuri și tabele. 

 



 

 

 

 

Așadar, cum Abraham Maslow 

identifică cinci tipuri de nevoi 

specifice, fiecărui tip fiindu-i asociat 

un etaj al piramidei, am hotărât să 

identificăm nevoile pe care cetățenii 

din municipiul Codlea le au.  

   

INTREBARILE PE CARE SE BAZEAZĂ CERCETAREA 

DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 

 

SD1. în ce zonă locuiţi în prezent? cartier/strada  

SD2. Genul respondentului 

SD3. în ce grupa de vârstă vă încadraţi? 

SD4. Care este ultima şcoală pe care aţi absolvit-o?  

SD4.b. Dacă Alta, detaliaţi sau justificaţi alegerea 

SD5. Care este ocupaţia dumneavoastră în prezent? 

SD6. Unde se află locul dumneavoastră de muncă? 

SD6.b. Dacă altă localitate sau alt judeţ, detaliaţi 

SD7. în care dintre următoarele clase de venit se încadrează venitul dumneavoastră total 

lunar? 

SD8. în cazul în care sunteţi de acord să fiţi contactat şi în alte etape ale procesului de 

realizare a strategiei, vă rugăm să ne transmiteţi adresa dumneavoastră de e- mail / numărul 

dumneavoastră de telefon: 

 

 

 

 

 



 

 

MODUL ÎN CARE VEDEȚI MUNICIPIUL ȘI ZONA ÎN CARE LOCUIȚI 

 

Q1 - Care consideraţi că sunt cele mai importante 3 probleme ale municipiului Codlea? 

Q2 - Dar cele mai importante aspecte pozitive? 

Q3 - Care consideraţi că sunt cele mai importante măsuri pe care administraţia publică 

locală ar trebui să le implementeze pentru dezvoltarea comunităţii Dvs.? Vă rugăm să 

acordaţi o notă de la 1 (cel mai puţin important), la 5 (cel mai important) pentru următoarele 

criterii: 

Q4 - Care sunt principalele motive pentru care locuiţi aici? (sau alegeţi să locuiţi aici în 

continuare). Vă rugăm să daţi o notă de la 1 (cel mai puţin important), la 5 (cel mai 

important) pentru următoarele criterii: 

Q4.b. - Dacă Altele, vă rugăm detaliaţi: 

Q5 - Aveţi acces facil la următoarele categorii de dotări în zona în care locuiţi? 

Q6. Pentru ce servicii publice/ activităţi preferaţi să vă deplasaţi în municipiul Braşov, în 

detrimentul municipiului Codlea, şi de ce? 

Q7 - Cât de mulţumit(ă) sunteţi de următoarele servicii publice din municipiu: 

Q8 - Acordaţi note de la 1 la 5, în funcţie de cât de mulţumit(ă) sunteţi de infrastructura de 

transport din municipiul Codlea, unde 1 înseamnă foarte nemulţumit, iar 5 foarte mulţumit: 

Q9 - Cât de frecvent utilizaţi, pentru deplasările curente (zilnice, săptămânale) următoarele 

mijloace de transport: 

Q9.b. - Dacă Altele, detaliaţi sau justificaţi alegerea 

Q10 - Presupunând că infrastructura de transport ar permite utilizarea eficientă a oricărui 

mijloc de transport, aţi prefera să folosiţi pentru deplasările zilnice: 

Q11.b. - Dacă Altele, detaliaţi sau justificaţi alegerea: 

Q12 - Dacă utilizaţi/ aţi utilizat serviciile sistemului de învăţământ din municipiul Codlea, 

bazat pe experienţa dumneavoastră directă sau ca părinte, cât de mulţumit(ă) sunteţi de: 

Q13 - Dacă utilizaţi/ aţi utilizat serviciile sistemului de sănătate din municipiul Codlea, bazat 

pe experienţa dumneavoastră directă, cât de mulţumit(ă) sunteţi de:  

Q14 - Din câte stiti, care dintre următoarele servicii de asistentă socială sunt disponibile în 

zona unde locuiţi? 

Q15 - Cât de mulţumit(ă) sunteţi de oferta privind petrecerea timpului liber din municipiul 

Codlea? 



 

 

Q16 - Care consideraţi că sunt cele mai importante oportunităţi de petrecere a timpului liber 

din municipiul Codlea? 

Q17 - Care consideraţi că sunt cele mai importante evenimente culturale care au loc în 

municipiul Codlea? 

Q18 - Vă rugăm să menţionaţi orice alte aspecte şi propuneri pe care le consideraţi relevante 

pentru Strategia de Dezvoltare a municipiului Codlea: 

Q19 - Cum apreciaţi modul în care administraţia locală a gestionat criza cauzată de 

pandemia cu COVID-19, până în prezent? 

Q20 - Ce măsuri consideraţi ca ar trebui să adopte administraţia locală pentru a creşte gradul 

de conştientizare al populaţiei cu privire la măsurile de protecţie necesare în perioada 

pandemiei de COVID-19? 

Q21 - în ce măsură restricţiile impuse de administraţia centrală / locală, în perioada 

pandemiei de COVID-19, au afectat accesul dvs. la dotările şi serviciile publice (farmacie, 

cabinet medical, magazin de cartier etc) din zona în care locuiţi? 

Q22 - în ce măsură restricţiile impuse de administraţia centrală / locală, în perioada 

pandemiei de COVID-19, au făcut posibilă desfăşurarea activităţilor de muncă la domiciliu/ 

telemuncă? 

 

INTERPRETAREA CHESTIONARELOR 

 

Universul cercetării a fost reprezentat de persoane care locuiesc în municipiul Codlea. Datele 

prezentate în acest raport constituie o resursă unică pentru factorii de decizie politică, permițând 

măsurarea progresului în timp și facilitând identificarea atât a succeselor, cât și a lacunelor în 

politicile puse în aplicare. Astfel de constatări sunt vitale pentru formularea unor măsuri 

eficiente. Chestionarele au fost completate în format online de catre respondenți prin 

intermediul platformei Google Forms. 

Analiza chestionarului 

În urma analizării chestionarelor, avem un numrăr de 203 respondenți. Prima întrebare a urmărit 

departajarea persoanelor care locuiesc în municipiul Codlea. Ținând cont că scopul final a fost 

analiza nevoilor comunității din municipiul Codlea, prima întrebare a făcut departajarea – cei 

care nu aveau domiciliul în municipiul Codlea au fost eliminați din cercetare.  

 



 

 

 

După cum se poate observa mai sus, respondenții locuiesc în Cartierul Măgura, Cartierul 

Colorom, Strada Lunga, Strada Laterala, Cartierul 9 Mai, Strada Gării, Cartierul Garoafelor etc. 

Așadar, avem acoperită o are mare a orașului pentru a putea continua analiza nevoilor 

cetățenilor. Cea de-a doua întrebare face referire la genul respondentului.  

 

 

Așa cum se poate observa, respondenții sunt în proporție de 57% femei și 43% bărbați. Dacă 

analizăm datele prezentate în capitolul ”2.1.1 Numărul și dinamica populației”, observăm că 

structura pe sexe a populației cu domiciliul în Municipiul Codlea, la 1 ianuarie 2021, indică o 

populație de sex masculin de 12.501 persoane, reprezentând 48,66% din total și o populație de 

sex feminin de 13.191 persoane, reprezentând 51,34% din total. La nivel național se 
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SD1. În ce zonă locuiți în prezent? cartier/strada 

Cartierul Magurii Cartierul Colorom Str. Lunga Str. Noua
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SD2. Genul respondentului

Feminin

Masculin



 

 

înregistrează o pondere ușor mai mare a populației masculine, de 49,60%, însă balanța este mai 

echilibrată în Municipiul Codlea, față de alte localități din Zona Metropolitană, cea mai mare 

diferență fiind înregistrată în municipiul Brașov (6,22%). Numărul femeilor care au completat 

acest sondaj de opinie este mai mare decat cel al bărbaților, dar nu este o diferență semnificativă 

care ne poate pune în pericol cercetarea.  

 

Întrebarea cu numărul 3 încadrează respondenții în grupele de vârsta după cum urmează:  

• 0% - sub 15 ani 

• 9,9% - între 15 și 24 de ani 

• 17,2% - între 25 și 34 de ani 

• 36,5% - între 35 și 44 de ani 

• 20,2% - între 45 și 54 de ani 
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• 12,3% – între 55 și 64 de ani 

• 3,9% - peste 65 de ani 

 

Observăm că ponderea ce mai mare o au persoanele între 35 și 44 de ani în proporție de 36,5% 

urmată de respondenții cu vârste cuprinse între 45 și 54 de ani în proporție de 20,2%.  

Totodată, din întrebarea numărul 4 din capitolul de date socio-demografice, ne arată că în 

proporție de 65% dinre persoanele care au răspuns la acest sondaj au terminat studiile 

universitare, iar 21,2% dintre aceștia au finalizat și studiile postuniversitare. Ținând cont că rata 

abandonului școlar este destul de mare în România, se poate observa ca 26,8% dintre 

respondenți au finalizatat studiile liceale, rămânand doar 3% dintre persoanele care au bifat 

finalizarea școlii gimnaziale. Întrebarea cu numărul 4.b ”Dacă varianta dumneavăastră nu se 

regasește mai sus, vă rugăm detaliați avem răspunsuri precum „școala profesională” (se 

încadreaza la studii liceale finalizate) sau „școala postliceală” (se încadrează la studii liceale 

sinalizate, deoarece nu poți urma o școală postliceală fără a finaliza studiile).  

Vârful pirmamidei este atins la 90 de respondenți care au terminat studiile universitare. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1

SD3. În ce grupa de vârstă vă încadrați? 

peste 65 ani 55-64 ani 45-54 ani 35-44 ani 25-34 ani 15-24 ani sub 15 ani



 

 

 

Întrebarea cu numărul 5 face referire la ocupația respondenților. În cea mai mare proporție 

aceștia lucrează în sistemul privat, proporțiile fiind după cum urmează: 

• 47,3% dintre respondenți lucrează în sistemul privat 

• 32% dintre respondenți lucrează în sistemul bugetar 

• 6,4% dintre respondenți sunt pensionari 

• 5,9% dintre respondenți sunt patroni, directori sau administratori 

• 5,4% dintre respondenți sunt studenti 

• 2,5% dintre respondenți sunt lucrători pe cont propriu 

• 1% dintre respondenți au bifat răspunsul inactiv 

• 0% dintre respondenți sunt șomeri 
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SD4. Care este ultima școală pe care ați absolvit-
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Întrebarea cu numărul 5 acoperă întrebarea numărul 4 prin fixarea în spațiu a locului de muncă 

după cum urmează: 

• 116 respondenți lucrează în municipiul Codlea 

• 75 respondenți lucrează în județul Brașov 

• Restul de 12 respondenți lucrează în alt județ.  

Chiar dacă în România rata șomajului este mai mare decât ar trebui, de luat în considerare este 

faptul că din cele 203 persoane care au completat acest sondaj de opinie niciuna dintre acestea 

nu se află în situația de a fi șomer. 
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SD5. Care este ocupația dumneavoastră în prezent? 

Angajat în sistemul bugetar
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Lucrător pe cont propriu
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Întrebarea cu numărul 6.b arată că aproape jumătate dintre persoane lucrează în Brașov, un sfert 

lucrează în Ghimbav iar restul sunt împărțiți în diferite zone.  
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SD6. Unde se află locul dumneavoastră de muncă? 



 

 

Întrebarea cu numărul 7 face referire la veniturile pe care cetățenii municipiului Codlea le au: 

 

Diagrama prezentată mai sus arată că în proporție de 35,6% dintre respondenți au salarii 

cuprinse între 2500 și 4000 de lei iar ponderea este prezentată mai jos: 

• 35,6% dintre respondenți au venituri cuprinse între 2500 și 4000 de lei 

• 28,6% dintre respondenți au venituri peste 4000 de lei 

• 18,2% dintre respondenți au venituri între 1500 de lei și 2500 de lei 

• 10,8% dintre respondenți au preferat să nu răspundă 

• 3,9% dintre respondenți au venituri între 800 și 1500 de lei 

• 2% dintre respondenți au mai putin de 800 de lei 

În ultima întrebare din capitolul de date socio-demografice am primit datele celor interesați să 

participe în continuare la procesul de realizare a strategiei. Menționăm că datele de identificare 

ale acstora vor rămâne anonime, urmând să fie contactați în continuare pentru acordul GDPR. 

Aproximativ 50% dintre aceștia ne-au furnizat datele de contact fiind interesați să fie contactați 

și în alte procesului de realizare a strategiei. 

SD7. În care dintre următoarele clase de venit se încadrează 
venitul dumneavoastră total lunar? 

