STRATEGIA DE DEZVOLTARE
A COMUNEI TEREMIA MARE

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Teremia Mare este construită pe
concluziile analizelor socio-economice şi SWOT, pe avantajele localităţii. Strategia,
prin structură şi conţinut, urmăreşte dezvoltarea economică şi echilibrată, concomitent
cu dezvoltarea capacităţii acesteia de a se adapta şi a putea răspunde schimbărilor
economice cheie.
Strategia este un cadru de planificare strategic care defineşte viziunea, căile care
conduc la obţinerea ei şi pe baza căruia sectorul public şi privat pot acţiona eficient în
ceea ce priveşte folosirea resurselor locale şi obţinerea de beneficii în folosul
comunităţii.
Totodată, aceasta constituie baza dezvoltării planurilor de acţiune pentru
administraţia publică locală şi organizaţiile partenere în vederea prezentării de proiecte
în cadrul programelor de finanţare naţionale şi europene care sprijină dezvoltarea
locală.
Strategia furnizează o abordare echilibrată şi integrată privind dezvoltarea comunei
Teremia Mare cu accent pe:
-facilitarea creşterii economice
-îmbunătăţirea infrastructurii de bază
-protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu
-îmbunătăţirea serviciilor (medicale, sociale, culturale) şi accesului
la acestea.
Elementele constitutive ale strategiei urmăresc obţinerea unei dezvoltări echilibrate
a comunei Teremia Mare şi oferirea de oportunităţi egale pentru locuitorii acestuia.
MOTIVAŢIA
Strategia doreşte să furnizeze cadrul spaţial de dezvoltare şi luare a deciziilor locale,
să propună schimbări acolo unde sunt fezabile, să descrie liniile generale de dezvoltare
şi implicarea celor ce iau decizii în aceste procese.
VIZIUNEA
Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu
precum şi de activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile,
instituţiile şi parteneriate dezvoltate la nivel local. Acestea printr-un efort conjugat şi
orientat către susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei.

Ce se doreşte:
O comuna sigura
O comuna curata
O comuna în care se munceşte
O comuna sănătoasa
O comuna în care se învaţa.
OBIECTIVUL GENERAL STRATEGIC
Obiectivul general strategic de dezvoltare durabilă este transformarea comunei şi
creşterea capacităţii sale economice, astfel încât aceasta sa devina un centru de
referinţă în domeniile economice şi de investiţii, din punct de vedere ecologic,
precum şi un centru regional cultural, de învăţământ, şi turistic.
OBIECTIVE
- Dezvoltarea economiei locale
- Dezvoltarea infrastructurii de bază
- Accesul neîngrădit al populaţiei si consumatorilor industriali la această infrastructură
(apă, electricitate, canalizare, căi de transport);
- Protecţia mediului
- Creşterea standardului de viaţă, reducerea sărăciei;
- Imbunătăţirea accesului la serviciile medicale, educaţionale, sociale şi culturale
- Crearea si asigurarea locurilor de munca, factor de crestere al nivelului de trai;
- Realizarea de investitii in localitate, care sa aduca locuri de munca si sa creasca
potentialul economic al comunei;
- Activitati economice profitabile pentru locuitorii comunei.
- Imbunatatirea relatiei intre cetateni si autoritatile locale prin:infiintarea de centre de
informare a cetatenilor si/sau birouri de relatii publice ale Primariei la nivelul fiecarei
localitati apartinatoare
- Crearea de comitete cetatenesti consultative permanente
- Repararea strazilor din localitati
- Finalizarea sistemului de alimentare cu apa a comunei Teremia Mare si realizarea
sistemului de canalizare

