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Cadrul natural și amplasare teritorială  

  Orașul Victoria se află la 640 m altitudine, la 8 km sud de Ucea de Jos și DN 1, între Brașov si 

Sibiu. Este unul din cele 9 orașe ale județului Brașov și este situat în extremitatea vestică a 

acestuia, la poalele Munților Făgăraș. La o distanță de 35 de km se află municipiul Făgăraș. Orașul 

dispune de un cadru natural bogat atât prin formele de relief cât și prin flora și fauna diversificate, 

cadru ce poate susține o dezvoltare mai intensă a turismului în zonă.  

Echiparea teritoriului 

Principala cale de acces este reprezentată de DN1 Brașov-Sibiu. Orașul Victoria se află la doar 8 

km de acest drum național, legătura fiind realizată prin intermediul DJ 105V Victoria-Ucea de Jos. 

Starea celor 20 de km de străzi orășenești este bună majoritatea având îmbrăcăminte asfaltică 

sau fiind realizată din betoane. În ceea ce privește transportul feroviar, acesta este folosit exclusiv 

în scop industrial făcând legătura între platforma industrială a combinatului chimic și gara Ucea. 

Totodată, la nivelul orașului nu există un serviciu de transport public de călători. 

În ceea ce privește infrastructura tehnico-edilitară, orașul dispune de rețea de apă potabilă, ape 

uzate și canalizare precum și rețea de gaze. Totuși, infrastructura este învechită și necesită lucrări 

de întreținere/modernizare în vederea îmbunătățirii nivelului de viață în oraș. 

Demografie 

Din punct de vedere demografic populația orașului Victoria este în scădere fiind prezent și 

fenomenul de îmbătrânire al populației. Sporul natural negativ precum și soldul migrației negativ 

au consecințe în dezvoltarea orașului întrucât natalitatea este scăzută iar forța de muncă 

părăsește localitatea în lipsa unui mediu de viață atractiv. 

Activități economice 

Sectorul care generează cifra de afaceri cea mai mare este cel industrial cu un procent de  78,84% 

din totalul cifrei de afaceri la nivelul orașului urmat de comerț cu un procent de 12,05%. Cele mai 

multe locuri de muncă se regăsesc tot în industrie, însă sectorul industrial este dominat de 

prezența unui număr de 2-3 investitori semnificativi.  

Infrastructura de afaceri există (parcul industrial), dar este neatractivă pentru investitori din lipsa 

infrastructurii de  bază (asigurare a utilităților). Se resimte nevoia unor facilități acordate 

potențialilor investitori pentru diversificarea mediului economic și prin oferirea de asistență 

tehnică și consiliere acestor noi actori juridici.  

Aspecte semnificative rezultate în urma 
analizei diagnostic a situației existente 
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De asemenea, datorită amplasării geografice la poalele munților Făgăraș, orașul Victoria are un 

potențial turistic ridicat. Absența unor măsuri concrete în acest domeniu face ca în prezent orașul 

să nu se bucure de un număr prea mare de turiști însă lucrurile ar putea fi schimbate cu niște 

măsuri concrete precum: înființarea unui centru de informare turistică, realizarea marcajelor către 

trasee motane și obiective turistice, diversificarea gamei de servicii turistice, etc. 

Coeziune socială și capital uman 

Existența celor două licee care înglobează toate ciclurile de învățământ de la grădiniță la clasa a 

XII-a este un punct forte al orașului. Totuși, infrastructura educațională deficitară, lipsa bazei 

materiale și a dotărilor precum și lipsa cadrelor didactice în cadrul grădinițelor reprezintă un punct 

slab. De asemenea, lipsa unei creșe forțează anumite familii care nu au cu cine să își lase copiii 

să rămână acasă în loc să meargă la servicu.  

În ceea ce privește infrastructura socială, orașul beneficiază de un singur centru de îngrijire și 

asistență socială precum și un centru rezidențial de asistență și reintegrare socială pentru 

persoane fără adăpost. Prin intermediul Direcției de Asistență Socială din cadrul primăriei sunt 

asigurate servicii precum: venitul minim garantat, ajutoare pentru încălzirea locuinței, alocații de 

stat pentru copii, indemnizații pentru creșterea copilului, stimulent de inserție, etc. Totodată, 

lângă biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena” funcționează Așezământul social din Parohia 

Victoria 2 însă acest serviciu furnizat de către biserică nu este unul licențiat. 

În orașul Victoria infrastructura sanitară nu este una extrem de dezvoltată cele mai multe unități 

sanitare fiind unități private. Singura unitate sanitară în proprietate publică este cabinetul medical 

școlar. 

Mediu 

La nivelul orașului Victoria, indicatorii pentru care activitățile de tip industrial au înregistrat valori 

ridicate (valori obținute prin modelarea emisiilor) sunt oxizii de azot precum dioxidul de azot. 

Percepția comunității este că aerul din localitate este poluat, aproximativ 33,06% din participanții 

la consultarea publică identificând problema poluării atmosferice, pe locul 2 în topul celor mai 

importante probleme ale orașului.  