Mai puțin de 800 RON 800-1500 RON 1500 - 2500 RON

2500 - 4000 RON Peste 4000 RON Nu știu/Refuz



 

 

Cea de-a doua parte a sondajului de opinie (capitolul al II-lea) ne va ajuta să înțelegem modul 

în care cetățenii văd municipiul și zona în care aceștia locuiesc. Prima întrebare ne ajută să 

identificăm principalele probleme ale municipiului Codlea. Așadar, mai jos se pot găsi 

răspunsurile deschise ale cetățenilor: 

 

 



 

 

 

 

În continuare sunt reprezentate grafic principalele probeleme pe care le-am identificat prin 

intermediul tuturor răspunsurilor: 



 

 

 

Din câte se poate obseva mai sus, problema comună a respondenților este legată de 

infrastructură, de curățenie, trafic și canalizare. Așdar, în strategia de dezvoltare a municipiului 

Codlea urmează să fie incluse aceste aspecte.  

Totuși, foarte util în cercatare este să aflăm și aspectele pozitive ale municipiului Codlea. 

Așadar, întrebarea cu numărul doi face referire la cele mai importante aspecte pozitive ale 

acestuia: 

• În cea mai mare parte oamenii au gasit aspecte pozitive din punct de vedere al 

mediului unde se pot recrea (parcuri, casa de cultura, natura, muzeul) 

• Totuși, o parte dintre răspunsuri sunt: nu prea sunt, nu stiu ce sa răspund, nu am, n/a. 
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Q1 - Care considerați că sunt cele mai importante 3 

probleme ale municipiului Codlea? 

Infrastructura Curatenia Traficul Lipsa cresei Iluminatul Strandul Canalizarea Apa



 

 

 

Se poate observa faptul că în proporție de 26% dintre respondenți sunt mulțumiți de partea de 

cultură din municipiul Codlea.  

Întrebarea cu numărul trei îndeamnă respondenții în a da o notă de la 1 (cel mai puțin important) 

până la 5 (cel mai important), așadar mai jos avem reprezentate graficele: 

 

 

 

 

• Primul grafic arată că 

mijloacele de transport 

au luat punctaj peste 3 

de la 156 de persoane. 
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Q2 - Dar cele mai importante aspecte pozitive? 

Curatenia Muzeul Natura Pozitionarea geografica Casa de Cultura Parcuri Altele
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• Cel de-al doilea grafic 

despre construcția de noi 

trasee de piste pentru 

bicicliști si alei pietonale a 

primit nota 5 de la 60 de 

persoane, fiind urmat de 

nota 4 de la 42 de persoane 

și de nota 3 de la 43 de 

persoane. Nota 1 a fost 

bifată de un număr de 32 

de persoane, care 

consideră mai putin 

important acest aspect.  

 

 

 

• Cel de-al treilea grafic 

referitor la construcția de 

noi unități de învățământ a 

fost completat cu nota 5 de 

peste 50% dintre 

respondenți și doar 7,8% 

au bifat nota 1. 

  

1 2 3 4 5

32

26

43 42

60

Construcția de noi trasee de piste 

pentru bicicliști și alei pietonale, 

precum și modernizarea celor 

existente 

1 2 3 4 5

16 14

35
31

107

Construcția de noi unități de 

învățământ (creșe, grădinițe, școli, 

licee) și modernizarea celor 

existente 



 

 

 

 

• Graficul cu numărul 

4 arată că peste 

50% dintre 

persoane consideră 

necesară 

modernizarea 

infrastructurii de 

sănătate.  

 

 

 

 

 

• Cel de-al cincilea 

grafic face referire la 

modernizarea 

infrastructurii de 

servicii sociale. 82 

dintre respondenți 

au dat nota maximă 

acestei afirmații.  
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• Graficul cu numărul șase 

arată că peste 70% dintre 

persoane au bifat 

calificativul 3, 4 sau 5, ceea 

ce ne ajută să întelegem ca 

reabilitarea și modernizarea 

spațiilor publice, spații 

verzi, spații dintre blocuri 

etc., sunt importante pentru 

aceștia.  

 

 

 

 

• Graficul cu numărul șapte 

arată faptul că balanța este 

înclinată către dorința de a se 

organiza evenimente culturale 

și sportive, dar totuși există 

53 de persoane care au bifat 

nota 1 și 2. 
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• Prin cel de-al optulea 

grafic se dorește 

aflarea părerii 

cetățenilor în legatură 

cu îmbunătățirea 

planificării și 

controlului noilor 

dezvoltări imobiliare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Extinderea rețelelor de 

utilități publice este 

graficul cu numărul 9 

unde aproape 50% 

dintre cetățeni au bifat 

nota 5.  
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• Ultimul grafic are drept scop 

crearea de locuri de muncă în 

municipiul Codlea. Așadar, 

119 respondenți au bifat nota 

5. Cei mai puțini dintre 

respondenți au bifat nota 2, 

fiind urmați de 10 cetățeni 

care au bifat nota 1. 

 

 

 

 

 

 

Întrebarea cu numărul 4 face referire la principalele motive pentru care cetățenii locuiesc în 

muncipiul Codlea.  Mai jos sunt înșirate un număr de zece afirmații la care cetățenii au trebuit 

să răspundă cu note de la 1 (cel mai puțin) la 5 (cel mai important). Așadar, din analiza 

graficelor se poate observa faptul că principalul motiv al locuitorilor din municipiul Codlea 

nu este din cauza locului de muncă, mai exact, 64 de persoane consideră asta, iar în 

conradictoriu, exista 63 de persoane care au bifat nota 5 pentru apropierea de locul de muncă. 

Accesul la servicii de educație este de asemenea bifat cu nota 1 de catre 66 de respondenți, 

dar îndeaproape de acesta sta nota 3 cu un număr de 50 de respondenți. Din nefericire, 

accesul la serviciile de sanatate este notat cu nota 5 de doar 29 de persoane. Accesul la 

evenimente culturare alaturi de accesul la servicii de recreere și agrement sunt catalogate 

într-o mare măsură de către respondenți ca cel mai puțin important motiv pentru care aceștia 

locuiesc în municipiul Codlea. Pentru mediul curat primează nota 3. Pentru prețul locuinței 

nota 3 este bifata de catre 54 de persoane, fiind urmată de nota 1 care este bifată de 46 de 

persoane. Totuși, calitatea locuirii este cea mai apreciată iar costul taxelor este bifat de către 

cetățeni ca fiind mediu cu nota 3. Când vine vorba de viața socială, 58 dintre persoane au 
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bifat nota 3 și 56 de persoane au bifat nota 1. Transportul public de asemenea nu este motivul 

pentru care oamenii locuiesc în municipiul Codlea. 
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Întrebarea cu numărul 4.b a sunt răspunsurile particularizate ale respondenților în care 10 

persoane au spus că familia îi ține în 

municipiul codlea și faptul că este orașul lor 

natal.  

Cea de-a cincea întrebare din al doilea capitol 

dorește să afle de la respondenți accesul la 

facilitățile din zona în care locuiesc.  

 

Accesul la grădiniță, creșă și școlă este facil 

pentru o mare parte dintre cetățeni, dar trebuie 

sa luăm în considerare faptul că există un total 

de 14 persoane care consideră accesul la 

educație dificil.  
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La liceu se ajunge de asemenea 

îndeajuns de ușor și doar 5 dintre 

respondenți nu au acces la școală. 

       

 

 

 

Pentru unitățile medicale 

există acces facil pentru minim 

65% dintre persoane. Există un 

număr de 11 respondenți care 

au bifat răspunsul ”nu am 

acces” și un număr de 16 

persoane care au răspuns „nu 

știu/ nu răspund”. 
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Accesul la magazinele de cartier, piața agroalimentară, magazin tip super-market, restaurant 

este facil pentru mare parte dintre respondenți, dar trebuie luat în considerare faptul ca exista 

ăersoane care au bifat și răspunsul „dificil”. 
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Stațiile de transport în comun sunt în proporție de 50% facile pentru cetățenii din Codlea, dar 

trebuie să luăm în considerare faptul că există persoane care nu au acces sau au un acces dificil. 

Totuși, dacă accesul la mijloacele 

de transport în comun ar fi 

remediat, toate subpunctele 

menționate mai sus ar putea ajuta 

la dezvoltarea municipiului 

Codlea.  

Cea de-a șasea întrebare este 

referitoare la serviciile publice/ 

activitățile pentru care cetățenii 

sunt nevoiți să se deplaseze în 

municipiul Brașov în detrimentul municipiului Codlea. Așadar, într-o foarte mare propoție, 

cetățenii preferă să meargă în municipiul Brașov pentru servicii medicale.  
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Întrebarea cu numărul 7 are drept scop aflarea nemulțumirilor cetățenilor din municipiul 

Codlea.  
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Majoritatea răspunsurilor de mai sus arată că majoritatea cetățenilor sunt muțumiți și foarte 

puțini dintre aceștia foarte mulțumiți. De menționat este că pete 50% dintre respondenți sunt 

nemulțumiți și foarte nemulțumiți în legatură cu curățenia și managementul deșeuilor. 

 

Întrebarea cu numărul 8 se referă la notele pe care le dau cetățenii în funcție de mulțumirea lor 

față de infrastructura de transport din municipiul Codlea, unde 1 înseamnă foarte nemulțumit, 

iar 5 foarte mulțumit. 
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Luând în considerare răspunsurile 

primite anterior, se poate observa cu 

ușurință faptul că cetățenii nu sunt 

100% mulțumiți de infrastructură, 

așadar prin întrebarea cu numărul nouă 

am dorit să detaliem cât de dese sunt 

deplasările cu mijloacele de transport. 

Așadar, primul grafic aferent acestei 

întrebări este despre cât de des folosești 

automobilul personal, unde, în 

proporție de 62% dintre respondenți au 

bifat că-l folosesc zilnic.  

77 dinre respondenți afirmă că nu 

folosesc transportul în comun 

niciodată, 48 dintre respondenți nu 

folosesc decât lunar și doar 11 dintre aceștia îl folosesc când afară ninge.  

  



 

 

 

 

 

Conform răspunsurilor, 95 

dintre persoane nu merg cu 

bicicleta niciodată și un număr 

de doar 13 persoane ne-au 

comunicat faptul că merg cu 

bicicleta zilnic. 

 

 

 

 

 

 

 

Peste 50% dintre cei care au 

completat sondajul preferă să 

meargă pe jos zilnic și aproximativ 

20% dintre aceștia săptămânal. 

 

 

 

 

 



 

 

Ținând cont că răspunsurile de la întrebarea anterioară au fost restrictive, întrebarea numărul 

4.b a avut scopul de a aduce argumente în plus dacă este cazul. Așadar, 4 persoane au menționat 

că folosesc taxiul, 1 persoană folsește trenul și alte 2 persoane trotineta. 

 

Întrebarea cu numărul 10 înaintează o idee de viitor pentru a obține informații legate de cum se 

vor folosi cetățenii de infrastructura de transport dacă aceasta ar permite utilizarea eficientă. 
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Într-o proporție destul de mare, cetățenii preferă să meargă pe jos, așadar modernizarea 

trotuarelor și reabilitarea acestora ar fi un mare ajutor pentru comunitatea din municipiul 

Codlea. 5 dintre respondenți, la întrebarea 11 au menționat trotineta, dar cu mențiunea de a 

exista piste speciale pentru acestea. 

Așadar, finalizănd 

culegerea informațiilor 

referitoare la 

infrastructură, continuăm 

cu serviciile sistemului de 

învățământ. Obiectivele 

strategice naţionale în 

educaţie şi formare 

profesională de a oferi 
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servicii de consiliere pentru toţi elevii 

din sistemul de învăţământ 

preuniversitar, de a consolida 

competenţele cheie, precum şi de a 

promova şi de a recompensa excelenţa 

în educaţia şi formarea profesională 

iniţială oglindesc laitmotivul 

săptămânii europene a competenţelor 

profesionale, făcând învăţământul 

profesional şi tehnic să fie considerat o 

primă alegere. Mărirea rolului 

partenerilor sociali în elaborarea 

politicilor şi stabilirea mecanismelor de urmărire a carierelor absolvenţilor completează setul 

ambiţios de obiective. Așadar, întrebarea cu numărul 12 își dorește să știe principalele nevoi 

ale parintilor/ elevilor în ceea ce privește învățământul în municipiul Codlea. Calitatea cadrului 

didactic este foarte importantă, așadar se observă că 89 dinre respondenți au bifat că sunt 

mulțumiți, 31 

dintre ei sunt 

foarte mulțumiți 

și 2 dintre ei sunt 

foarte 

nemulțumiți. 