SITUATIA ACTUALA
CRITERIU FIZICO- GEOGRAFIC, CADRUL NATURAL
Teremia Mare se situeaza in vestul judetului Timis, in apropiere de extremitatea
vestica a tarii, la granita cu Serbia. Este strabatuta de drumul national DN59C, de
care se leaga de orasele Sannicolau Mare (17 km la nord) si Jimbolia (24 km la est).
Este accesibila si pe calea ferata, avand statie proprie la linia Timisoara - Nerau. Este
centrul comunei cu acelasi nume si se invecineaza la nord-vest cu Teremia Mica
(aprox. 3 km), la nord cu Nerau (4 km), la est cu Comlosu Mare (11 km) iar la sud
comuna este delimitata de frontiera cu Serbia, fara punct vamal.
Din punct de vedere geografic, comuna are urmatoarele coordonate: 45° 55′ 59″ N,
20° 31′ 27″ E.
Climatul zonei, temperat-continental, cu slabe influente mediteraneene,
inregistreaza o medie anuala de 10,80 o C si o valoare medie multianuala a
precipitatiilor de 536,3 mm (statia Sannicolau Mare). In general, iernile sunt mai
blande, verile nu prea calduroase, iar primaverile si toamnele sunt mai lungi.
Conditiile geografice deosebit de favorabile, in special particularitatile solului si
subsolului, densa retea hidrografica si clima au favorizat pe aceste meleaguri o
intensa si stabila viata organizata.
Zona se caracterizeaza prin prezenta apelor subterane, in Teremia Mare existand
un foraj de apa termala, neechipat si neutilizat si un foraj de apa termala pusa in
functiune care administreaza gaz de sonda la un numar de aproximativ 200 locuinte
si incalzeste cateva locuinte ale comunei Teremia Mare cu apa geotermala.
Zona de campie este folosita pentru diferite culturi: grau,porumb, orz, ovaz, secara,
leguminoase, plante textile, plante oleaginoase si alte plante industriale, zarzavaturi si
plante de nutret, livezi cu pomi fructiferi si vita-de-vie.
Vegetatia dominanta este cea ierboasa. Vegetatia arborescenta este caracterizata
prin prezenta salcamului, dudului si plopului, iar cea a arbustilor prin porumbar si
paducel.
In ceea ce priveste fauna, aceasta zona este propice popandaului, harciogului,
dihorului de stepa, iepurelui, iar dintre speciile de pasari amintim: ciocarlia de camp,
prepelita,potarnichea, fazanul, graurii si dumbravencele. Se intalnesc in numar foarte
mare lacuste, greieri si alte insecte.
CRITERIU ISTORIC
Situata in partea nord-vestica a judetului Timis, pe DN 59 C, localitatea Teremia
Mare, resedinta comunei cu acelasi nume, se afla la o distanta de 80,9 km de
municipiul Timisoara si la 17,1 km de Sannicolau Mare, orasul cel mai apropiat.

Comuna Teremia Mare se intinde pe o suprafata de 7870,58 ha, din care 7264,58 ha
reprezinta terenul agricol.
In componenta administrativa a comunei se regasesc localitatile Teremia Mare,
Nerau si Teremia Mica.
Localitatea Teremia Mare este atestata documentar la 1257 sub numele de Villa
Therimthelwk. Intre 1769 si 1770, aici a fost colonizati svabi. In perioada 1769-1770 in
timpul Imparatesei Maria Terezia a habsburgilor s-a facut colonizarea svabilor,
Teremia Mare facand parte din al doilea val de colonizari, cunoscut si sub numele de
“Colonizarea Tereziana” sau in germana “Theresianische Ansiedlung” .
Localitatea Nerau este atestata documentar de la inceputul secolului XVI. In
secolul XIX alaturi de locuitorii autohtoni, romanii, au fost adusi colonisti germani.
Descoperirile arheologice din aceasta localitate atesta faptul ca este o zona locuita
inca din perioada neolitica.
Se zice ca primii stabiliti in aceasta localitate erau maghiarii si numele satului era
HOSSZUFALU, iar dupa plecarea maghiarilor au venit sarbii care au tradus numele
dupa limba lor in DUGASSELLO ori DUGOSLISTE . La stramutarea unor familii
de romani de langa Lipova, pe motiv de foamete, asezarea devine Nerau, dupa
numele localitatii parasite de acestia, de pe malul Muresului care a fost innecat in
ape.
Pentru prima data in istorie, amintirea acestei asezari (pusta,hodaie) se face in
anul 1582 si se spune ca atunci locuiau sase pacurari ( ciobani) sarbi cu numele :
Galaviciu, Dunici si Nicolici care impreuna aveau 960 de oi. In anul 1647 va fi sat
sub conducerea eroului Stefan Nadudvari.In anul 1748, chinezul sarb din Timisoara,
Malenita Iosepoviciu lua pusta in arenda pe sase ani. Apoi, pe timpul Imparatului
Iosif al II-lea o cumpara generalul baron Iosif Alvinczy.
Structura etnica a comunei Teremia Mare in anul 2002:
Structura etnică
Total
Romani
Maghiari
Romi
Ucraineni
Germani
Sarbi
Slovaci