Serviciul de apă-canal este asigurat de către compania Victoria Parc Industrial SRL însă 

infrastructura este una învechită și proiectată după normele din anul 1994 și se impune 

modernizarea stației de epurare pentru încadrarea în normele actuale impuse de Agenția pentru 

Protecția Mediului si de Serviciul de Gospodărire a Apelor. 

Fiind un oraș mic, poluarea fonică nu reprezintă în prezent o problemă în Victoria. Totuși, în 

perspectiva dezvoltării mediului de afaceri și a orașului, poluarea fonică poate deveni o problemă 

în viitor. 

Asociativitate 

Orașul Victoria face parte din 5 Asociații de Dezvoltare Intercomunitare care vizează: 
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- promovarea şi sprijinirea dezvoltării durabile a regiunii sub toate aspectele sale: 

economice, sociale, culturale în principal prin promovarea şi susţinerea turismului şi a 

tuturor activităţilor complementare acestuia (ADI Centrul Regional Pentru Dezvoltare 

Durabilă şi Promovarea Turismului „Ţara Făgăraşului”) 

- implementarea mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență 

a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată 

a Microregiunii Țara Făgărașului (ADI – ITI Microregiunea Țara Făgărașului) 

- dezvoltarea pe termen lung a comunităților locale membre (Asociația de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Brașov) 

- reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea şi 

gestionarea în comun a Serviciului de salubrizare pe raza de competență a 

unităților administrativ-teritoriale, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de 

investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării şi/sau 

dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente (ADI ISO Mediu Brașov) 

- dezvoltarea mobilității în Zona Metropolitană a municipiului Făgăraș (Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Mobilitate în Zona Metropolitană a Municipiului 

Făgăraș”).   

Administrație publică locală 

Primăria orașului Victoria beneficiază de experiența implementării a numeroase proiecte în ultimii 

ani la nivel local, inclusiv prin atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea comunității. 

În intervalul 2014-2020 au fost implementate/sunt în curs de implementare proiecte de 

eficientizare energetică pentru instituții de invățământ, amenajare parcuri spații verzi, extindere 

rețea de apă potabilă și execuție canalizare, reabilitare și dotări instituții de învățământ. 

Printre proiectele cu impact major asupra comunității se remarcă: 

- „Execuție rețea de apă cartier locuințe Str. Avram Iancu, Str. Badea Cârțan, Str. Octavian 

Paler și Str. Grigore Moisil” 

- „Execuție rețea de canalizare cartier locuințe Str. Avram Iancu, Str. Badea Cârțan, Str. 

Octavian Paler și Str. Grigore Moisil” 

- „Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe Str. Avram Iancu, Str. Badea Cârțan, Str. 

Octavian Paler și Str. Grigore Moisil” 

- „Eficientizare energetică Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu” 

- „Reabilitare și dotări Liceu Teoretic I.C. Drăgușanu și Colegiul Tehnic Doctor Alexandru 

Bărbat” 

Orașul Victoria, prin accesarea de fondurile europene, a fondurilor de stat sau prin sprijin de la 

bugetul local, încearcă continuu să dezvolte anumite domenii şi zone de interes pentru atingerea 

anumitor standarde de dezvoltare, atât economice şi sociale, cât şi culturale şi educative. 
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     Elaborarea conceptului de dezvoltare strategică, presupune plecarea de la contextul actual, 

luând în considerare rezultatele Analizei situației existente din punct de vedere socio-economic, 

al mediului și nivelului de echipare tehnică, cât și direcțiile și obiectivele fixate de diversele 

abordări strategice sectoriale, naționale, ori europene, care afectează contextul local de 

dezvoltare și elaborarea unei direcții de evoluție a dezvoltării orașului Victoria, indicând 

modalitățile prin care se poate ajunge la realizarea obiectivelor propuse. 

În procesul de formulare a obiectivelor strategice, precum și a intervențiilor și măsurilor 

corespunzătoare au fost luate în considerare mai multe surse.  

Printre acestea se numără în primul rând datele și informațiile privind starea actuală a orașului 

din punct de vedere demografic, economic, social și de mediu, dar și alte elemente care contribuie 

la crearea profilului general al orașului, cum ar fi situarea geografică sau conexiunile de 

infrastructură existente cu alte unități administrativ teritoriale limitrofe.  

În al doilea rând, au fost luate în considerare proiectele aflate deja în derulare la nivelul orașului 

Victoria, fie că acestea aparțin inițiativelor administrației publice, fie sectorului privat. Atunci când 

cele care aparțin administrației publice s-au dovedit fezabile și consistente în raport cu aceste 

obiective strategice, a fost considerată necesară continuarea implementării lor. De asemenea, 

atunci când continuarea lor nu a justificat cheltuielile alocate, a fost luată în considerare fie 

modificarea substanțială a proiectelor inițiale, fie sistarea acestora cu costuri minime.  

În al treilea rând, au fost luate în considerare preferințele cetățenilor și ale instituțiilor publice 

locale, respectiv necesitățile celor potențial afectați de măsurilor inițiate de primărie, prin 

consultarea directă a acestora, în cadrul unui proces de consultare publică derulat în cadrul 

comunității orașului Victoria. Printre aceștia se numără locuitorii orașului, inclusiv elevi invitați în 

procesul de consultare, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri sau angajați ai altor instituții 

publice care funcționează pe raza orașului.  