Legat de locurile 

în școli, 88 dintre 

persoane sunt 

mulțumite, 26 

sunt foarte 

mulțumite și 7 persoane sunt foarte nemulțumite. Totuși, când vine vorba de infrastructura și 

dotările școlii, 61 de persoane sunt mulțumite, 49 dintre respondenți au dat un răspuns neutru, 

45 dintre aceștia afirmă că sunt nemulțumiți și 9 dintre aceștia că sunt foarte nemulțumiți.  
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Numărul de grădinițe/ 

locuri în grădinițe este 

catalogat drept neutru de 

către 60 dintre 

respondenți, mulțumitor 

de către 54 de 

respondenți, 

nemulțumitor de către 41 

de respondenți și foarte 

nemulțumitor de către 6 

respondenți. 

Infrastructura și dotările 

din cadrul grădinițelor sunt văzute de către 69 dintre repondenți drept mulțumitoare. 
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Întrebarea cu numărul 13 face referire la utilizarea sistemului de sănătate din municipiul Codlea, 

bazat pe experiența directă a cetățenilor. 

 

Sistemul privat de sănătate este într-o continuă contradicție cu sistemul public. Graficele de 

mai sus arată faptul că oamenii sunt mai mulțumiți de sistemul privat decât cel public.  
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Calitatea serviciilor și dotărillor din mediul priva si cel public reprezentă de asementea o 

problemă. 88 dintre respondenți au bifat un răspuns neutru când vine vorba de calitatea 

serviciilor și dotărilor private de sănătate.  
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Disponibilitatea cadrelor medicale specializate din cadrul serviciilor publice arată că 44 dintre 

persoane sunt nemulțumite și 18 foarte nemulțumite în comparație cu sistemul privat unde sunt 

34 de persoane nemulțumite și 8 foarte nemulțumite. 
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Asistența socială este de asemenea un punct important în strategia de dezvoltare a municipiului 

Codlea, așadar considerăm că opinia celor care au completat chestionarul ne va ajuta să 

înțelegem mai bine disponibilitatea serviciilor de asistență socială. Așadar, mai jos sunt 

evidențiate răspunsurile primite din partea cetățenilor municipiului Codlea.  
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Analizând graficele, se poate observa că peste 50% dintre cetățeni, în cele mai multe cazuri nu 

știu dacă există 

cantina săracilor, 

ajutoare pentru 

încălzirea locuinței, 

asistență pentru 

minori, servicii 

destinate integrării 

persoanelor cu nevoi 

sociale etc. Așadar, 

vom avea în vedere 

înștiințarea acestora 

prin diferite 

miijloace. 

În ceea ce privește petrecerea timpului liber, mulți dinre respondenți sunt nemulțumiți sau au 

bifat răspunsul „neutru”. Exceptând bibliotecile, unde aproximativ 40% dintre persoane sunt 

mulțumite de modul în care își petrec timpul, restul evenimentelor precum evenimente 

culturale, concerte, vizite la muzee, cinematografie, piese de teatru, ștrandruri săli de sport sunt 
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catalogate drept nemulțumitoare și foarte nemulțumitoare de mare parte dintre respondenți. Mai 

jos sunt reprezentările grafice ale activităților antemenționate. 
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Din întrebarea cu 

numărul 16 aflăm că o 

parte dintre cetățenii 

municipiului Codlea 

preferă să petreacă 

timpul liber în natură: 

la picnic, în drumeții, 

plimbări prin oraș. 

Totuși exisă persoane 

care afirmă că „nu 

există/nu știu” 

activități pe care le pot face în municipiul Codlea. 

Întrebarea cu numărul 17 face referire la cele mai importante evenimente culturale care au avut 

loc în municipiul 

Codlea. Deoarece 

întebaea a avut 

răspunsuri 

deschise, 26 dintre 

persoane au 

catalogat teatrul 

ca un eveniment 

important, fiind 

urmat de zilele orașului și de evenimentele organizate la casa de cultură. Există răspunsuri 

„niciunul”, „nu știu” sau „nu sunt la curent, nu ma interesează”.  
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La întrebarea cu numărul 18 avem un număr de 117 răspunsuri în ceea ce privește aspecte și 

propuneri pe care respondenții le consideră relevante pentru Strategia de Dezvoltare a 

municipiului Codlea: 



 

 

 

După cum se poate observa cu ușurință, majoritatea respondenților își doresc ca municipiul 

Codlea să fie îmbunătățit prin diferite asepcte. Ordinea, curățenia, transportul și serviciile de 

curățenie par să fie principalele probleme cu care municipiul Codlea se confruntă. 

 



 

 

 

Deoarece criza cauzată de virusul COVID-19 este instaurată pe plan mondial, întrebarea cu 

numărul 19 este bazată pe modul în care administrația locală a gestionat această criză. Culoarea 

galben din graficele de mai jos arată că o pare din populație a catalogat modul de gestionare a 

acestei crize ca fiind „bun”.  
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10 dintre persoanele care au completat 

sondajul de opinie spun că sprijinirea 

categoriile sociale defaorizate  este 

foarte nesatisfăcătoare în timp ce 31 

dintre persoane afirmă că „nu știu/ nu 

răspund”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicarea restricțiilor la nivel 

județean/național este văzută foarte 

nesatisfăcătoare de către 13 respondenți, 

în timp ce 70 dintre aceștia consideră că 

aplicarea restricțiilor a fost bună și 27 de 

respondenți spun că a fost foarte bună. 
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Criza cauzată de coronavirus reprezintă o amenințare pentru economia europeană și pentru 

nivelul de trai al cetățenilor. În timpul acestei crize sanitare, este vital să protejăm nu numai 

sectoarele critice ale economiei, ci și activele, tehnologia și infrastructura noastră. Însă, înainte 

de toate, trebuie să protejăm locurile de muncă și lucrătorii. Întrebarea cu numărul 20 își dorește 

să afle care sunt principalele măsuri pe care ar trebui să le adopte administrația locală pentru a 

crește gradul de conștientizare al populației cu privire la măsurile de protecție necesare în 

perioada paneminei. Deoarece răspunsurile au fost deschise penru respondenți, după analiza 

acestora am observat faptul că 17 persoane își doresc campanii de vaccinare, alti respondenți 

consideră că virusul nu este o prioritate iar alți respondenți consieră că sancțiunile pot fi un 

lucru benefic pentru populație.  

 

Majoritatea persoanelor afirmă prin intermediul întrebării cu numărul 21 că nu au avut niciun 

impediment în a ajunge la serviciile publice (farmacie, cabinet medical, magazin de cartier, 

etc.). 



 

 

 

Întrebarea cu care sondajul despre nevoile cetățenilor din municpiul Codlea se încheie cu o 

întrebare referitoare la restricțiile impuse de administrația centrală/locală, în perioada 

pandemiei de COVID-19 în ceea ce privește desfășurarea activităților de muncă la domiciliu. 

 

Conform datelor de la Observatorul Organizației Mondiale a Muncii, actualizat până la 17 mai, 

tinerii au fost mai afectați de criza COVID-19, suferind consecințele sale în mai multe domenii: 

cu întreruperea programei educaționale sau de formare profesională, din cauza pierderii 

locurilor de muncă și, în consecință, a veniturilor și cu dificultăți mai mari în găsirea unui loc 

de muncă. Totuși, statisticile din municpiul Codlea arată că dintr-un număr de 114 răspunsuri, 

aproximativ jumătate nu au fost afectați.  

Concluzionând și susținând ideile prezentate mai sus, se poate observa cu ușurință nevoia pe 

care cetățenii din municipiul Codlea o au. Infrastructura drumurilor, serviciile de sănătate, 

curățenia sunt doar câteva dintre problemele pe care municipiul Codlea le are, probleme ce pot 

fi rezolvate printr-o strategie de dezvoltare locală.   
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12. VIZIUNEA STRATEGICĂ 

Viziunea strategică sintetizează sensul evoluţiei de dezvoltare a unei comunităţi şi determină 

direcţiei de transformare a viziunii în realitate. Viziunea privind dezvoltarea unei comunităţi, 

reprezintă o stare dorită, proiectată în viitor şi care configurează o posibilă şi aşteptată 

dezvoltare. Ea presupune o gândire dinamică şi capabilă care să evalueze pe termen lung şansele 

de dezvoltare pentru atingerea scopului dorit. Deşi, de multe ori, între viziune şi evoluţia 

ulterioară a acesteia există numeroase abateri, definirea viziunii reprezintă o condiţie pentru 

dezvoltarea oricărei comunităţi. 

În condiţiile unui mediu caracterizat printr-o dinamică crescută şi schimbări numeroase, în lipsa 

unei viziuni bine definite, evoluţia viitoare este nesigură. Formularea viziunii trebuie să se 

bazeze pe o serie de elemente care să îi asigure succesul şi credibilitatea. Astfel, starea ideală 

care se proiectează în viitor trebuie să fie înrădăcinată în prezent si trebuie să se aibă în vedere 

dificultăţile şi obstacolele la care este supusă atât comunitatea, cât si organizaţiile ei. Totodată, 

viziunea creată trebuie să genereze o atitudine de încredere în viitor şi în posibilităţile concrete 

de dezvoltare în sensul transformării viziunii propuse în fapte, stimulând participarea eficientă 

a tuturor factorilor care trebuie si pot să contribuie la schimbare. O viziune bună oferă 

posibilitatea tuturor membrilor, instituţii, organizaţii si chiar cetăţeni să îşi identifice interesele 

şi deci să-şi construiască motivaţia necesară pentru punerea ei în practică, fiind împărtăşită şi 

acceptată de toţi cei implicaţi. 

Viziunea de dezvoltare a Municipiului Codlea este generată de rezultatul Capitolului 1 - Analiza 

situaţiei existente din punct de vedere socio-economic, al mediului si al nivelului de echipare 

tehnică si socială, pornind de la datele analizate și situația actuală descrisă. În procesul de 

planificare strategică s-au desprins o serie de concluzii care pun bazele dezvoltării municipiului. 

Astfel, ca răspuns la oportunităţile de dezvoltare, viziunea pentru dezvoltare a Municipiului 

Codlea este concentrată pe regenerarea urbană a localității, regenerare care trebuie să aibă ca 

rezultat creșterea calităţii vieţii, înţelegând prin aceasta un mediu de viaţă curat si civilizat, 

ofertant pentru petrecerea timpului liber, susţinut de o infrastructură modernă si de accesul la 

servicii publice de bună calitate si pe creșterea economică ca rezultat al susţinerii mediului de 

afaceri existent și dezvoltarea unui sector puternic si dinamic al IMM-urilor locale. 



 

 

De asemenea, Municipiul Codlea îsi propune să îsi valorifice potenţialul cultural si turistic, 

devenind o destinaţie atractivă în peisajul multicultural regional, cu eforturile concentrate ale 

unei administraţii eficiente si eficace. 

Atingerea acestor obiective strategice asociază în mod obligatoriu interesul pentru dezvoltarea 

unei administraţii publice prompte si eficiente. 

Crearea unui mediu economic performant si competitiv reprezintă un deziderat major în 

fundamentarea planului de acţiuni al procesului de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală 

a Municipiului Codlea și implică automat o concentrare a forţelor tuturor participanţilor ce 

activeză în domeniul economic, atât în elaborarea măsurilor pentru realizarea creșterii dorite, 

cât si la punerea în practică a acestor măsuri. 

Un factor important în retenţia forţei de muncă si a populaţiei în general, îl reprezintă calitatea 

locuirii. Asigurarea unor condiţii decente de locuit si a unui mediu de viaţă ofertant, care să 

răspundă pretenţiilor ridicate ale cetăţeanului modern, european, reprezintă o prioritate a 

viziunii de dezvoltare, iar planul de măsuri propuse prin acest document strategic trasează liniile 

directoare ale acţiunilor pentru îmbunătăţirea aspectelor care ţin de calitatea locuirii: 

✓ Infrastructura edilitară de bază (apă, canalizare, electricitate, gaze, pieţe, siguranţa 

cetăţenilor, situaţii de urgenţă); 

✓ Infrastructura de transport; 

✓ Infrastructura culturală şi de petrecere a timpului liber. 

De asemenea, accesul populaţiei la serviciile publice şi calitatea acestora au o influenţă majoră 

în asigurarea satisfacţiei beneficiarilor finali, locuitorii municipiului. Măsurile propuse prin 

Strategia de Dezvoltare Locală vizează îmbunătăţirea condiţiilor oferite cetăţenilor prin 

serviciile de sănătate, serviciile de protecţie socială pentru persoanele cu nevoi speciale, 

educaţia populaţiei şi siguranţa civilă. 

Instituţiile administraţiei publice locale au ca obiective atât asigurarea unor servicii 

caracterizate de un înalt profesionalism bazate pe rezolvarea cât mai promptă a problemelor 

cetăţenilor, cât şi buna gospodărire a teritoriului administrat. 