4148
3652
280
105
12
78
9
3

Bulgari
Croaţi

7
2

Structură după religie
Ortodoxă
Romano-catolică
Reformată
Penticostală
Greco catolică
Baptistă
Adventistă de ziua a Saptea
Evanghelică lutherană sinodopresbiteriană
Altă religie
Fără religie
Atei

3347
420
49
193
12
64
1
1
54
5
2

INFRASTRUCTURA
Reteaua de strazi
TEREMIA MARE- Trama stradala a localitatii este alcatuita din strazi de
categoria a II-a si a III-a care insumeaza 8 km lungime. Din punct de vedere al
amenajarii acestora, situatia se prezinta astfel:
Lungime totala: 8 km
Strazi modernizate: 2 km
Strazi nemodernizate: 6 km
NERAU – sat apartinator
Situatia tramei stradale si a traficului rutier este similara cu cea din localitatea
Teremia Mare, localitatea Nerau fiind traversata de acelasi DN 59C Sannicolau
Mare-Jimbolia si dispunand de cale ferata.
Din punct de vedere al amenajarii, trama stradala se prezinta astfel:
Lungime totala: 3,5 km
Strazi modernizate: 1km
Strazi nemodernizate: 2,5 km

TEREMIA MICA – sat apartinator
Localitate cu legaturi stranse in teritoriu, amplasata la limita teritoriului national, cu
un singur drum de penetratie DC 7 modernizat Teremia Mare – Teremia Mica si fara
legaturi feroviare.
Din punct de vedere al amenajarii, trama stradala se prezinta astfel:
Lungime totala: 4 km
Strazi modernizate: 0,5 km
Strazi nemodernizate: 3,5 km
INVATAMANT
In comuna Teremia Mare functioneaza un numar de doua scoli generale cu
clasele I-VIII, una in localitatea Teremia Mare si una in localitatea Nerau si trei scoli
generale cu clasele I-IV , cate una in fiecare localitate component a comunei. In scoli
invata un numar de 561 de elevi, din care la Teremia Mare 380 elevi, la Teremia Mica
un numar de 56 elevi si la Nerau un numar de 125 elevi.
Deasemenea functioneaza si trei gradinite, cate una in fiecare localitate
componenta a comunei, insumand un numar de 172 de prescolari, din care un
numar de 102 la gradinita din localitatea Teremia Mare, 30 prescolari la gradinita din
Teremia Mica si 40 la gradinita din Nerau.
Cei care indruma pasii acestor micuti invatacei sunt in numar de 8 educatori , din
care 4 la Teremia Mare, 2 la Teremia Mica si 2 la Nerau ; un numar de 16 invatatori
, din care 8 la Teremia Mare, 4 la Teremia Mica si 4 la Nerau si un numar de 22
profesori , din care 15 la Teremia Mare si 7 la Nerau.
SANATATE
Asistenta medicala este asigurata in cadrul celor patru cabinete medicale private
din comuna, din care un cabinet de stomatologie, iar celelalte trei de medicina
generala. Toate aceste cabinete au sediul in Teremia Mare. Medicii prestand servicii
si in satele apartinatoare, respectiv Teremia Mica si Nerau, printr-un punct de lucru.
Asistenta este asigurata de 6 medici din care doi medici au stabilit domiciliul in
comuna.Serviciile medicale sunt asigurate si in regim de permanenta, existand un
cabinet in acest sens in localitatea Teremia Mare .
In anul 2005 sa deschis o farmacie in comuna care acopera nevoile de urgenta a
populatiei.