Un principiu important de planificare strategică a dezvoltării orașului îl reprezintă construirea 

direcțiilor de dezvoltare pe ceea ce există deja în oraș și este bine făcut.  

Procesul de consultare publică a identificat ca atu-uri ale orașului, pe lângă cele legate de 

amplasarea favorabilă la poalele Munților Făgăraș și atu-uri legate de infrastructura de agrement 

existentă, aspectul „chic” al orașului și o comunitate restrânsă cu oameni prietenoși și săritori. 

 

 

 

 

 

Abordarea strategică propusă 



 
S t r a t eg i a  I n t e g r a t ă  d e  De z vo l t a r e  U r ba nă  a  
o r a ș u l u i  V i c t o r i a  pe n t r u  pe r i oa da  2021 - 2027  

 

  

 

6 
 

Figura 1 – Demersul de elaborare al conceptului de dezvoltare strategică 

 

 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 

Astfel, analiza situației existente și condiționările generate de alte cadre strategice, conduc la 

formularea unor direcții de dezvoltare prioritare care țin cont și de așteptările comunității. 

Acestea sunt considerate principalele modalități de realizare a scopului de creștere generală a 

nivelului de dezvoltare al acesteia și sunt încorporate în ”viziunea de dezvoltare” a întregii 

comunității.  

Fiecare dintre aceste direcții presupune parcurgerea unui set de obiective strategice care pot 

fi realizate, prin acțiuni grupate în axe prioritare specializate, care conțin măsuri și activități 

concrete care pot lua forma unor proiecte, programe, hotărâri sau alte inițiative ale 

administrației publice de a căror prioritizare, planificare și mod de concretizare, depinde 

implementarea în condiții optime a strategiei și atingerea obiectivelor propuse. Succesul 

funcționării acestui mecanism de îndeplinire a unei viziuni de dezvotlare a orașului depinde de  

asigurarea legăturilor între măsuri, obiective și programele dezvoltate la nivelul primăriei.   

În contextul oportunităților semnalate de analiza realizată, funcționarea acestui mecanism trebuie 

asociată cu un proces de inovare ca factor de dinamizare și progres, dar și de facilitarea 

dezvoltării structurilor de asociere și intervenție teritorială, de tip integrat. Pentru 

realizarea viziunii propuse în această strategie și asigurarea unui trend ascendent al dezvoltării 

socio-ecnomice a orașului  este necesară urmărirea principiilor dezvoltării convergente, 

intercorelării și al dezvoltării durabile. 

o Dezvoltarea convergentă are în vedere stimularea performanțelor fără a crea 

decalaje de dezvoltare la nivelul localității. În plus, se vizează reducerea diferențelor deja 
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existente între comunități pe plan social, economic, cultural și al accesului la servicii și 

infrastructură publică, caracteristice diferitelor zone și cartiere; 

o Intercorelarea presupune ca obiectivele strategiei să ia în calcul obiectivele planurilor 

și strategiilor regionale, naționale și europene dar și adaptarea măsurilor de acțiune în 

funcție de recomandările politicilor de guvernare ale diferitelor instituții ce acționează la 

nivel local și județean; 

o Dezvoltarea durabilă  înseamnă propunerea unui tip de dezvoltare care să asigure un 

echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și care să ia în calcul aspectele 

ce țin de restricționarea accesului la resurse al generațiilor viitoare. 

Urmărind armonizarea principiilor dezvoltării economice și ținând seama de obiectivele orizontale 

care transcend diferitele niveluri programatice, prin Strategia de dezvoltare se încurajează 

respectarea principiului egalității de șanse. Aceasta este un drept fundamental și o valoare 

comună a Uniunii Europene. Astfel, principiul egalității de șanse se aplică și ține cont, în mod 

particular, de diversitatea etnică și religioasă a populației orașului, promovarea capitalului uman 

făcându-se în mod nediscriminatoriu în orice domeniu economico-social. Valorificarea diversității 

culturale, etnice și a diferențelor de gen, de vârstă constituie premise pentru dezvoltarea 

comunității și, totodată, asigură un cadru în care relațiile sociale au la bază valori ca toleranța și 

egalitatea. 

1.1. Viziunea strategică de dezvoltare pentru 2027 

Viziunea strategică sintetizează sensul evoluției unei comunități și determină direcția de  

transformare a acesteia. Această viziune reprezintă o stare dorită, proiectată în viitor şi 

prefigurează efortul, modalitățile și resursele necesare pentru a ajunge acolo. Chiar dacă, din 

cauza unor elemente neprevăzute, obiectivele nu vor fi pe deplin atinse, existența viziunii asigură 

existența unui reper important care va fi și principalul criteriu de evaluare a succesului strategiei.   

Pentru a reduce riscul apariției unor evenimente neprevăzute, dar și pentru asigurarea unui nivel 

ridicat de fezabilitate, viziunea se bazează pe analizele privind situația actuală a orașului, 

concluziile, observațiile obținute, dar semnalând și dificultățile, piedicile sau obstacolele existente.  

Pe lângă aceste surse care au contribuit la stabilirea viziunii, un alt element important a fost 

reprezentat de ceea ce reprezintă preferințele, opiniile și dezideratele cetățenilor, dar și a 

intereselor și perspectivei altor instituții, organizații publice și privare de la nivelul comunității.  