Toate acţiunile care se vor întreprinde ca urmare a intrării în vigoare a Strategiei de Dezvoltare 

Locală nu vor avea un impact negativ asupra mediului înconjurător, protecţia mediului 



 

 

reprezentând o obligaţie asumată şi respectată de către toţi actorii participanţi la realizarea 

obiectivelor strategiei. 

Pe scurt, viziunea pentru dezvoltarea durabilă a Municipiului Codlea este rezumată astfel: 

 

 

  

Dezvoltarea Municipiului Codlea este centrată pe construcţia unui centru urban 

dinamic şi modern într-o localitate cu o istorie veche, care să îmbine calitatea 

locuirii şi dinamica mediului economic pentru confortul şi bunăstarea locuitorilor 

săi şi să faciliteze transformarea municipiului într-un centru de oportunităţi şi 

resurse pentru regiune, cât şi într-o destinaţie pentru turismul naţional. 



 

 

13. DIRECȚIILE ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 

13.1. DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 

Pentru atingerea acestei viziuni propunem o strategie de dezvoltare centrată pe două "direcţii 

strategice de dezvoltare", cărora le este asociat un "program prioritar", pentru 

implementarea cărora au fost identificate o serie de obiective strategice generale, care 

grupează fiecare axe prioritare transpuse în măsuri concrete de acţiune care vor contribui în 

mod direct la atingerea viziunii de dezvoltare a Municipiului Codlea. 

Obiectivele strategice sunt intercorelate, ceea ce înseamnă că măsurile referitoare la calitatea 

locuirii vor avea condiţionări asupra creşterii competitivităţii economice şi vor contribui şi la 

valorificarea potenţialului turistic. 

În acelaşi mod, măsurile de creştere a capacităţii administrative reprezintă îmbunătăţirea şi 

adaptarea actului public la nevoile actorilor economici şi la solicitările şi aşteptările locuitorilor. 

Astfel, dezvoltarea Municipiului Codlea are în vedere două direcţii strategice de dezvoltare, 

"regenerarea urbană a oraşului" şi respectiv "dezvoltarea mediului de afaceri local". Pentru 

că turismul este un domeniu care poate fi vizat în egală măsură de cele două direcţii strategice 

de dezvoltare, dar starea sa de dezvoltare actuală raportându-ne şi la potenţialul local, justifică 

propunerea unui "program prioritar de dezvoltare turistică" care să fie gestionat separat în 

mod special. 

 

Figura Nr. 190 - Structura conceptuală a direcţiilor de dezvoltare strategica şi a programului 

prioritar 

 



 

 

13.2. OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE DD I 

Regenerare urbană 

Această direcţie presupune planificarea unui set de demersuri de modernizare și dezvoltare prin 

proiecte noi, lucrări, intervenţii, decizii, hotărâri, etc. ale căror finalitate trebuie să fie 

restructurarea, înnoirea si modernizarea Municipiului Codlea. Este important ca pe lângă 

înnoire si modernizare, principiul de iniţiere şi implementare a tuturor acţiunilor să sprijine 

direct "crearea oraşului inteligent". 

Conceptul de "Oraşul inteligent" / "Smart city" trebuie înţeles ca un ansamblu de infrastructuri 

urbane modernizate şi eficientizate energetic, conectate funcţional şi tehnologic cu zonele de 

muncă, petrecere a timpului liber şi servicii conexe, cu soluţii informatice noi pentru 

comunicare şi accesul la serviciile publice curente. 

Obiectivul Strategic 1 – Modernizarea infrastructurii urbane - a structurilor existente, a 

infrastructurii de drumuri, a clădirilor, finalizarea modernizării infrastructurilor de utilităţi şi a 

transportului public. Acest obiectiv strategic grupează intervenţii în următoarele axe prioritare: 

➢ AP 1.1 - Dezvoltarea infrastructurii reţelelor tehnico-edilitare (apă, canalizare, 

salubritate, electricitate, distribuţie gaze, pieţe, siguranţa cetăţenilor, situaţii de urgenţă); 

➢ AP 1.2 - Dezvoltarea mobilităţii şi modernizarea infrastructurii de transport urban; 

➢ AP 1.3 - Construirea de locuinţe şi dezvoltarea proiectelor de reducere a consumului de 

energie; 

➢ AP 1.4 - Revitalizare urbană şi Reconversie şi refuncţionalizare terenuri, suprafeţe şi 

clădiri degradate, vacante sau neutilizate. 

Obiectivul Strategic 2 – Creşterea calităţii locuirii, înţelegând prin aceasta tot ansamblul de 

nevoi de educaţie, asistenţă medicală, îngrijire, servicii de supraveghere a copiilor după şcoală, 

noi dotării educaţionale, dezvoltarea unor noi echipamente colective, a spaţiilor culturale si de 

recreere cu spaţii publice deschise şi dinamice, etc. Acest obiectiv strategic grupează intervenţii 

în următoarele axe prioritare: 

➢ AP 2.1 - Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale în oraş (noi servicii 

educaţionale, programe pentru copii, stimulare formării şi perfecţionării cadrelor 

didactice, etc), sprijinirea adaptării sistemului educaţional la cerinţele angajatorilor; 

➢ AP 2.2 - Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de sănătate (dotarea spitalului, 

serviciul de urgenţe, program atragere a cadrelor medicale); 



 

 

➢ AP 2.3 - Dezvoltarea serviciilor sociale; 

➢ AP 2.4 - Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber, a programelor 

culturale şi de agrement a locuitorilor. 

Obiectivul Strategic 3 – Dezvoltarea administraţiei publice locale, obiectiv care acoperă 

creşterea capacităţii de planificare şi implementare eficientă a proiectelor, creşterea 

competenţelor resurselor umane, întărirea capacităţii locale de planificare şi de punere în 

practică a planurilor, măsurilor, proiectelor de dezvoltare, parteneriatelor, etc. şi digitalizarea 

serviciilor şi relaţionarea cu diversele structuri locale, de exemplu e-Administraţie, e-Sănătate 

şi e-Învăţare/formare profesională, inclusiv platformele de consultare on-line, etc. - 

complementar cu o campanie de învăţare şi exersare a cetăţenilor, organizaţiilor, entităţilor 

publice şi private, a noilor medii şi competenţe necesare şi cu dinamizarea vieţii societăţii civile 

din comunitatea codleană. Acest obiectiv strategic grupează intervenţii în următoarele axe 

prioritare: 

➢ AP 3.1 - Creşterea capacităţii administrative; 

➢ AP 3.2 - Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor publice, digitalizare urbană; 

➢ AP 3.3 - Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului; 

➢ AP 3.4 - Dinamizarea vieţii societăţii civile din comunitate. 

 

13.3. OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE DD II 

Dezvoltarea mediului de afaceri local 

Dezvoltarea mediului de afaceri are în vedere două componente principale: susţinerea mediului 

de afaceri existent şi dezvoltarea unui sector al IMM-urilor locale puternic şi dinamic, important 

în ponderea veniturilor locale, capabil să se adapteze rapid la contextul economic şi social 

naţional şi european şi care să diversifice oferta de locuri de muncă şi nivelul de calificări cerut. 

Obiectivul Strategic 4 – Susţinerea mediului de afaceri existent, are în vedere în special 

sectorul industrial care absoarbe majoritatea forţei de muncă locale şi care are nevoie de un 

parteneriat solid cu administraţia atât pentru un dialog eficient, cât şi de sprijin în funcţionare 

şi dezvoltare, dar şi pentru medierea relaţiei cu comunităţile învecinate pentru accesul forţei de 

muncă şi transportul de mărfuri. Acest obiectiv strategic grupează intervenţii în următoarele 

axe prioritare: 



 

 

➢ AP 4.1 - Sprijin acordat dezvoltării în continuare a agenţilor economici existenţi; 

➢ AP 4.2 - Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor, mai ales a acelora care utilizează resurse 

umane calificate; 

➢ AP 4.3 - Sprijin acordat pentru dezvoltarea clusterelor, centrelor de afaceri, 

parteneriatelor cu accent pe cercetare-inovare şi crearea de noi locuri de muncă. 

Obiectivul Strategic 5 – Dezvoltarea înteprinderilor mici şi mijlocii, este un demers care 

are în vedere în special stimularea înfiinţării de noi inteprinderi în domeniile cu impact 

semnificativ asupra situaţiei economice sociale şi culturale a comunităţii (cum sunt turismul, 

tehnologia informaţiei, serviciile, micile meştesuguri etc.). Complementar trebuie dezvoltat un 

program de dezvoltare a spiritului antreprenorial, cu sprijinirea accesului noilor întreprinderi la 

diverse surse de finanţare şi a unor structuri tip cluster, incubator de afaceri şi acceleratoare de 

afaceri, pentru ajutarea noilor start-up-uri. Programe de susţinere a dezvoltării prin sprijinirea 

accesului la programe de finantare, resurse, etc. Acest obiectiv strategic grupează intervenţii în 

următoarele axe prioritare: 

➢ AP 5.1 - Sprijinirea creării de noi unităţi de producţie în sectoarele productive cu 

potenţial ridicat de creştere, a celor care utilizează tehnologii cu potenţial de dezvoltare 

inteligentă; 

➢ AP 5.2 - Dezvoltarea de infrastructuri noi pentru afaceri (programe tip start-up, 

incubatoare de afaceri, zone de dezvoltare noi); 

➢ AP 5.3 - Atragerea de investitori şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă pentru aceștia. 

13.4. OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE – PP III 

Program strategic de dezvoltare turistică 

Datorită situaţiei atipice în care Municipiul Codlea, ce are un potenţial turistic divers, putând 

acoperi o diversitate de tipuri de turism cu obiective naturale şi monumente istorice, cu 

elemente de decor care creează farmecul local, specific zonelor transilvănene, cu o reţea de 

trasee de biciclete în continuă extindere, cât şi cu o agendă culturală locală variată, însă cu o 

slabă dezvoltare a infrastructurii de primire turistică, cât şi a serviciilor conexe industriei, 

programul are în vedere două direcţii care trebuie urmărite concomitent. 



 

 

Obiectivul Strategic 6 – Dezvoltarea infrastructurii de cazare şi de servicii turistice, prin 

sprijinirea accesului la programele de pregătire şi formare. Acest obiectiv strategic grupează 

intervenţii în următoarele axe prioritare: 

➢ AP 6.1 - Stimularea dezvoltării activităţilor din industria ospitalităţii şi a competenţelor 

necesare lucrătorilor şi managerilor din aceasta; 

➢ AP6.2 - Punerea în valoare a patrimoniului cultural al municipiului în scopul creşterii 

atractivităţii turistice a acestuia. 

Obiectivul Strategic 7 - Realizarea unui concept de dezvoltare turistică şi a unui program 

de promovare la nivel naţional şi chiar european. Acest obiectiv strategic grupează 

intervenţii în următoarele axe prioritare: 

➢ AP 7.1 - Realizarea unei analize şi a unei strategii de promovare turistică; 

➢ AP 7.2 - Program de promovare turistică a oraşului. 

  



 

 

14. PLAN DE ACȚIUNE ȘI LISTĂ DE INTERVENȚII 

14.1. PLAN DE ACŢIUNE 

Implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală presupune implicarea activă a 

tuturor factorilor interesaţi de progresul economic şi social al municipiului Codlea: instituţii 

publice, organizaţii, asociaţii, investitori şi cetăţeni ai judeţului. 

Adoptarea strategiei reprezintă un prim pas în demersul de continuare a dezvoltării durabile a 

municipiului, implementarea acesteia fiind condiţionată de existenţa unor mecanisme de 

implementare, monitorizare şi evaluare definite clar şi transparent. 

Planul de acţiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea paşilor care trebuie 

parcurşi, a termenelor, instrumentelor manageriale şi cheltuielilor necesare implementării 

strategiei: 

Acţiune 1: Stabilirea structurii de implementare a strategiei 

1.1 Nominalizarea unui Responsabil sau a unei Echipe responsabile pentru 

implementarea strategiei, care să coordoneze procesul de implementare. 

1.2 Nominalizarea direcţiilor din cadrul Primăriei responsabile de implementarea 

proiectelor aferente obiectivelor strategice sau axelor prioritare corelate cu activitatea 

desfăşurată. Chiar dacă implementarea unor proiecte presupune o colaborare tip circuit între 

direcţii (ex. Direcţia Arhitect Şef - Direcţia Patrimoniu), nominalizarea unui singur responsabil 

pentru urmărirea implementării proiectului şi monitorizarea indicatorilor atinşi este abordarea 

cea mai eficientă. 