ECONOMIE
Acest sector economic este slab reprezentat in comuna existand doar cateva
intreprinderi mici si mijlocii ce activeaza in industria usoara (incaltaminte) si in cea
de morarit – panificatie.
Declinul economic si reorganizarea intreprinderilor de stat in societati comerciale a
determinat incetarea activitatii in majoritatea sectiilor de industrie locala.
Servicii constituite sub forma societatilor comerciale sau a persoanelor fizice
autorizate, respectiv asociatii familiale, serviciile sunt asigurate in domeniul medical,
uman si veterinar,\postei si telecomunicatiilor, activitatilor de coafura, al
constructiilor si amenajarilor civile. Sunt slab reprezentate serviciile bancare, de
transport, de asigurari etc.
Marea majoritate a populatiei active naveteaza la orase unde muncesc in fabrici sau la
diferite societati private.
Aproximativ 40 % dintre agentii economici de pe raza comunei actioneaza in
domeniul comertului, preponderent in comertul cu alimente si diverse alte bunuri de
stricta necesitate.
FIRME DIN COMUNA TEREMIA MARE:
MARIENFELD SRL, EURO TRADE SRL, AVANT CONSTRUCT SRL , L & N
CONSTRUCT SRL , BERGAMO AGRICOLA SRL , DORINDO REGAL SRL ,
LA GUI SRL, MILA IMOBILIARE SRL , AGROPAN SRL , GLF TEREMIA SRL ,
OLDANIVI SRL , SERGIU CO SRL,ASIGURARI M & A SRL , COFE DY LAUR
SRL, OSZ SAN SRL , RO.BOBI.CONSTRUCT SRL, TERCARDRIL SRL, TEO
IMPEX COMPANY SR , JULIAS STORE SRL, BMT SRL , CATATER AGRO
SRL, AGROMEC TEREMIA MARE , DANY & ALEX SRL DANIEL U.S.A.
IMPORT, SOCIETATE COOPERATIVA.
Targuri si piete existente:
Pe raza comunei Teremia Mare exista o singura piata care functioneaza in fiecare
zi de joi a saptamanii si unde producatorii individuali isi vand marfurile produse in
gospodariile proprii.
Legumicultura este practicata indeosebi in gospodariile individuale, inregistranduse in ultimul timp un interes crescut pentru acest sector. De altfel, comuna se bucura
de o bogata traditie, stiindu-se faptul ca gospodarii puneau mare accent pe cultivarea
tomatelor, a caror productie era destinata pietei interne si internationale. Pomicultura
este prezenta doar in gospodariile individuale, in mici livezi amenajate. Din pacate,