Viziunea de dezvoltare a orașului Victoria pe care această strategie o sprijină este următoarea:  

 

 

 

 

Orașul Victoria – locul unde calitatea vieții și 

vitalitatea unui mediu de afaceri renăscut sunt 

oglinda munților care îl înconjoară 
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1.2. Conceptul de dezvoltare strategică 

Pentru transformarea în realitate a viziunii amintite sunt urmărite două ”direcții de dezvoltare 

prioritare” și un ”obiectiv de dezvoltare comun”, cărora le este asociată o ”inițiativă 

transversală”. Pentru implementarea acestora au fost identificate pentru fiecare o serie de 

obiective strategice, care grupează la rândul lor axe prioritare specifice, conținând măsurile 

concrete de acțiune care vor contribui în mod direct la atingerea viziunii de dezvoltare a orașului. 

Obiectivele strategice identificate pentru realizarea ”inițiativei transversale” și ”obiectivului de 

dezvoltare comun” au pe lângă rolul imediat de atingere a scopurilor specifice și calitatea de a 

susține complementar direcțiile de dezvoltare propuse. 

Astfel, pentru dezvoltarea orașului sunt urmărite direcțiile de dezvoltare prioritară: ”revigorarea 

mediului de afaceri” și  a unei ”vieți bune”, cărora le este asociat obiectivul de dezvoltare 

comun: ”sustenabilitatea și durabilitatea dezvoltării” și o inițiativă strategică implementată 

prin intermediu atingerii obiectivelor: ”modernizarea administrației publice”, ”soluții 

”smart” în folosul comunității urbane”. Acestea din urmă presupun organizarea unor 

demersuri strategice care sunt gestionate separat și cu prioritate. Implementarea lor are efecte 

în egală măsură cele două direcții de dezvoltare prioritară, cât și producerea unor efecte 

multiplicative care trebuie să devină suport și să accelereze procesul de dezvoltare al orașului. 

Obiectivul de dezvoltare comun presupune măsuri concrete de gestionare și protejare a 

mediului, dar mai ales intenționează să condiționeze întregul cadru de dezvoltare strategic cu 

respectarea principiilor de protejare a mediului, dezvoltare durabilă, eficiență energetică și folosire 

sustenabilă a resurselor. 

Figura 2 – Concept de dezvoltare strategică 
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Direcția de dezvoltare prioritară R: Revigorarea mediului de afaceri 

Profilul monoindustrial al orașului Victoria, dobândit în urma implementării politicilor economice 

centralizate promovate de regimul comunist, se menține și în perioada de după 1989, ajungând 

să se perpetueze până în zilele noastre. Până de curând acesta a fost reprezentat de principalele 

două companii active pe teritoriul orașului și a constat în fabricarea materialelor din plastic, 

precum și a produselor conexe. Recent, una dintre aceste companii, cel mai mare investitor și 

principalul angajator cu o pondere de aproximativ 70% din totalul locurilor de muncă din oraș, și-

a anunțat insolvența și retragerea din oraș.  

Această situație ar putea avea drept consecință creștere bruscă a șomajului, respectiv o 

depopulare masivă a orașului, concomitent cu începutul unei degradări ireversibile a întregii sale 

infrastructuri. 

Pentru a evita această situație, acest document strategic propune ca obiectiv strategic absolut 

prioritar revigorarea urgentă a mediului de afaceri din oraș. Deși intenții similare de 

identificare a unor potențiali investitori au eșuat deja în trecut, de această dată, nu este 

promovată ideea continuării profilului economic al orașului, respectiv utilizarea în continuare a 

infrastructurii industriale existente, ci strategia se axează pe o reprofilare generală a tipului de 

activități economice derulate a căror dezvoltare să fie sprijinită prin atragerea de investitori și 

facilitarea dezvoltării afacerilor inițiate de aceștia.  

Această reprofilare presupune aplicarea măsurilor necesare atingerii a două obiective majore: 

 Primul dintre acestea se referă la promovarea, inițierea și dezvoltarea unor afaceri 

locale în domeniu turismului.  

 Ce de-al doilea se referă la sprijinirea identificării și promovării de investiții în 

domenii noi, nepoluante, la nivelul orașului.   

În continuare sunt prezentate principalele caracteristici ale axelor care cuprind aceste măsuri.   

Obiectivul strategic 1R: Promovarea, inițierea și dezvoltarea unor afaceri locale în 

domeniul turismului  

Orașul Victoria, spre deosebire de multe dintre orașele aflate în apropierea unei zone montane, 

are avantajul de a se afla la o distanță foarte mică de lanțul muntos al Munților Făgăraș, fiind 

punctul de pornire în multe dintre traseele montane din acești munți. În plus, orașul dispune de 

o infrastructură de agrement deja cunoscută în județul Brașov, dar și în țară, ca fiind una dintre 

cele mai dezvoltate. Tot în zonă se practică turismul monahal care are, însă, un potențial de 

creștere scăzut, comparativ cu alte trasee de același tip din țară.  