1.3 Stabilirea procedurilor de lucru pentru monitorizarea şi evaluarea progresului 

intervenţiilor propuse reprezintă un proces care contribuie în mod direct la succesul 

implementării strategiei de dezvoltare a municipiului. Procedura de lucru va prezenta concis 

următoarele aspecte: 

• CINE (desemnare persoană şi direcţie/compartiment) elaborează periodic 

stadiul implementării strategiei şi centralizează informaţiile primite din partea celorlate direcţii 

implicate; cine monitorizează stadiul indicatorilor, problemele apărute / lecţiile învăţate şi 

transmite informaţiile către responsabilul cu implementarea strategiei; 

• CE se monitorizează - stabilirea indicatorilor de realizare şi de rezultat, a ţintelor 

dorite în acord cu obiectivele propuse; 



 

 

• CUM se monitorizează - stabilirea surselor din care se preiau datele pentru 

indicatorii de realizare şi de rezultat urmăriţi; formatul în care se raportează şi în care se 

centralizează aceste date; 

• CÂND - stabilirea momentelor în care se face raportarea şi centralizarea 

informaţiilor; stabilirea termenelor pentru realizarea analizelor intermediare care pot conduce 

la necesitatea de actualizare a strategiei. 

Acţiune 2: Alocarea resurselor 

2.1 Alocarea resurselor umane implicate în acest proces, cu trasarea clară a 

responsabilităţilor pentru implementarea fiecărui proiect / măsură din lista celor propuse. 

2.2 Alocarea resurselor financiare este esenţială pentru succesul implementării unei 

strategii. Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate periodic surse de finanţare interne 

sau externe. 

Acţiune 3: Monitorizare si raportare 

Monitorizarea reprezintă colectarea sistematică de date privind indicatori specificaţi, pentru a 

le oferi actorilor implicaţi în implementarea strategiei precum si responsabililor pentru 

implementarea stratgiei o indicaţie despre progresele înregistrate si gradul de atigere a 

obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală. 

Pentru monitorizarea strategiei este necesară identificarea clară a surselor de culegere a datelor 

cu privire la progresul indicatorilor de realizare si de rezultat propuşi. 

3.1 Raportarea informaţiilor - presupune colectarea şi transmiterea acestor date pe 

fluxul procedural stabilit pentru implementarea strategiei. 

3.2 Analiza informaţiilor - Datele astfel colectate trebuie analizate şi evaluate pentru 

a estima dacă intervenţiile propuse conduc către obiectivele propuse sau dacă necesită 

modificări. 

Se recomandă analize semestriale cu privire la progresul înregistrat în implementarea 

proiectelor şi în atingerea indicatorilor de realizare şi de rezultat, eventual în ajustarea acestora 

în funcţie de schimbările contextului socio-economic. 

Rapoarte cu privire la stadiul implementării strategiei pot fi făcute publice, pentru o mai bună 

informare a cetăţenilor. 



 

 

Acţiune 4: Analiza intermediară a implementării strategiei 

4.1 Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. În lipsa resurselor 

pentru realizarea acestor analize, analiza intermediară documentată la jumătatea perioadei de 

implementare a strategiei poate fi un moment de reflecţie şi revizuire a strategiei. 

Situaţii care pot impune revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea surselor de 

finanţare ale proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de finanţare aferente perioadei 

2021 - 2027 sau după aprobarea strategiei judeţene / regionale, în urma căreia ar putea fi 

necesară o actualizare a proiectelor / măsurilor propuse în strategia municipiului. 

Acţiune 5: Evaluarea finală a implementării strategiei 

5.1 Evaluarea se desfăşoară la sfârşitul perioadei de planificare şi în momente de 

decizie esenţiale ale acesteia, pentru a estima performanţele planului de acţiuni în raport cu 

obiectivele propuse sau pentru a identifica necesitatea modificării proceselor de planificare. 

Rezultatele sunt utilizate în următoarea perioadă de planificare si pot ajuta la găsirea unor soluţii 

la întrebări cheie privind dezvoltarea durabilă. 

Figura Nr. 191 - Planul de acţiuni în vederea implementării strategiei217 

 

Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele strategice 

ale acesteia să fie translatate în indicatori de rezultat cu ţinte aferente. Intervenţiile propuse 

pentru implementarea strategiei vor avea definiţi indicatori de realizare. 

 
217 Sursa: prelucrarea consultantului 



 

 

Pentru a putea aprecia în ce măsură obiectivele strategice sunt atinse si strategia este eficientă, 

este definit un sistem integrat de indicatori de realizare si rezultat, prin intermediul căruia 

structura responsabilă de implementarea strategiei să poată evalua permanent progresul 

înregistrat în implementarea strategiei, să îsi dimensioneze constant resursele necesare si să 

acţioneze în direcţia cresterii eficienţei utilizării acestora. 

De asemenea, implementarea strategiei de dezvoltare durabilă se bazează, în pricipal, pe 

responsabilizarea direcţiilor de specialitate cu privire la implementarea proiectelor si măsurilor 

de acţiune propuse. 

Responsabilul sau Structura care coordonează implementarea strategiei trebuie să ia în 

considerare riscurile care pot sa apară în implementarea strategiei si să identificare posibile 

măsuri de prevenire a apariţiei acestora. 

Tabelul Nr. 85 – Riscuri in implementarea SDL Codlea 2021-2027 

Riscuri Posibile măsuri de atenuare a riscurilor 

Lipsa resurselor financiare 

Planificarea anuală a resurselor 

financiare necesare implementării 

strategiei. 

Actualizarea semestrială a strategiei în 

vederea actualizării surselor de finanțare, 

în special a surselor de finanțare externă 

Întârzieri în implementare 

Stabilirea clară a resonsabilităților pentru 

implementarea strategiei. 

Monitorizarea semestrială a stadiului 

implementării strategiei. 

 

Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor și 

intervențiilor identificate în 3 niveluri de prioritate, fiecare proiect înscriindu-se într-unul dintre 

aceste niveluri: 



 

 

Tabelul Nr. 86 – Prioritizarea intervențiilor identificate 

Grad de prioritate Descrierea nivelului de prioritate 

proiecte strategice care contribuie direct și nemijlocit la 

realizarea obiectivelor strategice 

proiecte suport proiecte a căror implementare/realizare 

susține atingerea obiectivelor strategice 

proiecte punctuale proiecte care presupun dezvoltarea punctuală 

a municipiului 

Împărțirea proiectelor în cele 3 niveluri de prioritate nu presupune stabilirea unei ordini a 

importanței proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct asupra 

atingerii obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a 

proiectelor suport sau a proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de 

dezvoltare și la ineficiența utilizării unor resurse limitate aflate la dispoziția municipiului. 

Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre rezultatele 

unor acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și rezultatele 

obținute) depinzând succesul implementării strategiei propuse. 

Nota: Nivelul de prioritate este indicat pentru fiecare proiect în Cap. 14.1. 

Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului implementării 

strategiei, poate fi utilizată diagrama ”matricea priorităților” sau ”matricea Eisenhower”, care 

presupune clasificarea proiectelor după criteriile importanței și urgenței: 

Tabelul Nr. 87 – Matricea priorităților 

Urgențe & Importante Urgențe & Puțin importante 

Proiecte critice care au un impact 

semnificativ rezolvând nevoi acute la nivelul 

comunității. 

Acțiune recomandată: de implementat 

imediat 

Ex. proiectele strategice, rezolvarea crizelor, 

proiectele care sunt aproape de finalizare; 

Proiecte care rezolvă o problemă comunitară 

cu un anumit grad de urgență, dar care nu 

contribuie la atingerea unui obiectiv strategic 

Acțiune recomandată: de delegat 

responsabilitățile pentru rezolvarea imediată 

Ex. proiecte pentru care există surse de 

finanțare disponibilă, proiecte care rezolvă 



 

 

proiecte majore pentru care există surse de 

finanțare 

probleme curente 

Puțin urgențe & Importante Puțin urgențe & Neimportante 

Proiecte majore care au un impact 

semnificativ, dar a căror implementare mai 

poate fi amânată pentru că nu se adresează 

unei nevoi urgente a comunității; sunt, în 

general, proiectele care fac diferența în 

dezvoltarea durabilă și necesită o planificare 

riguroasă 

Acțiune recomandată: de planificat imediat 

implementarea lor 

Ex. proiecte de infrastructură; proiecte 

strategice 

Proiecte nesemnificative care sunt 

consumatoare de timp și de alte resurse, fără 

impact semnificativ – efortul aferent ar trebui 

redirecționat către alte tipuri de proiecte mai  

relevante 

Acțiune recomandată: de evitat încluderea în 

strategie 

Ex. Proiecte cu impact nesemnificativ în 

îndeplinirea obiectivelor strategice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

14.2. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PROPUSE  

Nr. crt. 
Obiectiv 

Strategic 

Axă 

Prioritară 
Proiect/Acțiune 

1.  OS1 AP1.1 Canalizații subterane pentru rețele electrice aeriene și rețele de comunicații prin cablu extinse pe DN1 

2.  OS1 AP1.1 Modernizare canalizare pluvială Câmpul Alb + Carpați 

3.  OS1 AP1.1 Construire – amenajare Piață Agroalimentară 

4.  OS1 AP1.1 Extindere modernizare rețele utilități 

5.  OS1 AP1.1 Închidere Depozit Deșeuri 

6.  OS1 AP1.1 Mentenanță platforme subterane de deșeuri 

7.  OS1 AP1.1 Achiziție platforme supraterane de colectare selectivă deșeuri 

8.  OS1 AP1.1 Execuție iluminat public parc Carpați 

9.  OS1 AP1.1 Execuție iluminat public Strada Venus 

10.  OS1 AP1.1 Execuție iluminat public Codlea Nord 

11.  OS1 AP1.1 Execuție utilități pentru bloc ANL cu 30 unități locative 

12.  OS1 AP1.1 Racordarea la utilități a Bazei Sportive tip 1, Str. Iosif Comănescu 

13.  OS1 AP1.1 Reabilitarea termică a clădirii Primăriei Municipiului Codlea 

14.  OS1 AP1.1 Sistematizare cartiere locuințe colective (Măgurii, Colorom, Muntișor, Codlea Nord, Primăverii, 9 Mai 

15.  OS1 AP1.2 Artera Ocolitoare a Municipiului Codlea 

16.  OS1 AP1.2 Artera Ocolitoare Mică (DN1 – Str. Vulcan – Str. Câmpul Alb) 

17.  OS1 AP1.2 Stații de încărcare pentru mașini electrice 

18.  OS1 AP1.2 Modernizare str. Hălchiului 



 

 

19.  OS1 AP1.2 Modernizare DN1 în interiorul municipiului Codlea 

20.  OS1 AP1.2 Reabilitare și modernizare Strada Nouă în Municipiul Codlea 

21.  OS1 AP1.2 
Proiect de interconectare zone de interes (traseu amenajat pe circuitul Colorom, Laterală, Centru Istoric, 

Parcul cu Soare, Umbră, Maial, Codlea Nord, Laterală) 

22.  OS1 AP1.2 Implementare sistem de management al traficului în municipiul Codlea 

23.  OS1 AP1.2 Elaborare regulament de gestiune a circulației traficului greu pe teritoriul municipiului Codlea 

24.  OS1 AP1.2 Elaborare regulament de gestiune a parcării la nivelul municipiului Codlea 

25.  OS1 AP1.2 Aplicație mobilă pentru gestiunea parcării în municipiul Codlea 

26.  OS1 AP1.2 Implementare tren metropolitan Zona Metropolitană Brașov 

27.  OS1 AP1.2 Modernizare Gară Codlea 

28.  OS1 AP1.2 Campanii de promovare a beneficiilor utilizării transportului public 

29.  OS1 AP1.2 Amenajare autogară și spațiu public aferent (piața Gării) în municipiul Codlea 

30.  OS1 AP1.2 Dezvoltare transport public local în municipiul Codlea 

31.  OS1 AP1.2 Modernizarea stațiilor de transport public existente de pe teritoriul municipiului Codlea 

32.  OS1 AP1.2 Aplicație mobilă pentru serviciile de transport public  

33.  OS1 AP1.2 Campanie de promovare a beneficiilor utilizării mersului pe jos și cu bicicleta  

34.  OS1 AP1.2 Regenerare urbană zonă locuințe colective - Cartierul Măgurii 

35.  OS1 AP1.2 Program multianual de modernizare a trotuarelor din municipiul Codlea 

36.  OS1 AP1.2 

Program de calmare a traficului și accesibilizare pentru persoanele cu mobilitate redusă pentru: a) zone 

rezidențiale (locuințe individuale/colective); b) unități de învățământ / parcuri / zone cu fluxuri pietonale 

intense; c) intersecții / zone cu nevoi de accesibilizare 

37.  OS1 AP1.2 Amenajare legătură pietonală DN1 - Str. Primăverii 



 

 