nu se practica pe suprafete intinse. Sectorul zootehnic este slab reprezentat in
comuna, in gospodariile individuale , efectivul de animale fiind destul de redus.
Exista insa o ferma de bovine in localitatea Teremia Mica, care creste tineret bovin
pentru carne de o calitate superioara si care au fost premiati la mai multe expozitii
din tara si strainatate (1100 cape bovine la Ferma de taurine pentru ingrasat SC
EMILIANA WEST ROM SRL Teremia Mica).
TURISM
INSTITUTII CULTURALE:
- Centrul cultural: Teremia Mare;
- Cămine culturale: Teremia Mare, Teremia Mică si Nerău;
- Muzeul viei si vinului
Centrul Cultural al comunei este locul unde cei doritori pot sa-si hraneasca ochii
si spiritul cu marturii ale trecutului. Muzeul viei si vinului adaposteste o foarte
interesanta colectie de unelte folosite de-a lungul timpului la lucrarile necesare
elaborarii acestei atat de cunoscute "licori a lui Bachus".
Aici pot fi vazute :
unelte pentru lucrarile specifice culturii vitei-de vie
pluguri de lemn cu brazdare din metal forjate manual
prese pentru stors struguri
vermorele pentru stropit via contra daunatorilor
diferiti clesti unii cu o vechime de cateva sute de ani
masina de altoit via
butoaie pentru pastratul vinului si unelte pentru executia acestor butoaie
Specificul zonei de campie cu terenuri agricole manoase, in majoritate
cernoziomuri, a facut ca ocupatia principala a harnicilor gospodari ai acestor locuri
sa fie cultivarea pamantului, constand , in principal, din cultura cerealelor si
cultivarea vitei-de vie.
Activitatea locuitorilor in acest domeniu a fost una de varf, remarcata si
recunoscuta de-a lungul timpului atat pe plan local cit si peste tari, in Europa si chiar
in lume. De exemplu se vorbeste la superlativ de coniacul de Teremia.
Despre performantele acestea vorbesc convingator diplomele si efigiile obtinute
de-a lungul timpului si pastrate in colectia muzeului.
Legat de activitatea cultivarii vitei-de-vie este mestesugul dogaritului, meserie
care a inceput ca activitate auxiliara iar apoi a devenit o meserie de sine statatoare.

O alta meserie era cea de confectionare a carutelor (a cociilor banatene) la care
partea din lemn era lucrata de tamplarii satului, iar partea metalica - de atelierele de
rotarie-fierarie, asa numitele covacii in care mesterii erau numiti covaci.Tot aici se
faceau potcoavele si caielele pentru potcovitul cailor. In unele gospodarii inca se mai
pot gasii usi si elemente din lemn imbinate cu cuie facute de covaci. Numele meseriei
a fost imprumutat si folosit si pentru numele unor familii. Astfel in Nerau si Teremia
Mare pot fi intalnite nume de familii cum ar fi Martin Covaciu sau Ion Dogaru.
O alta componenta a vietii economice de aici a fost si este si in prezent cresterea
animalelor: cresterea oilor, a porcilor, a vitelor.
De aici plecau si pleaca si in prezent spre centrele urbane tone de legume (rosii,
ardei, castraveti, vinete, etc) ca o dovada a harniciei si priceperii gospodarilor de aici.
Legumicultura s-a dezvoltat in timp ca o completare a activitatii principale de
cultivare a cerealelor si a ajuns acum o parte importanta a vietii economice a
comunei.
Muzeul „Nichita Stănescu“: Teremia Mare;
In incinta Centrului Cultural din Teremia Mare, se afla expozitia si prezinta
materiale ce ilustreaza viata si activitatea artistica a poetului, cu accent pe legatura
acestuia cu Teremia Mare ,vitrine cu carti, manuscrise, fotografii, benzi magnetice cu
recitaluri ale poetului cu si despre Teremia.

Muzeul pompierilor
Muzeul este adapostit in cladirea pompierilor si expune obiecte care au apartinut
formatiei de pompieri, infiintata in 1905.
Muzeul de “Arta si Pictura” al comunei Teremia Mare care a prins viata in urma
poposirii taberei de creatie unde au poposit si si-au asternut talentele pe panza, mari
artisti ca Horia Bernea, Constantin Flondor, Paul Gherasim, Iulian Vitalis Cojocaru ,
Sorin Dumintrescu, adevărate valori ale picturii romaneşti .
Biblioteca comunala este asezata tot la Centrul Cultural al comunei
Teremia Mare si gazduieste peste 10.000 de volume scrise de autori romani si
internationali. Deasemenea sunt volume scrise in diferite limbi romana, germane,
maghiara, sarba,bulgareasca, rusa si sunt de la carti cu imagini pentru copii care inca
nu stiu sa citeasca pana la cele mai sofisticate opere literare.
Comuna Teremia Mare mai gazduieste, si in ”particular” , un om care are o
valoare deosebita, cu toate ca este o persoana cu nevoi speciale, putandu-se deplasa
doar cu ajutorul scaunului cu rotile, domnul Cretu Gheorghe cu ”mainile de aur” care
executa sculpturi de o rara frumusete .