Turismul, deși a reprezentat multă vreme un domeniu considerat relevant la nivelul orașului, a 

fost mereu considerat secundar ca importanță pentru economia locală, fiind depășit de pildă, de 

combinatul chimic, în ciuda disconfortului și reducerii atractivității orașului genert de poluarea pe 

care acesta o genera.   
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Acest obiectiv strategic propune o serie de măsuri și proiecte care au ca scop dezvoltarea 

turismului, astfel încât acesta să devină un adevărat motor de relansare economică a mediului de 

afaceri din oraș. Măsurile și proiectele vizate sunt grupate în următoarele axe prioritare:  

Axa prioritară 1.1. Program intensiv de susținere a turismului și valorificarea poziției geografice 

avantajoase a orașului care să cuprindă activități precum:  

 Elaborarea și diseminarea de materiale informative și publicitare care să cuprindă și o 

descriere a serviciilor și facilităților puse la dispoziție de administrația publică eventualilor 

investitori sau potențialilor turiști;  

 Organizarea sau participarea la diverse sesiuni de prezentare, târguri naționale și 

internaționale, expoziții sau conferințe care să aibă ca scop atragerea de investitori;   

 Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru potențialii turiști conținând informații actualizate 

privind starea traseelor sau alte informații utile;  

 Încheierea de parteneriate cu instituții de învățământ publice sau private în vederea 

organizării de tabere pentru toate categoriile de școlari, elevi sau studenți;  

 Înființarea unui serviciu de ghizi, inclusiv prin colaborarea cu ONG-urile sau firmele de 

profil din zonă;  

 Organizarea și promovarea de concursuri cu temă turistică pentru toate categoriile de 

turiști (ex. treasure-hunt în Victoria);  

 Sprijinirea dezvoltării turismului montan prin atragerea de firme specializate în 

comercializarea și închirierea echipamentelor necesare călătoriilor montane precum și a 

celor care organizează expediții turistice și sesiuni de inițiere în sporturi montane. 

 

Axa prioritară 1.2. Dezvoltarea infrastructurii turistice:  

 Înființare și modernizare infrastructură turistică cu scopul creșterii atractivității orașului ca 

destinație turistică, ex: amenajare parc tematic și zonă de agrement ”Lacuri”, înființare 

Muzeu Patrimoniu Industrial, identificarea posibilităților de practicare a sporturilor de iarnă 

și crearea condițiilor pentru practicarea acestora: ski, bob, patinaj etc 

 Înființarea uneui centru de informare turistică care poate integra puncte de închiriere 

biciclete sau achiziție de biciclete etc;  

 Construirea unei baze sportive cu pistă de role și skateboard 

 

Obiectivul strategic 2R. Sprijinirea activităților de identificare și promovare a unor noi 

investitori la nivel local 

Cel de-al doilea obiectiv, deși diferit, cuprinde, la fel ca primul, activități care vizează identificarea 

și atragerea de potențiali noi investitori în oraș. Acestea nu au însă în vedere valorificarea 

infrastructurii industriale existente, în sensul dezvoltării unor activități economice cu potențial 

poluant, ci vizează îndeosebi companii a căror activitate nu prezintă un astfel de risc.  

Activitățile corespunzătoare atingerii acestui obiectiv sunt cuprinse în următoarele axe prioritare:  
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Axa prioritară 2.1. Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale în vederea susţinerii 

mediului de afaceri 

 Identificarea și promovarea principalelor avantaje pe care orașul Victoria le prezintă pentru 

potențiali investitori (tipul de infrastructură industrială existentă, forța de muncă și tipul 

de calificări disponibile, avantajele fiscale sau administrative acordate de administrația 

publică locală, infrastructura rutieră și feroviară existente și/sau potențiale și conexiunea 

cu principalele centre economice apropiate (Sibiu, Brașov etc.);     

 Elaborarea unei broșuri informative și publicitare care să conțină o descriere a acestor 

avantaje, precum și promovarea și diseminarea acesteia de toate canalele disponibilela 

nivel județean, central sau în afara țării; 

 Identificarea de potențiali parteneri în vederea dezvoltării cercetării și inovării ca motoare 

ale dezvoltării; sprijinirea accesului noilor înteprinderi la diverse surse de finanțare și a 

dezvoltării unor structuri tip cluster, incubator de afaceri și acceleratoare de afaceri, pentru 

ajutarea noilor start-up-uri, popularea parcului industrial etc; 

 Sprijinirea competitivității mediului de afaceri prin asigurarea accesului la activități de 

consiliere, sprijin pentru inițiere afaceri, asistență, mentoring, formare profesională, 

facilități tip minimis;  

 

Axa prioritară 2.2. Revitalizarea și dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri și 

antreprenoriat 

 Amenajarea unui Parc Industrial care să ofere condiții moderne investitorilor prin 

amenajare și reabilitare rețele utilități sit Parc Industrial Victoria 

 Amenajare zonă de investiții „green-field” – crearea infrastructurilor de utilități pentru 

dezvoltarea unor investiții "de la zero", pe terenuri fără infrastructură existentă 

 Înființarea unor incubatoare de afaceri care să sprijine dezvoltarea antreprenoriatului pe 

plan local.  