38.  OS1 AP1.2 Amenajare stradă rezidențială - str. Freziei,  

39.  OS1 AP1.2 Amenajare străzi rezidențiale - cartier Colorom și str. După Ziduri 

40.  OS1 AP1.2 Amenajarea corespunzătoare a circulațiilor pietonale în Programul "Școli sigure în municipiul Codlea" 

41.  OS1 AP1.2 Amenajare coridor de mobilitate urbană durabilă Gara Codlea - Centru 

42.  OS1 AP1.2 Amenajare coridor de mobilitate urbană durabilă Centru - Parcul cu Soare   

43.  OS1 AP1.2 Reconfigurare și reamenajare strada Laterală 

44.  OS1 AP1.2 Amenajare coridor de mobilitate urbană durabilă strada Laterală (etapa 2) / strada Nouă  

45.  OS1 AP1.2 Reconfigurare traseu drum național DN1 în municipiul Codlea 

46.  OS1 AP1.2 Amenajare rețea de piste de biciclete în municipiul Codlea 

47.  OS1 AP1.2 Amenajare pistă de biciclete pe traseul Codlea - Brașov 

48.  OS1 AP1.2 Amenajare parcări de biciclete în punctele cheie din municipiul Codlea 

49.  OS1 AP1.2 Amenajare parcări de biciclete securizate în zonele de locuințe colective  

50.  OS1 AP1.2 Program de sprijinire a cicloturismului în municipiul Codlea 

51.  OS1 AP1.3 Construire bloc locuințe sociale 

52.  OS1 AP1.3 Creșterea eficienței energetice la Liceul Teoretic Ioan Pascu, corp A 

53.  OS1 AP1.3 Construire Bloc de locuințe ANL 30 unități locative 

54.  OS1 AP1.3 Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale 

55.  OS1 AP1.3 Creșterea eficienței energetice și a clădirilor publice - TERMOSISTEM 

56.  OS1 AP1.4 Reamenajare curs Vulcănița intravilan 

57.  OS1 AP1.4 Modernizare si reabilitare imobil Strada Horia, nr. 5 

58.  OS1 AP1.4 Ridicare topografică pentru realizarea evidenței spațiilor verzi 



 

 

59.  OS1 AP1.4 Lucrari de reabilitare a Centrul Istoric Codlea 

60.  OS1 AP1.4 Construcție/reabilitare drumuri de exploatare forestieră 

61.  OS1 AP1.4 
Refuncționalizare fosta centrală termică de cartier prin amenajarea de săli de clasă – Școala Gimnazială 

nr. 3 

62.  OS2 AP2.1 Construcția, reabilitarea, modernizarea și echipare creșă 

63.  OS2 AP2.1 Mansardare/Extindere Școala Generală Numărul 2 

64.  OS2 AP2.1 Reabilitare cantină Colegiul Tehnic Simion Mehedinți 

65.  OS2 AP2.1 Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 

66.  OS2 AP2.1 
Dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu materiale didactice necesare derulării activităților 

educative, inclusiv pentru derularea activităților educative din mediul online 

67.  OS2 AP2.1 Dezvoltarea de programe integrate pentru prevenirea abandonului școlar 

68.  OS2 AP2.1 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii 

69.  OS2 AP2.1 Amenajarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ 

70.  OS2 AP2.1 
Dotarea claselor din cadrul unităților de învățământ în vederea digitalizării procesului educațional din 

municipiul Codlea 

71.  OS2 AP2.1 Stagii de practică pentru elevii din cadrul Colegiului Tehnic "Simion Mehedinți" 

72.  OS2 AP2.2 Reabilitarea, modernizarea și dotarea spitalului municipal, inclusiv a unității de primire a urgențelor 

73.  OS2 AP2.2 
Modernizarea cabinetelor de ambulatoriu din punct de vedere al spațiului și al dotărilor respectând Ordinul 

MS nr. 914/2006 

74.  OS2 AP2.2 Amenajare și modernizare Sala de Operație 

75.  OS2 AP2.2 Amenajare și modernizare compartimentul Pediatrie 



 

 

76.  OS2 AP2.2 
Dezvoltarea la nivelul fiecărei secții și compartiment a unor servicii contra cost,  rezerve cu 1-2 paturi 

având condiții hoteliere cu grad de confort ridicat (grup sanitar, mobilier, tv, frigider, etc.) 

77.  OS2 AP2.2 Sitematizarea intrărilor în spital, a drumurilor de acces, parcări, spații verzi 

78.  OS2 AP2.3 Crearea și dotarea unui Centru Comunitar Integrat 

79.  OS2 AP2.3 
Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă specializată constând în găzduire, îngrijire, educare si pregatire 

în vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socioprofesionale a copiilor şi tinerilor. 

80.  OS2 AP2.3 
 Înființarea unui Centru de primire în regim de urgență pentru mame și copii proveniți din familii în 

dificultate, copii abandonați, victime ale violenței în familie 

81.  OS2 AP2.3 
Dezvoltarea și modernizarea serviciilor oferite în cadrul gradinițelor publice pentru familie și copii cu 

vârsta intre 3 si 6 ani, proveniți din familii defavorizat 

82.  OS2 AP2.3 Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice 

83.  OS2 AP2.3 Dezvoltarea activității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice aflate în necesitate 

84.  OS2 AP2.3 Îmbunătățirea accesului la serviciile sociale a cetățenilor români de etnie romă 

85.  OS2 AP2.3 
Facilitarea integrării socio-economice a comunităţii marginalizate rome prin furnizarea serviciilor 

integrate 

86.  OS2 AP2.3 Crearea de locuințe sociale pentru persoane/familii fără adăpost și defavorizate 

87.  OS2 AP2.3 Centru de primire in regim de urgenţă a persoanelor fără adăpost 

88.  OS2 AP2.3 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu handicap 

89.  OS2 AP2.3 
Înființarea unei centru pe raza municipiului Codlea pentru oferirea de servicii de specialitate pentru 

persoanele cu handicap 

90.  OS2 AP2.3 
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice și familiilor 

acestora 

91.  OS2 AP2.3 
Centru de zi pe raza municipiului Codlea pentru oferirea de servicii de specialitate pentru persoanele 

victime ale violenței in familie 



 

 

92.  OS2 AP2.4 Modernizare Parcul cu Soare 

93.  OS2 AP2.4 Modernizare Parc Colorom 

94.  OS2 AP2.4 

Proiectare si executie lucrari Zona recreațională Maial (bazin de inot + amenajari exterioare terenuri de 

tenis baza sportiva + transformarea terenurilor de tenis in patinoare in perioada iernii + extindere 

modernizare retele utilitati) 

95.  OS2 AP2.4 Amenajare spații pentru recreere și sport  

96.  OS2 AP2.4 Înființarea unei păduri parc – Măgura Codlei 

97.  OS2 AP2.4 Trasee de biciclete – Zona Geamăna 

98.  OS2 AP2.4 Trasee biciclete pe drumuri agricole către Aeroport , Serenity Resort, Vulcan, Mina 1 Mai 

99.  OS2 AP2.4 Trasee  biciclete între Brașov si Codlea 

100.  OS2 AP2.4 Organizarea periodică de evenimente culturale în zona de promenade a Centrului Istoric 

101.  OS3 AP3.1 Achiziție aplicație GIS a datelor cadastrale 

102.  OS3 AP3.1 Achiziție aplicație GIS pentru Registrul Spațiilor Verzi 

103.  OS3 AP3.1 Creşterea nivelului de pregătire a personalului din administraţia publică locală 

104.  OS3 AP3.1 
Îmbunătățirea sistemului de comunicare cu cetățenii și de comunicare interinstituțională (îmbunătățire 

sistem videoconferințe) 

105.  OS3 AP3.1 Elaborarea Strategiei de informatizare a municipiului Codlea 

106.  OS3 AP3.2 
Creșterea implicării comunității în administrarea orașului prin introducerea unui sistem de bugetare 

participativă prin vot online 

107.  OS3 AP3.2 Implementarea de soluții tip ”smart city” în furnizarea de servicii publice 

108.  OS3 AP3.2 Sistem de evidenţă şi arhivare electronică 

109.  OS3 AP3.3 Monitorizare video Municipiul Codlea 



 

 

110.  OS3 AP3.3 

Consolidarea capacităţii de management a situaţiilor de urgenţă, programe de modernizare a serviciilor 

suport de tehnologia informaţiei pentru realizarea înştiinţării, avertizării şi alarmării în situaţii de protecţie 

civilă/situaţii de urgenţă 

111.  OS3 AP3.3 
Creşterea gradului de siguranță în condiţii de riscuri naturale şi reducerea riscului de dezastre naturale prin 

implementarea măsurilor preventive în zonele vulnerabile 

112.  OS3 AP3.3 Realizare Ortofotoplan Color, verificare masa impozabila 

113.  OS3 AP3.3 Proiectare și execuție sistem de detecție și semnalizare la incendiu în clădire Primărie 

114.  OS3 AP3.3 Studiu pentru calitatea aerului 

115.  OS3 AP3.3 Înființare Punct Jandarmerie Montană la Codlea 

116.  OS3 AP3.4 Promovarea cooperării locale, regionale, naţionale şi internaţionale 

117.  OS3 AP3.4 Portal Codlea ONG 

118.  OS4 AP4.1 

Elaborarea unui sistem stimulativ de taxe şi impozite (ex: reducerea taxelor pentru domeniile economice 

incurajate pe plan local: turism și industrie; reduceri de taxe pentru agentii economici care isi reabiliteaza 

din surse proprii cladirile) 

119.  OS4 AP4.1 Crearea unui sistem centralizat de publicitate pentru IMM-urile locale 

120.  OS4 AP4.1 Programe și acțiuni care să sprijine unitățile locale gastronomice și lanțurile alimentare scurte 

121.  OS4 AP4.1 
Elaborarea unui program de instruire a antreprenorilor în vederea accesării de fonduri nerambursabile 

destinate agenților privați 

122.  OS4 AP4.2 Instruirea tinerilor în meserii căutate pe piaţă – Centru resurse şi instruire în cadrul Primăriei 

123.  OS4 AP4.2 
Reconversia populaţiei cu vârsta de 50-60 ani – Centru 

resurse şi instruire în cadrul Primăriei 

124.  OS4 AP4.2 
Conversia Colegiului Tehnic "Simion Mehedinți" Codlea într-o unitate destinată exclusiv formării 

profesionale 



 

 

125.  OS4 AP4.2 
Instruirea viitorilor antreprenori, din punct de vedere juridic, financiar-contabil, marketing în cadrul 

centrului de consultanță și resurse 

126.  OS4 AP4.3 
Derularea de acțiuni de promovare și dezvoltare a clusterelor, centrelor de afaceri, parteneriatelor cu accent 

pe cercetare şi inovare şi crearea de noi locuri de muncă 

127.  OS4 AP4.3 
Crearea unui centru de afaceri/clădiri de birouri pentru crearea oportunității de a aduce în Codlea prestatori 

de servicii 

128.  OS5 AP5.1 
Derularea de acțiuni de promovare a creării de noi unităţi de producţie în sectoarele productive cu potenţial 

ridicat de creştere, a celor care utilizează tehnologii cu potential de dezvoltare inteligentă 

129.  OS5 AP5.2 
Înființarea unui incubator de afaceri: centru unde start-up-uri din domeniile economice care se doresc 

dezvoltate (cercetare dezvoltare, IT, turism), beneficiază de reducerea prețului unei chirii și alte facilități 

130.  OS5 AP5.2 Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru dezvoltarea mediului de afaceri 

131.  OS5 AP5.3 
Derularea de acțiuni care vizează atragerea de investitori și dezvoltarea serviciilor de asistență pentru 

investitori 

132.  OS6 AP6.1 Sprijin pentru conversia de apartamente în unități de închiriere în regim hotelier 

133.  OS6 AP6.1 Sprijin pentru programele de pregătire a forţei de muncă locale în domeniul serviciilor turistice 

134.  OS6 AP6.1 Promovarea gastonomiei locale – ceaun de tocană și prajitura locală cu piper – la Maial 

135.  OS6 AP6.1 
Sprijin pentru infiintarea de puncte de gastronomie locală (model Vama Buzăului) si pensiuni în casele 

codlenilor 

136.  OS6 AP6.1 Tabere de corturi în Maial, concurs de orientare turistică, drumeții (Asociația Cetatea Neagră); 

137.  OS6 AP6.1 Dezvoltarea de facilități care să pună în valoare turismul piscicol în jurul Lacurilor si Ștrandului Codlea 

138.  OS6 AP6.1 Tabere de arte la Casa de Arte „Nicolae Diaconu” Codlea 

139.  OS6 AP6.1 Lecții de olărit și vizitarea atelierului meșterului popular Buhnici Petrică, la Casa de Cultură Codlea 

140.  OS6 AP6.2 Reabilitare/modernizare bibliotecă 



 

 

141.  OS6 AP6.2 
Creșterea vizibilității obiectivelor turistice prin îmbunătățirea și înmulțirea indicatoarelor turistice (trasee 

și panouri de informare turistică, alte elemente de signalectică urbană) 

142.  OS6 AP6.2 Tur Ghidat Muzeu, Biserică Evanghelică, Biserică Ortodoxă 

143.  OS6 AP6.2 THREE T (Trasee Tematice) – Ruta Fortificațiilor în Țara Bârsei 

144.  OS6 AP6.2 

Incheierea unor angajamente cu tour operatori pentru elaborarea unor pachete turistice de 2/3 zile (ziua 1 

– vizită muzeu, Biserica Evanghelică, Primul Laborator, atelier Buhnici, Promenadă – pauză cafea, 

Biserica Ortodoxă, Parcul cu soare, prânz, zona Maial, Mărul Dulce, cină; ziua 2 – trasee Măgura, cină; 

ziua 3 – Delta din Carpați (Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei) 

145.  OS6 AP6.2 
Organizare drumeții cu ghid montan (pus la dispoziție de primărie) pe traseele omologate, pentru elevi și 

turiști 

146.  OS6 AP6.2 
Lecții de alpinism pentru copii, într-un cadru natural, pe o stânca de pe Măgura Codlei și pe un perete 

artificial, într-o sală de sport 

147.  OS6 AP6.2 Achizitionarea de biciclete electrice si punerea lor spre închiriere în Zona Maial 

148.  OS6 AP6.2 
Montare camere video pentru monitorizare turisti pe Măgura Codlea, dar și animalele ce trăiesc în această 

zonă 

149.  OS6 AP6.2 
Utilizarea zonei Groapa Calului în scop turistic - Muzeul Basmelor (cu personaje din lut, marime naturala), 

Parc Aventura, Bob/sanie, cazare, facilități spa (ciubăr, sauna, jacuzzi), centru închiriere biciclete. 