Cateva exponate din colectia de sculpturi a domnului Cretu Gheorghe, care au fost
expuse la Muzeul Banatului Timisoara unde a avut loc vernisajul expozitiei de
sculptura "Forma si Vis", expozitie organizata de Centrul de Cultura si Arta Timis.
CONDIŢII DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI
- Acordul şi susţinerea planului de către cetăţeni, decidenţii economici şi politici locali
- Susţinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltării economice a serviciilor;
- Informarea permanentă a cetăţenilor privind progresul implementării strategiei.

PUNCTELE STRATEGICE MAJORE
1. ECONOMIE, INVESTIŢII STRATEGICE

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
Existenta imaginii simbol a localitatii bazata pe traditia productiei de vinuri si coniac
Existenţa unei infrastructuri fizice industriale disponibile, cu utilităţile aferente;
Infrastructura in domeniul comerţului şi alimentaţiei publice;
Societăţi comerciale active
Creşterea numărului de intreprinderi în sectorul productiv;
Resurse umane disponibile
Forţa de muncă tanara, calificată
Ponderea şomerilor tineri scazută
Locuri de muncă în număr mai mare pentru femei datorită dezvoltării industriei
uşoare;
PUNCTE SLABE
Slaba diversificare a intreprinderilor;
Tehnologie invechită,
Productivitate şi eficienţă economică scazută;
Ponderea scăzută a investiţiilor straine;

Insuficienţa capitalului românesc;
Infrastructură de asistenţă pentru afaceri slab dezvoltată;
Spirit antreprenorial redus;
Cooperare în regim public-privat de mică amploare;
Lipsa de interes şi de susţinere pentru activitatea de cercetare- dezvoltare ;
Slaba informare a conducerii IMM-urilor şi a unor funcţionari publici cu privire la
normele europene;
Lipsa calităţii serviciilor către populaţie;
Gradul ridicat de sărăcie;
Salarizarea mică în domeniul economic bugetar;
Lipsa ofertei de locuri de muncă pentru absolvenţi şi categoriile sociale vulnerabile
Lipsa unei oferte satisfacatoare de locuri de muncă sau la nivel remunerativ pentru
persoanele cu studii superioare;
OPORTUNITĂŢI
Apropierea de puncte de trecere a frontierei ( Jimbolia, Cenad)
Creşterea asistenţei financiare din partea UE prin fondurile structurale;
Diversificarea programelor naţionale de sprijin pentru IMM-uri;
Posibilitatea accesării creditelor cu dobânda subvenţionată pentru crearea de noi
locuri de muncă;
Amplificarea şi diversificarea ofertei bancare;
Posibilităţi de finanţare prin fondurile structurale;
Politici de stimulare a angajărilor din rândul categoriilor sociale vulnerabile (femei,
rromi, şomeri peste 45 de ani, şomeri pe termen lung, absolvenţi, persoane cu
handicap, foşti delincvenţi);
Posibilitatea accesarii fondurilor structurale pentru activităţi de formare continuă în
vederea calificării/recalificării şi reconversiei profesionale;
AMENINŢĂRI
Centrul economic Sannicolau Mare
Nivel ridicat al fiscalităţii;
Fluctuaţia conversiei valutare;
Migrarea forţei muncă calificate în afara ţării;
Instabilitate legislativă;
Lipsa interesului pentru dezvoltarea turismului;

Cunoştinţe insuficiente pentru elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din
fonduri externe;
Resurse financiare insuficiente pentru co-finanţarea proiectelor finanţate din fonduri
externe;
Continuarea migrării forţei de muncă în afara ţării;
Salarizarea demotivantă a persoanelor cu înaltă calificare;
Lipsa de informare cu privire la legislatia Uniunii Europene
Insuficienţa personalului cu experienţă în atragerea fondurilor structurale;
PROBLEME MAJORE IDENTIFICATE:
-