 

Direcția de dezvoltare prioritară Viață mai bună 

În condițiile specifice ale orașului Victoria, activitățile îndreptate în această direcție de dezvoltare 

trebuie dezvoltate în corelație cu cele corespunzătoare primei direcții amintite mai sus. În ciuda 

acestei influențe a mediului de afaceri asupra acestei direcții de dezvoltare, îmbunătățirea vieții 

este posibilă și prin finanțările deja existente disponibile din fonduri structurale sau alte surse. De 

aceea, deși ar putea fi atinse independent, obiectivele corespunzătoare acestei direcții sunt de 

natură să contribuie considerabil și chiar să condiționeze succesul demersului de punere a orașului 

Victoria pe un trend ascendent de dezvoltare.  

Direcția de dezvoltare ”Viață mai bună” cuprinde două obiective strategice: modernizarea 

infrastructurii urbane și îmbunătățire accesului la servicii publice.    
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Obiectivul strategic 3V: Modernizarea infrastructurii urbane 

Axa prioritară 3.1 Regenerare urbană, inclusiv dezvoltarea infrastructurii rețelelor de 

infrastructură urbană de bază (apă, canalizare, reabilitarea stației de epurare, distribuţie gaze, 

piețe, siguranța cetățenilor, situații de urgență); 

Axa prioritară 3.2 Dezvoltarea mobilității, introducerea de piste de biciclete; creșterea 

mobilității în Zona Metropolitană a Municipiului Făgăraș, amenajare parcări;   

Axa prioritară 3.3 Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber  prin care se 

urmărește creșterea atractivității orașului pentru tineri, creșterea nivelului de sănătate al 

populației prin încurajarea unui stil de viață sănătos și creșterea duratei de ședere în oraș pentru 

turiști prin proiecte de tipul: construire și amenajare patinoar, reabilitarea complexului sportiv 

(terenuri de sport și bazin de înot).  

Obiectivul strategic 4V: Îmbunătățirea calității serviciilor publice 

Axa prioritară 4.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în oraș (noi servicii 

educaționale, programe pentru copii, stimulare formării și perfecționării cadrelor didactice, etc), 

sprijinirea adaptării sistemului educațional la cerințele potențialilor angajatori; amenajarea 

spațiilor verzi din zona deservită de instituțiile de învățământ, înființare club de tineret, construire 

și amenajare bazin de înot didactic etc;   

Axa prioritară 4.2. Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate: înființare unitate 

sanitară, reabilitare, modernizare, dotare infrastructură sanitară, serviciul de urgențe, program 

de atragere a cadrelor medicale în localitate, amenajarea spațiilor verzi din zona deservită de 

unitățile sanitare;  

Axa prioritară 4.3. Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale (sprijin oferit centru de zi, 

echipamente pentru persoanele cu dizabilități, înființare centru social destinat categoriilor 

vulnerabile – copii și persoane vârstnice). 

Obiectivul de dezvoltare comun S: Sustenabilitatea și durabilitatea dezvoltării 

Caracterul comun al acestui obiectiv este dat de impactul pe care atingerea lui îl are asupra 

îndeplinirii celorlalte obiective corespunzătoare direcțiilor de dezvoltare prioritare, dar și inițiativei 

transversale adoptate în această strategie. Aceast înseamnă că sustenabilitatea și durabilitatea, 

ca expresie a acestui obiectiv, corespund unor principii a căror arie de aplicare este mai mare 

decât a diverselor domenii în care sunt propuse celelalte obiective. Respectarea acestor principii 

este urmărită prin dezvoltarea de activități care se referă la teme precum: protejarea mediului, 

reducerea poluării, energia alternativă, precum și dezvoltarea durabilă și sustenabilă a orașului.  

În cazul orașului Victoria, activitățile care se înscriu acestui obiectiv de dezvoltare comun au o 

relevanță deosebită prin faptul că în primul rând sunt dezvoltate în contextul unor dezbateri 

publice persistente generate ca urmare a deselor sesizări provenite de la cetățenii orașului privind 
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efectele unei posibile poluări a mediului (sonoră, chimică sau chiar olfactivă). Aceasta a fost cel 

mai des asociată cu activitatea specifică derulată de principalul angajator al forței de muncă din 

oraș, fără ca situația să poată fi rezolvată. Un prim pas de soluționare a acestei probleme este 

inițierea unor activități de monitorizare constante și derulate oficial și transparent. În fucție de 

eventualele constatări trebuie luate măsurile care se impun. Rezolvarea cât mai urgentă a acestei 

probleme este importantă deoarece reducere până la eliminare a poluării are un efect direct 

asupra succesului demersului de revigorare a mediului economic care are ca principal pilon 

dezvoltarea turismului. Activitățile propuse sunt subsumate obiectivului strategic: Protecția 

mediului și asigurarea condițiilor pentru dezvoltare durabilă și sustenabilă. 