150.  OS6 AP6.2 
Punerea în valoare a obiectivelor turistice locale prin crearea de profiluri specifice în social media și 

aplicații destinate turismului 

151.  OS7 AP7.1 

Realizarea și implementarea unei strategii de promovare care să ia în calcul toate posibilităţile de 

dezvoltare a turismului local, inclusiv promovarea unităților de primire turistică și a serviciilor conexe 

turismului 

152.  OS7 AP7.2 Crearea unui brand – turistic şi economic axat pe istoria localităţii şi pe tradiţia inter-culturală a zonei 

153.  OS7 AP7.2 Ghid turistic şi de investiţii în zona promovând istoria şi tradiţia locală 



 

 

154.  OS7 AP7.2 
Crearea de parteneriate pentru promovarea informațiilor de interes cu site-urile care promovează turismul 

în Transilvania 

155.  OS7 AP7.2 
Crearea unui program de informare/ sprijinire/ conservare/ restaurare a elementelor care dau specificul 

local al Codlei, a unui ghid de bune practici și un program de sprijinire a meșteșugurilor locale. 

156.  OS7 AP7.2 Realizarea calendarului evenimentelor (Site Casa de Cultură) 

  



 

 

14.3 EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA STRATEGIEI 

Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Locală a Municipiului Codlea, este necesară o monitorizare permanentă și o evaluare periodică 

a rezultatelor acțiunilor întreprinse. 

Lista intervențiilor propuse (portofoliul de proiecte) este stabilită pentru orizontul de timp 2021 

– 2027, proiectele având durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele stabilite vor 

putea fi atinse treptat, pe baza unui Plan de acțiune anual. 

Implementarea unei strategii de dezvoltare locală se bazează, de asemenea, pe responsabilizare. 

În acest sens, monitorizarea și evaluarea strategiei se va realiza la nivelul Serviciului 

Implementare Strategie Urbană si Compartimentului Programe. Se va constitui un grup de 

monitorizare și evaluare, compus din reprezentanți ai principalelor direcții responsabile de 

implementarea strategiei, care vor avea următoarele atribuţii: 

❖ Asigurarea legăturilor cu agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale, etc. 

❖ Culegerea de date și centralizarea raportărilor cu privire la stadiul implementării 

proiectelor cuprinse în strategie; 

❖ Identificarea proiectelor implementate la nivelul judeţului, care contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor şi care nu au putut fi nominalizate în strategie; 

❖ Actualizarea strategiei de dezvoltare locală; 

❖ Implicare în stabilirea de măsuri pentru obţinerea de finanţare pentru acele proiecte care 

nu au obţinut finanţare în cel puţin trei ani de la începerea implementării strategiei. 

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce 

măsoară impactul strategiei: 

✓ Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor 

propuse în strategie. Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor 

responsabile cu managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe 

marginea lor prin intermediul sistemului de monitorizare. 

✓ Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor 

proiecte. Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost 

implementate aceste proiecte. 



 

 

Tabelul Nr. 88 – Detalierea indicatorilor de rezultat pentru orizontul de timp 2027 

Obiectiv 

Strategic 
Indicator de rezultat 

Valoare de 

referință 

Valoare 

țintă 

Sursa de 

informare a 

valorii 

indicatorului 

 

 

Obiectivul 

Strategic 1 – 

Modernizarea 

infrastructurii 

urbane 

Lungimea totală a 

rețelei simple de 

distribuție a apei 

potabile 

41,4 km 

(2020) 
/ INS - GOS106B 

Lungimea totală 

simplă a conductelor 

de canalizare 

46,7 km 

(2020) 
/ INS - GOS110A 

Lungimea totală a 

conductelor de 

distribuție a gazelor 

49,8 km 

(2020) 
/ INS - GOS116A 

Lungime totală a 

drumurilor 

modernizate 

/ + 5 km 
Serviciul Arhitect 

Șef 

Obiectivul 

Strategic 2 – 

Creşterea 

calităţii locuirii 

% răspunsuri pozitive 

privind percepția 

cetățenilor asupra 

infrastructurii publice 

(educație, sănătate, 

servicii sociale, 

petrecere timp liber) 

/ 
> 50% 

(2027) 

Primăria 

Municipiului 

Codlea - Sondaj în 

rândul populației 

Obiectivul 

Strategic 3 – 

Dezvoltarea 

% răspunsuri pozitive 

privind percepția 
/ 

> 50% 

(2027) 

Primăria 

Municipiului 



 

 

administraţiei 

publice locale 

cetățenilor asupra 

serviciilor publice 

Codlea - Sondaj în 

rândul populației 

Obiectivul 

Strategic 4 – 

Susţinerea 

mediului de 

afaceri existent 

Cifra de afaceri totală 

realizată de mediul de 

afaceri din municipiul 

Codlea 

2.039.323.240 

lei (2019) 

+20% 

(2025) 
www.listafirme.ro 

Obiectivul 

Strategic 5 – 

Dezvoltarea 

înteprinderilor 

mici şi mijlocii 

Numărul de firme cu 

sediul în municipiul 

Codlea 

790 (2019) 
+10% 

(2025) 
www.listafirme.ro 

Obiectivul 

Strategic 6 – 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

cazare şi de 

servicii turistice 

Numărul de sosiri în 

structuri de primire 

turistică 

4.332 de sosiri 

(2019) 

+15% 

(2025) 
INS (TUR104E) 

Obiectivul 

Strategic 7 - 

Realizarea unui 

concept de 

dezvoltare 

turistică şi a 

unui program de 

promovare la 

nivel naţional şi 

chiar european 

Durată medie de 

ședere în municipiul 

Codlea 

1,8 zile 

(2019) 

2,0 zile  

(2025) 

INS (TUR105E / 

TUR104E) 



 

 

Anexa 1. Stadiul de implementare al proiectelor incluse în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Codlea 2011 - 2020 

Nr. 

Crt. 

Titlu proiect/măsură conform SDL Codlea 

2011-2020 

Direcția 

strategică 

aferentă 

Obiectiv 

specific 

aferent 

Valoare 

estimată (lei) 

Orizont 

de timp 

conform 

SDL 

Codlea 

2011-

2020 

Sursa 

finanțării 
Stadiu de implementare 

1 

Întocmire documentaţii cadastrale – înscrierea 

în Cărţile funciare ale municipiului Codlea a 

domeniului public şi privat al localităţii 

DS I OS I.3 726.603,80 
2012 - 

2017 

Buget 

local 

O parte din străzile din 

municipiu nu sunt 

intabulate. Este în curs de 

elaborare un Registru al 

Spațiilor Verzi. Finanțarea 

provine din Bugetul Local. 

2 
Master plan de transport în Zona 

Metropolitană Braşov 
DS I OS I.2 - 

2012 - 

2014 
- 

Realizat în cadrul PMUD 

Z.M. Brașov 

3 Ocolitoarea Municipiului Codlea DS I OS I.1 - 
2012 - 

2015 

Buget 

local 

În curs de implementare, 

aflat în etapa de proiectare 

4 

Drum de acces în zona industrială strada 

Venus, municipiul Codlea (inclusiv pod peste 

Vulcăniţa) 

DS I OS I.1 - 
2012 - 

2013 
- 

În curs de implementare, 

aflat în etapa studiului de 

fezabilitate 

5 
Refacere infrastructură tronson Centru istoric 

– Zona Maial 
DS I OS I.1 5.161.651,54 

2012 - 

2015 

Buget 

local 
Implementat 



 

 

6 
Sens giratoriu intersecţie Str. Lungă, Str. 

Muntişor, Str. Vulcanului 
DS I OS I.1 432.460,88 

2012 - 

2013 

Buget 

local 
Nu s-a realizat 

7 
Concesiune servicii de reparaţii şi întreţinere 

străzi 
DS I OS I.1 65.464.195,91 

2014 - 

2020 

Buget 

local 
Implementat 

8 Extindere infrastructură zona Geamăna DS I OS I.1 - 
2015 - 

2020 
- Nu s-a realizat 

9 
Lucrări edilitare cartier de locuinţe Zona 

Garoafelor – amenajare străzi 
DS I OS I.3 2.047.482,67 

2012 - 

2013 

Buget 

local 
Implementat 

10 Reabilitare drum acces – Ştrand Codlea DS I OS I.1 207.080,00 
2014 - 

2015 

Buget 

local 
Implementat 

11 
Extinderea si reabilitarea sistemelor de apă şi 

apa uzata in Judeţul Brasov 
DS I OS I.3 - 

2009 - 

2015 
- 

Realizat în cadrul 

Masterplan 1 

12 Extindere reţea canalizare Str. Cărării DS I OS I.3 654.623,46 
2012 - 

2013 

Buget 

local 
Implementat 

13 
Concesionarea serviciului de iluminat public 

Codlea 
DS I OS I.4 - 

2012 - 

2020 
- Nu s-a realizat 

14 
Execuţie instalaţie electrică iluminat public 

cartier Colorom 
DS I OS I.3 617.976,52 

2013 - 

2014 

Buget 

local 
Implementat 



 

 

15 

Reabilitarea sistemului de iluminat public şi 

introducerea echipamentelor performante 

energetic în municipiul Codlea 

DS I OS I.6 1.249.372,68 
2012 - 

2013 

Buget 

local 
Implementat 

16 
Dezvoltare – întreţinere reţele electrice în mun. 

Codlea 
DS I OS I.3 3.095.663,14 

2012 - 

2020 

Buget 

local 
Implementat 

17 
Dezvoltare – întreţinere reţele de gaz în mun. 

Codlea 
DS I OS I.3 - 

2012 - 

2020 
- Nu s-a realizat 

18 
Reabilitare Centrul istoric în municipiul 

Codlea 
DS I OS I.3 11.891.495,49 

2011 - 

2013 

Fonduri 

externe 

neramburs

abile 

Implementat 

19 Reabilitare faţade clădiri istorice DS I OS I.3 - 
2012 - 

2015 
- 

Implementat, corelat cu 

reabilitarea Centrului 

Istoric 

20 
Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 

locuinţe la nivelul municipiului Codlea 
DS I OS I.6 - 

2012 - 

2014 
- Nu s-a realizat 

21 
Extindere sistem de spaţii verzi în Parc Nord, 

municipiul Codlea 
DS I OS I.5 104.275,98 

2012 - 

2014 

Buget 

local 
Implementat 

22 
Regularizare pârâu Vulcăniţa pe sectorul 

intravilan al municipiului Codlea 
DS I OS I.5 - 

2013 - 

2016 
- Nu s-a realizat 



 

 