Ponderea redusă a activităţilor industriale modernizate
Declinul industriei
Absenţa infrastructurii suport pentru mediul de afaceri
Sectorul serviciilor insuficient dezvoltat
Incapacitatea de a atrage investitori
Ponderea scăzută a tehnologiilor moderne

SCOP
Consolidarea mediului de afaceri şi investiţii
OBIECTIVE
1.Creşterea economiei locale prin crearea unui spaţiu competitiv pentru investiţii
comerciale şi de afaceri
2.Crearea de locuri de muncă cu scăderea ratei şomajului,
3.Îmbunătăţirea productivităţii
PROPUNERI:
-Facilitarea accesului la programe de updatare tehnologica sau retehnologizare
conform normelor U.E (tehnologii curate, tehnologii care reduc impactul activităţii
economice asupra mediului înconjurător)
-Acordarea de facilităţi financiare in perioadele de investiţii
-Promovarea cooperării locale, regionale, naţionale şi internaţionale
-Extinderea reţelelor de utilităţi în zonele previzibil viitoare zone ţintă pentru
investitori
-Promovarea permanentă a resurselor şi valorilor locale.

2.INFRASTRUCTURĂ, URBANISM SI MEDIU

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
-

Existenţa unui fond locativ
Existenţa reţelelor şi a sistemelor de alimentare cu apă
Existenţa alimentării cu gaz de sonda a localitatii;
Existenţa unui sistem de transport urban de călători;
Existenţa infrastructurii in domeniul telecomunicaţiilor;
Incalzire centrala cu apa geotermala

PUNCTE SLABE
- Existenţa în localitate a unor drumuri pavate cu pietre sau cu pământ
- Existenţa unor drumuri asfaltate degradate
- Infrastructura insuficientă şi depăşită moral şi fizic în domeniul sistemelor de
alimentare cu apă
- Lipsa unui sistem de management al deşeurilor
- Resurse financiare insuficiente
- Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor
intreprinzatori sau chiar a funcţionarilor din administraţia publică;
- Lipsa deprinderilor populaţiei în privinţa colectării selective a deşeurilor;
- Cunoştinţe insuficiente pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de mediu
finanţate din fonduri externe;
- Implicare comunitară scăzută în domeniul protecţiei mediului
- Lipsa formării comunitare în domeniul protecţiei mediului
- Lipsa canalizare
- Lipsa unei statii de epurare a apei
OPORTUNITĂŢI
- Legislaţie favorabilă dezvoltării proiectelor de mediu şi stimulării dezvoltării şi
modernizării urbanistice
- Cresterea suportului financiar acordat de UE prin fondurile structurale pentru
finanţarea proiectelor de infrastructura si mediu;

AMENINŢĂRI
- Sistemele de distribuţie a apei au un grad de acoperire nesatisfacător şi deţin
tronsoane cu grad de uzură avansat
- Poluarea mediului datorată gestiunii defectuoase a deşeurilor
- Diminuarea şi degradarea spaţiilor verzi
- Imposibilitatea găsirii unor resurse financiare pentru derularea optimă a
proiectelor
PROBLEME MAJORE IDENTIFICATE:
Infrastructura rutiera slab dezvoltata, sistem de canalizare inexistent
SCOP
Realizarea unei dezvoltări rurale durabile
OBIECTIVE
- Realizarea unui sistem de canalizare si a unei statii de epurare a apei
- Modernizarea infrastructurii rutiere
- Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului
PROPUNERI
- Clarificarea situaţiei juridice a unor terenuri sau imobile care în
prezent nu au un proprietar bine definit;
- Reabilitarea echipamentelor forajelor din frontul de captare
- Execuţia forajelor de mare adâncime pentru alimentarea cu apă
- Realizarea sistemului de canalizare
- Introducerea unui sistem rural de colectare selectivă a deşeurilor
- Amenajarea unor platforme de colectare moderne, betonate, închise
care să nu permită răspândirea gunoiului colectat;
- Creşterea calităţii serviciilor publice edilitare
- Reabilitarea drumurilor asfaltate