Obiectivul strategic 5S: Protecția mediului și asigurarea condițiilor pentru dezvoltare 

durabilă și sustenabilă, implică următoarele pachete de măsuri: 

Axa prioritară 5.1 Dezvoltarea unei infrastructuri ecologice de gestionare urbană a deșeurilor, 

inclusiv măsuri pentru promovarea colectării selective și a soluțiilor de reciclare a deșeurilor (de 

exemplu, inițierea unui proiect în parteneriat la nivel local pentru asigurarea furnizării serviciului 

de colectare a deșeurilor, derularea de programe de informare și suport al colectării selective 

etc.), măsuri pentru valorificarea energetică a deșeurilor urbane; 

Axa prioritară 5.2. Identificarea și valorificarea unor surse de energie alternativă. În această 

categorie intră activități precum cele de introducere a utilizării energiei alternative nepoluante 

pentru instituțiile publice, precum și promovarea acesteia pentru locuințele private, modernizarea 

iluminatului public prin intermediul panourilor fotovoltaice, înființarea transportului zonal cu 

minibuze electrice, implementare sistem centrală biomasă pentru încălzire și apă caldă menajeră 

pentru locuințe sociale;  

Axa prioritară 5.3 Dezvoltarea spațiilor verzi, revitalizare urbană și protecția mediului natural - 

de exemplu, reabilitarea termică a clădirilor publice și sprijin pentru reabilitarea celor rezidențiale, 

extinderea și creșterea eficienței iluminatului public, amenajarea de spații verzi în cadrul locuri de 

joacă și a locuri de picnic pentru recreere, reamenajarea unor străzi principale ca spații urbane 

complet pietonale; 

Axa prioritară 5.4 Măsuri de promovare a importanței protejării resurselor mediului și a 

modalităților de evaluare a calității mediului urban: demararea demersurilor de achiziționare a 

unui aparat de măsurare a calității aerului și a nivelului poluării generate de fabricile active în 

oraș, aplicarea de măsuri concrete privind reducerea poluării la un nivel care să nu afecteze 

sănătatea cetățenilor orașului sau a dezvoltării turismului.  

Inițiativele transversale I. 

Inițiativele transversale cuprind pachete de activități corespunzătoare îndeplinirii unor obiective 

al căror impact se poate resimți la nivelul mai multor domenii sociale, economice și culturale ale 

orașului. Caracterul transversal este dat de faptul că rezutatele obținute în urma derulării acestei 

inițiative au influență și asupra atingerii obiectivelor cuprinse în direcțiile strategice formuate în 
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cadrul strategiei. De aceea acese inițiative sunt considerate un factori esențiali care pot contribui 

la asigurarea complementarității unor intervenții, pot dinamiza și asigura sustenabilitatea 

dezvoltării orașului. Din punct de vedere al structurii, inițiativele transversale cuprind, la fel ca în 

cazul direcțiilor de dezvoltare, obiective strategice, respectiv axe prioritare care conțin activitățile 

necesare atingerii acestor obiective.  

În cazul orașului Victoria inițiativele transversale sunt reprezentate de modernizarea 

administrației publice și dezvoltarea de soluții ”smart” în folosul comunității urbane.  

Inițiativa transversală 6I: Modernizarea administrației publice 

Această inițiativă are legătură directă cu situația specifică a orașului Victoria deoarece are 

potențialul de a contribui semnificativ la succesul îndeplinirii celorlate obiective propuse. 

Modernizarea administrației publice locale are capacitatea de a potența, printre altele, toate 

măsurile care vizează revigorarea mediului de afaceri sau cele care se referă la asigurarea unei 

vieți mai bune cetățenilor orașului.  

Modernizarea administrației vizează sistemul de organizare, procedurile existente, dar și 

mijloacele instituționale care reprezintă modalități prin care administrația publică își îndeplinește 

atribuțiile legale în relația cu cetățenii, dar și cu mediul de afaceri sau alte instituții publice de la 

nivel local, județean sau național.   

În cadrul acestei inițiative transversale sunt avute în vedere activități care vizează simplificarea 

administrativă (simplificarea proceselor birocratice punând în prim plan cetățeanul și mediul de 

afaceri), creșterea capacității de inițiere și derulare a proiectelor (în special a celor finanțate din 

fonduri structurale, dar și alte surse), precum și creșterea capacității de cooperare și colaborare 

inter-instituțională la nivel teritorial, inclusiv prin valorificarea parteneriatelor existente și crearea 

altora noi, cu scopul de a aborda într-un mod unitar, integrat, probleme similare ale comunităților 

aparținând unor unități administrativ teritoriale distincte. 

Axele prioritare corespunzătoare sunt următoarele: 

Axa prioritară 6.1 Simplificarea administrativă – această axă se referă la activități care 

corespund unui demers de reducere a birocrației administrative inutile care afectează eficiența 

funcționării administrației publice atât la nivel intern, cât și în relația acesteia cu cetățenii și mediul 

de afaceri. Acțiunile cuprinse în această axă se referă la: 

 simplificarea procedurilor și regulilor de funcționare internă, cât și a celor care se referă la 

furnizarea propriu-zisă a unor servicii către cetățeni (emiterea de certificate, plata taxelor etc.)  

 inițierea unui proces de identificare a necesității de noi servicii publice sau de actualizări a 

modului de furnizare a celor existente, în sensul adaptării lor la nevoile cetățenilor sau a 

agenților economici activi la nivelul orașului.  

Axa prioritară 6.2. Creșterea calității și diversificarea serviciilor publice. Această axă conține un 

pachet de măsuri care constau în:  
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 crearea de indicatori pe baza cărora să fie monitorizată calitatea serviciilor publice furnizate 

la nivelul orașului; 

 achiziția de echipamente și dotări necesare pentru prestarea serviciilor publice (ex. 

echipament deszăpezire).  