23 
Sistem de management integrat al deşeurilor 

solide în judeţul Braşov 
DS I OS I.5 - 

2012 - 

2016 
- Nu s-a realizat 

24 
Dezvoltarea transportului în comun la nivelul 

Polului de Creştere Braşov 
DS I OS I.2 935.825,92 

2012 - 

2014 

Buget 

local 
Implementat 

25 
Piste de biciclete şi sisteme de staţii automate 

pentru închiriere (Bike Sharing) 
DS I OS I.4 - 

2012 - 

2020 
- Nu s-a realizat 

26 

Amenajare clădire administrativă cu spaţii de 

birouri pentru desfăşurarea de activităţi 

economice, prestări servicii, str. Laterală 60 

DS II OS II.1 - 
2012 - 

2013 
- Nu s-a realizat 

27 Centru de afaceri Codlea DS II OS II.2 - 
2012 - 

2014 
- Nu s-a realizat 

28 
Construcţie/ reabilitare pieţe agroalimentare 

(en – gros şi en-detail) 
DS II OS II.3 - 

2013 - 

2015 
- Nu s-a realizat 

29 Reabilitare sit industrial Măgura Codlea DS II OS II.1 - 
2014 - 

2017 
- Nu s-a realizat 

30 
Legendele Ţării Bârsei. Promovarea 

potenţialului turistic al Ţării Bârsei 
DS III OS III.2 812.535,00 

2010 - 

2012 

Buget 

local 
Implementat 

31 
Promovarea patrimoniului turistic cultural din 

Zona Metropolitană 
DS III OS III.2 - 

2013 - 

2015 
- Nu s-a realizat 



 

 

32 Punct informare turistică Mărul Dulce DS III OS III.2 - 
2013 - 

2016 
- Nu s-a realizat 

33 
Valorificarea potenţialului turistic al zonei 

Geamăna – Codlea 
DS III OS III.1 - 

2014 - 

2016 
- Nu s-a realizat 

34 Construire săli de sport DS III OS III.1 4.260.738,69 
2012 - 

2016 

Buget 

local 
Implementat 

35 
Construire Sală sport multifuncţională cu 

bazin de inot 
DS III OS III.1 - 

2012 - 

2016 
- Nu s-a realizat 

36 Amenajare pârtie schi – Mărul Dulce DS III OS III.3 - 
2014 - 

2016 
- Nu s-a realizat 

37 Construcţie patinoar DS III OS III.1 - 
2014 - 

2016 
- Nu s-a realizat 

38 Reamenajare Bază Sportivă Măgura DS III OS III.1 - 
2012 - 

2013 
- Nu s-a realizat 

39 Amenajare terenuri tenis DS III OS III.1 - 
2013 - 

2015 
- Nu s-a realizat 

40 
Trasee mountain- bike, pârtii de săniuţe– Zona 

Metropolitană 
DS III OS III.3 - 

2013 - 

2020 
- 

S-au făcut investiții care 

vizează acest proiect în 

zona Maial. 



 

 

41 Mansardare Corp C Liceul Teoretic Codlea DS IV OS IV.1 - 
2012-

2015 
- Nu s-a realizat 

42 

Reamenajare Corp A str. Lungă nr. 112-114 în 

creşă, clubul elevilor şi alte activităţi 

ocupaţionale 

DS IV OS IV.1 1.249.274,71 
2012-

2014 

Buget 

local 
Implementat 

43 
Campus liceal – Colegiul Tehnic Simion 

Mehedinţi 
DS IV OS IV.1 - 

2012-

2014 
- Nu s-a realizat 

44 Construire grădiniţă program normal DS IV OS IV.1 618.740,77 
2013-

2016 

Buget 

local 
Implementat 

45 

Amenajare cabinete medici de familie, 

cabinete de stomatologie şi tehnică dentară – 

parţial subsol şi parter Spitalul Municipal 

Codlea 

DS IV OS IV.4 673.134,00 2012 
Buget 

local 
Implementat 

46 

Completarea sistemului clasic de încălzire 

printr-un sistem care utilizează panouri solare 

pentru prepararea agentului termic pentru 

încălzire şi apă caldă de consum la Spitalul 

Municipal Codlea 

DS IV OS IV.4 - 
2012-

2014 
- Nu s-a realizat 

47 
Extinderea serviciilor de tip SMURD la nivelul 

Zonei Metropolitane 
DS IV OS IV.4 - 

2013 - 

2015 
- Nu s-a realizat 



 

 

48 Bloc locuinţe sociale DS IV OS IV.4 - 
2012-

2015 
- În curs de implementare 

49 Bloc locuinţe pentru tineri DS IV OS IV.4 8.515.024,19 
2012-

2015 

Buget 

local 
În curs de implementare 

50 Construcţie cantină socială DS IV OS IV.4 - 
2013 - 

2015 
- Nu s-a realizat 

51 

Achiziţionare echipament (sonorizare, lumini) 

exterior - interior, Casa de Cultură Municipală 

Codlea 

DS IV OS IV.5 - 
2012-

2015 
- 

Implementat parțial, 

corelat cu reabilitarea 

Centrului Istoric 

52 

Achiziţionare costume populare ansamblu 12 

persoane – 3 zone, Casa de Cultură Municipală 

Codlea 

DS IV OS IV.5 - 
2012-

2015 
- Nu s-a realizat 

53 

Achiziţionare instalaţie complexă pentru 

spaţiu expoziţional, Casa de Cultură 

Municipală Codlea 

DS IV OS IV.5 - 
2013-

2015 
- Nu s-a realizat 

54 

Achiziţionare instrumente muzicale pentru 

orchestră populară (25 piese) şi fanfară (10 

piese), Casa de Cultură Municipală Codlea 

DS IV OS IV.5 - 
2014-

2016 
- Implementat 

55 

Achiziţionare echipamente pentru ateliere de 

sculptură, modelaj, pictură, Casa de Cultură 

Municipală Codlea 

DS IV OS IV.5 - 
2013-

2016 
- Nu s-a realizat 



 

 

56 

Achiziţia şi instalarea echipamentelor 

specifice pentru creşterea siguranţei şi 

prevenirea criminalităţii în unităţile de 

învăţământ şi pe domeniul public din 

localităţile Codlea, Săcele, Râşnov, Predeal şi 

Ghimbav 

DS IV OS IV.4 - 
2011 - 

2013 
- Implementat parțial 

57 Sistem de supraveghere video - parcuri DS IV OS IV.4 2.677.105,63 
2012-

2015 

Buget 

local 
În curs de implementare 

58 
Crearea centrului regional pentru 

monitorizarea şi evaluarea calităţii vieţii 
DS IV OS IV.4 - 

2011 - 

2015 
- Nu s-a realizat 

59 
Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare a 

calităţii vieţii în Zona Metropolitană 
DS IV OS IV.4 - 

2011 - 

2015 
- Nu s-a realizat 

60 
Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a 

şcolii 
DS IV OS IV.2 - 

2012-

2013 
- Implementat 

61 

Dezvoltarea de programe integrate de orientare 

şi consiliere în carieră pentru facilitarea 

tranziţiei de la şcoală la viața activă 

DS IV OS IV.3 - 
2013 - 

2015 
- Implementat 

62 
Dezvoltarea de programe integrate pentru 

prevenirea abandonului şcolar 
DS IV OS IV.2 - 

2013 - 

2015 
- Implementat 



 

 

63 

Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru 

reintegrarea şomerilor din municipiul Codlea 

în viaţa activă 

DS IV OS IV.3 820.800,00 2012 

Fonduri 

externe 

neramburs

abile 

Nu s-a realizat 

64 
Consiliere, formare profesională şi asistenţă 

pentru afaceri, municipiul Codlea 
DS IV OS IV.3 - 

2013-

2015 
- 

Implementat parțial, prin 

Asociația Grupul de 

Acțiune Locală Codlea 

65 
Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi 

creşterea competitivităţii în afaceri 
DS IV OS IV.3 557.787,50 

2012-

2016 

Fonduri 

externe 

neramburs

abile 

Implementat parțial, prin 

Asociația Grupul de 

Acțiune Locală Codlea 

66 
Formarea profesionala şi creşterea 

adaptabilităţii angajaţilor 
DS IV OS IV.3 608.400,00 

2013-

2015 

Fonduri 

externe 

neramburs

abile 

Implementat parțial, prin 

Asociația Grupul de 

Acțiune Locală Codlea 

67 

Creşterea eficacităţii organizaţionale a 

structurilor de poliţie comunitară din Regiunea 

7 Centru 

DS IV OS IV.4 - 
2011 - 

2013 
- 

Realizat la nivelul Z.M. 

Brașov 

68 

Adăpost pentru câinii comunitari ai mun. 

Codlea și ai localităților din Zona 

Metropolitană 

DS IV OS IV.4 620.958,50 
2012 - 

2013 

Buget 

local 
Implementat 



 

 

Anexa 2. Program Investitii pentru Anul 2021 în Municipiul CODLEA 

PROGRAM INVESTITII pentru ANUL  2021                                                                                                                     

Nr. crt Obiective de investitii  
Valoarea obiectivului de 

investitii (LEI) 

1 Modernizare si reabilitare imobil str. Horia nr. 5 9.189.330,00 

2 Executie Monitorizare video stradal Municipiul Codlea 2.784.063,34 

3 Executie inchidere depozit deseuri  10.607.290,30 

4 Modernizare canalizare pluviala str. Campul Alb si str. Carpati 3.048.540,51 

5 Infiintare cresa in municipiul Codlea 10.086.104,04 

6 Modernizare Parcul cu soare 828.121,00 

7 Modernizare Parc Colorom 737.681,00 

8 Executie Iluminat public parc Carpati 52.750,34 

9 Executie Iluminat public strada Venus 175.464,48 

10 Executie Iluminat public Codlea Nord (parcare bloc 17) 38.871,52 

11 Documentatie tehnico economica Modernizare  Parcul cu umbra  47.600,00 

12 
SF Crearea si dotarea unui centru comunitar integrat inclusiv dezvoltarea si dotarea infrastructurii 

de sanatate a acestuia 
50.000,00 

13 SF Dezvoltarea conditiilor de locuire prin construirea unui bloc de locuinte sociale 50.000,00 



 

 

14 DALI Reabilitare cladire cantina Colegiul Tehnic Simion Mehedinti Codlea 60.000,00 

15 
SF Canalizatii subterane pentru retele electrice aeriene si retele de comunicatii prin cablu extinse 

pe DN1 in Municipiul Codlea 
75.000,00 

16 Mansardare(extindere pe verticala) Scoala Gimnaziala nr. 2 Codlea  4.058.239,15 

17 Proiect Tehnic instalatie termica - cladire primarie  55.000,00 

18 SF Artera ocolitoare municipiul Codlea  296.310,00 

19 SF Artera ocolitoare mica ( DN1-str. Vulcan-str. Campul Alb) municipiul Codlea  150.000,00 

20 Executie utilitati pentru bloc locuinte ANL cu 30 unitati locative 1.774.063,76 

21 Studiu pentru calitatea aerului 80.000,00 

22 SF Statii de incarcare pentru masini electrice in Municipiul Codlea 40.000,00 

23 SF Amenajare toaleta publica 30.000,00 

24 Proiectare si executie sistem de detectie si semnalizare la incendiu in  cladire primarie 13.860,00 

25 SF utilitati, avize Construire baza sportiva TIP 1, Str Iosif Comănescu  30.000,00 

26 DALI Modernizare strazi Halchiului 50.000,00 

27 SF Construire si amenajare piata agroalimentara in municipiul Codlea 30.000,00 

28 Achizitie aplicatie GIS de gestiune a datelor cadastrale 160.900,00 



 

 

29 Achizitie platforme supraterane de colectare selectiva a desurilor 25.000,00 

30 Renovare birou Directia Arhitect Sef 18.000,00 

31 Realizare ortofotoplan color, verificare masa impozabila 159.698,00 

32 Servicii expert evaluare oferte licitatii 80.000,00 

33 
DALI „ Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 

destinația de  învățământ - Liceul teoretic Ioan Pascu Codlea - corp A” 
38.000,00 

34 

Consultanta elaborare proiect de finantare pentru „Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ Liceul teoretic Ioan 

Pascu Codlea- corp A” 

35.000,00 

35 Reparatii Centru istoric, aferent investitiei „ Reabilitare Centru istoric in municipiul Codlea”  130.000,00 

36 SF Bloc de locuinte ANL;  30 unitati locative 8.467.424,19 

37 Achizitie aplicatie GIS pentru Registrul Spatiilor Verzi 85.680,00 

38 Ridicare topografica pentru realizarea evidentei spatiilor verzi 35.000,00 

39 
Sistematizare cartiere locuinte colective Municipiul Codlea( Magurii, Colorom, Muntisor, Codlea 

Nord, Primaverii-9Mai)  
180.000,00 

40 SF Reamenajare curs parau Vulcanita, intravilan Municipiul Codlea 150.000,00 

41 Mentenanta platforme subterane de deseuri 5.000,00 

42 Reparatii Centru istoric, aferent investitiei „ Reabilitare Centru istoric in municipiul Codlea”  130.000,00 



 

 

43 

Zona recreațională Maial  Proiectare PT si executie lucrari  (bazin de inot + amenajari exterioare 

terenuri de tenis baza sportiva + transformarea terenurilor de tenis in patinoare in perioada iernii + 

extindere modernizare retele utilitati) 

21.651.200,00 

 

 