Servicii : educaţie, sănătate, sociale, turism, agrement
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
Spor natural pozitiv;
Forţa de muncă tanară;
Existenţa unor unităţi şcolare
Existenţa unui număr de cadre didactice calificate;
Număr crescut de servicii oferite pentru asistenţă sociala a copilului
PUNCTE SLABE
Gradul ridicat de sărăcie;
Scăderea continuă a nivelului de trai;
Rată crescută a migrării
Servicii comunitare insuficiente pentru persoanele vârstnice/cu handicap şi pentru
victime ale violenţei domestice, persoane traficate;
Număr mic de specialişti care lucreaza în serviciile sociale;
Infrastructura pentru sănătate deficitară;
Servicii de urgenţă slab dotate;
OPORTUNITĂŢI
Cadru legislativ care stimulează implicarea sectorului privat in furnizarea de servicii
sociale;
Posibilitatea accesarii fondurilor structurale pentru activitati de formare/ dotare IT;
Potenţial turistic neexploatat al zonei.
AMENINŢĂRI
Resurse financiare insuficiente
Experienţa insuficientă in accesarea si derularea fondurilor structurale;
Număr mic de furnizori privaţi şi publici acreditaţi în furnizarea de servicii sociale;

SERVICII SOCIALE
PROBLEME IDENTIFICATE:
-

Putere financiară scăzută a populaţiei
Scăderea numărului populaţiei
Sărăcia
Excluziune socială
Absenţa activităţii societăţii civile

SCOP
Asigurarea echilibrului social şi creşterea nivelului de trai
OBIECTIVE
-Creşterea

accesibilităţii la servicii locale
-Creşterea participării membrilor comunităţii la problemele de interes local
PROPUNERI:
Stimularea dialogului între sectorul public şi cel privat
Atragerea de investiţii
Modernizarea şi ameliorarea calităţii serviciilor sociale .
Aplicare planului local de actiune pentru imbunatatirea situatiei rromilor
Modernizarea şi extinderea serviciilor publice sociale.
Promovarea incluziunii sociale în mediile defavorizate, inclusiv rromi şi eliminarea
excluziunii sociale prin campanii de informare
Dezvoltarea gamei de servicii pentru persoanele cu handicap
EDUCAŢIE
OBIECTIV GENERAL:
Modernizarea spaţiilor aferente unităţilor de învăţământ.
Executarea de reparaţii capitale la obiectivele de învăţământ existente.

SĂNĂTATE

OBIECTIV GENERAL:
Creşterea calităţii serviciilor medicale oferite cetăţenilor
Atragerea de medici de familie şi de specialitate prin oferirea de facilităţi şi locuinţe

TURISM

OBIECTIV GENERAL:
Creşterea atractivităţii turistice a localitatii Teremia Mare
Promovarea potenţialului turistic al zonei
Impactul aşteptat al implementării strategiei:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dezvoltarea economică şi socială a comunităţii locale
Creşterea gradului de atractivitate pentru investiţiile autohtone si straine
Dezvoltarea legăturilor comerciale
Valorificarea superioară a potenţialului zonei
Dezvoltarea şi creşterea competitivităţii mediului de afaceri
Crearea de noi locuri de muncă
Creşterea volumului de investiţii
Creşterea eficienţei economice
Imbunătăţirea calităţii factorilor de mediu;
Promovarea recuperării, reciclării si reutilizării deşeurilor;
Facilitarea accesului la serviciile publice
Creşterea accesului la informaţie şi a gradului de informare al populaţiei
Conştientizarea problematicii legate de protecţia mediului înconjurător
Creşterea calităţii serviciilor sociale
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