 

Axa prioritară 6.3 Creșterea capacității de accesare și gestionare a fondurilor europene. Această 

axă se referă la: demararea unui proces de îmbunătățire a capacității resurselor umane existente 

la nivelul primăriei de a contribui la atingerea obiectivelor strategiei prin intensificarea și creșterea 

ritmului de implementare, dar și a numărului de proiecte și a nivelului de finanțare la nivelul 

orașului.  

Axa prioritară 6.4 Îmbunătățirea cooperării și colaborării teritoriale pentru rezolvarea în comun 

a problemelor comunității, respectiv stabilirea de parteneriate cu alte instituții similare din județ, 

la nivel național sau european și valorificarea parteneriatelor create.    

Inițiativa transversală 7I: Dezvoltarea de soluții ”smart” în folosul comunității urbane 

Înțeleasă și ca ”digitalizarea urbană”, această inițiativă este plasată în contextul conceperii 

orașelor inteligente ca ansambluri de infrastructuri informatice urbane modernizate și 

eficientizate, conectate funcțional și tehnologic cu soluții tehnice noi pentru comunicare, respectiv 

accesul la serviciile publice curente. Aceste rețele trebuie să conecteze zonele de muncă, 

locuințele, petrecerea timpului liber și serviciile conexe, dar și să ofere soluții de comunicare, 

accesul la serviciile publice curente, consultare și dialog între toate mediile comunității și autorități.  

În cazul orașului Victoria, acțiunile corespunzătoare implementării unei abordări ”smart” depind 

de performanțele obținute în urma activităților cuprinse în axele prioritare ale obiectivului descris 

mai sus. Acestea se referă, de exemplu la digitalizarea administrației publice, dar vizează 

integrarea tuturor informațiilor disponibile și a corelării datelor pentru aplicarea unor măsuri 

adecvate de către autoritatea publică locală. Această dependență este determinată de faptul că 

conceperea și aplicarea unor soluții ”smart” depind atât de existența în prealabil a unei 

infrastructuri de internet funcționale, cât și de existența unei acoperiri corespunzătoare care să 

permită accesul la internet a unui număr cât mai mare dintre cetățenii orașului. Acestă premisă a 

dezvoltării soluțiilor ”smart” are rolul de a ridica standardele de acces la rețelele de informații și 

serviciile virtuale ale ”utilizatorilor” locuitori ai orașului la un nivel superior de calitate.  

În orașul Victoria, această strategie propune demararea unui proces de identificare de soluții 

”smart” care să se refere la relația dintre cetățeni și administrație, dezvoltarea de aplicații prin 

care să fie colectate și integrate date dar și să fie furnizate servicii publice specifice, precum și a 

unor activități de popularizare și pregătire a cetățenilor pentru utilizarea acestor tipuri de soluții. 

Activitățile avute în vedere în cadrul acestei inițiative sunt grupate în următoarele axe prioritare: 

 

Axa prioritară 7.1. Digitalizarea administrativă. Această axă conține un pachet de măsuri care 

urmează demersului inițiat în cadrul inițiativei transversale 6I. Aceste activități constau în:  
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 digitalizarea proceselor din cadrul administrației publice locale, prin integrarea acestora 

într-un portal electronic odată cu modernizarea sistemului informatic existent; 

 digitalizarea bazelor de date, a registrelor sau a celorlalte tipuri de documente standard 

existente la nivelul primăriei – ex. realizare arhivă electronică; 

 dezvoltarea aplicațiilor pentru plata online a impozitelor și taxelor locale;  

 asigurarea infrastructurii digitale necesare pentru dezvoltarea de aplicații integrate care 

să asigure conectarea eficientă a departamentelor de la nivelul primăriei,  

 implementarea unui program de dobândire a abilităților digitale de către utilizatorii locali 

și de conștientizare a drepturilor și condiționărilor în spațiul virtual 

 actualizare PUG 

 realizare PUZ-uri (Parc industrial, zona de agrement lacuri, zona prestări servicii și mica 

industrie, locuințe și funcțiuni complementare,etc.) 

 

Axa prioritară 7.2 Dezvoltarea unei modalități de comunicare directă între primărie și cetățeni 

prin:  

 actualizarea și extinderea paginii de internet a acesteia care să ofere și posibilitatea 

accesului individualizat al utilizatorilor/cetățeni la servicii publice administrative de tipul 

celor menționate; 

 introducerea și utilizarea sistemului de bugetare participativă pentru creșterea implicării 

cetățenilor în procesul decizional;  

 

Demararea unui proces de identificare a unor aplicații digitale gestionate de primărie atât pentru 

cetățenii și mediul de afaceri actuali, cât și pentru cei potențiali, în concordanță cu dezvoltarea 

preconizată a orașului. Acest proces poate fi derulat exclusiv de primărie sau în parteneriat cu 

alte instituții sau agenți economici locali interesați să ofere servicii adaptate cerințelor impuse de 

efectele procesului de revigorare a mediului de afaceri (de exemplu: dezvoltarea de aplicații 

pentru informare turiști etc.).
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Figura 3 – Schema extinsă a conceptului de dezvoltare strategică 
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